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A programot átdolgozták:- Tóthné Fodor Zsuzsanna – igazgató  

                                                Góg Csenge- igazgató helyettes 

 

Az intézmények dolgozói: 

 
Bökényi „Napraforgó” Óvoda: 

 

1. Hajdú Józsefné tagintézmény vezető Katica csoport 

2. Otáva Istvánné óvodapedagógus Katica csoport 

3. Kádár Ferencné pedagógiai asszisztens Változó csoport 

4. Bartókné Szabó Klára dajka Katica csoport 

5. Harangozó Gyuláné óvodapedagógus Pillangó csoport 

6. Maléth Edit óvodapedagógus Pillangó csoport 

7. Dányiné Török Gyöngyi dajka Pillangó csoport 

8. Bánfiné Füzesi Magdolna óvodapedagógus Méhecske csoport 

9. Kapás-Dönczi Izabella pedagógiai asszisztens Méhecske csoport 

10. Kádárné Gottlieb Csilla dajka Méhecske csoport 

11. Gera Edit óvodapedagógus Nyuszi csoport 

12. Szokolainé Medgyesi Erika óvodapedagógus Nyuszi csoport 

13. Szabóné Kiss Anita dajka Nyuszi csoport 

14. Dencsné Újvári Mária óvodapedagógus Csiga csoport 

15. Dányi Barbara óvodapedagógus Csiga csoport 

16. Szabó Melinda dajka Csiga csoport 

17. Maléth Mihályné  /rehabilitációs/ változó csoport 
 

 

 

Bercsényi utcai „Kincskereső” Óvoda 

 

1. Kádár Katalin tagintézmény vezető Gézengúz csoport 

2. Lantos Eszter óvodapedagógus Gézengúz csoport 

3. Némedi-Vargáné Rácz 
Erika 

dajka Gézengúz csoport 

4. Polyák Szandra óvodapedagógus Lurkó csoport 

5. Dr. Némedi Lászlóné óvodapedagógus Lurkó csoport 

6. Lengyel Csilla Éva dajka Lurkó csoport 

7. Palástiné Borsi Éva óvodapedagógus Mackó csoport 

8. Hajdú Anett óvodapedagógus Mackó csoport 

9. Pozsár Éva dajka Mackó csoport 

10. Katona-Győri Edina óvodapedagógus Ficánka csoport 

11. Vincze Sándorné óvodapedagógus Ficánka csoport 

12. Némethné Sülyös 
Tünde 

dajka Ficánka csoport 

13. Harangozó Edina pedagógiai asszisztens változó csoport 
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Templom utcai „Delfin” Óvoda: 

 

1. Dr. Lantosné Mucsi 
Éva 

tagintézmény vezető Süni csoport 

2. Sebestyén Éva pedagógiai asszisztens Süni csoport 

3. Sági Józsefné dajka Süni csoport 

4. Kertes Zsolt óvodapedagógus Süni csoport 

5. Feketéné Szabó Judit óvodapedagógus Zsebibaba /felmentési idő/ 

6. Horváth Lajosné óvodapedagógus Zsebibaba 

7. Törkölyné Nagy 
Julianna 

dajka Zsebibaba 

8. Kőrösiné László 
Zsuzsanna 

pedagógiai asszisztens Változó csoport 

9. Góg Csenge óvodapedagógus Szivárvány 

10. Kádárné Lantos Márta óvodapedagógus Szivárvány 

11. Lévai Melinda dajka Szivárvány 

12. Németh Józsefné óvodapedagógus Napocska 

13. Víghné Dudás Szilvia óvodapedagógus Napocska 

14. Bori Ágnes dajka Napocska 

15. Molnár Katalin óvodapedagógus Ficánka/felmentési idő/ 

16. Bodák Gyöngyi óvodapedagógus Ficánka 

17. Kovácsné Hőgyes Éva dajka Ficánka 

18. Szalkai Éva óvodapedagógus Napraforgó 

19. Mészáros Edit óvodapedagógus Napraforgó 

20. VízhányónéMolnár 
Krisztina 

dajka Napraforgó 

21. Győriné Burján Anikó rehab változó csoport 

22. Forgó Istvánné  rehab változó csoport 

23. Radics Sándorné rehab változó csoport 
 

. 

 

Bokrosi „Napsugár” Óvoda 

 

1. Kissné Emese pedagógiai asszisztens Pitypang csoport 

2. Roszik Éva óvodapedagógus Pitypang csoport 

3. Gáspár Andrea dajka Pitypang csoport 

4. Lantos Tiborné dajka Pitypang csoport 
 

 

Fő utcai „Platánfa” Óvoda 
 

1. Petróné Deák Éva Tagintézmény vezető Pillangó csoport 

2. Meggyesi Tünde óvodapedagógus Pillangó csoport 

3. Vas Tímea dajka Pillangó csoport 

4. Kissné Vígh Zsuzsanna óvodapedagógus Süni csoport 

5. Kovácsné Czombos 
Zsuzsanna 

óvodapedagógus Süni csoport 

6. Radulov Mónika dajka Süni csoport 



 6 

7. Kovács Anikó óvodapedagógus                csoport 

8. Gógné Farsang Márta óvodapedagógus                csoport 

9. Pozsár Éva dajka                 csoport 
 

 

Széchenyi utcai „Gézengúz” Óvoda 

 

1. Dékány Rita Tagintézmény vezető Katica csoport 

2. Medgyasszai Judit óvodapedagógus Katica csoport 

3. Szabó Józsefné dajka Katica csoport 

4. Lovas Péterné pedagógiai asszisztens Változó csoport 

5. Hajdúné Berényi 
Adrienn 

óvodapedagógus Pillangó csoport 

6. Gulyás Erzsébet óvodapedagógus Pillangó csoport 

7. Tomasovszki Ágnes dajka Pillangó csoport 

 

 

  
 

1. Bevezető 
 

Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a 

környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a hagyományok 

ápolására épít. Hirdetjük a gyermekközpontú, a befogadó, szeretetteljes, családias óvodai 

légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. 

Lehetőséget biztosítunk a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelésére. Az óvoda munkáját szolgáltatásként végzi a partnerek 

véleményét, elvárásait figyelembe véve a helyi társadalom elégedettségét megszerezve. 

Ennek szellemében készült nevelési programunk, mely a tagóvodák sokszínű nevelési 

gyakorlatának összessége. 

A kiváló működéshez a feltételek adottak, az óvodapedagógusok jól képzettek, 

szakmailag folyamatos megújulásra készek. Tapasztalataikat megoszthatják egymással a 

városi munkaközösségben. 

Óvodánk egy nevelési intézmény, amely hat tagóvodával működik. 

Mindegyik tagintézmény más-más földrajzi adottsággal, és különböző rétegződésű 

szülői háttérrel rendelkezik, így ezek határozzák meg a tagintézmények sajátos arculatát. 

A költségvetést tekintve, az állami normatíva kiegészítését a képviselőtestület határozza 

meg, a helyi sajátosságokat és a gyermekek igényeit, valamint az épületek állapotát 

figyelembe véve. A takarékos gazdálkodás mellett a legfontosabb felújítási munkálatokat 

is minden évben mérlegelik, a szükséges javításokra lehetőséget biztosítanak. 

Minden óvoda rendelkezik a program megvalósításához szükséges eszközökkel, 

ill. a nevelő munkát segítő eszközöket folyamatosan megújítjuk, pótoljuk. 
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1.1.Törvényi előírások figyelembe vétele 
 

- 2011 évi CXC törvény a nemzeti Köznevelésről,  

- 2012 évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatok ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami háztartásba vételéről 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 91. § (1, 2, 3 bek. módosítással) 

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

irányelveiről 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17) sz. 

Kormányrendelet 

- Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. 1997. nov. 1.), és 2012.évi módosításai 

- 22/2013 (III. 22.) EMMI rendelet, a köznevelési törvény bevezetésével kapcsolatos 

módosítások 

- 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jétől  

- 137/1996. (VIII.28.) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról, Módosította: 2009. 11. 20.  

- 1993. évi LXXIX. Közoktatási törtvény, valamint az azt módosító 1999. évi LXVIII. 

számú és 2003. LXI. törvény, a közoktatás távlati fejlesztése, továbbá 

  

- 32/1997. (XI.5.) számú-, valamint az azt módosító 19/2001. (III. 29.) OM rendelet és 

a18/2002.(IX.29.) OM rendeletről, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelvei 

- 23/1997. (VI.4.) számú MKM rendelet és az azt módosító 37/2000. (X.29.) rendelet a 

Fogyatékos gyermekek nevelésének irányelveiről 

- 1997. tv. XXXI. törvény. A gyermekek védelméről és jogairól 

- 1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 

- 185/1999. (XII.13.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendeletet módosítja 

- 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a kötelező felszerelési- és eszköz normáról 

- 36/1999. (VIII.24.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatokról 

- 3/2002. (II.15.) OM rendeletet a Közoktatás minőségbiztosításáról és 

minőségfejlesztéséről 

- 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelveiről 

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

előmozdításáról 

- 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a gyermek fejlődéséről fejlődési napló vezetése, 

dokumentálása, (évente 2x aláíratni a szülővel). 

- Jogszabályi háttérként értelmezhető a TÁMOP 3.1.4. pályázati vállalás, mely a 

Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetését, valamint az intézmény 

innovációs fejlesztéseit és jó gyakorlatok átvételét foglalja magába 
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 1.2. Az intézmény adatai 
 

Az intézmény neve: 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága 

Címe: 6640 Csongrád, Templom u.4-8 

 

      Intézményvezető: Tóthné Fodor Zsuzsanna 

Tel.: 63/898-055,  20/2558551 

E-mail: ovodak@csongrad.hu 

 

      Intézményvezető helyettes: Góg Csenge 

Tel.: 63/898-055,  20/2558551 

E-mail: ovodak@csongrad.hu 

 

 

 

      Az intézmény fenntartója: 

Csongrád Város Önkormányzata 

Címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

 

 

Az intézmény működési területe: 

- Csongrád város közigazgatási területe 

 

Az intézmény jogállása:  

- Önálló jogi személy 

- Vállalkozási tevékenységet nem végez 

- Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

- Önálló bankszámlával nem rendelkezik 

 

Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

851 020 Óvodai nevelés, ellátás 

 

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  

  feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

Az intézmény felügyeleti szerve: 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete 

 

 

mailto:ovodak@csongrad.hu
mailto:ovodak@csongrad.hu
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Tagintézmények neve, címe, tagóvoda vezetője: 

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága  Csongrádi Óvodák Igazgatósága 

Templom Utcai „Delfin” Tagóvodája  Széchenyi Utcai „Gézengúz” 

Tagóvodája 

6640 Csongrád, Templom u. 4-8.  6640 Csongrád, Széchenyi u. 31. 

Tel.: 63/898-056     Tel.: 63/898-054 

E-mail: delfinovi@csongrad.hu   E-mail: gezenguzovi@csongrad.hu 

Dr. Lantosné Mucsi Éva                                       

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága  Csongrádi Óvodák Igazgatósága 

Bercsényi utcai „Kincskereső” Tagóvodája  Bökényi „Napraforgó” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Bercsényi u. 2.    6640 Csongrád, Orgona u. 26. 

Tel.: 63/898-049     Tel.: 63/898-057 

E-mail: kincskeresoovi@csongrad.hu  E-mail: napraforgoovi@csongrad.hu  

Kádár Katalin      Hajdú Józsefné 

 

Csongrádi Óvodák Igazgatósága  Csongrádi Óvodák Igazgatósága 

Bokrosi „Napsugár” Tagóvodája  Fő Utcai „Platánfa” Tagóvodája 

6648 Csongrád – Bokros, Gyójai u. 1.  6640 Csongrád, Fő u. 38. 

Tel.: 63/898-050     Tel.: 63/898-051 

E-mail: napsugarovi@csongrad.hu  E-mail: platanfaovi@csongrad.hu 

Kádár Katalin     Petróné Deák Éva 

 

A program benyújtója az intézmény vezetője és az óvodák nevelőtestülete 

 

 

 

1.3. Helyzetkép az intézményről 

 
 Csongrád várost Szent István király megyeszékhellyé emelte, nevét máig is viseli a 

fontos közigazgatási terület. 

Az elmúlt évek statisztikái a lakosság elöregedése miatt a népesedés csökkenését 

mutatják, amely hatással van az óvodák intézményszerkezetére is, mivel a gyermekek 

születésének száma jelentősen csökkent. 

 

Intézményhálózatunk egységes irányítás alá tartozik 2000. szeptember 01. óta. 

Munkáltatói jogkör, és részben önálló gazdálkodás irányítása tekintetében az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint működik. 
 

Az egyéni arculat és a szakmai autonómia minden tagóvodában a helyi 

sajátosságok és az adott nevelőtestület felkészültségének meghatározója. 

Minden tagintézmény élén szakmai vezető irányításával működik az óvodai nevelés. 

 

Csongrád város óvodái viszonylag egyenletesen helyezkednek el a földrajzi 

területeket tekintve, valamennyi gyermek ellátását a mi tagintézményeink biztosítják. 

 

Csongrád város közigazgatási területéhez tartozik a 9 km-re lévő Bokros városrész, 

amely település 2003-ig óvoda-iskola szerkezetben működött, majd a Csongrádi Óvodák 

Igazgatóságához integrálódott. 

mailto:napraforgoovi@csongrad.hu
mailto:napsugarovi@csongrad.hu
mailto:platanfaovi@csongrad.hu
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1.4. Társadalmi, természeti körülmények  

 
  Csongrád – a Tisza ezüst szalagjára fűzött gyöngyszem -, város a folyó jobb partján. A 

vidék egykoron a folyók árvizeinek a színtere volt, dúsan zöldellő rétekkel, lápos 

mocsarakkal, sok hallal és gazdag madárvilággal. Az Óváros egy XVIII. századi magyar 

halászfalu szerkezetét mutatja. A vályog és vert falú házak nádtetősek, s egy épülete 

eredeti berendezéssel őrzi múltunk szépségeit. Innen csak néhány százméternyire van a 

Tisza azon szakasza, ahol a Hármas-Körös betorkollik. A természet itt gyönyörű 

homokpartot épített ki, s a környékét galériaerdők koszorúzzák. A Holt-Tisza nádasai a 

vízimadaraknak adnak biztonságos otthont. 

A mai Csongrád utcái tágasak, parkjai ápoltak, üde zöldjükkel kellemessé teszik a 

közérzetet, és friss levegőt árasztanak a városközpontra. 
 

Csongrád város lakosságának megélhetési lehetőségei főként mezőgazdasági 

jellegűek. Többen foglalkoznak még halászattal, kosárfonással, gyékényezéssel, és ipari 

tevékenységgel – pl. állateledel gyártás, légtechnikai berendezések gyártása, hűtőgép- és 

bútorgyártás. 

A potenciális gyermekvállalók száma fogyatkozik, mert a munkalehetőségek, 

munkahelyek hiánya nem teszi lehetővé a biztonságos megélhetést, családalapítást. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi és természeti körülményeinket beépítsük a 

gyermekek élmény-, tudás- és ismeretanyagának bővítésébe (Tisza part, Óváros népi 

kismesterségek, hagyományok). 

 
Intézményünk 6 tagóvodájának területi elhelyezkedése viszonylag egyenletes, 

ezért a gyermekek elhelyezése és az intézmények kihasználtsága is hasonló mértékű. 

(1.sz. melléklet: A város térképe) 

 

Jelenleg 21 óvodai csoportunk  férőhellyel rendelkezik, mivel a fenntartó a férőhelyeket 

nem szűkítette a szülői igényekhez alkalmazkodó rugalmas csoportszervezések érdekében. 

4 tagóvodában már tornaszobát alakítottunk ki a csökkenő gyermeklétszám 

eredményeként, egy intézmény rendelkezik tornateremmel, két óvodánk a hozzájuk 

kapcsolódó iskolák tornatermét használja a testnevelés megvalósítására. 

Csoportjaink szerkezetük szerint osztottak és osztatlanok, részben osztottak, a helyi 

lehetőségek és a szülői igények függvényében, a vegyes életkorú csoportok szervezése 

folyamatos. 

 

 

 

1.5. Tagóvodák területi elhelyezkedése, bemutatása 

 

 

 
1.5.1. DELFIN ÓVODA    
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Óvodánk 1976-ban épült, a városközpont egyik legnagyobb gyermeklétszámát 

befogadó intézményeként. A természeti adottságok, a Tisza közelsége hatással van a 

környezet megismerésére nevelés és az egészséges életmód kialakításában. 

Kezdetben 7 óvodai csoporttal működtünk, de a csökkenő gyermeklétszám miatt egy 

csoportszobát átalakítottunk tornaszobává. 

Épületünk falai között három intézmény tevékenykedik különböző céllal és 

feladattal, mely meghatározza arculatunkat, munkánkat, mindennapi életünket. A 

bölcsőde, az óvoda és az igazgatóság is itt működik. Az épület pavilon rendszerű, 

intézményünk az épületen belül elszeparáltan biztosítja a bölcsődei és az óvodai ellátást. 

A bölcsődével szoros kapcsolatot tartunk fenn, a két intézmény segíti egymást, 

megkönnyítjük a gyermekek óvodai beilleszkedését, a bölcsődei átmenetet.  A 

mindennapi találkozások előreviszik munkánkat, jó kapcsolat alakult ki az itt dolgozó 

szakemberek között. 

Csoportszobáink nyíltak, tágasak, világosak, lehetőséget adnak a gyermekek szabad 

mozgására. Minden csoportszoba hangulata, elrendezése, dekorációja más és más, ezt az 

óvónők egyénisége, ízlése, a gyermekcsoport összetétele, a szülők kérése és ötlete, 

valamint az aktualitások határozzák meg. Szülői adományozásnak köszönhetően 

csoportszobáinkat galériák gazdagítják. Óvodánk épületéhez egy nagy, hosszanti irányban 

elnyúló udvar tartozik, mely évről évre szebb és korszerűbb, megfelelő játszóhelyet, 

mozgást és tiszta levegőt biztosít gyermekeink számára.  

  Óvodánk derűs, biztonságos környezetben, sok játékkal, tudatos odafigyeléssel készíti 

fel gyermekeinket az iskolai életre, az egyéni fejlettségüket szem előtt tartva. 

Nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk partnereink igényeinek figyelembevételére, 

egész évben nyitottak vagyunk óvodánk bemutatására, lehetőséget nyújtunk a 

gyermekeknek és szülőknek, érdeklődőknek óvodánk megismerésére.               

Nevelőmunkánkban különös hangsúlyt kap óvodánk egészségvédelmi programja, 

az egész óvodai életet átszövi, a gyermekeknél biológiai, fiziológiai szükségleteket elégít 

ki. Évek óta részt veszünk a Vöröskeresztes Bázis Óvoda országos hálózatának 

programjaiban, mint az egészségvédelmi modulok megvalósítása. E témakörben minden 

évben biztosítjuk a gyermekek tevékeny részvételét. Nagyhangsúlyt fektetünk partnereink 

bevonására, a szülőkkel való közös programjaink szervezésére. 

Óvodánk fontos egészségvédelmi törekvése a vízhez szoktatás szervezése 

nagycsoportosaink számára, egyéni igények felmérése alapján. 

Nevelésünkben hangsúlyos mozgás szerepe, sokat kirándulunk, sportolunk, játszunk a 

szabad levegőn. Támogatjuk az egészséges táplálkozás, a mozgás, a testi- lelki egészség 

egységét. Komplex egészségvédelmi hetet szervezünk a gyermekek számára színes, 

változatos programok biztosításával. 

Kiemelt terület, nevelési gyakorlatunkban az integrált nevelés. Gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus közreműködésével segítjük a 

különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását. 

Ezáltal felkészültek vagyunk a városban a fogyatékkal élő gyermekek integrált 

nevelésére, így sikerkritériumként megfogalmazhatjuk a megvalósuló inkluzív nevelő 

intézményt. A kétnevelős modellel, a befogadó és egészséges közeg, valamint a 

különbözőség tolerálásához a megfelelő körülményeket biztosítsuk. A feladatra a 

nevelőtestület a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel szorosan együttműködve, 

továbbképzések és hospitálások sorozatával készült fel. 
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1.5.2. GÉZENGÚZ ÓVODA 

 

 

Óvodánk 1926-ban épült iskolaként funkcionált, 1960 óta működik óvodaként. A 

város szélén, főút mellett helyezkedik el. Három csoportos /vegyes életkorú/ 72 férőhelyes 

óvoda. Vonzáskörzetünkbe tartoznak a környező tanyavilágból bejáró, kisebb településről 

érkező gyermekek.  

Csoport szobáink tágasak, világosak, berendezéseinket, gyermekek játék eszközeit 

folyamatosan bővítjük, cseréljük. Tornaszobával nem rendelkezünk, tágas udvarunkon, 

nagy öltöző előterében, illetve alkalomszerűen, az általános iskola tornatermében 

biztosítjuk a mozgás lehetőséget.  

Gyermekmosdónk átalakítása, felújítása 2015-ben valósult meg, mely a törvényi 

előírásoknak megfelelő. A Gróf Széchenyi István általános iskolában fejlesztő helység 

kialakítása biztosítja a gyermekek zavartalan ellátását. 

Nagy zárt udvarral rendelkezünk, a hatalmas platánfáink jelzik, hogy több generáció is 

felcseperedett már „nálunk” –2010-ben ünnepeltük óvodánk fennállásának 50. 

évfordulóját.  

Az udvarunk a nevelési feladatok megvalósításában fontos szerepet tölt be, szervezett 

mozgás tevékenységek, tapasztalat és ismeretnyújtási lehetőségek, ünnepek, közös 

programok szervezésének, családi programoknak a helyszíne.  

 

Célunk, hogy pedagógiai munkánkban az eddig elért eredményeinket szinten tartsuk, 

munkánk eredményességét fokozzuk. Fontosnak tartjuk a folyamatosan változó világgal 

való lépéstartást, az óvodapedagógusok állandó továbbképzését akkreditált 

továbbképzéseken, a módszertani, pszichológiai ismeretek folyamatos korszerűsítését.  

 

Mindezek érdekében vállaljuk: 

- Az értékek közvetítését.  

- Családias légkörben a gyermekek feltétel nélküli elfogadását. 

- Az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, különbözőségek elfogadását, elfogadtatását. 

- Elfogadáson, tiszteleten alapuló gyermekek közötti kapcsolatok ápolását, erősítését.  

- Egészséges életmód, anyanyelvi nevelés, viselkedés kultúra alakítását különböző 

tevékenységek által. 

- Esztétikai érzék alakítását. 

- Természetvédelem, környezettudatos magatartás alakítását, mely érdekében óvodánk a 

Zöld óvoda címre újbóli pályázatot nyújt be.  

- Hagyományok ápolását, a család és az óvoda közötti, bizalmon alapuló, jó kapcsolatok 

erősítését a gyermekek nevelésében. 

 

Óvodánk nevelési gyakorlatában kiemelt terület az integrált nevelés. A különleges 

gondozást igénylő gyermekek ellátása gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, fejlesztő 

pedagógus, pszichológus, logopédus közreműködésével történik, szoros kapcsolatot tartva 

a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival. 

Óvodapedagógusaink tudatosan alkalmazzák a kulcskompetenciák fejlesztését 

támogató modern pedagógiai módszereket. Az óvodai életen belül a gyermekek 

differenciált, egyéni képességfejlesztésére nagy gondot fordítunk. 

A gyermekeknek közvetlen úton nyújtunk ismeretet a társadalom, természet, 

évszakok változásai, környezetvédelem, népszokások, hagyományok terén.  
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Beszédhibás gyermekeink fejlesztését logopédus végzi. A játék, játékosság egész napi 

tevékenységeinket áthatja, óvodapedagógusok ötleteikkel teszik színessé a napi 

tevékenységeket a gyermekek számára.  

Óvodánk különböző programjai, rendezvényei nyitottak a szülők felé, 

bekapcsolódva, bepillanthatnak óvodánk mindennapi életébe.  

Arra törekszünk, hogy a gyermekek olyan képességekkel rendelkezzenek, mely képessé 

teszi őket a sikeres iskolakezdéshez. 

 

 

 

 

1.5.3. KINCSKERESŐ ÓVODA 

 

Intézményünk 1923 óta többszöri bővítés során nyerte el mai profilját, jelenleg 4 

csoporttal működik. Az utóbbi évek eredményeként bővült az udvar, mely alkalmas az 

össze csoport befogadására. Mozgásfejlesztő udvari játékaink mindegyike természet 

közeli anyagból – fából készültek. Az udvar fontos játszóhely, minden évszakban gazdag 

lehetőséget biztosít a mindennapos levegőzésre, változatos játéktevékenységekre, 

valamint munkánkat segíti a kialakított tornaszoba. Egyéni fejlesztésre szolgáló külön 

helyiség áll a gyermekek rendelkezésére, ahol gyógypedagógus és logopédus foglalkozik 

velük. 100 m
2
-es zsibongóval rendelkezünk, mely öltözőként funkcionál, de alkalmas 

nagyobb családi programok megrendezésére is rossz idő esetén. 

Pedagógusaink elfogadó attitűdje, értéket teremtő lelkiismeretes munkája során a 

családokkal való szoros együttműködésre építünk, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva 

szervezzük a mindennapok tevékenységeit, programjait. Nevelésünkben nagy hangsúlyt 

fektetünk a természetvédelem jeles „zöld” napjaira. Óvodai életünk tevékenységeiben, 

külsőségeiben egyaránt kiemeltek ezek a jeles napok. Ezeknek a napoknak a lényegét 

játékos programokon keresztül tapasztalják meg óvodásaink, melyeket hagyományokká 

formáltunk. Hagyományaink között szerepelnek: „Tök jó nap!” – „Márton napi 

felvonulás” – „Karácsonyi készülődés” – „Farsangi mulatság” – „Apák napja” 

Óvodásainkkal igyekszünk megszerettetni a hagyományőrző és természetóvó jeles napok 

szokásait, a népi mozgásos és dalos játékok, mondókák, mesék, a népi tánc és a 

kismesterségek világát. 

Fontos feladatunknak tartjuk a testi-lelki egészség védelmét, környezetünket óvó-

védő gyermekek nevelését, akik gazdag érzelmekkel, helyes erkölcsi tartalmak 

tükrözésével vesznek részt pedagógiai munkánkban az értékek integrálásában. A nyelvi és 

vizuális kultúra fejlesztésével, gazdagításával a „szép” iránti fogékonyságot kívánjuk 

erősíteni. 

2013-ban elnyert „Zöld Óvoda” címnek továbbra is szeretnénk megfelelni, 

eredményeinket őrizni, fejleszteni. Célunk, hogy az óvodáskor végére gyermekeinkben 

kezdjen kialakulni egy olyan látásmód, mellyel képesek lesznek az önmegvalósításra, a 

környezettel való harmonikus együttlétre, az élet tiszteletére. A 2016-os évben elnyertük a 

„Biztonságos óvoda” címet, és csatlakoztunk az „Ovi-zsaru” programhoz is. 

Óvodánk erőssége a nyitott működés mellett, hogy programjainkat sikeres módon 

szervezve bevonjuk a családokat a megvalósításba. Dolgozóink kreativitása, 

lelkiismeretes munkája feltétele az eredményes munkánknak. 

A jó működés érdekében elsősorban a gyermekek és a szülők elvárásainak 

igyekszünk megfelelni. Nevelőtestületünk innovatív, szakmailag állandóan megújulni 

képes a gyermekek fejlesztése érdekében. Ezért is kiemelt helyet kap intézményünkben a 
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tehetséggondozás. Több tehetségműhelyt ajánlunk heti rendszerességgel délutáni 

elfoglaltságként nevelési évünk alatt: drámajáték, ovifoci, néptánc, angol, zenés tánc. 

Célunk, hogy az óvodai tevékenységek folyamatában gyermekeink képessé 

váljanak az együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására, az új ismeretek 

befogadására. 

Munkánkat három fő alapelv határozza meg: 

- Nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a gyermeki személyiség harmonikus 

testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

- Stabil szokásrendszer. 

- A hatékony képességfejlesztés feltételeinek biztosítása. 

 

 

 

 

 

1.5.4. NAPRAFORGÓ ÓVODA 

 

 

 Óvodánk 1979-ben épült Csongrád város új lakótelepén, a Bökényi városrészben 

tágas, zöld területen. Elsősorban e területről járnak gyermekeink, de akik egészséges, 

tiszta levegőn szeretik tudni gyermeküket a nap folyamán, és akiknek fontos, hogy 

gyermekük kellően kimozogja magát az óvodában, azok a város távoli részéről is eljönnek 

hozzánk.  

 Az óvoda építészetileg ideális, minden csoporthoz külön mosdó és öltöző tartozik. A 

gyermekek részképességeinek fejlesztésére külön fejlesztő szobák állnak rendelkezésre. 

Kézműves termünkben különböző kézműves tevékenységeket végezhetnek a gyerekek 

még délután is.   Csoportszobáink a sok ablak által világosak, melyeken reggeltől estig 

besüt a nap. Nagy tágas játszó udvarral rendelkezünk, melynek felszereltségének bővítése, 

fejlesztése folyamatosan történik. 2010-ben átadott KRESZ parkunk nagyszerű 

lehetőséget nyújt a különböző közlekedési eszközökkel a közlekedési szabályok 

megismerésére, életszerű helyzetekben való gyakorlására. A Napraforgó óvodában vegyes 

és homogén csoportok találhatók. A csoportszervezés elveit elsősorban a gyermekek 

összetétele, fejlettsége, a szülők igényei határozzák meg.  

Óvodánkban biztosítjuk a családias hangulatot. A csoportok közös rendezvényein, 

kiránduláson vesznek részt, a szülőkkel együtt, s a kialakult barátságok segítik a jó óvodai 

közösség alakulását. Néphagyomány őrzés keretén belül, évente több programot 

rendezünk: Szent Mihály havi ünnepkör, Idősek Világnapján meghívjuk a nagyszülőket, 

karácsonyi készülődés, tél elkergetése, farsang, húsvéti tojáskeresés, egészségnap, 

Pünkösdölés, anyák napja, „Tavaszköszöntő”. Időszaki kiállításokat rendezünk: hobby, 

régi idők eszközei, régi idők öltözékei, régi idők játékai, jól ismert mesterek, művészek 

munkáiból. A gyermekeket megismertetjük különböző mesterségekkel: a fafaragással, 

tojásfestéssel, kosárfonással, nemezeléssel. 

A hagyományokban derűs, jókedvű csalafintaság van, amire érdemes odafigyelni. 

A közös játék a jeles napokhoz igazodva eleveníti fel a népszokásokat, melynek keretein 

belül a néptánc alapjaival is megismerkedhetnek a gyermekek. 

Rendszeresen ellátogatunk az Aranysziget és az Őszülő Otthonba, s a lakóknak vidám 

műsorokkal kedveskedünk. 

 Anyanyelvünk ápolása érdekében gondot fordítunk a helyes beszéd példára, 

különösen odafigyelünk az óvodán belüli szép magyar beszédre. 
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A közösség keretein belül minden gyermek külön egyéniség, ezért gondot fordítunk 

az egyéni odafigyelésre, fejlesztésre. 

Hangsúlyt fektetünk az érzelmekben gazdag, szeretetteljes, biztonságos óvodai légkör 

megteremtésére, hogy gyermekeink derűs, kiegyensúlyozott körülmények között töltsék 

napjaikat. 

Nevelésünk során a szülőket partnerként kezeljük, hiszen az óvoda kiegészíti a 

család nevelését, és nem helyettesíti azt. 

Az év során nyitottak vagyunk óvodánk bemutatására, lehetőséget nyújtunk a gyermeknek 

és szülőknek óvodánk megismerésére. 

Környezettudatos szemlélet alakítása csak helyes szokások kialakításával 

lehetséges, ezért egész évben aktív részesei vagyunk a szelektív hulladékgyűjtésnek.  

Fontosnak tartjuk az egészséges életmód alakítását, a megfelelő mozgás 

biztosítását, ebben nagyszerű segítséget nyújt jól felszerelt tornatermünk is. A gyermekek 

egészségének megőrzését szolgálja a só-szobánk, melyet a gyermekcsoportok ősztől 

tavaszig heti rendszerességgel látogatnak. 

 

 

 

 

1.5.5. NAPSUGÁR ÓVODA 

 

 
Bokros ma hozzávetőlegesen 900-1000 fős lélekszámú kistelepülés. 1977-ben 

csatolták közigazgatásilag Csongrád városához. 

Bokros lakosságának 70-80 %-a mezőgazdaságból él, részben őstermelőként, 

másrészt alkalmi munkából. Igen magas a nyugdíjasok és a munkanélküliek száma. A 

családok 75-80 %-a tanyán él, 3-5 km-re Bokros központjától. 

A változó gazdasági hatásokat a lakosság jelentős része negatív tapasztalatokkal éli meg. 

A munkanélküliség jelentős gondot okoz a lakosságnak. Egy faluban sokkal nehezebb a 

családoknak megélni, mint a nagyvárosban. Egyre több család szorul anyagi segítségre, 

előfordul hátrányos helyzetű gyermek is. 

Óvodánkban gyermekeink jó levegőjű, csendes falusi környezetben tölthetik 

napjaikat, Csongrádtól 9 km-re található épületünk. 1975 óta működik, jelenleg egy 

osztatlan csoporttal. Az elmúlt években nem történt felújítás és fejlesztés óvodánkban. Az 

épületben a két csoportszobán kívül egy tornaszoba, só barlang, gyermekmosdó, tálaló 

konyha és két gyermeköltöző található. A felnőtt öltözőn és szertáron kívül egy kis 

nevelői szoba is rendelkezésünkre áll. 

Az udvarunk nagy alapterületű, hatalmas árnyékot adó fák, zöld növények, örökzöldek 

árasztanak sajátos hangulatot. A tágas, füvesített udvarrészeket mozgásfejlesztő fajátékok, 

homokozó, babaházak, pihenőpadok gazdagítják. Mozgásfejlesztő udvari játékaink 

mindegyike természet közeli anyagból – fából készültek, melyek folyamatos karbantartást 

és anyagi ráfordítást igényelnek. Az udvar fontos játszóhely, minden évszakban gazdag 

lehetőséget biztosít a mindennapos levegőzésre, a megfigyelésre, kísérletezésre minden 

korosztály számára. 

Óvodánk tárgyi felszereltségének gyarapításakor a korszerűségre, praktikusságra, 

biztonságosságra törekszünk. Óvodásainkat esztétikus, tiszta környezetben fogadjuk. 

Csoportszobáinkat az évszaknak megfelelő természetes anyagokból készült gyermek és 

óvónői munkákkal tesszük hangulatossá. Mindkét csoportszobánknak egyéni hangulata, 

arculata van, sok-sok növénnyel. A természetsarkok nagy jelentőségűek, folyamatos 

gazdagítással hangulatos színfoltjai a gyermekcsoportoknak, ahol a megfigyelés mellett 
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tevékenykedünk, vizsgálódunk, felfedezünk. Növényápolási feladatokat is ellátnak a 

gyerekek, természetesen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett 

mértékben. 

2013-ban 2. alkalommal nyerte el óvodánk a „Zöld Óvoda” címet. Ezzel szinte egy 

időben lettünk birtokosai a „Madár-barát” óvoda elnevezésnek. Mindennapjainkban 

jelentős szerepet kap a környezetvédelem és a madárgondozás. 

Az óvodánknak otthont adó falusi környezet sok lehetőséget kínál a 

hagyományőrző, természetóvó lehetőségek kihasználására. 

 

 

 

 

 

1.5.6. PLATÁNFA ÓVODA 

 

 

Az óvodánk történetét az 1900-as évektől tudjuk nyomon követni. Berényi Lipótné 

volt az óvoda épületének tulajdonosa, aki magánóvodaként működtette lakását, úttörő 

munkát végezve a kisdednevelés területén. 1922-től a város tulajdonába került az óvoda, 

majd 1944-ben korszerűbb emeletes épületté építették át. 

A Fő utcát háromszáznál több platánfa szegélyezi, koronáik alatt, a város 

központjában, családi házakkal beépített területén helyezkedik el a mi óvodánk. Ezen a 

részen kevés a fiatal, kisgyermekes család, így a város minden részéből járnak hozzánk 

gyermekek. A legtöbb gyermek, átlagos körülmények közt élő családból érkezik, de egyre 

több az „egyszülős” család, sérült családszerkezet. Kevesebb a nagycsaládosok és az 

anyagi biztonságban élők száma. A társadalmi folyamatok negatív hatásait sok család nem 

tudja kivédeni, gyakran meghaladja a problémák megoldása a szülők erejét és 

lehetőségeit, ezért szükséges megértéssel közelíteni a családokhoz, számukra a legtöbb 

segítséget nyújtani, a támogatások minden formáját megtalálni. 

Óvodánk két csoporttal működik. A csoportszobák területe azonos, és a földszinten 

helyezkedik el, öltözővel, gyermekmosdóval, tálalókonyhával. 

Rendelkezünk két irodával, óvónői szobával, amely logopédiai-, fejlesztő helyiség 

is egyben. Tornaszobánk 2008-tól van, amely nagyban hozzájárul programunk egyik fő 

feladatához, a mozgásfejlesztéshez, az egészséges életmód helyes alakításához, ezen belül 

a preventív, gyógytestnevelési feladatok ellátásában, gyógy testnevelőnk segítségével. 

Udvarunk kettő részre osztott, a belső teljesen természetes talajú, a külső vegyes. 

Belső udvarrészünkben egy nagy platánfa ad árnyékot a homokozó fölött. Igényes, 

természetes anyagú játékok járulnak hozzá a gyermekek szabad levegőn való 

mozgásigényének kielégítéséhez. Külső udvarunk egy része aszfaltborítású, amely 

alkalmas a nagyobb gyermekek által közkedvelt kerékpárokkal, kismotorokkal való 

közlekedésre, itt is megtalálhatóak a természetes alapú, fából készült udvari 

játszóeszközök, mászó-gúla, csúszdák, hinta. 

Tapasztalatunk, hogy óvodásaink óvodán kívül kevesebb időt töltenek igazi 

gyermeki játékkal, a szabadban való mozgással, és kevés időt fordítanak a családtagok 

tartalmas beszélgetésre. Igyekszünk minél több olyan közös programot szervezni, ahol az 

óvoda- gyermek-szülő olyan élményekkel gazdagodhat, amely ezeket a hiányosságokat 

pótolja. Óvodánkban a kirándulások, Gyermeknapi kerti-parti és a Tök-parti több éves 

hagyományra tekint vissza. Környezeti nevelésünket folyamatosan bővítettük a jeles 

napokról való megemlékezéssel. A környezettudatos szemlélet kialakítása csak az erkölcsi 

normák megismertetésén, gyakoroltatásán keresztül, a szokások kialakításával lehetséges. 
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Óvodánk 2011. óta csatlakozott a „Zöld Óvodák” közösségéhez, valamint 2012 óta , 

Madár-barát Óvoda is. 

Fontos nevelési céljaink: a környezeti értékék megbecsülése, a hagyományok ápolása 

őrzése, az erkölcsi értékek alakítása, az együttmunkálkodási képességek értékközvetítése, 

a személyiség gazdagítása a néphagyományőrzéssel.  

A szülőkkel való együttműködés, az együttgondolkodás, és együtt nevelés közös 

programokkal, élményekkel fűszerezve, nevelési gyakorlatunk alapja. 

 

2.  Arculatunk 

2.1. Gyermekképünk 
  

Fontosnak tartjuk nevelőmunkánkban, programunkban: 

Az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes, elfogadó légkör biztosítását.  

A kisgyermek egészséges testi – lelki – értelmi fejlődésének megalapozását, egyéni 

fejlődési ütemük, sajátos szükségletük figyelembe vételével, személyiségük szabad 

kibontakoztatását a szabad játék, a világ komplex felfedezésén, megismertetésén keresztül 

erkölcsi érzelmeik, értelmi képességeik, világnézetük formálását. 

 
Szeretnénk elérni, hogy az óvodába járó gyermek: 

- szeressen óvodába járni, élvezze a közös tevékenységeket, 

- legyen együttműködő szolidáris játszótárs, 

- ismerje, tisztelje természeti és társadalmi környezetét, annak hagyományait, 

- kötődjön a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez, legyen kreatív, 

- nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelem gazdag, 

- derűs, jókedvű, vidám, tudjon felfedezni, oldottan beszélgetni,  

- az óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes módon éljen együtt, 

- testileg – lelkileg megerősödjön, örömmel készüljön az iskolába. 

 

A differenciált nevelés során elsődleges szempont, hogy minden gyermek a neki 

megfelelő nevelésben és bánásmódban részesüljön.  Adottságait, potenciális lehetőségeit 

kibontakoztathassa olyan támogató inkluzív környezetben, ahol alapvető, és természetes a 

különbözőségek elfogadása. 

 

2.2. Óvodaképünk 

 
             Olyan óvodai környezet, óvodai légkör kialakítása, amelyben az optimális 

feltételek biztosítják a gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az egyénenként változó 

testi-lelki szükségleteinek kielégítését. Az intézmény alkalmazottainak gyermekközpontú, 

befogadó magatartása elősegíti a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatását. 

Figyelembe vesszük a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális hátterét, segítve a tehetsége kibontakozásában, valamint a hátrányos 

helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Célunk, hogy az óvodai nevelés folyamata során gyermekeinket gazdag érzelmi 

légkörben, testileg, lelkileg, egészséges én-tudattal olyan fejlettségi szintre juttassuk el, 

hogy képessé váljanak az iskolába lépésre. 

Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyermekek lehetőséget kapnának személyiségük 

kibontakoztatására, egyéni sajátosságaikat figyelembe véve teljesítőképességük 

maximumát érhetnék el. 
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Nevelői szemléletünk: hogy minden gyermeknek sajátos adottságai vannak, ezek 

megismerése, feltárása az alapja bármely gyermek nevelésének. 

Óvodai nevelésünk meghatározó jegyei: a gondozó, szokásalakító, és nevelő 

tevékenység, mely által a nevelő felelősséget vállal a gyermek óvodai életének 

következményeiért, ezért határozott és közös elvek megvalósítására törekszik a szülőkkel. 

Hangsúlyozzuk a játék elsődlegességét, sérthetetlenségét, melyben lehetővé válik 

az élmények feldolgozása, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a képességek 

fejlődése. 

Segítjük a különleges gondozást igénylő gyermekek fejlődését, a sajátos nevelési 

igényű, a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját. 

Nevelőmunkánkban hangsúlyos szerepet kap a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése, 

az inkluzív nevelés megvalósítása. 

Pedagógiai munkánk kiemelt területei: az anyanyelvi nevelés, érzelmi nevelés és 

szocializáció, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos nevelés, valamint a 

korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása. 

Az óvoda a családi nevelést kiegészítve a maga sajátos eszközeivel biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit 

Intézményünkben a gyermekközpontú, gyermekekre figyelő, gyermekeket elfogadó 

szemlélet a meghatározó, melyben olyan óvodai élet biztosítására törekszünk, ahol a 

gyermekek, a családok és nevelőközösségünk egyaránt jól érzik magukat, az érzelmi 

intelligencia előtérbe kerül. 

 A kisgyermek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, nevelőmunkánk alapja. 

Nevelési rendszerünk legfontosabb elemének, eszközének a játékot tekintjük. 

Programunk csak a családokkal együttműködve, a kapcsolatot folyamatosan építve, 

erősítve valósulhat meg. 

 

Fontosnak tartjuk nevelőmunkánkban, programunkban: 

Az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes, elfogadó légkör biztosítását, a 

kisgyermek egészséges testi – lelki – értelmi fejlődésének megalapozását egyéni fejlődési 

ütemük figyelembe vételével, személyiségük szabad kibontakoztatását, a világ komplex 

felfedezésén, megismertetésén keresztül, erkölcsi érzelmeik, értelmi képességeik, 

világnézetük formálását, a néphagyomány és a kreativitás eszközeivel. 

Ennek szellemében kell nevelnünk a ránk bízott gyermekeket szeretettel és 

felelősséggel. A gyermekközösséggel a közeli és távlati feladatok megvalósítása csak 

oldott családias légkörben érhető el. 

Ebben meghatározó szerepe van a pedagógus személyiségének. 

Az óvodai programnak megfelelően szeretnénk szorgalmazni, hogy minden egyes 

óvodapedagógus elsőrendű feladatának tekintse a kisgyermekek személyiségének 

megismerését és ennek megfelelően képességeinek fejlesztését. 

Hatékonyabban kell felhasználni az egyéni, differenciált feladatadást, szociális fejlesztő 

programokat. 

 

Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát 

nyújt a környezettudatos magatartásra, ökológiai szemléletformálásra, az egészséges 

életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. A környezeti 

nevelés óvodai feladata a környezettel való együttélésre nevelés, ami magába foglalja a 

környezet védelmét, a környezetkultúra közvetítését, átadását.  

Az óvodák dolgozói és szülői közössége minden lehetőséget megragad annak 

érdekében, hogy a környezeti neveléshez szükséges eszközök, felszerelések biztosítottak 

legyenek. 
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Fontos feladatunknak tartjuk a környezettudatos környezetbarát életvitel 

megalapozását, kialakítását annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek a 

közvetlen és tágabb környezetükben lévő problémák felismerésére és kezelésére az 

életkoruknak megfelelő szinten. 

Nevelésünk igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a megvalósítás az 

apró történéseken keresztül érvényesül. 

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, 

mikor és hogyan kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra. A gyermekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált 

bánásmód elve alapján, komplex módon zajlik.  

 

 

 

3. Az óvodai nevelésünk feladatai 

 

3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai 

 
A kisgyermek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, nevelőmunkánk alapja. 

 

Segítjük a gyermekeket a szülőktől való zökkenőmentes elválásban, 

megismertetjük velük társaikat és az óvodában dolgozó felnőtteket. 

Folyamatos, szakszerű tájékoztatást és tanácsot adunk a szülőknek a gyermekek 

fejlődéséről, a nevelésről. 

 Egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget biztosítunk a 

gyermekeknek.  

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermeki 

személyiség egészének fejlesztésére törekszünk. 

 A nevelésben az óvoda elismeri a családi nevelés elsődlegességét, pedagógusi 

szerepeinkre legjellemzőbb a partnerség, belehelyezkedünk a modell, a játszótárs, a 

megfigyelő, a fejlesztő szerepekbe. 

            Nevelési feladatainkat a gyermekek szükségleteihez igazítva, a különböző 

tevékenységek és képességeinek figyelembe vételével egyéni adottságokból kiindulva 

valósítjuk meg. 

Nevelési rendszerünk legfontosabb elemének, eszközének a játékot tekintjük. 

 

Tervszerűen élményeket, tevékenységeket, eszközöket biztosítunk, támogatjuk a 

gyermekek spontán kezdeményezéseit. 

A gyermekek meglévő ismereteire, tapasztalataira építve segítjük elő a korszerű látásmód 

megalapozását. 

Arra törekszünk, hogy a gyermek értelmi képességei az óvodába kerüléstől az óvodában, a 

nevelés végéig önmagához képest, a leg optimálisabban fejlődjön. 

Az óvodapedagógus a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori és egyéni 

sajátosságaira építve változatos tevékenységi formákat biztosít a megvalósításhoz.  

Mozgáskoordináció fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, figyelembe véve 

gyermekenként az egyéni idegrendszeri érést. A mozgás örömét a szellemi fejlődéssel 

szoros kapcsolatba hozzuk. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési 

igényű és a kiemelkedően tehetséges gyermekek esélyeinek megteremtésére. 
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A fejlődésben elmaradó gyermekeket a szülő beleegyezésével, speciális 

segítséggel támogatjuk. 

 

Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetes, az 

óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, gyermekek és szülők számára 

egyaránt. 

 

Lehetőséget teremtünk minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására, 

szókincsének bővítésére, a nyelvi kifejezés eszközeinek variálására, a kommunikáció 

valamennyi eszközének alkalmazására. 

Feladatunk, a népi kultúránk sokoldalú megismertetése, különböző helyszíneken, 

tevékenységekben. 

Programunk a családokkal együttműködve, a kapcsolatot folyamatosan építve, erősítve 

valósulhat meg.  

 

 

3.2. Az egészséges életmód alakítása 

 
Célunk az óvodai életritmus és a családi szokásrendszer összehangolása, az 

egészséges életvitel igényének alakítása. Ebben a folyamatban a szomatikus, pszichikus és 

szociális harmónia megteremtése 

 

Az egészséges életmód legyen természetes számukra, legyen egészséges 

önbecsülésük, önbizalmuk. 

A gyermekek fejlődjenek egyéni tempójuknak megfelelően, legyenek aktív résztvevői a 

társas kapcsolatoknak, különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük őket. 

 

Az egészségmegőrzés szempontjából lényeges a természet közeli életmód, a test, lélek, a 

környezet harmóniájának megteremtése. 

A gyermekek egészségének, edzettségének, egészséges táplálkozásának biztosítása, 

alapvető szükségleteik kielégítése, helyes életritmus, mozgásigény és pihenés megfelelő 

arányának megteremtése. 

 

- Önmagával és környezetével szemben igényes, egészséges, önálló, különféle 

mozgásokat ismerő és szerető gyermekek nevelése. 

- Gyermekeink testi fejlődésének biztosítása, az egészséges életvitel megalapozása. 

- A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségletük, mozgásigényük kielégítése. A 

tisztálkodás, az öltözködés, az étkezési kultúra igényének kialakítása. 

- Mozgásukban korlátozott gyermekek speciális fejlesztése 

 

Óvodapedagógus feladatai a gyermek egészséges életmódra nevelésében: 

- A gyermekek életkorához igazodva egészséges, barátságos, biztonságos óvodai 

környezet kialakítása. 

- Egészséges életvitel iránti igény megalapozása az óvodai életmód jó szokásainak 

kialakításával, gyakorlásával. 

- Elfogadó, megértő, szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítása. 

- Gyermek gondozottságának biztosítása, 

- Egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétellel a gyermekek egészségének 

védelme, óvása, megőrzése, szükség esetén a megfelelő szakember bevonása a 

prevenció érdekében. 
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- HHH gyermekek esetében feladat az alapvető higiéniás szokások kialakítása, 

segítségnyújtás. 

- A gyermekek mozgásigényének kielégítése változatos mozgásfajták, lehetőségek 

biztosításával, nagy hangsúlyt fektetve a szabad mozgásra. 

- A gyermekek egészségvédelme, szervezetük edzettségének biztosításával. A 

gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. A 

gyermekbalesetek megelőzése, a gyermekek testi épségének megóvása. 

Biztonságot nyújtó, rugalmas életritmus kialakítása, megfelelő heti és napirend 

biztosításával. 

- Személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra nevelés, az egészséges 

táplálkozási szokások megalapozása. A kulturált étkezés és magatartás kialakítása 

példamutatással. 

- A mozgásfejlesztő pedagógusok rendszeres fejlesztő munkájával segítjük az 

egészséges mozgásrendszer kialakítását. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

Ismeret: 

- Egyre bővebb ismerettel rendelkeznek a testükkel, a mozgással, a táplálkozással, az 

egészség megóvásával kapcsolatban, rávezethetők ezek összefüggésének megértésére. 

Kompetencia: 

- Kialakul a gyermek tisztaságigénye. 

- A testápolási szokásoknak megfelelően önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, 

fésülködnek. 

- A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 

használják.  

- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadékot a 

kancsóból. 

- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, 

kést, villát. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

- A hőmérsékletnek megfelelően önállóan öltözködnek, vetkőznek, ruhájukat ki-

begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.  

- Levett ruháikat esztétikusan, összehajtva teszik a helyére. 

- Környezetükben igyekeznek rendet tartani, rendet rakni.  

- Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

- Meg tanulnak alkalmazkodni környezetükhöz, környezetükben biztonságosan 

mozognak, jól tájékozódnak.  

- Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteik kielégítését képesek szándékosan 

irányítani. 

 

 

3.3. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása  
 

Célunk: 

- Pozitív érzelmi viszony kialakítása a gyermekben az őt körülvevő környezet 

értékei, az emberi kapcsolatok és saját maga iránt.  

- A gyermek biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom erősítése, a 

szocializálódás elősegítése. 

- A gyermek egyéni tulajdonságainak kibontakoztatása a közösségen belül. 

- A szokások, szabályok betartásának alakítása, alkalmazkodó képesség alakítása. 
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- Szociális érettség kialakítása, az iskolába lépéshez. 

- A természeti-, emberi-, tárgyi környezet iránti kötődés elősegítése. 

 

 

Feladatunk: 

 

- Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése. 

- Önmagunk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

- A szociális érzékenység kialakítása (a tolerancia a másság elfogadása). 

- Olyan szokás és szabályrendszer kialakítása, hagyományok teremtése, melyek 

pozitívan hatnak a gyermekek cselekedeteire. 

- Szociális érzelmek, együttérzés, segítőkészség, örömszerzés fejlesztése a felnőttek 

hiteles modell nyújtásával. 

- A természeti - társadalmi környezet szépségeinek, értékeinek felismertetésével a 

környező világgal való pozitív érzelmi viszony erősítése. 

 

Az óvodáskorú gyermekekre jellemző a magatartás érzelmi befolyásoltsága, 

személyiségükben az érzelmek dominálnak. Arra törekszünk, hogy a gyermekeket 

óvodánkban érzelmi biztonság, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör vegye körül. 

Már óvodába lépés előtt lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek, szülőnek és 

érdeklődőnek, hogy betekintést nyerjen óvodánkban folyó munkánkba, 

ismerkedhessen környezetünkkel, az itt dolgozó felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt.  

Beiratkozás előtt néhány nappal „nyílt kapukkal” várjuk az érdeklődőket. 

 

 

 

Átmenet a családból az óvodába – befogadás 

 

 A csoportok szervezésénél minden évben az adott gyermeklétszámot vesszük 

alapul. Vegyes életkorú és homogén csoportokkal dolgozunk. Fontos szempontunk a 

csoportok kialakításánál az életkor, a nem, a gyermek személyisége, egyéni 

fejlettsége, a szülők igénye. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden gyermek 

egyenlő eséllyel induljon már az óvodába lépéskor. 

Egyre több vegyes életkorú csoport működik, melynek számos előnye is van. 

A fiatalabb gyermekek nagyobb ütemben fejlődnek, míg a nagyobbak érzelmi töltése, 

kötődése, toleranciája magasabb szintű hasonló korú társaihoz mérten.  

 

Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek az óvodába kerülés előtt, lehetőleg otthoni 

környezetben találkozzanak leendő óvónőikkel. Ezt a célt szolgálja az előzetes 

családlátogatás (mely nyáron van). A családdal folytatott beszélgetés során szerezhetünk 

információkat a gyermek születési körülményeiről, addigi beszéd- és mozgásfejlődéséről, 

étkezési, alvási, vagy egyéb szokásairól, egészségi állapotáról/ pl. allergia /. 

A tapasztalatok alapján rajzolódik ki előttünk a családok összetétele, szociális helyzete, 

nevelési gyakorlata, a gyermeknek a családban elfoglalt helye. Ez nagymértékben segíti az 

óvodai életbe való beilleszkedést, a családban megkezdett nevelés kiegészítését, 

folytatását. 

Szükségesnek tarjuk, hogy a szülők megismerjék az óvoda nevelőprogramját, s az 

óvónőkkel közösen segítsék a gyermek első óvodai napjait. A fokozatos beszoktatás 

meghatározó az egész óvodai életre. A gyermekek többsége vágyik a gyermektársaságra, 

viszont a szülőtől való elválás nehézséget okozhat, és az elválás, szorongással töltheti el. 
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Éppen ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt 

ismerkedhessenek az óvodai élettel. A szülők fokozatos időcsökkentéssel vesznek részt 

ebben a folyamatban. A szülővel való együttlét biztonságot ad az új környezet 

elfogadására, a társak, az óvodában dolgozó felnőttek megismerésére. Ugyanakkora a 

szülő is megismerheti az óvoda belső életét, rendjét, s könnyebben tud segítséget adni a 

további neveléshez, az együttmunkálkodáshoz. 

Az óvodakezdés időszakában körültekintéssel járunk el.  

Tiszteletben tartjuk igényeiket, otthonról hozott személyes játékaikat elfogadjuk.  

Különös szeretettel vesszük körbe őket. Ölbeli játékokkal, testközelséggel, szeretetteljes 

és meleg hangvétellel törekszünk a felnőtt és gyermek közötti bensőséges kapcsolat 

kialakítására. Bábfigurák segítségével próbáljuk szorongásaikat feloldani. 

 

 

Együttélés a mindennapok során – szocializáció 

 

 Mindennapjainkban sok közösen átélt élmény biztosítására törekszünk, melyek 

gazdagítják a gyermekek érzelmeit, és aktivitását. A gyermekek tevékenységéhez 

szabadságot adunk, ugyanakkor határokat is kijelölünk. Mindig figyelembe vesszük a 

gyermekek egyéni képességeit, tempóját, eltérő szokásaikat. Ilyen légkörben kialakul az 

érzelmi kötődés az óvónőkhöz és társaikhoz, amely pozitív módon befolyásolja a 

gyermekek közérzetét, szociális érzékenységét. 

Barátságok kialakulását, baráti kapcsolatok elmélyülését segítjük. Erősítjük az egymás 

iránti szociális érzékenységet és türelmüket, egymás meghallgatásának képességét. 

Segítségadásra, kérésre, együttműködésre szoktatunk.  

 A gyermekek magatartás -, viselkedéskultúráját türelemmel, bátorítással saját 

példánkon keresztül is fejlesztjük. A sikerben együtt örülünk, a bátortalanságot tapintattal 

kezeljük és oldjuk fel. Az eltérő képességű és tulajdonságú gyermekek mindegyikéhez 

megkeressük a fejlődést segítő egyéni bánásmódot.  

 Nevelési módszereinkben a kérdezés, a megértés, az átérzés jelenti a fő hangsúlyt.  

A kialakult összeütközések feldolgozására kellő odafigyeléssel, kivárással viszonyulunk 

azok meghallgatására, hogy megfelelő objektív véleményünkkel a gyermek 

felelősségérzetét erősítsük. 

 A felnőtt - gyermek társalgására nagy hangsúlyt fektetünk. Igyekszünk minden nap 

minden gyermekkel személyes perceket biztosítani, hogy a jó kapcsolatot megerősítsük. 

Ezekben a beszélgetésekben a mások és a saját érzések megfogalmazásával igyekszünk 

kialakítani a másik megbecsülésének, értékelésének, elfogadásának érzését. Tiltás helyett 

választási lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy döntéseket hozhassanak, változásra 

képessé váljanak. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

Attitűd: 

- A gyermek személyiségét egyéniségének megfelelően a nyitottság, a barátkozásra való 

hajlam jellemzi. 

Kompetencia: 

- Képesek a kapcsolatteremtésre, metakommunikációs jelrendszerük képessé teszi őket 

arra, hogy szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit és rendelkeznek a 

koruknak megfelelő társalgási és metakommunikációs készséggel is. 

- Ismerik az alapvető illemszabályokat és be is tartják azokat. 
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- Igényükké válik a helyes viselkedés szabályának betartása, egymást is figyelmeztetik 

erre. 

- Kérés nélkül is segítenek egymásnak, a kisebbeknek. Együtt éreznek a közösség 

tagjaival. Szívesen dolgoznak a közösségért. Bíznak önmaguk képességeiben. 

 

3.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
  

Értelmi nevelés 

  
Mivel programunk tevékenységszemléletű s a gyermek természetes aktivitásán 

alapul, így  a célokat, s feladatokat ez a szemlélet határozza meg. 

 

Cél:  

       változatos tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. 

       spontán tapasztalatszerzéssel, sokféle tevékenykedéssel, a gyermek értelmi 

képességei, az egyéni optimum szintjére fejlődjenek.  

  

Alapelv: 

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

övezi; 
 elfogadjuk a gyermek adottságait, amit öröklött tényezők, a méhen belüli 

fejlődés sajátosságai, valamint a szülés körülményei határozzák meg. Ez 

megnyilvánul a gyermek viselkedésében, tevékenységében. 

 tiszteletben tartjuk a kisgyermekkor életkori jellemzőit. A kisgyermek 

környezetéről és az énjéről szerzett tudását döntően mozgásos és képi 

struktúrákba rögzíti. Gondolkodása szemlélete, cselekvő és/vagy képszerű. 

 esélyt adunk a spontán tanulásnak. Az érzékelés, az észlelés, a figyelem, a 

tanulás, a spontán tevékenységek folyamatában jelennek meg, és segítik a 

gyermek gondolkodási struktúrájának fejlődését, összerendeződését. 

Összefüggések meglátása, hasonlóságok, különbségek észlelése, rendezések 

stb. 

 a gyermek érzelem vezérelt személyiség. A gyermek személyes vonzalma, a 

világhoz való érzelmi viszonya befolyásolja az értelmi funkciók működését, és 
egyben jelzi terhelhetőségét. 

Feladat:  

         a nevelés során a gyermek személyiségfejlődésének, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatása; 

       az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk; 

        a gyermek életkorából adódó, érdeklődésének, kíváncsiságának 

figyelembevételével a változatos tevékenységek biztosítása, mellyel elősegítjük 

értelmi képességeik fejlődését. A sokféle tevékenység (kiemelten a szabad játék) 

folyamán lehetőséget teremtünk a tapasztalatszerzés örömének átélésére;  

        Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi 

képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás fejlesztése 
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        az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása 

        a pedagógiai eljárások a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a 

meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építenek;  

        a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása; 

        A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében 

biztosítjuk az önazonosság megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét. 

        ugyanígy a migráns családok gyermekeinek óvodai nevelésében lehetőséget 

biztosítunk az önazonosság megőrzésére, ápolására, s biztosítjuk az interkulturális 

nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelmét. 

  

Programunk élménykörök, tematikai csokrok, projektek formájában tervezi és szervezi a 

gyerekek megismerési folyamatait, óvodai életét. 

Mivel a gyermek érdeklődésének, kíváncsiságának legfontosabb forrása maga a természet 

a közvetlen tapasztalatszerzés a kiemelt tanulási forma.  

A természet változásai, a keletkezés, az elmúlás folyamatai eleven szemlélettel, 

tevékenykedéssel felfoghatók és feldolgozhatók, a kéz, a nyelv, a fantázia segítségével.  

  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

  

Attitűd: 
 Érdeklődik környezete változásai, eseményei iránt. 

Kompetencia: 
 Keresi, kutatja, vizsgálja a jelenségek okát. 

 Képessé válik a vele kapcsolatos élmények feldolgozására: észlelése 

differenciálódik, megfigyelése pontosabbá válik, felismeri és megnevezési a 

mennyiségi, térbeli, geometriai és időbeli viszonyokat, képes összehasonlítani, 

következtetéseket levonni, valamint képes történések elmondására. 

 A meglévő élményeit sajátos egyéni módon, szabadon kifejezi: mozgásban, 

játékban, vizuális alkotásokban. 

 Meg tudja ítélni saját helyzetét, teljesítményét a közösségen belül. 

 Képes önmaga szabályozására, a szokások betartásában, a feladatok 

végzésében, szóbeli megnyilvánulásaiban. 

 Figyelemmel követi a felnőttek útmutatásait, kitartóan végigcsinálja feladatait. 

  
Anyanyelvi- kommunikációs nevelés 

  
Az anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk átfogja az óvodai nevelőmunkánk minden 

területét, használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, nevelésünk 

egész folyamatának. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. 

A szocializálódás folyamán a beszéd a gyermeknek a környezetével való érintkezésének, 

önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. Mivel az utóbbi évek 

tapasztalata alapján egyre több a beszéd  kommunikációs problémával érkező gyermek így 

erre a területre készült el egyik pedagógiai innovációnk. Erre építve határoztuk meg az 

anyanyelvi nevelés feladatait. 
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Anyanyelvi nevelésünkben kitűzött feladataink megvalósításában elsődleges szempontunk 

a játékosság, az együttes élmény biztosítása. 

  

 

Cél  

    A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása. 

    A beszédkedv felkeltése és fenntartása, a biztonságos önkifejezés megalapozása. 

    Az általánosan érvényes illemszabályok elsajátíttatása, a kapcsolatteremtés elemi 

szabályainak megismertetése. 

  

Feladat 

        „beszélő környezet” biztosítása (a helyes mintaadással és szabályközvetítéssel 

a javítgatás elkerülésével);  

        a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására 

ösztönzés  

   a beszélgetésre alkalmas, nyugodt légkörmegteremtése, ahol arra neveljük 

gyermekeinket, hogy bátran nyilatkozzanak, mondják el véleményüket. Lehetőség a 

folyamatos beszéd gyakorlására, és mások meghallgatására; 

   a beszéd automatizmusainak, a beszédmozgásnak és beszédhallásnak a 

fejlesztése; 

   a beszéd hangtani, nyelvtani, jelentéstani rendszerének, szabályainak kialakítása, 

tudatosítása játékban, játékos gyakorlatokkal; 

   tanulási zavarokat okozó részképességek hiányosságainak megszüntetése. 

  

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotát 

megismerjük- beszédhallás, beszédértés, mondatalkotás, összefüggő beszéd-, ugyanis ezek 

ismeretében tudjuk a továbbiakban tudatosan fejleszteni észlelésüket, csiszolni, formálni 

beszédkészségüket, gazdagítani aktív és passzív szókincsüket. 

Anyanyelvi kommunikációs fejlesztésünk elsődleges eszköze az óvónő helyes 

mintaadása, hiszen az óvodás gyermek az anyanyelvet utánzással, mintakövetéssel 

sajátítja el. A nyelv segít átörökíteni kultúránk értékeit, a társas együttlét normáit. 

Lehetőséget teremtünk a beszélgetésre, melyre jó alkalom a közös játék oldott 

légköre. A gyermekeket meghallgatjuk, kérdéseikre odafigyelünk, kialakítjuk igényüket 

arra, hogy kérdéseikre választ kapjanak, lehetőséget teremtünk élményeik kifejezésére, 

megfogalmazására. 

A természetben történő vizsgálódások, munkálkodások, játékok, élmények 

cselekvések szintén jó alkalmak a beszéd gyakorlására, ahol egyben a beszéd, a 

megismerési folyamat kísérője és aktivizálója. A gyermekek kérdeznek, vitatkoznak, 

problémákat vetnek fel és oldanak meg, ötleteket, véleményt mondanak, nő a mesélőkedv, 

fejlődik az anyanyelv struktúrája. 

Az élmények, a tapasztalatok szabad feldolgozása során a gyerekek újat alkotnak, 

kreatív alkotásokat hoznak létre nyelvi struktúráik fejlődésével. A beszédkészség és 

metakommunikáció fejlődését segítjük elő a kommunikációs helyzeteknek megfelelő 

hanglejtés, ritmus, hangerő, szünettartás alkalmazásával.  

Az anyanyelvi játékokkal, játékos feladatokkal óvónői kezdeményezés útján 

ismerkednek meg a gyerekek. Ezek a játékok elősegítik a tiszta hangképzés, az auditív 

észlelés, a nyelvi emlékezet és alkotóképesség fejlődését, a szókincs bővítését, a 

gondolkodás fejlődését. Az óvodai élet valamennyi területén kezdeményezhetők nyelvi 

játékok (mindennapos testnevelés, dramatizálás, bábozás, szituációs játékok). Anyanyelvi 
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nevelésünk fontos feladata a helyes ejtés gyakorlása. Az artikulációs gyakorlatokkal a 

beszédszervek ügyesítése, finom-motorikájának fejlesztése. 3-4 éves korban nyelvtornával 

kezdjük a gyakorlást, ami később kiegészül ajaktornával. 

4-5 éves kortól belső hallást fejlesztő gyakorlatokkal a hangok felismerését, 

megkülönböztetését gyakoroljuk, 5 éves kortól fonémahallást fejlesztő játékokat játszunk. 

Gyorsasági- és időtartam-gyakorlatokat 5-6-7 éves korban játszunk.  

  

 A beszédhibákat és beszédzavarokat felismerve segítjük a gyerekeket és a szülőket, 

együttműködünk a megfelelő szakemberekkel (logopédus). 

A kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Az illemszabályok ismerete 

megkönnyíti a beilleszkedést, biztonságot és tartást ad fellépésüknek. Az illem, a jó modor 

elsajátítása magában foglalja az illemszabályok megismerését, szóbeli megfogalmazását, 

és ezek alkalmazását a természetes élethelyzetekben. Olyan szokások kialakítását 

alapozzuk meg, amelyek vonatkoznak az óvodai viselkedésre, a köszönés, a 

bemutatkozás, a megszólítás, a kérés módjára, a konfliktushelyzetek megoldására. 

  

A szabályok megismerésére, gyakorlására lehetőség nyílik a napközben adódó 

spontán helyzetekben, szerep-, szituációs-, bábjátékok során, vagy más tevékenységek 

menetébe történő beillesztéssel. 

  

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

Kompetencia: 
-         A gyermek folyamatosan és érthetően beszél. 

-         Gondolatait, érzelmeit életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal, mások 

számára is érthető módon ki tudja fejezni.  

-         Mondatokban beszél, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat. 

-         Kialakul beszédfegyelme. 

-         Igyekszik az illemszabályoknak megfelelőn kérni, érdeklődni, bemutatkozni, 

megszólítani másokat.  

-         Képes társak között mások beszédébe bekapcsolódni, megfelelő helyzetekben 

aktivizálja szókincsét: kérdez, válaszol, mesél. Az óvodás gyermek az anyanyelvet 

utánzással, mintakövetéssel sajátítja el. A nyelv segít átörökíteni kultúránk értékeit, a 

társas együttlét normáit. 

-         Kialakul a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető 

beszéde. 

-         Igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak megtartása. 

-         Konfliktus megoldási módokat ismer, önállóan is alkalmaz, képes társaival 

egyezkedni. 

-         Bátran, szívesen beszél az életkornak megfelelő tempóban, hangsúllyal; 

gondolatait, érzelmeit mások számára is érthető formában fejezi ki. 

-         Figyelmesen meghallgatja és megérti mások beszédét, az alapvető 

metakommunikációs jelzéseket felfogja, alkalmazza. 

  
  

4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

4.1. Személyi feltételek 
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Óvodapedagógus kollégáim hivatástudattal, pálya iránti elhivatottsággal végzik 

nevelőmunkájukat, amelyet áthat a gyermekszeretet, a mindig megújulásra való törekvés. 

A testület tagjai, - élve a pedagógiai szabadság adta lehetőséggel - szakmailag önállóan, 

felelősséggel végzik munkájukat. 

1997 óta a pedagógus továbbképzés, szakvizsga finanszírozásához felhasználási 

kötöttséggel normatív állami támogatást nyújt a központi költségvetés. 

A továbbképzések a nevelőmunkára pezsdítő hatással voltak, sokrétű érdeklődés 

nyilvánult meg a tanult ismeretek frissítésére, a tudás elmélyítésére. 

2009-ben továbbképzéseink Zöld óvodában, úton a „zöld óvoda” felé, és a 

Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével kapcsolatos tanfolyamok 

sorozatával bővült. 

A másoddiplomás képzésben a gyógy-testnevelés, a fejlesztőpedagógia, közoktatás 

vezetői, vezető óvodapedagógusi, nyelv- és beszédfejlesztő, minőségirányítás, népi 

játszóház vezetői, néptánc oktatói, család- és gyermekvédelem, és a mentálhigiénés 

nevelés kapott prioritást. 

A kreativitás, esztétika területén vizuális kultúrájukat mélyítették, a 

néphagyományőrzés, népi kismesterségek elemeit a néptánc oktatói és kézműves 

tanfolyamokon sajátították el. 

A továbbképzési és beiskolázási tervekben olyan képzések támogatottak, amelyek 

az óvodai nevelőmunka fejlesztését, a programokban meghatározott célok megvalósítását 

szolgálják. 

Az óvodai nevelőmunka eredményességét az óvodapedagógusok, és minden 

alkalmazott összehangolt munkája segíti elő. 

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó és migráns / ha az alapító okiratban 

szerepel/ gyermekek nevelése, minden óvodai dolgozó részéről feladat, a nevelés 

célkitűzéseinek megvalósításában. 

A feladatok megvalósításában az óvodapedagógus kulcsszereplője a folyamatnak, 

aki elfogadó, támogató attitűddel segíti a gyermekek nevelését. 

 

Az intézményünk igazgatósági irodájában 1 fő óvodatitkár látja el a tanügy igazgatási 

feladatokkal, munkáltatói tevékenységgel, gazdálkodással összefüggő adminisztrációs és 

egyéb szerteágazó, sokrétű feladatokat.  

Az óvodákban a GESZ alkalmazásában álló gazdasági ügyintéző (1 fő) végzi az 

étkeztetési adminisztrációt, adminisztrációs és egyéb rá bízott feladatot is. 

A Városellátó Intézmény szakmunkásai végzik a legszükségesebb javításokat és 

karbantartásokat. 

 
A Pedagógusok létszáma: az óvodai csoportok, kötelező órák száma, a kötelező 

óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási rendje alapján megfelelő, a 

teljes nyitvatartási idő alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus 

foglalkozik napi 1-1, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportként 1 fő intézményünkben összesen 7fő. 

Óvodapszichológus megbízási szerződéssel fél állásban foglakoztatva 1 fő. 

Rehabos munkavállalók 5 fő. 

 

4.2. Tárgyi feltételek 

 
Az óvodai nevelőmunka 6 épületben, 22 csoportban, 4 tornaszobában, 1 

tornateremben történik. 
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Épületeink jellegét tekintve többfélék, régi épületből átalakítottak, bővítmények, egy 

emeletes épület és két óvodánk eredetileg erre a célra épült.  

Az Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézete, NÉBIH előírásainak részben megfelelő feltételekkel rendelkezünk, melyet 

folyamatosan igyekszünk javítani az előírásokhoz és lehetőségeinkhez igazodva. 

A csoportszobák berendezése, bútorzata, dekorációja az óvónői ötletességnek, 

kreativitásnak köszönhetően derűs légkört és esztétikus környezetet biztosít a gyermekek 

részére. 

A szűkös anyagi körülményeink ellensúlyozására minden pályázati lehetőséget 

megragadunk azért, hogy fejleszteni tudjuk eszközeinket és berendezéseinket. 

A tárgyi feltételek javítására és egyéb feladatok megvalósítására vonatkozó 

törekvéseink minden intézményre vonatkozóan: épületek állagának folyamatos 

ellenőrzése az állagmegóvás érdekében, játszóudvarok, homokozók korszerűsítése, 

szakmai eszközök fejlesztése, fejlesztő játékok bővítése, textíliák, konyhai edények 

pótlása. 

 

A célok megvalósításához szükséges erőforrások: 

Költségvetési keretből a legszükségesebb területek megoldása, működés 

Folyamatos pályázati lehetőségek, személyi jövedelemadó 1% és alapítványunk 

támogatása. 

 

 

4.3. Az óvodai élet megszervezése 

 
Már a beszoktatáskor viselkedési rendet mutatunk be, tanítunk a gyermekeknek, 

ami segíti a társas beilleszkedést. A különböző tevékenységek komplexen, kötetlen 

formában játékosan, játékba építve jelentkeznek miden nap.  

 
Napirend kialakítása: A napirend hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez 

szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Arra törekszünk, hogy a 

család napirendje az óvodáéval összhangban legyen, és harmonikusan egészítse ki 

egymást. 

Kialakításánál főszerepet, a gyermek alaptevékenysége a játék kapja, napirendben a 

legtöbb időt a játéktevékenységre fordítjuk. 

 A jó napirendet a folyamatosság, rugalmasság jellemzi, a különböző tevékenységeket 

a gyermekek párhuzamosan végezhetik, biztosítva a differenciált tevékenységek 

lehetőségeit. 

Tevékenységek megszervezésénél elvi szempont: 

Folyamatosság, kötetlenség, és a választhatóság a gyermek egyéni szükségleteihez, helyi 

szokásokhoz, igényekhez igazodva. Rugalmas napirendben lehetővé tesszük az előre nem 

tervezett események beillesztését. 

Az évszakok változásához rugalmasan alkalmazkodunk. 

 

Általános napirend az óvodákban: 

 

6.00  Nyitás 

6.00 – 7.30 Gyermekek fogadása, korán érkező gyermekek egyéni igénynek megfelelően 

lefektetése 

7.30 – 11.00 Játék, szabadon választott tevékenységek. Folyamatos tízóraizás. 

Tisztálkodás 
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Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek / egyéni és mikro csoportos 

fejlesztések/ Mindennapos mozgás. 

11.00 – 12.00   Öltözködés, udvari játék, élményszerző séta 

12.00 – 12.45    Készülődés az ebédhez. Tisztálkodás, terítés, ebéd. 

                          Fogmosás, készülődés a pihenéshez. 

12.45 – 13.00   Pihenésre hangolódás: mesével, zenével, csendes beszélgetéssel 

13.00 – 15.00   Pihenés, alvás 

15.00 -  15.30   Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás, uzsonnázás 

15.30 – 17.00  Játék, egyéb szabadon választott tevékenység csoportban vagy szabadban. 

 

A heti rendet az óvodapedagógusok alakítják ki, élve a pedagógiai szabadsággal. 

A tevékenységek időtartamának meghatározásakor figyelembe veszik a gyermekek 

életkorát, életkori sajátosságaikat, valamint a nyitvatartási időt. 

A pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz tervezik meg. 

A heti rend kialakításánál a napi rendszeres mozgásfejlesztésnek helyet kell adni. 

A keret és időtartam változó, a szabad játék keretein belül a választható és felajánlott 

műveltségtartalmat integráló  

Óvodáinkban vegyes életkorú, részben osztott csoportok egyaránt találhatók. A 

csoportok életkori összetételének kialakítása függ az óvodába beíratott gyermekek 

életkorától. 

Osztatlan csoportokban a családias légkör segíti a kisebbek beilleszkedését, a nagyobbak 

kapcsolatteremtését. 

Csoportszervezésnél arra törekszünk, hogy megközelítőleg arányos legyen a 

különböző életkorú gyermekek száma, valamint az SNI, HH, HHH gyermekek aránya. 

Az óvodapedagógus szerepe az érzelmi biztonság megteremtése mellett az egyéni 

képességek fejlesztésében hangsúlyozott.  

 

Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja 

 

 

4.4. Óvodai ünnepnapok 
 

Az óvodai ünnepek kiemelt színfoltjai életünknek. Ünnepeink egyrészt 

kapcsolódnak környezetünk hagyományaihoz, népünk kultúrájához, másrészt vannak saját 

ünnepeink – óvodai vagy csoportos – amelyeknek hagyományait mi magunk teremtettük 

meg.  

Az ünnepek, jeles napok változatosságot, hangulatot visznek a csoport és benne az egyes 

gyermek életébe, mindennapjaiba. Biztosítjuk számukra a várakozás örömének átélését.  

Lehetőséget adunk újfajta tevékenységek bevezetésére, átélésére. Az ünnep és jeles 

napokra való készüléssel erősítjük a szociális érzelmeket, hozzájárulunk a szociális 

értékek megalapozásához. Közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezet eseményeit a 

gyermekekhez. Az ünnep hangulatát fokozzuk a feldíszített óvodával, meglepetésekkel, 

kölcsönös ajándékozással. Az ünnepek kiválasztásában, megszervezésükben figyelembe 

vesszük a gyerekek életkori sajátosságait, a már kialakult óvodai hagyományokat, az 

óvoda környezeti adottságait, a szülők igényeit.  

Az évek óta rendszeresen megtartott közösségi ünnepek mellett, 

nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt kap a néphagyomány ápolása és a természetóvó jeles 

napok megtartása: 

-  Állatok világnapja 
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-  Föld napja 

-  Víz világnapja 

-  Környezetvédelmi világnap 

Közösségi ünnepeink: 

- Advent – Mikulás – Karácsony a szeretet kiterjesztése - készülődés 

- Farsangi alakoskodás – télűzés-bál a felnőttekkel 

- Húsvét-locsolkodással, tojásfestéssel 

- Édesanyák köszöntése – érzelmi indíttatású előkészületekkel 

- Gyermeknap – játékos programok, kirándulások 

- Nagycsoportosok búcsúja, évzáró ünnepségek 

 

A gyermeki élet személyes ünnepei a születés és névnapok. A csoportokban a 

szülőkkel való megállapodás szerint más-más formában, de már hagyományként tartjuk 

meg a gyerekek születés és névnapját 

Az ünnepnapokat megelőző készülődés – az ünnepre hangoló, az ünnephez tartozó 

tevékenységek sokféleségével – pozitívan befolyásolja a gyermek szociális viselkedését. 

A közösen vállalt feladatokat, az összetartozást, az együttérzést erősítik, kitartásra 

nevelnek. Az egyénileg készített ajándékok a szeretet jelei, amelyet adni és kapni is öröm. 

Az óvónő egyes ünnepeket a családokkal közösen szervezi meg, alkalmat adva az együttes 

élményre az előkészületekben vagy az ünneplésben.  

 

4.5. Az óvoda kapcsolatai 

 
Az intézmények egymás közötti kapcsolatában fontos összetartó erő a 

bölcsődékkel való integrációs kapcsolat, amely szintén az intézmény megalakulásakor 

került ebbe a szervezeti rendszerbe. 

Az intézmény dolgozói közötti kapcsolatok elmélyítését a szakmai programokon 

kívül közös kirándulások és színházlátogatások szervezésével is próbáljuk mélyíteni, 

tartalmasabbá tenni. 

 

Család – Óvoda 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, a kettő összhangja, a folyamatos 

együttműködés a szülőkkel alakítja a gyermekek harmonikus fejlődését. 

Fontos továbbra is, hogy a szülő gyermeke neveléséhez támaszt találjon az 

óvodában. Vegyük figyelembe kéréseit, és így tegyünk javaslatot gyermeke 

fejlesztéséhez.  

 

Bölcsőde-óvoda- iskola 
A zavartalan átmenet érdekében a három intézmény nevelőmunkájának 

megismerése, és az együttműködés fejlesztése igen fontos.  

Ezt szolgálják, az egymás intézményeiben közös hospitálás, rendezvények 

szervezése. Kísérjük figyelemmel a gyermekek fejlődését iskolába lépésük után is. 

Városi sportnap, iskolák által szervezett programok, nyitott napok, iskolai osztályok 

látogatása. 

 

Óvoda – Óvoda 
A város mindegyik óvodája egységes szerkezetben működik, ezáltal a megismerés 

és az együttműködés biztosított..  

      A pályázatainkat közösen írjuk a lehetőségek és a kiírás figyelembevételével. 

Saját intézményekben kialakult „Jó gyakorlatok” elterjesztése, közzététele. 
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A városon kívüli régiók óvodáival is jó kapcsolat alakult ki, amelyet szeretnénk erősíteni 

szakmai találkozókon, közös sport napokon, és intézményekben működő „Jó gyakorlatok” 

megismerésével 

 

Óvoda –Idősek Otthona 

Minden évben ünnepi műsorokkal köszöntjük az időseket. 

Az intézmények területi megoszlása szerint a földrajzi környezetükben lévő időseket 

látogatják meg az óvodások. Célunk a nemzedékek közötti kapcsolat erősítése, hiszen 

napjainkban minden ötödik lakos nyugdíjas korú idős ember. 

 
Logopédus 

Rendszeres, tervszerű fejlesztőmunkát végeznek az intézményekben a 

logopédusok a beszédhibás gyermekek körében. A nevelési év második felétől dyslexia 

prevenciót is végeznek az iskolába készülő nagycsoportosoknál. Hatékonyan 

együttműködnek a nevelőtestülettel, a fejlődést rendszeresen megbeszéljük. 

Szeretnénk a közös nevelő-fejlesztő munkát a jövőben is tovább folytatni. 

 

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

A pszichológus, gyógypedagógus, szolgáltatásait egész évben rendszeresen 

igénybe vesszük. Fontosnak tartjuk a gyermekek felmérését követően a fejlesztés mielőbbi 

megkezdését, a fejlesztés folyamatosságát, a szülő, óvoda rendszeres írásbeli 

tájékoztatását. 

 

Gyógytorna 
Lehetőség van a szervezett mozgásfejlesztésre mikro-csoportosfoglalkoztatási 

formában minden óvodában. 

 

 

Együttműködés az óvodán kívüli szervezetekkel 

 

Gyermekkönyvtár: 

Nagycsoportosok ismerkedése a könyvtár használatával, jelentőségével. 

Művelődési Központ: 

Az óvodások részére szervezett báb- és színházelőadások látogatása. 

Galériák:  

Kiállítások látogatásának esztétikai élmény nyújtása, kreativitásra nevelés. 

Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola: 

Pedagógia szakos hallgatók szakmai gyakorlaton való részvételének biztosítása. 

Óvónőképző főiskolák:  

A főiskolák felkérésére intézményeinkben lehetőséget biztosítunk a nappali tagozatos 

hallgatók gyakorlati képzésében, erősíti az óvodák szakmai hírnevét. 

Civil szervezetek: 

Segítségük igénybevétele az óvodai élet színesebbé tétele érdekében. 

 

Cigány kisebbségi önkormányzat, ill. civil szervezetek: a szülők támogatása, az 

erőforrások feltárása. 

 

 

5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
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5.1. Játék 

 
A játék a gyermek önként választott szabad és leggyakoribb tevékenysége, 

ezért a fejlesztés legfőbb eszközének tekintjük. A gyermek játékának megfigyelése 

közben képet kapunk ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, 

szociális és értelmi fejlettségének egészéről. 

 

Pedagógiai elveink szerint az a legfontosabb, hogy a gyermekek az óvodában játékkal 

töltsék idejük legnagyobb részét. 

 

Célunk: 

- Olyan játékközpontú óvodai élet kialakítása, melyben a gyermekek szabadon 

választva gyakorolhatják azokat a funkciókat, amelyek fejlődésüket a legjobban 

elősegítik. 

- A játéktevékenység során a gyermekek ismerjék meg a külvilág dolgait, 

szerezzenek tapasztalatokat. 

- Változatos lehetőségek biztosítása, melyben egyéni vágyaik, ötleteik 

kibontakozhatnak, szárnyalhat fantáziájuk, fejlődhet képzelőerejük, 

megvalósíthatják önmagukat. 

 

Feladataink: 

- Olyan tevékenységek és alapvető eszközök biztosítása, amely igazodik a 

gyermekek életkorához, egyéni fejlődésükhöz, érdeklődésükhöz, és a csoport 

összetételéhez. A jó játék kialakításához derű, nyugalom, vidámság, 

változatosság. 

- Feltárjuk a különböző játékfajtákban rejlő spontán tanulási lehetőségeket, 

utánzással, kipróbálással, kitalálással. 

- Segítjük a gyermekek szociális és érzelmi funkcióinak együttes fejlődését 

(mozgás, testséma, percepció és verbális fejlesztés). 

 

A nyugodt légkör megteremtése érdekében igyekszünk biztosítani: 

- a gyermekek testi és fizikai biztonságának kielégítését, 

- az otthonos környezet megteremtését, 

- a közösségi élet szokásainak betartását, 

- a szeretetteljes, derűs légkört, 

- az óvodapedagógus elfogadó magatartását. 

 

Feladatunk, hogy megteremtsük az elfogadó légkört, melyben a gyermekek 

felszabadultan valósíthatják meg elképzeléseiket, önmagukat. 

Biztosítjuk a gyermekeknek, hogy játékuk során önállóan kezdeményezhetnek, 

szervezhetnek, kiválaszthatják játékeszközeiket, megvalósíthatják ötleteiket. 

 

A játék helyét és idejét nem határozzuk meg, hiszen az egész óvodai udvarunk 

és csoportszobáink a játék színterei. A játék mindig elkezdődhet és abbamaradhat, 

nem egy a többi tevékenység között, hanem áthatja az egész napot. A délelőtti játék a 

csoportba lépéstől az első étkezésig tart. A játékidőbe beágyazva zajlanak a 

kezdeményezések, fejlesztések. A délelőtt többi részét az udvari játék tölti ki, mely 

lehetőséget ad szabad mozgásra, sétára, különböző megfigyelésekre. 
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Napirendünkben törekszünk a hosszabb, összefüggő játékidő biztosítására, 

hogy a gyermekeknek legyen elég ideje és helye játszani. Rugalmas szervezéssel 

csökkentjük a várakozási időt. A környezetet úgy alakítjuk, szervezzük, hogy 

megfeleljen a gyermekek játékának és mozgásigényének. 

 

Csoportszobáink szépek, tágasak, világosak, a gyermekeknek megfelelő 

mozgásteret biztosítanak játéktevékenységükhöz. Különböző sarkokat, kuckókat 

alakítottunk ki, melyek variálhatóak, alkalmasak a meghitt együttjátszásra anélkül, 

hogy a gyermekek zavarnák egymást. 

 

Jól beváltak a térelválasztó paravánok, függönyök, melyek segítségével a 

gyermekek kialakíthatnak maguknak kis teret, kuckót játékukhoz.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek legyen lehetőségük a földön, asztalon és 

asztal mellett is játszani, valamint legyen elegendő hely a mozgásos játékok átélésére. 

 

A csoportösszetétel és a gyermekek egyéni igényeinek, életkorának 

figyelembe vételével, minden évben tervezzük, és ha kell, átrendezzük 

csoportszobáinkat. Minden csoport átgondolja udvari életét is, s ennek megfelelően a 

szülők aktív részvételével, segítségével alakítjuk ki saját kis udvarrészüket, mely 

nagyon közkedvelt tér a mozgásra, levegőztetésre. 

 

Az udvaron elsősorban nagymozgásos tevékenységre ösztönözzük 

gyermekeinket, mint a fogócskák, futójátékok, labdajátékok, mint az ugró és szökdelő 

játékok, ügyességi és versenyjátékok is helyet kapnak. 

 

A megfelelő játékeszközök kiválasztásában, biztosításában nagy felelősségünk 

van, ezért törekszünk arra, hogy játékeszközeink esztétikusak, korszerűek, 

biztonságosak, fejlesztő hatásúak legyenek. 

 

Szükségesnek tartjuk, hogy minél több félkész, összeállítható játék legyen 

minden csoportban, melyek beindítják gyermekeink alkotó és beleélő fantáziáját. 

Fontos, hogy a játékok a gyermekek számára elérhető helyen legyenek, hogy azokhoz 

bármikor hozzáférhessenek. 

 

Mozgásfejlődésükhöz a gyermekek érdeklődésének és kérésének megfelelően 

visszük be a csoportba a mozgáshoz szükséges eszközöket (pad, body-roll 1-1 eleme, 

ugráló-asztal, ugró-labda, karika, szőnyeg). Játék közben a gyerekek bújnak, kúsznak, 

másznak, ugranak, gurulnak, így elősegítjük a mozgásfajták fejlődését, 

differenciálását. 

 

A testséma fejlesztéshez minden csoportban van nagyméretű tükör, melynek 

segítségével gyermekeink megismerkedhetnek külsejükkel, megfigyelhetik saját 

mozgásukat, testrészeiket, mimikájukat. Nagyban hozzájárul én-képük 

kialakulásához. 

 

A kicsik számára gondoskodunk több öltöztethető, húzható, rakosgató 

játékeszközökről, melyeket tologathatnak, beleülhetnek, húzhatnak vagy tolhatnak is. 

Ezért kiscsoportban főként a többféle gyakorló játéknak adunk teret, így biztosítva az 

érzékszervi, mozgásos intelligencia fejlődését és az „én csinálom!” diadalmas érzését. 
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Már ebben a korban elkezdődnek a szimbolikus játékok, melyekben a 

behelyettesítés, a tettetés, a kitalálás dominál. Megjelenik a „minta tudat”. 

 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy sok élménnyel, ismerettel gazdagítsuk a 

gyermekeket séták, kirándulások, látogatások szervezésével. 

Az óvodai életünk éves ritmusa is lehetőséget ad a sokféle élménygyűjtésre, 

tapasztalatszerzésre. Az élmények behatása kiteljesedik a gyermekek játékában, 

jelzéseket kapunk arra is, hogy milyen információk szükségesek még a további 

tapasztalatgyűjtéshez. 

 

A játék során lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek arra, hogy próbálja ki 

önmagát és a kezében lévő tárgyakat, eszközöket, oldjon meg konfliktusokat, 

gyakorolja a helyes viselkedést, az együttélés szabályait. 

 

Pedagógiai szempontból értékes játékot motiválhatnak a bábok, melyek 

minden termünkben megtalálhatók, a gyermekek számára elérhetőek. A bábok 

mozgatását megmutatjuk a gyermekeknek, hogy játékuk minél kifejezőbb, 

tartalmasabb legyen. Verbális fejlesztésben közös bábozás során fejlődik a gyermekek 

önbizalma, fantáziája, emlékezete. Lelki problémáik megoldására, leküzdésére is 

alkalmas ez a játékszer. 

 

Az építő-konstruáló játékok biztosításával lehetőségünk adódik a gyermekek 

szem – kéz koordináció, a percepció, a finommotorika fejlesztésére. A konstrukciós 

és szabályjátékok 5-7 éves korban jelennek meg. Ezek a játékfajták már igénylik a 

gyermekektől a társak elfogadását, a mások szempontjainak tudomásul vételét és 

némi kézügyességet. 

Az építkezés, konstruálás közben a gyermek átéli az alkotás örömét, fejlődik 

kreativitása, meg tanul tervezni, megtapasztalja a rész – egész viszonyát. 

Ehhez a tevékenységhez változatos játékeszközöket biztosítunk a gyermekeknek. 

A játékok kiválasztását meghatározza a gyermekek életkora, egyéni fejlettsége, a 

csoport összetétele, érdeklődése. Tudatosan váltogatjuk és bővítjük a 

játékkészleteinket, a megunt játékokat elrakjuk. 

 

A percepció és a finommotorika fejlesztésére biztosítunk még olyan 

tevékenységet is, mint a barkácsolás, kézművesség, vagy kirakókat, manuális 

játékokat, hogy a gyermekek megtapasztalhassák az összerakás, szétszedés örömét. A 

barkácsolást mindig gyűjtőmunka előzi meg, és az elkészített eszközöket a 

gyermekek mindig felhasználhatják játékukhoz. 

 

A csoportok fejlettségi szintjének megfelelően mozgásos, értelmi és nyelvi 

játékot játszunk a gyermekekkel, kérésükre és kezdeményezésükre egyaránt. A játék 

szabályait elvárjuk, hogy mindig tartsák be, igény szerint mi is részt veszünk a 

játékaikban. Segítjük a gyermekeket abban, hogy megtanulják a játék szabályait, 

tudjanak türelmesen várni, tudjanak nyerni és veszíteni egyaránt. 

 

 

Pedagógiai szemléletmódunk: 

- Fontosnak tartjuk az óvodapedagógus személyiségét, emberségét, empátiás 

készségét, aki képes az igazi alkotó munkára. 
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- Olyan óvodai életteret próbálunk kialakítani, ahol szeretetet és biztonságot 

éreznek a gyermekek. 

- Törekszünk arra, hogy annyi öröm és jó tapasztalat érje a gyermekeket játékuk 

során, melyből a későbbi életükben is meríthetnek. 

- Kezdettől fogva tudomásul vesszük, hogy gyermekeink más-más egyéniséggel, 

vérmérséklettel, érési ütemmel, szülői mintával érkeznek óvodába. 

- Olyannak fogadjuk el őket, amilyenek és egyéniségükhöz alkalmazkodva 

próbáljuk segíteni őket helyük, szerepük megtalálásában. 

 

Az óvodapedagógus helye, szerepe a játék során: 

Figyelemmel kísérjük, hogy a gyermekek hogyan közelednek egymáshoz játék 

során, kik játszanak együtt, milyen társas kapcsolatok alakulnak ki, akad-e a 

játszótársak között konfliktus, azt hogyan oldják meg és milyen irányba terelik, 

fejlesztik játékukat. Másrészt segítjük a gyermekeket ötleteinkkel, javaslatainkkal, de 

csak úgy, hogy nem kívánunk beleavatkozni játékukba, hanem cselekvő, tevékeny 

részesei kívánunk lenni. A gyermekek kezdeményezéseit mindig tiszteletben tartjuk, 

játékosan igyekszünk bővíteni tapasztalataikat, ismereteiket. Sikertelenség esetén 

kedvet ébresztünk az újrakezdéshez, a visszahúzódó, bátortalanokat ötleteinkkel 

segítjük. A segítség mindig olyan mértékű, melyre az adott gyermeknek éppen ott, 

akkor van szüksége. 

Csak akkor lépünk közbe, ha nem képesek önállóan megoldani problémáikat, 

durvák egymáshoz, veszélyeztetik egymás testi épségét, játékát.  

A játékokat csak annyira pakoljuk el, hogy az ne zavarja a másfajta tevékenységet a 

nap során. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

- A gyermekek játéka a gyakorló játék szintjéről a szerepjáték szintjére fejlődjön. 

- Játékuk során fogadják el pajtásaik ötleteit, elgondolásait, alkalmazkodjanak a 

szabályokhoz. 

- Tartósan alakuljon ki a kisebb – nagyobb csoportokban való játék igénye. 

- Fejlődjön testi képességük, mozgásuk összerendezettebb, harmonikusabb legyen. 

- Tapasztalataik során vonjanak le következtetéseket, fedezzenek fel ok-okozati 

összefüggéseket, bontakozzon ki feladatmegoldó képességük. 

- Mélyüljön, gazdagodjon érzelmi életük, törekedjenek embertársaiknak örömet 

szerezni, vágyaikat kifejezni. 

- Jussanak el az önállóság és kezdeményezés olyan fokára, hogy képesek legyenek 

a játékot eltervezni, szerepeket kiosztani, eszközöket megválasztani. 

- Tanulják meg a helyes magatartás alapvető formáit. 

- Igyekezzenek megoldani saját konfliktusaikat, erősödjön kudarctűrő képességük. 

- Képesek legyenek különféle anyagokból, különféle technikákkal, saját 

elképzelésük szerint alkotásokat létrehozni. 

 

5.2. Verselés, mesélés 

 
Az óvodai anyanyelvi, irodalmi nevelés az óvodai élet egészét átható folyamat. Az 

irodalom művészisége kínálja a legtöbb lehetőséget anyanyelvi művelésre, a nyelvi 

struktúrák elsajátítására. A mesék, versek, mondókák a nyelvi nevelés eszközei: a 

szóhasználat a sajátos stílus (népi mondóka, népmese) az írói eszközök gazdag 

lehetőségeit kínálják. 
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A versek mondogatása, mesedramatizálások, a mesék újra és újra való átélése 

jelentős a gyermekek érzelmi életében és fontos a beszédnevelés szempontjából. 

 

 

Cél 

- a nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetése; 

- a helyes nyelvhasználat, mondatszerkesztés, dallam, ritmus elsajátítása; 

- a biztonságos önkifejezés megalapozása; 

- korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés 

felkeltése, a gyermekek szemléletmódjának, világképének alakítása, erkölcsi 

ismereteik alapozása, szókincsük gyarapítása.   

 

Feladat 

- A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

- A 3 - 6 - 7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok). 

- A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal. 

- Az életkornak megfelelő változatos irodalmi művek segítségével az emberi 

kapcsolatok megismertetése, a gyermekek önismeretének elmélyítése, a világ 

megismerésének segítése. 

A fejlesztés tartalma 

- népi mondókák; 

- altatók, hintázók, kiszámolók, lovagoltatók, csiklandozó; 

- párválasztók, labdázók, felelgetők; 

- csúfolódók; 

- gyermekversek, népköltészeti alkotások; 

- verses mesék; 

- mesék (állat, halmozó és láncmesék, tréfás mesék, tündérmesék, népmesék, 

műmesék, hosszabb folyamatos mesék); 

- színházi előadások. 

 

A felhasznált irodalmi anyagok összeállítása 

 

 A 3 - 4 évesek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból, zenei hatású játékos 

versekből állítjuk össze. Olyan meséket választunk, amelyeknek a cselekménye egyszerű, 

érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 

 

 A 4 - 5 éves gyermekek részére állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, 

realisztikus mesék mellett a mai magyar írók modern meséiből is felhasználunk az 

irodalmi anyag összeállításához. Ez a korosztály már szereti a halandzsa szövegű 

kiolvasókat, a névcsúfolókat, a népi mondókákat, ezért a tervezett mondókázás anyagánál 

ezt a figyelembe vesszük. Vidám, humoros, ritmusélményt is nyújtó versekből 

válogatunk. 

 

 Az 5 - 6 éves kor a mesehallgatás igazi ideje, ezért a cselekményesebb népmeséket, 

klasszikus tündérmeséket, a tréfás meséket is beépítjük a gyermek mesetárába. 

Meseregény közül is válogatunk, ezeket folytatásokban, napokon keresztül meséljük a 

gyermekeknek. A gyermekek versanyagát népi mondókákkal, kiolvasókkal, 

közmondásokkal gazdagítjuk. 
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A hagyományápoló irodalmi nevelésben nagy szerep jut a mindennapi élet 

hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles napokhoz, ünnepekhez, természet jelenségeihez, 

változásaihoz kapcsolódó mondókáknak, meséknek, találós kérdéseknek, szólásoknak, 

mondásoknak. 

A kiválasztott versek, mesék, különböző történetek erősítik a környezet megszerettetését, 

hagyományok ápolását, az évszakok szépségének felfedeztetését.   

A művek kiválasztásában pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság érvényesül. 

A 3-4 évesek anyagát népi mondókákból, rigmusokból, zenei hatású játékos 

versekből állítjuk össze. 

Különös gondossággal, körültekintően járunk el az óvodakezdés időszakában, 

amikor ölbeli játékokkal, rigmusokkal, mondókákkal, játékos állatos versekkel könnyítjük 

meg az elfogadást. 

Olyan meséket válogatunk, melyeknek cselekménye egyszerű, könnyen megérthető, 

ritmikus ismétlődés jellemzi. 

Állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat sokszor használjuk, de igyekszünk 

változatos helyzetet teremteni, játékos módszereket alkalmazni, hogy a többszöri ismétlés 

minden alkalommal a gyermek számára érdekes legyen. 

 

A 4-5 éveseknél már kialakul a szokás a mesehallgatásra. Nagy érdeklődéssel 

kísérik különösen, ha ennek megszokott indíttatása van pl. gyertya, vagy zene. 

A gyermekek élményeihez állítjuk össze az anyagot. 

Ebben a korban már megértik a közmondásokat, melynek a pozitív személyiségjegyek 

alakulásában fontos szerepe van. 

Lehetőséget kapnak a különböző mesék, játékok eljátszására. Ezek a 

tevékenységek segítséget adnak abban, hogy a mese tartalmának feldolgozása, megértése 

a gyermek önálló elképzeléseit fejlessze. 

Az év folyamán 4-5 vers, 5-6 mondóka, 10-14 új mese kerül feldolgozásra. 

 

 5 - 6 - 7 éves korban minden alkalmat felhasználunk a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 4 - 5 új kiolvasóval gazdagítjuk a gyermekmondóka repertoárját, játszunk 

találós kérdésekkel. Ismételgetjük az előző évben tanult verseket. A 15 - 20 új vers 

bemutatását a gyermekek élményeihez kapcsoljuk. Ügyelünk a szavak tiszta ejtésére, az 

értelemszerű hangsúlyozására. 

 A gyermekeknek folyamatos mesét is olvasunk. A mese önálló befejezésére, illetve új 

mese kitalálására ösztönözzük őket. Olyan közmondásokat keresünk, amelyekkel meg 

tudjuk erősíteni a mese, vagy egy-egy szereplő erkölcsi mondanivalóját. 

 

 

   

 

 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

 Ez a tevékenység mindennap megjelenik az óvodában. Minden csoportban más-más 

szertartása van. Mesesarokban vagy a csoportszoba valamely kis „kuckójában” 

gyertyafénynél, vagy más szertartással zajlik. Egy héten keresztül ugyanazt a mesét 

meséljük, s lehetőséget nyújtunk alkalmanként a dramatikus megjelenítésre is. 

Mondókázunk, verselünk a hangulathoz illő más foglalkozásokon is 
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 Ebéd után az ágyban ülve, fekve hallgatják a mesét. Ilyenkor a kedvenc-, vagy az 

aktualitásnak megfelelő meséket hallgathatják. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

- A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

- Várják, igénylik a mesehallgatást. 

-   Végig hallgatják és megértik a mese tartalmát 

- Szívesen mesélnek, báboznak, tudnak képről önállóan mesét megfogalmazni 

- Pozitív, negatív hősökkel kapcsolatos érzelmeiket szóban, esetleg rajzban ki tudják 

fejezni 

- Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, és 15-20 mesét. 

- Képesek meséket, történeteket kitalálni, és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 

- Helyes nyelvhasználattal fejezik ki gondolataikat. 

 

 

 

 

5.3.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Óvodai zenei nevelésünket Kodály Zoltán útmutatása hatja át.  

Zenei anyagunk a gyermekdalok, elsősorban a pentaton hangterjedelmű dalok alkotják.  

Ének – zenei nevelésben alapozó munkánk, az énekes – mondókás játékokra épül. 

Közösségbe kerülve a gyermekek zenei fejlettsége igen eltérő, ezért a beszoktatás 

idején feltérképezzük ismeretanyagukat. 

Bölcsödéből érkező gyerekek már némi zenei ismerettel rendelkeznek. 

Így a gyermekekkel való kapcsolat kialakítás differenciáltan történik. 

 

A beszoktatás időszakában a védettség, biztonság, szeretet érzését, az anya 

szerepének átvitelével, helyettesítésével, ölbe vétellel biztosítjuk. 

Szorongó, bátortalan gyermeket ölbe veszünk, arcsimogató, pöcögtető, lovagoltató 

mondókákat mondogatunk. 

Az egyenletes lüktetést, egyszerű mozgással kísérjük. 

A dalanyag kiválasztásánál fő hangsúlyt a kisebb terjedelmű dalok kapnak. 

A gyermekek fejlődési ütemének követése során egyénhez kötődő feladatokat adunk. 

Olyan eszközöket használunk, melyek a zenei jelenségeket közel hozzák a 

gyermekekhez. 

A tanulási folyamat globálisan, a játék ösztönös utánzásával, sikerekhez juttatással, 

buzdítással, dicsérettel történik. 

Ritmusérzék fejlesztése során a nagymozgások fejlődését kívánjuk elérni. 

Hallásfejlesztésben halk, hangos, magas, mély hang közötti megfigyeltetése, 

térbeli érzékeltetése mozgással. 

Megfigyeltetjük a környezetünk zörejkeltő hangjait, dallamjátszó hangszerek hangját. 

 

 

Cél:  

- a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésük, fogékonyságuk növelése 

- ismerjék a tánc alaplépéseit, az együttes éneklés és táncolás örömeit 

- népi hagyományok, más népek zenéinek, dalainak megismertetése 
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Feladat: 

- a gyermekek zenei műveltségének fejlesztése, zenei anyanyelv megalapozása, a 

gyermekek ritmusérzékének, zenei hallásának, emlékezetének, zenei 

alkotófantáziájának fejlesztése 

- zenei anyag kiválasztása a gyermekek életkorához és egyéni képességeihez igazítva 

- együtténekléssel, mozgással közösségi élménynyújtás, esztétikus mozgás 

megalapozása 

 

Nagyobb gyermekeknél hangsúlyt fektetünk a közös éneklésre, és mozgásra, körjátékokra. 

Megismertetjük a gyermekeket 5 – 6 mondókával, 14 – 15 játékos dallal, ünnepekre 3 – 4 

műdalt iktatunk be. 

A ritmusérzék fejlesztésénél egyenletes lüktetés, mozgás ritmusának érzékeltetése, 

lassú gyors mondókák ritmusa és ritmus zenekar kialakítása történik. 

Megismerkednek a tér mozgásos formáival, csigavonal, hullámvonal, hidas – 

kapus, stb. játék 

Hallásfejlesztés a hangterjedelem bővítésével történik, hangmagasság különbségek 

érzékeltetése, beszéden, éneklésen. 

Belső hallás fejlesztésekor a jól ismert dallamot, dúdolásról, vagy hangszerről ismertetjük 

fel. 

Óvodáskor végére a zenei képzések fejlesztése magasabb fokon történik. 

 4 – 6 mondóka, 15 – 20 dal, énekes játék megismertetésére kerül sor. 

Szabályokat tanítunk meg, melyet a közös dalos játékok során alkalmaztatjuk.  

A népdalok által megismertetjük a népszokásokat. 

A ritmusfejlesztés tartalmában változik, bővül, az egyenletes lüktetés mellett, 

ritmus tapsolásával, ritmus kiemeléssel, és ritmus visszhang játékkal. Zenei 

hallásfejlesztés során a zenei fogalom párok összekapcsolása, szétválasztása cselekvéssel 

történik. 

 A dalok pontos ismerete feltétele a belső hallás feltételeinek. 

A zenei képességfejlesztés egyéni és mikrocsoportos formában történik. 

A zenehallgatás anyaga az állatokhoz, természethez kapcsolódik, mely a nap 

folyamán bármikor különböző tevékenységek folyamán alkalmazunk. 

 

Zenehallgatás alkalmai:  

- napközben, spontán előforduló éneklés, hangszeres játék 

- közös ünnepek 

- városi, kulturális programok, zenés műsorok 

 

 

A fejlődés várható eredménye 

 

- szívesen, önállóan játszanak énekes játékokat  

- igénylik a közös éneklést és dalos játékokat 

- figyelmesen hallgatja az óvónő énekét 

- felelgetős játékot óvónő segítsége nélkül énekel 

- zenei fogalompárokat felismerik, megkülönböztetik 

- alapvető tánclépéseket, táncformákat képes gyakorolni 

- dallam – és ritmusmotívumot visszaénekel, tapsol 

- hangszerek hangját felismerik, megnevezik 

- ütőhangszereket használnak, lüktetés, ritmus, motívumhangsúly kiemelésére 
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- felismerik környezetünk és egymás hangját 

- képessé válnak játékszabályok és közösségre vonatkozó szabályok betartására 

 

5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 
  A vizuális nevelés az intézményes nevelés, illetve az élet egészében érvényesülő 

folyamat.  

Mivel környezetünkből folyamatosan áradnak felénk a vizuális ingerek, fontos feladat a 

gyermekeink látásmódjának fejlesztése. 
 

Cél  

- A gyerekek aktivitásából fakadó játékos tevékenységek által a személyiség fejlesztése. 

- Az alkotói és esztétikai befogadáshoz szükséges képességek megalapozása. 

- A vizuális észlelés, emlékezés, képzelete, a vizuális gondolkodás, az intellektuális 

látásmód megalapozása.  

- A tevékenység közvetett célja: a szem-kéz koordináció, a finommozgások 

fejlesztésével olyan képességekhez juttatni gyermekeinket, amelyek alkalmassá teszik 

az írás elsajátítására.  

Feladat  
- Építő – ábrázoló – alkotó tevékenység közben alakítjuk a gyermekek tér-, forma- és 

színképzetét. 

- A természet színeire való rácsodálkozással, a művészi alkotások nézegetésével az 

esztétikai érzék fejlesztése. 

- Megismertetjük velük a különböző anyagokat, az ábrázolás és a konstruálás egyszerű 

munkafogásait, technikáit.  

- Az alkotás szépségével, örömével felkeltjük a gyermekekben a vágyat a sokféle, az 

ábrázoló tevékenység iránt.  

 

 

Az óvodapedagógus szerepe: 

- Esztétikus, egymással harmonizáló tárgyakkal vegyék körül a gyerekeinket. 

- Egész habitusunk, személyes példánk ízlésformáló legyen a gyerekeinkre nézve. 

- Feladatunk az, hogy kiválasszuk a megfigyelésre, emlékezetbe vésésre érdemes 

dolgokat, hiszen a gyermekeink szelektív figyelme még fejletlen. 

- A gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek biztosítása, megfelelő légkör, elegendő 

hely, idő, valamint kiváló minőségű anyag és eszköz álljon a gyermekeink 

rendelkezésére. 

- Az óvodások valamennyi munkáját megbecsüljük, mert bele tudjuk élni magunkat a 

gyermekeink adott helyzetébe (például az alkotás közbeni lelkiállapotába). 

- Mindig figyelembe vesszük a gyermekeink aktuális fejlettségét. 

- Elősegítjük, hogy a gyerekeinknek a családban is lehetősége nyíljék a különböző 

technikák gyakorlására. 

 

Tevékenységek 
- A 3. életév körül indul gyors fejlődésnek a különböző ábrázolási tevékenységekhez 

szükséges kézmozgások érése, fejlődése. A gyermekeink az óvodánkban az első 

perctől kezdve ismerkednek az ábrázolás anyagaival, ezek használhatóságával, 

variálhatóságával. 
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- A gyermekeink az óvodában firkálnak, festenek, rajzolnak, egyéni és közös 

kompozíciókat készítenek közös élmények vagy elképzelések szerint. 

- Az életkor előre haladásával a rajzolt formák gazdagítása, díszítése is előtérbe kerül. 

- Kísérleteznek a színekkel, a festékek keverésével, új színárnyalatok létrehozásával. 

- Képeket készítenek a gyermekek, legkülönbözőbb módon (például nyomattal, 

ragasztással), a megszokottól eltérő formájú, és minőségű felületre. 

- A plasztikai munkáknál, a minél képlékenyebb anyagok (például homok, hó, agyag, 

gyurma…) egyre változatosabb módon kerülnek a gyerekeink kezében felhasználásra. 

- A papírtépés, nyírás, applikálás mind lehetséges variáció a változatos gyermeki 

tevékenységre. 

- Hagyományőrző technikákat próbálunk ki (például szövés, csuhézás, gyékényezés, 

nemezelés…). 

- Műalkotásokat, művészeti albumokat nézegetnek, népművészeti tárgyakkal, 

alkotásokkal ismerkednek meg.  

- Az építő és konstrukciós játékok szintén a gyermeki alkotás sajátos formái, amelyek 

egyre bonyolultabb tevékenységgé érlelődnek (makett készítés, színpad, meseélmény 

kialakítása). 

- Az udvari játékok során nagy térbeli alakzatokat, építményeket hoznak létre.  

 

Módszertani alapelvek 

- Ösztönözzük a gyermekeinket, hogy sikereik alapján örömmel ábrázoljanak.  

- Elősegítjük, hogy a gyermekeink ismerkedjenek meg az ábrázolás valamennyi 

eszközével, minél többféle technikával (szappan, viaszkarc, kollázs – montázs, 

batikolás…), hiszen a technika ismerete alapfeltétele az alkotásnak. 

- Ösztönözzük a gyermekeinket részletezésre, díszítésre, folytatásra, hiszen a 

legfontosabb feladat az alkotó tevékenység orientálása. 

- Segítjük a hátrányos körülmények között ingerszegény környezetben élő gyermekeink 

kompenzálását (a játékos ábrázoló tevékenységnek terápiás értékű kompenzáló 

szerepe van)! 

- Ösztönözzük az óvodásainkat egyéni elképzeléseik érvényesítésére, a megjelenítés 

örömére, izgalmára. 

 

Kapcsolata más nevelési területekkel 

A személyiség fejlesztésére irányuló minden törekvés egységes folyamat része, 

amelyben az egyes területek, és hatásuk összefonódik. 

A vizuális nevelés szoros kapcsolatot mutat a környezet megismerésére neveléssel, 

mert a tárgyi, emberi és természeti környezetben fűződő kapcsolatok alakulásában mind a 

két terület egyaránt fontos szerepet játszik, főleg a környezetalakító tevékenység révén. 

 A gyermekek alkotásai személyiségük kivetített darabjai, amelyek a gyermek érzelmeit, 

vágyait, szorongásait, fantázia és élményvilágát mutatja meg. A tevékenysége 

megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet 

szépségei, a gyermekek által megérthető világ tárgyai és eredményei. Hasznosítják a 

természetes anyagokat, terméseket, terményeket. 

 Manuális tevékenységek során az ismert technikák alkalmazásával hagyományőrző 

eszközöket is készítünk, amellyel a népi hagyományőrző ünnepeinket színesítjük.  

Szüret: töklámpás, csutkajátékok, madárijesztő 

Advent: karácsonyi előkészületek – adventi koszorú, mézeskalácssütés, szalmadíszek 

készítése 

Farsang: farsangi álarcok, fánksütés, kiszebáb készítés 
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Húsvét: húsvéti tojásfestés, díszítés - különböző technikákkal. 

A fejlődés várható eredménye 
- Fokozott önállósággal használják megismert technikákat, eszközöket. 

- Képalakításban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, megfigyeléseiket, 

elképzeléseiket. 

- Alkotásaikra, emberábrázolásukra részletező formagazdagság jellemző. 

- Plasztikai munkáik változatosa, egyéniek. 

- Téralakításban, építésben közösen vesznek részt. 

- Ismerik a színeket, alkalmazzák kedvenc színeiket. 

- Rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködni tudnak benne.  

 

 5.5. Mozgás 

 
Az óvodás korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája, 

önérvényesítési módja a mozgás. A mozgásos cselekvések révén fejlődnek azon a 

pszichikus funkciók, értelmi képességek, amelyek az adott életkorban szükségesek a 

megfelelő fejlődéshez. 

 

Nevelőtestületünk úgy döntött, hogy programunkban kiemelkedő helyen 

szerepeljen gyermekeink mozgásfejlesztése, egészséges életmódra szoktatása. 

 

Célunk: 

- A gyermekek mozgásának sokoldalú fejlesztése, tervszerű és rendszeres 

mozgáslehetőségek biztosításával. 

- A mozgás szeretetére épülő életmód megalapozása. 

- A speciális mozgástevékenységek által fejlődjön a gyermekek értelmi képessége, 

pszichikus funkciói. 

- Megismertetni és megszerettetni az egészséges életvitelt, a helyes táplálkozást, a 

rendszeres szabad levegőn való mozgást, tartózkodást. 

 

 

 

Feladatunk: 

- A fizikai állóképesség fejlesztése, a szellemi aktivitás előkészítése, az önértékelés 

és az önbizalom növelése. 

- Nagy és finommozgások, testséma, szem-kéz, szem-láb, koordináció és 

egyensúlyfejlesztés. 

- Kiemelt feladatunknak tartjuk a vízhez szoktatást, a vízben való játékos mozgások 

megszerettetését, a helyes légzéstechnikai alapelvek elsajátítását. 

- Speciálisan képzett óvodapedagógus közreműködésének biztosítása. 

 

Óvodáinkban a testi képességek fejlesztése a testnevelés foglalkozásokon és a 

mindennapi mozgáson kívül az egész nevelési rendszerben jelen van. 

Kora tavasztól késő őszig a szabadban szervezzük a mozgástevékenységeket.  

 

A mindennapos mozgás anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, 

kiegészítve azokat a természetes, ősi mozgások gyakorlásával (Delacato torna: 

kúszás, mászás, mellúszás, járások, szökdelések). 
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Az irányított mozgástevékenységet kisebbeknek heti 1 alkalommal, 

nagyobbaknak heti 2 alkalommal szervezzük meg.  

 

 

Mozgásfejlesztés lehetőségei óvodánkban: 

- Játékidőben történő mozgásfejlesztés, ami az egész napos tevékenységet 

áthatja. 

- Szervezett mozgásfejlesztés, amely a heti 1-2 kötelező testnevelést, és a 

mindennapos testnevelést foglalja magába. 

- Választott speciális tevékenység, mozgáslehetőség a vízhez szoktatással. 

- A speciális segítségre szoruló gyermekek egyéni fejlesztése, a 

gyógytestnevelés heti 1 alkalommal, szakképzett óvodapedagógus 

vezetésével. 

 

 

Játékidőben történő mozgásfejlesztés: 

Csoportszobáink és udvaraink kialakításánál törekedtünk arra, hogy mindig 

legyen elég mozgástér a nagymozgásos és az általános fejlettséghez igazodó 

mozgások gyakorlásához, fejlesztéséhez. A gyermekek a nap bármely szakában 

mozoghassanak sokat, szeressék és igényeljék a szabad mozgást, a játékot. Az 

örömteli mozgás megtapasztalásához, a mozgáskedv kialakításához mindig kéznél 

vannak azok a mozgásfejlesztő eszközök, melyeket a gyermekek igényei szerint 

használunk a csoportban és az udvaron egyaránt. (Ugráló labdák, karikák, padok, 

mászókák, rugós deszkák, lengő híd stb.) 

 

 

Szervezett mozgásfejlesztés: 

A mindennapos mozgáslehetőség biztosításával felfrissítjük, eddzük a 

gyermekeket, elősegítjük testi és szellemi képességeinek fejlődését. 

E szervezett mozgást naponta 2-szer tízórai előtt és a délutáni pihenő után 

végezzük, lehetőség szerint a szabadban. A gyermekek általában járást, futást, ismert 

gimnasztikai elemeket, és az ősi mozgásfajtákat gyakorolják (Delacato torna), egy 

felfrissítő, jó hangulatú játékkal a végén. 

 

 A heti 1-2 testnevelés tervezése során ügyelünk arra, hogy a kötelezőség ne 

legyen kényszer, és minden gyermek megtalálja a képességének megfelelő mozgásos 

feladatokat. 

A foglalkozások időtartama 25-35 perc, a gyermekek életkorától, 

fejlettségétől, érdeklődésétől függően. Figyeljünk arra, hogy ezt az időt jó 

szervezéssel, intenzív és folyamatos mozgással tölthessék el a gyermekek. A 

foglalkozásokon különböző gyakorlatcsoportokat, mint járások – futások, 

rendgyakorlatok, gimnasztikai és kézi-szer gyakorlatok, szökdelések – ugrálások, 

dobások – labdagyakorlatok, függés és egyensúlygyakorlatok és a játékok változatos 

összeállításában gyakorolhassák a gyermekek a mozgást. Kiemelten szem előtt 

tartjuk, és minden alkalommal beleszőjük a mozgásos feladatokba a Delacato torna 

elemeit is, melyet már többségében elsajátítanak óvodapedagógusaink, speciális 

továbbképzés során. 

Ez a módszer a gyermekek testi – szellemi képességeinek fejlesztésére, a 

lemaradások, hiányosságok leküzdésére alkalmas.  
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3-4 évesek csoportjában kiemelt feladatunk a nagymozgások fejlesztése, mivel 

rájuk a nagy, lendületes mozgásformák a jellemzőek (járás, futás, kúszás, mászás). 

Különösen a törzsizomzatot erősítő csúszással, kúszással, mászással összefüggő 

gyakorlatokra fektetünk hangsúlyt. Fokozatosan alakítjuk ki a biztonságos 

együttmozgáshoz szükséges alapvető szabályokat, az egymáshoz való 

alkalmazkodást. Fontosnak tartjuk az egyforma lépésekkel való járást, futást, a helyes 

testtartás kialakítását. Ebben a korban fontos a példamutatás, hiszen ösztönös 

mozgásuk főként utánzáson alapul. 

A síkban elhelyezett akadályok, vonalak, alakzatok, kézi-szerek, alacsonyabb 

– magasabb, keskenyebb – szélesebb tárgyak átlépése, megkerülése, belelépése, 

átugrálása a következő mozgásforma. A talajon történő gyakorlás után rézsútos 

szeren, létra fokain, szerek alatt és felett átbújva, mászva gyakoroljuk mindezeket. 

Megismertetjük őket egyszerű ugrásokkal, szökdelésekkel, le- és fellépésekkel, 

támaszugrásokkal a talajon. 

A talajtorna elemei közül a hossztengely körüli gurulást szorgalmazzuk.  

A kézi-szerek közül főként a labdával való játékot alkalmazzuk, hiszen ez 

mindennapi játékot is jelent. Az első év játékanyagát főként a futó játékok, egyszerű 

fogójátékok gyakorlásából állítjuk össze, míg megszokják a gyermekek a 

mozgásteret, egymás kikerülését, és a társakkal való együttmozgást. 

Ebben az életkorban külön nem tervezzük az észlelés fejlesztését, azt a 

nagymozgások közben spontán fejlesztjük. Biztosítjuk, hogy a gyermekek mozgását a 

kötetlenség, a játékosság jellemezze, hogy tapasztalják meg a mozgás örömét. 

Ebben az életkorban az óvodapedagógus mindig a gyermekekkel együtt mozog, sokat 

dicsér, buzdít. 

 

4-5 évesek csoportjában kiemelt feladat a nagymozgások bővebb fejlesztése 

mellett a testséma fejlesztés, a testrészek megismerése, megnevezése, ezzel 

elősegítjük az „én-kép” kialakulását. A testséma fejlesztő programból kiemelt helyet 

kap az oldaliság tanítása. Míg a kicsiknél az egyik – másik megkülönböztetését 

használjuk, itt már a jobb – bal kifejezést, a csuklójukon lévő jelhez (szalaghoz) 

igazodva. A nagymozgások kibővülnek ugrásokkal, gurulóátfordulással, a pontosabb 

szem – kéz – láb koordinációt igénylő gyakorlatokkal, felugrásokkal, célba 

ugrásokkal, dobásokkal. A nagymozgások végzése közben érzékeltetjük a tér 

kiterjedését, a különböző irányokba való elmozdulást. 

Megjelennek a futásgyakorlatok nehezebb oldalai, amikor akadályok is 

nehezítik már a feladatvégzést. Az irányváltoztatásokra is nagy hangsúlyt fektetünk, 

menetirányban történő járás – futás közben gyakoroljuk a testfordulatokat. A le és 

felugrásokat, a támaszugrásokat, a mélyugrással és a távolugrással gazdagítjuk. A 

dobások közül a célba dobás egykezes felsődobással, a babzsák hajítás haránt 

terpeszállásból. Fontos, hogy a lábboltozat erősítése a speciális járás és gimnasztikai 

gyakorlatok. 

 

6-7 évesek már komolyabb, összetettebb mozgásokat is végeznek, akár szabad 

játéktevékenység, akár szervezett mozgástevékenység során. Járásuk, futásuk, 

kúszásuk, mászásuk ritmusosabb, egyensúlyukat megtalálják. Hangsúlyozzuk az 

észlelés, az alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni fejlesztését. Itt már 

gyakrabban tervezünk kisebb testrészekkel végzett mozgásokat. Egyre több fogó, 

futó, ügyességi és versenyjátékkal ismertetjük meg a gyermekeket. Futás közben 

megjelenik a tempóváltás, a lassú vagy belegyorsuló futás. A különböző 

futógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben gyakorolhatjuk. 
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Sorozatugrásokkal ismertetjük meg a gyermekeket, különböző magasságú, távolságú 

akadályokon át. Nekifutásból gyakoroljuk a magas és a távolugrást. 

 

A labdagyakorlatokat egykezes labdavezetéssel, alsó és felső célzott irányú 

dobásokkal bővítjük. A talajtorna elemeit is bővítjük kézállást előkészítő 

gyakorlatokkal, és hátrafelé történő guruló átfordulással. A tanult gimnasztikai 

elemeket már társakkal is gyakoroltatjuk. Legfontosabb az észlelés fejlesztése. Új 

feladatként jelenik meg a finommozgások fejlesztése, ami az írás megtanulásának 

elengedhetetlen feltétele. A különböző eszközök, kézi-szerek használatával, 

támaszgyakorlatokkal segítjük a kézfogó izmainak erősítését.  

Vízhez szoktatás: kiemelt terület, nevelésünk során lehetőséget biztosít a víz, 

mint új közeg megszerettetésére, a játékos vízi gyakorlatok (merülés, leállás, légzés, 

siklás, guggolás) segítségével az úszástanulás elősegítésére. Fontos szempont a 

megfelelő vízbiztonság kialakítása. Ez a tevékenység nagyban segíti a gyermekek 

mozgásigényének kielégítését, fejleszti ügyességüket, edzettségüket, akaraterejüket és 

biztosítja a mozgás változatosságát. A vízhez szoktatás önként és szabadon választott 

tevékenység, gyakorlásához fontosnak tartjuk a fokozatosság és a rendszeresség elvét.  

 

Gyógytestnevelés: Minden évben a családok háziorvosai megvizsgálják 

gyermekeinket, testi fejlődésüket, mozgásukat egyaránt. A szűrővizsgálatok 

eredményeképpen és a háziorvosok javaslatára szakképzett gyógy testnevelő 

foglalkozik a rászoruló gyermekek speciális mozgásfejlesztésével, heti 1 alkalommal, 

nevelési időn belül. 

A gyógy testnevelő tanácsokkal látja el az óvodapedagógusokat is a mozgásfejlesztést 

illetően, melyeket beépítünk a mindennapi mozgásba. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

- A mozgásfejlődés útját figyelembe véve sajátítsa el a gyermek a természetes 

mozgás elemeit (fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, járás, futás), mozgása 

legyen harmonikus és összerendezett. 

- Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését képes legyen 

szándékosan irányítani. 

- Változatosan alkalmazza a mozgásformákat, cselekvőképessége legyen gyors és 

kitartó. 

- Tartsa be és kövesse az adott szabályokat, ismerje a vezényszavakat, tudjon hallás 

útján cselekedni. 

- Tudjon irányt változtatni, legyen képes sor- és köralkotásra, tudjon szökdelni 

váltott és páros lábon, ugorjon át akadályokat, tudjon labdával dobni, gurítani, 

célozni. 

- Szívesen tartózkodjon a szabadban, örömmel végezzen különféle mozgásokat. 

- Kapcsolódjon be a felnőttek és társaik által kezdeményezett játékba, tudjon 

küzdeni a közös cél érdekében. 

- A szabály-, fogó- és versenyjátékokban legyen társaihoz toleráns, megértő, 

tanuljon meg nyerni és veszíteni. 

- A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

- Ismerik, és biztonságosan használják a tornaszereket. 

- A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzéke, összerendezett mozgása 

kialakult. 

- Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

- Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 
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- Tudnak ütemtartással járni, gimnasztika gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

- Szeretnek futni. 

- Tudnak labdát fogni, gurítani, dobni s célozni vele. 

 

 5.6.  A külső világ tevékeny megismerése 

 
Cél 

- A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli 

ismereteinek fejlesztése. 

- A gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti és 

társadalmi környezetükből, életkoruknak megfelelő szinten. 

- A gyermekek emocionális kötődésének kialakítása környezetükhöz, az élő természet 

szépségének megláttatása.  

- A természet szeretetére nevelés, a természet közeli élettel való megismertetés, az 

összefüggések felismertetése, az ember felelősségének éreztetése a természeti és 

társadalmi környezet megóvása szempontjából.  

 

 

Feladat  

A gyermekek érdeklődésének megfelelő élmények biztosítása.- a gyermekek 

szerezzenek minél több (mozgásos, érzékszervi) tapasztalatot az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről, életkoruknak megfelelő szinten.  

- A gyermekek anyanyelvi készségeinek fejlesztése a tapasztalatok és ismeretszerzések 

során. 

- Teljes biztonsággal igazodjanak el környezetükben. Fedezzék fel a minket körülvevő 

világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.  

- Szerezzenek a megismerési folyamatban matematikai tapasztalatokat, melynek alapján 

matematikai fogalmaik kialakulnak.  

 
 

A tevékenység tartalma 

 
A gyermekek közvetlen környezetükben érzékelik a környezet esztétikumát: 

hangokat, színeket, illatokat, formákat, az élet ritmusát. Közvetlen környezetben figyeljük 

meg az évszakok szépségét, változékonyságát. Közös séták alkalmával ismerkedünk 

található orvosi rendelővel, postával, iskolával, bolttal, stb. 

Terméseket, leveleket, kavicsokat, terményeket, évszakokra jellemző képeket 

folyamatosan gyűjtjük. Rügyeztetünk, magvakat csíráztatunk, hajtatunk. Gyakoroljuk a 

gyalogos közlekedést, a szabályokat. Megismerkedünk a vízi-, légi-, és szárazföldi 

közlekedési eszközökkel. Összefüggéseket keresünk az időjárás és az emberek 

tevékenysége között. Megbeszéljük, hogy ki hol lakik, kivel él. 

Megismerjük a háziállatokat, vadállatokat, tudjunk beszélni külső megjelenési 

formájukról, életmódjukról. Természeti - emberi - tárgyi környezet megismerése is 

feladatunk. 

Az élet pozitív és negatív élményei és az általuk keltett érzelmek ösztönöznek 

bennünket az alkotásra, önkifejezésre. Kezdetben feladatunk az, hogy segítsük a 

gyermeket a hétköznapi tárgyak és események megfigyelésében. Fokozatosan új ingerekre 

van szükség. Ezek után feladatunk, hogy érdekes anyagokat kínáljunk a további játékhoz, 

munkához. 
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Fontos, hogy biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, legyen. 

Ha érdekelnek bennünket a felfedezések, ha kérdezünk, ha ösztönzünk, hogy "keressük 

meg az okát", akkor a gyerekekre könnyen átragad a mi lelkesedésünk. 

A másik fontos tapasztalati forrás a homokkal, vízzel és különböző anyagokkal ellátott 

tevékenységközpont, ahol a tudatosan biztosított eszközökkel a gyermekek 

kísérletezhetnek, próbálkozhatnak.  

A természeti, matematikai, társadalmi tapasztalatok, ismeretek változó 

körülményekben történő játékos alkalmazását segítik a szabály és társas játékok. 

Feladataink között kiemelt jelentőségű a természet, az élővilág szeretetére és a 

környezetvédelemre nevelés. 

A matematikai tapasztalatok akár a nyelv, áthatják az ember egész életét. Az 

óvodában minden szituációban, tevékenységben adottak a lehetőségek a matematikai 

tapasztalatok szerzésére. Az elhelyezett eszközök, tárgyak, berendezések alkalmasak az 

azonosságok, különbségek felismertetésére, a sorba rendezések, matematikai műveletek 

végzésére. A matematikai tapasztalatokat bármely tevékenységben bővíteni próbáljuk 

folyamatosan a szabályjátékokban, társas játékokban, a térben, élethelyzetekben. A 

manipulációs tevékenységközpontban a gyermekek rendelkezésére állnak azok az 

eszközök, amelyekkel egyénileg is tevékenykedhetnek, illetve közreműködésünkkel 

részképességeik fejleszthetők. 

 Az építő tevékenységeknél elhelyezett építőelemek a spontán tapasztalatokat bővítik és 

alkalmanként jól használhatók a térbeli matematikai játékokhoz. A tevékenységközpontok 

bármelyikében van mód a spontán és felajánlott tevékenységben matematikai 

tapasztalatokra. 

A kezdeményezett helyzetek konkrét tevékenységek, amelyekben a gyermekek 

segítségünkkel felfedezhetnek, próbálkozhatnak, kísérletezhetnek (pl. tárgyak tömegének 

összehasonlításával). 

A gyerekek egyéni fejlettségétől függően van szükség az egyéni differenciálásra. A 

matematikai nevelés tartalma: tájékozódás a térben, téri irányok ismerete, személyek, 

tárgyak összehasonlítása, összemérése és számlálása a tevékenységekben, spontán 

helyzetekben (a játék szabadságát biztosítva, direkt beavatkozások kerülésével). 

A sorba rendezés műveletét a gyermekek naponta gyakorolják játékok, kártyák 

alapján történő elhelyezésével.  

A műveltségtartalom integrált megközelítéséből következően a zenei, az ábrázoló 

tevékenységeknek éppúgy lehet matematikai, környezetismereti tartalma, mint a 

matematikai játékoknak. 

 

Szervezeti formák 

A gyermekek fejlesztése csoportosan, majd mikro csoportosan történik, közvetlen 

tapasztalat és élményszerző megfigyelés alkalmával. Az élmények egyeztetése, ismeretek 

elmélyítése a közös napi beszélgetéseken valósul meg. 

Matematikai tapasztalatok szerzését, továbbfejlesztését mikrocsoportos és egyéni 

formában is végezzük, szem előtt tartva a differenciált fejlesztést. 

 

 

Várható eredmény óvodáskor végére 

- Pontos ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, környezetükről, tudják nevüket, 

címüket, szüleik nevét. 

- Felismerik az évszakokat, a hét napjait, a napszakokat. 

- Felismerik az öltözködés és időjárás összefüggéseit. 

- Felismerik és megkülönböztetik a házi és vadonélő állatokat. 
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- Képesek felismerni elemi matematikai ok-okozati összefüggéseket, megkülönböztetik 

az irányokat, helyesen használják a névutókat. 

 

5.7. Munka jellegű tevékenységek 
 

Cél: 

- játékos formában a munka megszerettetése, készségek, képességek pozitív tulajdonságok 

kialakítása, melyek saját szükségleteik kielégítésére és az együttműködéshez szükségesek 

 

Feladat:  

- Életkornak megfelelő munkalehetőség megteremtése, munkavégzéshez szükséges 

feltételek, eszköz, idő biztosítása, a gyermek egyéni munkatempójának alakítása, 

személyiség fejlesztése, a család és az óvoda munkával kapcsolatos elvárásainak 

összehangolása 

 

Munkajellegű tevékenységek formái:  

- Önkiszolgálás, 

- Alkalomszerű munka, megbízatások, 

- Közösségért végzett munka, naposi munka, 

- Növény – és állatgondozás 

 

A gyermekmunkára nevelése a családdal, szülővel együtt történik. Fontosnak 

tartjuk a személyes mintaadást, a felnőtt segítségnyújtását. 

Munkavégzéshez biztosítjuk az eszközöket, a gyermekek számára elegendő időt, hogy a 

különböző feladatokat, egyéni tempójuknak megfelelően végezhessék. Munkavégzés 

során olyan készségekhez, ismeretekhez juttatjuk a gyermekeket, melyek további 

fejlődésben az eszközök helyes használatában, a munkában szükséges készségek 

használatában nyilvánulnak meg.  

Olyan tapasztalatokhoz, ismeretekhez juttatjuk a gyermekeket, melyek során a 

munka eredményét, célját és hasznosságát ismerik meg. 

Az eszközök helyes használatával, a balesetveszélyt kerüljük el. Arra törekszünk, 

hogy a félénkebb gyermekek is végezzenek megbízásokat, melyet buzdítással, dicsérettel 

próbálunk elérni. 

A feladatok további elvégzésére ösztönözzük a gyermekeket.  Az önkiszolgáló munkát 

fontosnak tartjuk, különösen a legkisebbeknél fektetünk nagy hangsúlyt, a saját 

személyükkel kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

 

4- 7 éves korban a naposi munka (étkezés, növénygondozás, játékelrakás, eszköz-

előkészítés) bővül. A naposi munkánál az egyes munkafolyamatokat, részfolyamatokat 

megismertetjük a gyermekekkel. A naposi munkát akkor vezetjük be, amikor a gyermekek 

az önkiszolgálást készség szintjén végzik. 

A feladatvállalás indirekt módon történik. 

A nagyobb gyermekek bekapcsolódnak teremrendezésbe, ágyigazításba, 

növénygondozásba, udvar rendbetételébe. 

A gyermekek egyéni képességeinek megfelelően kapnak feladatot. 

Fokozatosan ismertetjük meg a munkavégzést, nehézségi sorrendben. 

Közösen végzett munkák során a munkát megosztjuk a gyermekek között, az 

együttműködést megszervezzük. 

Az óvoda életében a kisebbeknek segítünk az öltözködésben. 
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A fejlődés várható eredménye 

 

- Szívesen dolgozik önállóan és közösen, örömmel teljesíti kötelességeit 

- Közreműködnek növények és állatok gondozásában, örömmel tevékenykednek az 

udvaron és a kertben 

- Segíti a kisebbeket, kialakul feladattudata, kitartása 

 
 

 

5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Óvodánkban a szervezett tanulás alatt a játékba ágyazott tanulást értjük, mely a nap 

egészét áthatja. A tevékenységek közben újabb és újabb tapasztalatokhoz juttatjuk a 

gyermekeket, folyamatosan követve és segítve az egyes gyermekek tanulási 

képességeinek alakulását. Óvodapedagógusaink szabadon választhatnak módszereket 

munkájukhoz a kompetencia alapú óvodai nevelési programból, valamint a már 

hagyományos programokból. 

 

Célunk 

- A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő készség, képesség és 

jártasság kialakítása. 

- Valósághű észlelésre, figyelem összpontosítására, problémamegoldó és kreatív 

gondolkodásra nevelés. 

 

Feladatunk 

 
- Valósághű észlelésre, figyelem összpontosítására, problémamegoldó és kreatív 

gondolkodásra nevelés. Kitartás, pontosság, feladattudat fejlesztése saját teljesítő 

képesség megismerése. 

- A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése sokoldalú tapasztalat 

és ismeretszerzés biztosításával. 

- Problémaszituációkkal szellemi aktivitásra ösztönzés, a felfedezés örömének átélése. 

-   Az iskolai alkalmasság kritériumainak – a szociális érettségnek és az értelmi – mentális 

fejlettségnek – a kialakítása. 

 

 

A megismerést, a gondolkodásfejlesztés folyamatát a gyermekek megismerési 

vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére az óvodai és óvodán kívül 

szervezett tapasztalásra építjük. Az észlelést sok - sok cselekvéssel, mozgással, 

tevékenykedtetéssel biztosítjuk. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy fogja meg, tapogassa meg 

az eszközöket, manipuláljon a tárgyakkal. Mindezekhez olyan légkört alakítunk, 

amelyben a gyermekek szorongás nélkül, érdeklődéssel tevékenykedhetnek. A fejlődést 

állandó folyamatnak tekintjük, a feladatokat minden estben a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazítjuk. Sikerélményhez juttatjuk az egyes gyermeket, így növeljük 

önbizalmukat, önállóságukat.  

 

Egy - egy tevékenységre bármikor visszatérünk, így lehetőség adódik, hogy 

legalább egyszer minden gyermek részt vegyen benne. Ha valamely gyermeknél egyes 
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területen lemaradást tapasztalunk, visszatérünk rá és fokozatosan terhelve juttatjuk 

magasabb szintre. A kimagasló képességű gyermekek számára egyéni, differenciált 

fejlesztéssel próbálunk újabb ismereteket nyújtani. A tanulást a gyermekek részéről 

spontán folyamatként értelmezzük, az óvónő részéről tudatos, célszerű, egyénre szabott 

fejlesztésként. 

 

Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül. 

Játék tevékenységeken keresztül ismerjük meg a gyermekek egyéni sajátosságait, s a játék 

folyamatában történik a műveltségtartalmak elsajátíttatása, amelyek egymásra épülve 

alkotják nevelésünk komplexitását. 

A játékos tapasztalatszerzés lehetősége az egész nap folyamán adott.  

A folyamatos és alkalmi megfigyelések kapcsán, sokoldalú érzékelés biztosításával, 

kívánjuk elérni a későbbi belső motiváltságon alapuló ismeretszerzést. 

A gyermekek aktivizálásának legtermészetesebb helyzeteit használjuk fel a tanulásra. 

Ahhoz, hogy ismereteik ténylegesen bevésődhessenek, és rendszeressé 

válhassanak, sok - sok próbálkozásra, kísérletre, saját tapasztalatszerzésre adunk 

lehetőséget. 

Mikrocsoportos foglalkozásoknál az egyénre szóló fejlesztést tartjuk elsődlegesnek. 

Egy - egy tevékenységre bármikor visszatérünk és lehetőséget adunk, hogy legalább 

egyszer minden gyermek részt vegyen benne. 

Kötött formát főleg a nagyobb gyermekeknél alkalmazunk - a szándékos figyelem, a 

kitartás, önfegyelem, feladattartás, türelem fejlesztéséhez. 
 

 

6. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

6.1. Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások 
 

Ahhoz, hogy a gyermekek az óvodában maximálisan fejlődjenek, fontos, hogy érzelmi 

kötődésüket kialakítsuk. 

A gyermekek egyéni fejlesztési terve és értékelése a fejlődési ütemük és képességeik 

aktuális szintjének figyelembe vételével történik. 

 

Célunk: 

A gyermeki szabadság figyelembe vételével, tiszteletben tartásával a környezetében jól 

eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező az iskolai életre alkalmassá váló 

gyermekek nevelése. 

 

Feladataink: 

- A gyermekek folyamatos megfigyelése, fejlődésük folyamatos nyomon követése, 

fejlődéséhez szükséges szeretetteljes, biztonságos körülmények biztosítása. 

- Az óvodából kikerülő gyermekek egészséges, nyitott érdeklődő, a világra 

rácsodálkozó, egyéniségüket megtartó gyermekekké váljanak. 

- Olyan fejlettségi szintet rögzítő mérőlapokat alkalmazunk, mellyel a gyermekeink 

fejlődése érzékelhetővé válik, írásban rögzítjük a méréseket. 

- A gyermekek folyamatos fejlődése érdekében meg kell találnunk azokat az 

eszközöket, módszereket melyek biztosítják maximális fejlődésüket. 

- A szülőt folyamatosan tájékoztatjuk a gyermeke fejlődéséről. 

 

A gyermekekről vezetett személyiség-dosszié tartalmazza: 
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- anamnézis 

- családdal való kapcsolattartás bejegyzései 

- a gyermek fejlődéséről készült megfigyelések, tapasztalatok bejegyzése 

- a gyermek óvodába lépésekor készült tájékozódó felmérés 

- a gyermek fejlődését nyomon követő mérések területei: Bakonyi Anna féle 

   testi érettség, motoros képességek, 

   érzelmi, akarati képességek, 

   szocializációs képességek , 

   értelmi képességek, 

   anyanyelvi, verbális képességek 

- gyermekrajzok – elemzése 

- logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus bejegyzései 

- a szülő kérésére összeállított összegző tájékoztató a gyermek fejlődéséről, fejlesztési 

javaslattal kiegészítve. 

 

A gyermek megfigyelése elsősorban játéktevékenységben, helyzetekben, cselekedeteiben 

főként spontán, időnként céllal szervezett helyzetben valósul meg. 

 

 

 

   

6.2. Gyermekvédelem az óvodában 
 

Az óvodába járó gyermekek szociokultúrális hátterére vonatkozó adatok: 

 

A hátrányos helyzet fő okai: 

 

- alacsony jövedelmi, fogyasztási szint; 

- alacsony műveltségi szint; 

- egyedül álló szülő; 

- szülő tartós betegsége; 

- rendezetlen családi helyzet, megromlott családi kapcsolat; 

- felelőtlen életvezetés. 

 

Veszélyeztetettség okai: 

 

- szegénység; 

- nevelési hiányosságok; 

- rokkant szülő; 

- primitív értelmi színvonal, a szülők iskolázatlansága; 

- alkoholizmus. 

 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzet megszüntetése érdekében kialakított 

együttműködés: 

 

- az óvoda orvosával, házi orvosokkal, védőnővel; 

- az iskola ifjúságvédelmi felelősével; 

- Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájával; 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal; 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal 
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- Gyámhivatallal 

 

 

Cél 
- az általános nevelési célokkal megegyezően a gyermekek egészséges személyiségének, 

egyéni képességeinek kibontakoztatása; 

- a hátrányokkal induló gyermekek védelme, segítése az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettség elérésében. 

Fő cél tehát a megelőzés, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, 

segítségnyújtás a veszélyeztetettség kialakulásának megakadályozásában, ill. ennek 

lehetőség szerinti megszüntetésében. 

Feladat 
- az óvodába kerülő gyermekek családi körülményeinek felmérése az óvoda vezetőjével, 

valamint a csoportban dolgozó óvónők segítségével; 

- a gyermekvédelmi szempontból problémás gyerekek közös látogatása; 

- a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásba vétele; 

- a hátrányos helyzet típusának, súlyosságának mérlegelése, az okok lehetséges feltárása a 

nevelők, szülő segítségével; 

- ezek ismeretében segítség nyújtása: 

- szociális ellátások számbavétele; 

- tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről; 

- speciális fejlesztő foglalkozások, a megfelelő szakemberek segítségének igénybe vétele; 

- a hátrányos helyzetű gyermek csoporton belüli felzárkóztatása; 

- egészségügyi, pedagógiai tanácsadás a szülőnek; 

- kapcsolattartás a külső segítő intézményekkel, személyekkel; 

- a gyermekjóléti gondoskodásban részesülő gyermekeknél visszatérő családlátogatások az 

óvónővel; 

- folyamatos együttműködés a nevelőtestülettel; 

- együttműködés lehetőségei a családdal; 

- családlátogatások; 

- szülői értekezlet; 

- nyílt nap az óvodában; 

- tájékoztató előadások szervezése; 

- óvodai ünnepek, rendezvények; 

- közös kirándulás, családi nap a szülőkkel. 

 

Tagintézményeinkben egy gyermekvédelmi felelős látja el a gyermekvédelmi feladatokat.  

 

 

6.3. Az óvoda speciális szolgáltatásai 
 

Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja.   

Nevelési időben szervezett szolgáltatások: 

 

A szolgáltatás megnevezése: logopédia 

 

Célja: hibás hangképzés, beszédhibák /pöszeség, dadogás / 

Igénybevevők köre: óvodai nevelésben részesülő, a logopédus által kiszűrt gyermekek. 
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A szolgáltatás megnevezése: gyógy testnevelés 

 

Célja: a gyermekorvos által kiszűrt enyhe mozgásszervi rendellenesség, hanyag tartás 

javítása. 

Igénybevevők köre: Óvodai nevelésben részesülő, a gyermekorvos által kiszűrt 

gyermekek 

 

A szolgáltatás megnevezése:  Fejlesztő pedagógia 

     Nevelési Tanácsadó 

 

Célja: a magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása 

Igénybevevők köre: óvodai nevelésben résztvevők, a fejlesztésre szoruló gyermekek 

/óvónői, szülői javaslatra / 

 

A szolgáltatás megnevezése: egészségügyi szolgáltatás 

    Védőnő 

    Gyermekorvos 

    Fogorvos 

 

 

Célja: 

 

- a gyermekek általános egészségi állapotának vizsgálata 

- hallás 

- látás 

- iskolába lépés előtti vizsgálatok 

- rendellenességek kiszűrése, szakrendelésre utalás 

- fogorvosi szűrés, kezelésre utalás 

- egészségügyi felvilágosítás 

Igénybevevők köre: az óvodába beírt gyermekek, valamennyi korcsoport 

 

 

 

6.4. Nemzeti-, etnikai kisebbség nevelése 
 

A kisebbségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési- fejlesztési rendszerének 

része, mely az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg 

sajátos célkitűzéseit és feladatit. 

Nevelő - fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a Nemzeti, etnikai 

kisebbség óvodai nevelésének irányelveit. 

Mint ahogy társadalmunk, városunk lakossága is sokszínű: kulturáltságban, anyagi 

lehetőségeiben, nemzeti és etnikai hovatartozás tekintetében. 

Ez a sokszínűség jellemzi az óvodába járó gyermekeink családi hátterét is. A 

cigány gyermekek száma, aránya az egyes óvodákban emelkedést mutat. Többségük 

hátrányos szociális környezetben él. 

 

Cél 

- Kompenzálni a családi nevelés esetleges hiányát. 

- Segíteni a család valamennyi tagját a többségi társadalom érték- és normarendszeréhez 

való minél sikeresebb alkalmazkodásában, együttműködésben. 
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- A gyermekeknek - beilleszkedésük során - szeretet és biztonságérzet biztosítása, 

éreztetve, hogy a különbözőséget elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, ezzel megalapozzuk 

érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönözzük társas kapcsolataik pozitív alakulását. 

 

Feladat 

- Annak elérése, hogy az elsődleges szocializációs közeget minél előbb egészítse ki a 

másodlagos szocializáció. /3-4 évig tartó óvodáztatás/ 

- A gyermekek személyiségének megismerése, az esetleges lemaradás területeinek, 

mértékének megállapítása. 

- A családi nevelés jellemzőinek megismerése. (A cigány gyermekek óvodai nevelését 

meghatározza az eredet, a beilleszkedés foka, az életvitel, a szülők iskolázottsága, 

munkavállalása. Tudnunk kell, hogy a gyermeknek hogyan teltek életének első évei. 

Mindez fontos a családi házzal való együttműködés szempontjából is.) 

- Körültekintő testápolási, higiénés, öltözködési szokások alakítása, az étkezési kultúra 

alapozása. Az egészség megőrzéséhez szükséges szokások alapozása, a harmonikus, 

szép mozgás elsajátíttatása. 

- Az érzelmi élet gazdagítása, az érzelmek felett való uralkodás képességének 

kialakítása, a különbözőség tiszteletben tartása, az identitás alakítása 

- Nyelvi képességek, a kommunikáció fejlesztése, szókincs gyarapítása 

- Erkölcsi, kulturális értékek megismertetése, a magán tulajdon tiszteletben tartásának 

erősítése. 

- A magyar és roma gyermekek megismertetése egymás hagyományaival, szokásaival 

és azok tiszteletben tartására nevelés. 

- A kisebbség szokásainak megismertetése, pozitív érzelmi viszony kialakítása, 

fokozatos, tapintatos közelítés egymáshoz, melynek hatására erősödik az identitás. 

 

A nehézségek ellenére arra törekszünk, hogy a szülők három éves kortól szívesen adják 

óvodába gyermekeiket, felismerve ezzel azt, hogy így nagyobb lehetőség kínálkozik az 

esélyegyenlőség megteremtésére. 

 

Pedagógiai elvek az együttnevelés során: 

 

- Esélyegyenlőség elve 

A cigány gyermek ne érezzen hátrányos megkülönböztetést, hátrányos helyzetét 

kompenzáló, megkülönböztetett figyelemmel vegye körül környezete, mely segítséget 

nyújt számára. 

 

- Tolerancia elve 

Az óvodapedagógus személyisége tükrözze a különbözőségek elfogadását. A gyermekek, 

az óvoda valamennyi dolgozója, a szülők, és nem cigány szülők szemléletének 

alakításával a kisebbséghez tartozó gyermekek befogadásának, elfogadásának elősegítése. 

 

- Differenciált fejlesztés elve 

Egyéni eltéréseket toleráló, megfelelő módszerekkel, építő személyiségfejlesztés 

megvalósítása. 

 

6.5. Cigány gyermekek óvodai nevelése 
 

Felzárkóztatásukban első lépésnek tartjuk a szülők megnyerését az óvodai 

neveléshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Hangsúlyozzuk, hogy képesek vagyunk 
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a különbözőség tolerálására, ezt közvetítjük a gyermekcsoport és a nem cigány szülők 

felé. Ezt tapasztalhatja valamennyi szülő az óvoda, különböző rendezvényein, szülői 

értekezleten, kirándulások alkalmával stb.  

Intézményünk munkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel) a kisebbségi 

intézménnyel való együttműködés. 

Az óvodai nevelésben a szülők érdekét, jelenlétük biztosítását természetesnek, sőt 

kívánatosnak tartjuk. A nevelésben együttműködő szülők segítségükre vannak a 

csoportközösség szervezésében, a gyermek fejlődésének elősegítésében, az identitás 

megalapozásában, fejlesztésében. A gyermekek nevelése integrált keretek között történik. 

 

Városunk Kisebbségi Önkormányzata támogatja munkánkat. Segítségünkre van a 

felmerülő problémák megoldásában, a családok szociális és egyéb problémáinak 

megoldásában. A családokkal való kapcsolattartás során beszél az érintett szülőknek az 

óvodában folyó munkáról, annak fontosságáról a gyermek fejlődésével összefüggésben. 

Igyekszik segíteni ezzel azt a törekvésünket, hogy a gyermekek három éves koruktól 

részesüljenek óvodai nevelésben. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére. 

 

A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként 

- Életkorának és egyéni képességének megfelelően olyan szókinccsel rendelkezik, 

amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket közvetítse. 

- Tájékozódni tud kommunikációs helyzetekben. 

- A többségi társadalom szocializációs közegében a gyermek viselkedésmódokat 

utánoz, alakul szokásrendszere, társas kapcsolata, képes társaihoz alkalmazkodni. 
 

 

 

6.6. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 
 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve határozza meg az óvoda feladatát e területen. 

Az irányelvekben foglaltak célja, hogy a társadalmi szabályozás és a gyermeki 

sajátosságok a sajátos nevelési igényű gyermekeknél ugyanúgy összhangba kerüljenek, 

mint más gyermekeknél. 

 

 Hazánkban már a 80-as évektől elindult a kezdeményezés az ép és sérült gyermekek 

együtt nevelésére, eszerint a sajátos nevelési szükségletekkel jellemezhető – értelmileg 

enyhe fokban sérült (tanulásban akadályozott), valamint hallás- vagy mozgássérült, 

esetleg egyéb speciális problémával küzdő – gyermekek közül néhányan egy csoportba 

járnak ép társaikkal.  

Ennek lényege, hogy a korai együttlét során a sérült gyermek – személyiségfejlődése 

harmonikussá válik – és szülei megtapasztalják a toleranciát, az ép gyermekek számára 

pedig természetessé válik a „másság”. 

 

 A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, 

együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint 

segítőkészek lesznek egymás iránt. Ezt elfogadva dolgozta ki intézményünk a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek helyi program fejezetét. 

 

Cél 
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- A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése, integrált óvodai csoportok keretén belül. 

- A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó 

képességre nevelés. 

- A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb 

fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása. 

- A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes 

iskolai pályafutás kezdése érdekében. 

 

Feladat  
 

- Olyan komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése, 

melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, struktúráját, amelyek alapján 

tervezzük a specifikus fejlesztést. 

- A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése 

(mozgásterápia, vizuális-, akusztikus-, taktilis észlelés, értelmi képességek fejlesztése, 

beszéd- és nyelvi képesség fejlesztése, megismerő folyamatok kialakítása, önállóság, 

szokások elsajátításának gyakoroltatása.  

- A napi életritmusba a speciális tevékenységek beépítése, melyek a sérültek 

felzárkóztatását segítik elő.  

- A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a 

képességeket- és készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, 

szakemberek segítségével. 

- Speciális módszerek, terápiás eljárások, technikák szakszerű megválasztása és azok 

alkalmazásával a kognitív képességek fejlesztése. 

- Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a 

hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi 

területen. 

- Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése a sérült gyermekek részére, a 

szakvélemény alapján.  

- Interperszonáliskapcsolatok alakítása.  

- Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba befolyásolja a sérült gyermekek 

fejlődését.  

- Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése.  

 

6.7. Az integrált nevelés során elvárt eredmény 
 

- Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a közösségbe 

való beilleszkedésre, iskolába lépésre 

- Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja 

a különbözőségek elfogadását, tolerálását. 

 

6.8. Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 
 

Több éve tapasztalható, hogy egyre növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akik 

nem fogyatékosak, - különleges ellátásra szorulnak. 

 

A különbözőség jellemzői: 
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beilleszkedési zavar 

magatartási rendellenesség 

tanulási nehézség 

 

 

6.9. Az integrált nevelés feltételei 
 

- Az integrált nevelés szerepeljen az intézmény Alapító Okiratában 

- A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel 
 

(Értelmi elmaradás, részképesség zavar, esetében – Csongrád Megyei Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szeged) 

(Beszédfogyatékosság esetében – Beszédvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs 

Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ – Budapest) 

(Mozgásfogyatékosság esetében – Mozgásvizsgáló Országos Rehabilitációs és Szakértő 

Bizottság – Budapest) 

 

- Az ép és sérült gyermekek szüleinek bevonása történjen meg 

- Az integrált óvodai csoportok átlaglétszáma 20 fő, amelybe maximum 2-3 sérült 

gyermek kerülhet 

- Csoporton belül a sérült gyermekek más-más fogyatékossági csoportba kell, hogy 

tartozzanak 

 

 

6.10.  Intézményünkben a fejlesztés területei 
 

Mozgáskorlátozott gyermekek 

 

Jelenlegi személyi és tárgyi feltételeink mellett csak a mozgásukban enyhe fokban 

akadályozott gyermekeket tudjuk fogadni. 

Emellett egyes belgyógyászati problémákkal küzdő gyermekek speciális ellátását is 

felvállaljuk 

 

Mozgáskorlátozott gyermeknek azt tekintjük, akinek károsodása irreverzibilis 

(visszafordíthatatlan) és ez életvezetését tartósan befolyásolja, valamint a Mozgásvizsgáló 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól szakvéleménnyel rendelkezik. 

 

A tartó- és mozgatórendszer elváltozásai 

 

- tartási rendellenességek (kyphozis – domború hát, lordozis- nyerges hát, kypho-

lordozis –háti domborulat ágyéki homorulat, scoliozis – gerinc oldalirányú elhajlása) 

- nyaki és súlyosabb mellkasi deformitások (torticollis - ferdenyak, pectus excavatum - 

tölcsérmell, pectus carinatum - tyúkmell) 

- csípőizületi elváltozások (hiratio coxae) 

- lábdeformitások (pes planovalgus - bokasüllyedés, genu valgum - X térd, genu varum 

- O láb, genu recurvátum„kardvádli”, pes varus congenitus – világrahozott dongaláb) 

 

Belgyógyászati és egyéb betegségek 
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- enyhe fokú szív problémák (vítumok) 

- gyermekkori magas vérnyomás (juvenilis hypertónia) 

- elhízás (obezitas) 

- asztma (asthma bronchiale) 

 

 

A fejlesztés célja 

 

- A károsodott tartási és mozgási funkciók javítása 

 

Feladatok 
- mindennapos tevékenységek során az önellátás fokozása 

- szakképzett óvónők és gyógytestnevelő biztosítása a terápiás ellátásra 

- az elváltozások sérülésspecifikus korrigálása 

 

 

 

Nagyothallók 

 

A beszédtartományban mért hallásszintek enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, 

az e tartományba tartozó halláskárosodásban szenvedő gyermekeket tudjuk vállalni 

intézményünkben. 

 

A fejlesztés célja 

 

A nagyothalló gyermek közelítse meg a halló társak nyelvi teljesítményét 

 

Feladatok 

 

-  A verbális kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység 

állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek 

nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása. 

-  A gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció szituatív 

alkalmazása, a családi háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

-  A beszédértés, szókincsfejlesztés, a beszédérthetőség folyamatos javítása a 

beszédkedv felkeltése, a „beszédbátorság” alakítása. 

 

Beszédfogyatékosok 

 

Azokat a gyermekeket vállaljuk, akiknek beszédfejlődése és beszédtevékenysége az 

életkori átlagtól elmarad, vagy különbözik, és emiatt tartósan akadályozottá válhat a 

kommunikációs helyzetekben, szociális kapcsolatokban (kortárs kapcsolat, gyermek- 

felnőtt kapcsolatok stb.). 

 

Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének zavaraiban, 

a beszédértés nehézségeiben, a beszéd ritmusának eltéréseiben és a beszédhelyzetek 

alkalmankénti, vagy tartós hárításában, megtagadásában; ide tartoznak a különböző 

hangszalag betegségek következményei, a hangadás kóros elváltozásai is. 

 

Beszédfogyatékossági kategóriák 
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- megkésett beszédfejlődés 

- zavart (akadályozott) beszédfejlődés 

- pöszeség 

- orrhangzós beszéd 

- hadarás 

- dadogás 

- tartós, kóros rekedtség 

A fejlesztés célja 

 

- A beszédfogyatékos gyermekek sokoldalú, prevenciós fejlesztése 

- A kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés 

 

 

Feladatok  

- tudatos és tervszerű fejlesztés, a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv 

meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a 

folyamatkövetés megvalósítása 

- módszerek célszerű alkalmazása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 

értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a korrekció adott 

szakaszának figyelembevételével 

- a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítő 

fejlesztése 

- a gyermek motiválása beszédhibájának leküzdésére 

- anyanyelvi nevelés a mozgás, a kommunikáció, illetve a vizuomotoros koordinációs 

készség fejlesztése 

- speciális terápiák alkalmazása, szakemberek segítségével 

 

 A beszédhibás gyermekek terápiás ellátását a jászberényi Nevelési és Pályaválasztási 

Tanácsadó logopédusával közösen végezzük, kiegészítve a három fő nyelv- és 

beszédfejlesztő óvodapedagógus munkájával, valamint a csoportokban alkalmazott zene-, 

báb-és drámaterápiával. 

 

Értelmileg enyhe fokban sérült gyermekek 

 

 Intézményünkben az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekeket tudjuk fogadni. (A 

diagnózist a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság – Szeged, állítja fel). 

 Az Ő esetükben az ép gyermekekkel közösen történő együttnevelést tudjuk felvállalni 

az óvodában. A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció 

fejlődését segítjük elő, számtalan élmény és minta biztosításával, amit a gyermekek a 

kortárskapcsolatok során élhetnek meg. 

 

A fejlesztés célja 

 

 A tankötelezettségi-kor elérésére a megfelelő iskolakészültség biztosítása, amellyel a 

tanulmányokat normál általános iskolában, a tanulásban akadályozottak tanterve szerint 

kezdheti meg a gyermek. 

 

Feladatok 
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- a gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai (oligofrénpedagógiai) 

megsegítésről történő gondoskodás 

- a fejlesztés során a gyermek aktuális igényének megfelelő ismeretek, 

tevékenységformák, módszerek, szervezeti keretek biztosítása 

- a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a kommunikáció, a 

szociális alkalmazkodás fejlesztése 

 

 

„Más” fogyatékosok 

 

Ebbe a körbe soroljuk azt a gyermeket, aki mutista, aktivitás- vagy figyelemzavaros, 

kórosan hiperaktív, tanulási zavar veszélyeztetett, illetve aki pervazív zavarban szenvedő, 

autisztikus. 

A fejlesztés célja 

 

A kóros viselkedés kialakulásának megelőzése 

Alapvető kognitív készségek, képességek alakítása 

 

Feladatok 

 

- a szülővel együttműködve a „másság” korai felismerése, diagnosztizáltatása 

(amennyiben a probléma az óvodában realizálódik) 

- a zavar okának kiderítése, ennek megfelelő nevelői attitűd alkalmazása 

- egyénre szabott, egyéni ütemben történő fejlesztés kidolgozás 

- komplex kezelés biztosítása a gyermek fejlődése érdekében 

 

 

6.11. A speciális ellátás rendszere 
 

Sérülés Intézményen belül Intézményen kívül 

Mozgás - preventív gyógytorna és 

nagymozgás fejlesztés 

- finommotorika fejlesztés 

 

Gyógy úszás 

Beszéd és kommunikáció - logopédiai terápiák 

 

Kiegészítő terápiák 

 

Értelmi fogyatékosság -    Nevelési Tanácsadóval Testi és érzékszervi terápiák 

 

Részképességek - fejlesztőpedagógia 

- Sindelar - program 

Egyéb speciális igényeket 

ellátó terápiák 

Orvosi, pszichológusi esetek - pszichológussal (4óra) Szakorvosok, nevelési 

tanácsadó, szakértői bizottság 

 

Személyi feltételek 

 
A nevelésben részt vevő személyek intézményünkben: 

- óvodapedagógusok 

- dajkák 

- pszichológusok 
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- pedagógiai asszisztensek 

- logopédusok  

- gyógypedagógusok 

- fejlesztőpedagógusok 

- gyermekorvosok, védőnők 

- fogorvos 

 

Fontos, hogy legyenek speciális végzettségű óvodapedagógusok is az intézményben, akik 

kiegészítik a speciális szakemberek munkáját. Ilyen végzettségű óvodapedagógusaink: 

- nyelv- és beszédfejlesztő óvodapedagógus 

- mozgásfejlesztő óvodapedagógus 

- gyógy-testnevelők 

- fejlesztőpedagógusok. 

- pszichológus 

 

 

 

Tárgyi feltételek 
 

A tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik. 

- nagyméretű tükör 

- egyéni fejlesztéshez logopédiai tükör 

- vizuális tábla 

- mozgásfejlesztést segítő eszközök (Ayres, Wesco eszközök,) 

-  finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok. 

 

Az integrált nevelés során elvárt eredmény 
 

- Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a közösségbe 

való beilleszkedésre, iskolába lépésre 

- Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja 

a különbözőségek elfogadását, tolerálását. 

 

 

 

Óvodai integrációs program 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs programja 

Bevezető 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében fontos feladatunk az egyenlőtlenségek 

megszüntetése. Ahhoz, hogy a hátrányokat megszüntessük, olyan óvodai tevékenységeket 

kell szerveznünk, amely minden gyermek számára biztosítja az egyenlő hozzáférést. Célunk 

a szegregáció és diszkriminációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, integrációjuk biztosítása. A célok 

megvalósítása érdekében az óvodai nevelőmunkánkban kiemelt feladatokat kell 

megvalósítanunk.  
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1.1 Törvényi szabályozás 

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. § (4-8) bekezdésnek megfelelve, az óvoda 

az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint szervezi a nevelést a halmozottan hátrányos helyzetű  

gyermekek számára.  

A közoktatásról szóló törvény hatályos rendelkezései megfogalmazzák egyrészt a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát, másrészt pedig azt, hogy minden gyermeknek joga 

van, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben 

részesüljön. 

1.2 Halmozottan hátrányos helyzet 

1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) 14. bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a 

gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek 

törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás 

gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit 

tartós nevelésbe vettek; 

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, esélyegyenlőségük 

biztosítását. Óvodánk a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve szolgálja a 

gyermekek fejlődését. Fokozott felelősség hárul a pedagógusokra a gyermek nevelésében, 

mivel a családi nevelés hiányosságai megmutatkoznak. Ezért kellő hangsúlyt kell 

fektetnünk a családok alaposabb megismerésére.  

Reményeink szerint a program megvalósítása segít a HHH gyermekek 

hátrányainak leküzdésében, elősegíti iskolai sikerességüket. Az SNI gyermekek száma 

csökken, egyenlő eséllyel kezdik meg iskolai tanulmányaikat többségi társaikkal együtt.  

Az integráció akkor mondható sikeresnek, ha nem csupán egyszerű fogadás 

történik, hanem befogadás, inklúzió valósul meg, melyhez más pedagógiai szemlélet 

szükséges. 

Az integráció minden gyermeknek jó, hiszen alakul és fejlődik empátiájuk, 

toleranciájuk, meg tanulnak résztvevően segíteni egymáson. Könnyen elfogadják azt, amit 

a normál társadalom másnak nevez. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

megtanulják a társadalom valódi „játékszabályait”, óvodás társaik pedig a segítés helyes 

és természetes módjait. 

Pozitívuma az óvodai integrációs nevelésnek, hogy az együttlétek olyan attitűdök, 

értékek kialakulásához vezetnek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a társadalom 

egymástól kölcsönös függő tagjaként jól tudjanak együttműködni. 

Ezért feladatunk, hogy ugyanazokat a feltételeket biztosítsuk minden gyermeknek, 

melyek a szükségleteik, vágyaik kielégítését szolgálják. A vegyes életkorú 

csoportszervezés segíti a gyermekeket szocializációs érzékenységük, én tudatuk 

alakulásában valamint a különbözőségek elfogadásában. 
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1.3 A Helyi Óvodai Integrációs Program célja 

- Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek be óvodázásra kerüljön. 

- Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon 

óvodába. 

- Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek olyan tudatos óvodai nevelésben, 

fejlesztésben részesüljenek, mely biztosítja, hogy sikeresen, egyenlő eséllyel kezdjék 

meg az általános iskolát a nem hátrányos helyzetű társaikkal együtt. 

- Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában. 

- Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a gyermekekben. 

- Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek évről-évre egyre nagyobb számban, 

integrált iskolai környezetben kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat.  

- Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal, 

Kisebbségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a 

gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg. 

A Helyi Óvodai Integrációs Program hatóköre 

Az óvodába járó HHH gyermekek teljes köre, kiknek mindenkori létszáma az óvoda 

„Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek”nyilvántartásában kerül kimutatásra. 

A Helyi Óvodai Integrációs Program jellemzői 

Az óvodai integrációs program meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, 

amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlődésének elősegítésében. Az óvodai IPR az Óvodai nevelés országos alapprogramjára 

épül figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvényt. A rendszer elemei a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel 

áll a nevelési folyamatában. 

Legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az 

interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens 

minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. Ösztönzi 

az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, 

számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 

 

Az integrációs program céljainak megfelelően feladataink a következők: 

1.3.1 Szervezési feladatok 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása  
- A teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a HHH gyermekek 

körében 

- A 3 évet betöltött gyermekek létszámának, kilétének felkutatása minden évben, a 

védőnők, jegyző, anyakönyvvezető, igazgató segítségével történik. 

- A fenntartó Önkormányzat anyakönyvi hivatala az igazgatóság kérésére adja ki a 

körzetekben született gyermekek adatait. 
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- A Cigány Önkormányzattal közös célunk a 3 éves korú gyermekek beóvodázása. Az 

óvoda gyermekvédelmi felelősének nagy szerepe van, mert ő vezeti a nyilvántartást. 

A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal.  

- „Óvodanyitogató” már több éve működik városunkban. Az óvodai beíratás előtti 

héten lehetőséget adunk az óvodák megtekintésére, az óvodai életbe való 

betekintésre. 

- Óvodai beíratást március hónapban a Tagóvoda vezető végzi, a szülők a törvényi 

előírásoknak megfelelő okmányokkal íratják be gyermekeiket. 

Integrációt elősegítő csoportalakítás 

- Csoportok kialakítása az Igazgató és a Tagóvoda vezetők feladata a törvényi 

előírásoknak és a szülők szabad óvodaválasztásának megfelelően. A csoportok 

kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI gyermekek arányos 

elosztására törekszünk, figyelembe véve a szülők kívánságait is. (pl.: testvérek, 

barátok, ismerősök egy csoportban) 

Igazolatlan hiányzások minimalizálása 

Az igazolatlan hiányzások nullára csökkentése érdekében feladataink a következők: 

- Év eleji szülői értekezlet szervezése, amelyen tájékoztatjuk a szülőket a rendszeres 

óvodába járásról, a be óvodázási támogatásról. Megismertetjük a szülőket az óvoda 

házirendjével, a mulasztások igazolásának rendjével.  

- Érzelem gazdag, családias óvodai környezet kialakításával arra törekszünk, hogy az 

óvodába érkező gyermekek otthonosan és jól érezzék magukat.  

- Nyitott óvodai működés, nyitott kapcsolat, bizalom kialakítása a szülőkkel. Közös 

óvodai programok szervezése.  

- A nyilvántartás pontos vezetése és a hiányzások folyamatos figyelemmel kísérése, 

főleg HHH gyermekekre vonatkozóan. 

- Jelzőrendszer működtetése az orvos, védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Cigány kisebbségi Önkormányzat és az Óvoda között. Fontos, hogy 

időben jelezzük az illetékes partnerek felé az igazolatlan hiányzásokat.  

 

A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 

Minden nevelési évben a nyitvatartási igények felmérése a szülők körében. Már az 

év eleji szülői értekezleten megbeszéljük a szülőkkel, hogy számukra megfelelő-e az 

óvoda nyitvatartási ideje. Az óvodai nyitva tartás egyeztetése a fenntartó önkormányzattal. 

1.3.2 Nevelőtestületi együttműködés 

Az IPR feladatok végrehajtására munkacsoportot alakítunk ki. Az óvodapedagógusok 

teamekben dolgoznak –, fejlesztő munkacsoport és óvodai környezeti munkacsoport. A 

problémás helyzetek megoldására fórumokat, értékelő esetmegbeszéléseket szervezünk a 

külső szakemberekkel együtt. 

A rendszeres hospitálások alkalmat adnak egymás munkájának megismerésére, 

tapasztalatok átadására, a jó gyakorlatok átvételére, új módszerek megismerésére, 

ötletbörzékre. Mindezeket beépítve pedagógiai munkánkba még hatékonyabban 

fejleszthetjük a ránk bízott gyermekeket.  
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1.3.3 A pedagógiai munka kiemelt területei 

Céljaink: 

- Az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez igazodó egyéni képességfejlesztés 

- Esélyegyenlőség biztosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztésének megvalósítása 

- Egyénre szabott fejlesztő program kidolgozása a sajátos nevelési igényű és 

részképesség zavarral küzdő gyermekek számára. 

Feladataink: 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjának segítése 

- A HHH gyermekek be óvodázásának segítése 

- Bizalmi, jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel az együttneveléshez 

- A gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése – „A gyermek 

érdeke mindenek felett” 

- Kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló emberi kapcsolatok 

kialakítása 

Komplex állapot felmérés, anamnézis készítése 

Az előzetes családlátogatás során lehetőség nyílik a kisgyermek jobb 

megismerésére, a szülőkkel való bizalmi kapcsolat megalapozására. A beszélgetések, 

megfigyeléseink kellő információval szolgálnak az anamnézis kitöltéséhez és a gyermek 

aktuális fejlettségi szintjének megállapításához. A hiányzó adatok pótlásához a szülők 

együttműködése, a gyermek minél alaposabb megismerése nélkülözhetetlen. 

A gyermek megfigyelésével (játék, viselkedés, kommunikáció, társakhoz való 

viszony, neveltségi szint, ismeretek, értelmi képességek, önkiszolgálás…) fontos 

információk birtokába juthatunk, melyek meghatározzák a gyermeki személyiség egyénre 

szabott, differenciált fejlesztését.  

Kommunikációs nevelés 

Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt, hiszen a 3-6 éves kor a 

beszédfejlődés legszenzitívebb időszaka mivel ekkor fejlődik legintenzívebben a gyerek 

beszéde, amely játékosan fejleszthető, - az otthoni hátrányok ellensúlyozhatók, s a 

gyermekek egymástól is tanulhatnak. 

Az anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet átszövi, hiszen minden pillanatban 

valamilyen módon megjelenik a kommunikáció. A gyermekek anyanyelvüket sokféle 

tevékenység közben, társaikhoz, felnőttekhez való viszonyuk fejlődése során sajátítják el. 

Az anyanyelvi nevelés a beszéd fejlődésének alapja. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kommunikációs készsége elmaradást 

mutat életkoruktól, többségi társaiktól. Mindez a szülők alacsony iskolázottságával, az 

ingerszegény környezettel, az eltérő nevelési módszerekkel magyarázható. 

Gyermekek kommunikációs készségének szintje 

A gyermekek nyelvi hátrányai közé tartozik, hogy szókincsük nagyon szegényes, nem 

mindenesetben értik a szó jelentését, beszédészlelés, szóbeli kifejezés zavara mutatkozik, 

zsargon szavakat használnak. 

 



 67 

Anyanyelvi nevelés megvalósítása az óvodai gyakorlatban 

Az anyanyelvi nevelés a nap minden szakaszában jelen van, valamennyi tevékenységi 

forma keretében alkalmazzuk, az egész óvodai életet átszövi. Biztosítjuk a gyermekek 

számára a napi mesehallgatást, a mondókázást, énekes együtt játszást. Gyermekekhez 

érzelmileg közelálló, erkölcsi szabályokat közvetítő irodalmi műveket választunk, melynek 

nyelvezete egyszerű és képszerű. 

Nagyobb gyermekek esetében a dramatizálás, bábozás a metakommunikációs helyzetekre, 

folyamatos, tiszta beszédre ad lehetőséget. 

A változatos tevékenységi formák, játék során a gyermekek meglévő tapasztalataira, 

élményeire építünk. Különféle szituációs játékok során a gyermekek megszólaltatására, 

szókészletének bővítésére, beszédkedvük fokozására van módunk. A mindennapi apró 

beszélgetések, események nagyon sokat számítanak az óvodapedagógus és gyermek közötti 

kapcsolat alakulásában. 

Céljaink: 

- a hátrányos helyzetű gyermekek nyelvi hátrányainak enyhítése 

- sikerélmény nyújtása a kommunikációs helyzetekben 

- szókincsbővítés, szavak és fogalmak megismertetése és azok használata, beépítése a 

gyermekek passzív és aktív szókincsébe 

- a gyermekek kommunikációs gátlásainak feloldása elfogadólégkör megteremtésével 

Feladataink: 

A hátrányos helyzetből adódó lemaradások folyamatos kompenzálása, a szegényes 

szókincs, alacsony beszédszínvonal, kifejezésmód, illemszabályok hiányának korrigálása. 

A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik, aki a különböző beszédhangok 

javítását, artikulációs gyakorlatokat végez az iskolába menő gyermekekkel. 

Arra törekszünk, hogy kérdezzenek bátran, nyugodt légkörben mondják el élményeiket, 

kérdéseikre mindig választ adva. 

   Fórumok szervezése – előadás, szülői értekezlet, esetmegbeszélés, előadás. 

   A gyermeket körülvevő beszélő, kommunikáló, értő környezet kialakítása.  

   Gyermekeket érintő programok szervezése. 

Érzelmi nevelés, szocializáció 

 Az óvodáskorú gyermekek jellemző tulajdonsága a magatartás érzelmi 

befolyásoltsága. A gyermek akkor fejlődik a legjobban, ha neki megfelelő bánásmódban 

részesül, szükségletei kielégülnek és az önmagában rejlő adottságokat, lehetőségeket 

sajátosságainak megfelelően bontakoztathatja ki. Az óvoda feladata, hogy a gyermek 

minél több tapasztalatot szerezzen a változatos tevékenységek során, melyek elősegítik 

képességei fejlődését. 

Céljaink: 

- 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. 
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Feladataink: 
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjának segítése. 

- A HHH gyerekek be óvodázásának segítése. 

- Bizalmi, jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel az együttneveléshez 

- A gyerekek testi, lelki és szellemi szükségleteinek kielégítése 

- Kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló emberi kapcsolatok 

kialakítása. 

A szocializációt az óvoda pozitív, szeretetteljes légköre biztosítja. Az ilyen légkörben 

nevelkedett gyermeknek fejlődik az „ÉN” tudata, természetes magatartássá válik a 

különbözőségek elfogadása. Fejlődik erkölcsi tartása és akarata. 

A befogadás időszakában a gyermekekhez olyan személyes bánásmóddal kell 

közeledni, amely enyhíti a bizonytalanság és kiszolgáltatottság érzését és a gyermek 

személyes szükségleteinek kielégítésére épül. 

A gyermekek együttnevelése érdekében arra törekszünk, hogy bizalmon alapuló, jó 

kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, akik ez által nyitottabbá, elfogadóbbá válnak, mely 

megkönnyíti az együttnevelés gyakorlatát. 

  

    

Egészséges életmódra nevelés 

Óvodánk nevelési programjában kiemelt feladat az egészséges életmód alakítása. 

Ennek megvalósítása érdekében, a gyermekek életkorát, egyéni szokásait figyelembe véve, 

fontos a megfelelő óvodai életritmus, az egészséges testi, szellemi fejlődés, az egészség 

iránti igény kialakítása, lehetőségek biztosítása. 

Feladatunk az, hogy a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére alapozva elősegítsük, 

hogy kialakuljanak a helyes szokások és az igény az egészséges életmód iránt. 

Egészséges életmódra nevelés gyakorlata az óvodában 

Fontosnak érezzük az egészség megőrzését, az egészséges, vitamindús ételek 

fogyasztását. Az egészségnapon különböző zöldség-és gyümölcsfélék, magvas kenyerek, 

búzacsíra kóstolására kerül sor, - a szülők nagy segítséget nyújtanak a szervezésben és az 

előkészítésben egyaránt - valamint a gyermekek mozgásos játékokkal bizonyíthatják 

ügyességüket. 

Bővülnek lehetőségeink az egészséges életmódra nevelés szokásrendszerének 

alakításában mozgással, sportolással, kirándulással.  

 Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja - a helyes táplálkozás és mozgás 

mellett az egészséges életritmus és napirend kialakításának, a higiéniai szabályok 

betartásának igényét, az ápoltság és tisztaság iránti igényességet, melyek megalapozása 

már a családban kell, hogy elkezdődjön. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges életmódra nevelésének 

továbbfejlesztési lehetőségei 

Az egészséges életmódra nevelés terén a szülők még szélesebb körben való bevonása.  

- Speciális témájú szülői értekezlet tartása 

-„Szülők Klubjá”-nak megalakítása - védőnő, gyermekorvos, más szakember meghívása. 

A szülők tájékoztatása gyermekbetegségekről, ezek tüneteiről, a kezelésükről, a 

megelőzés fontosságáról.  
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- Sportnap megszervezése a szülők aktív részvételével, hiszen az egészséges életmódra 

nevelésnek szerves része kell, hogy legyen a mozgás. 

- Munka vagy teadélután szervezése / mint a felnőtt közösségformálás eszköze/ például az 

egészségnapon készült fotók megtekintése. Vagy a következő rendezvényhez ötletek 

gyűjtése, szervezés, előkészítés. 

Úgy gondoljuk, hogy segíteni, támogatni kell minden olyan törekvést, amely a gyermekek 

egészségének megóvását, az egészségkultúra javítását, fejlesztését szolgálja. 

Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

A mai világban, amikor a természeti, társadalmi környezet válságban van, nagyon 

fontos már kisgyermek korban a természeti és társadalmi környezet védelmére nevelés. A 

hátrányos helyzetű gyermekek ugyanúgy szeretik a szépet, a szép környezetet valamint 

szükségük van tapasztalatokra, élményekre. 

Céljaink: 

- A környezet tudatos nevelés megalapozása 

- A helyes környezettudatos magatartás normáinak kialakítása – a természeti és 

környezeti értékek védelme és tisztelete 

- A gyermekek szokásrendszerébe épüljön be a tudatos környezetvédelem, váljon 

természetes igényükké 

- Alakuljon ki az előítélet-mentesség, a tolerancia a társak és a különbözőségek iránt 

- Ismerjék meg nemzeti ünnepeinket, környezetünk hagyományait 

Feladataink: 

- A gyermekek természet szeretetének kialakítása 

- A természeti és társadalmi környezet értékeinek védelmére ösztönzés közös 

tevékenységeken keresztül 

- A környezet megóvására, védelmére való nevelés a munkára nevelés során 

- A gyermeki szemlélet formálása – tolerancia erősítése a mindennapi kapcsolatokban 

és a közös tevékenységek által 

- A nemzeti tudat kialakítása - környezetünk hagyományainak ápolása, nemzeti 

ünnepeink életkornak megfelelő megünneplése 

- Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a gyermekekben. 

Az országos alapprogram szerint: „A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, 

hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb 

környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.” 

 

Korszerű óvodapedagógiai módszerek 

A korábbi jól bevált módszerek mellett új oktatási programok és módszerek 

megismerése és alkalmazása szükséges. Ehhez fontos az óvodapedagógusok szakmai 

továbbképzése és önképzése. 

Óvodánkban a tanulás a játék adta lehetőségek kihasználásával, játékos helyzetek 

teremtésével, valamint komplex foglalkozások rendszerén keresztül történik  
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Mindennapjaink során a célnak leginkább megfelelő módszereket alkalmazzuk az 

adott gyermek egyéniségéhez igazodva, képességi szintjének megfelelően, módszereink: 

differenciált munkaszervezés, mikro-csoportosfoglalkoztatás, felfedeztetés. 

A játék, játékosság személyiségfejlesztő hatását felhasználva a gyermekek aktuális 

fejlettségének, életkori sajátosságainak figyelembe vételével történik a készségek 

fejlesztése. 

A gyermekek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek segítik a motiváció fenntartását. 

A pedagógus számára legnehezebb, többszörös feladatot jelent a gyermekek eltérő 

képességeihez való alkalmazkodás, differenciált fejlesztés. 

Differenciált tevékenységeket biztosítunk, melyekben a gyermekek egyéni 

képességeiknek megfelelően fejlődnek. Kiscsoportos foglalkoztatási formákat 

alkalmazunk, amelyek biztosítják az egymástól való tanulás lehetőségét. A témákat 

komplexen dolgozzuk fel. 

A Kompetencia alapú nevelés bevezetése elősegíti a differenciált fejlesztést, a gyermekek 

életkori sajátosságaira, mely a játékra alapoz. 

 

Továbbfejlesztés lehetőségei a korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazására 

- projekt módszer bevezetése 

- kooperatív technikák alkalmazása (aktivizáló, játékos módszerek; cselekvő, 

problémamegoldó, sok érzékszervet aktivizáló megismerés; mikro-

csoportostevékenység) 

- drámapedagógiai módszerek beépítése a csoportok mindennapi életébe 

1.3.4 Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munka 

Egészségügyi szűrővizsgálatok 

A gyermekek testi fejlődését az óvodapedagógusok félévenkénti súly és magasság 

mérése, a háziorvos és a védőnő szűrővizsgálatainak eredménye alapján tudjuk nyomon 

követni. A védőnő rendszeresen tájékoztatja az óvónőket a gyermekek évenkénti esedékes 

szűrővizsgálatáról, melyet a háziorvos és a védőnő a tanácsadáson végez el. Szükség esetén 

a háziorvos szakorvosi szűrővizsgálatot javasol. A vizsgálati eredményt a szülők kérésünkre 

bemutatják. 

 

Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás 

A szülők számára egészségügyi tartalmú programokat – előadás, tanácsadás – 

szervezünk szülői értekezleten, teadélutánon, egészségnapon a munkatervnek, az előzetes 

felmérésnek megfelelően. (Pl.: higiéniai szokások, egészséges életritmus fontossága, 

egészséges étrend, tetűirtás kihangsúlyozása…) 

Ezek a programok felvilágosítják, segítik a HHH gyermekek szüleit az egészséges 

életmód kialakításában. A szülők és gyermekek megismerik az egészséges ételeket, az 

egészség megőrzés lehetőségeit, módszereit. 

Lehetőség nyílik az eseti problémák megbeszélésére, a problémák megoldására. 
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Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, szervezése 

A családok minél nagyobb körű segítése és szociális támogatása érdekében cserebere 

délutánt szervezünk, ahol a már megunt játékokat, könyveket, kinőtt ruhákat, cipőket 

cserélhetik el a szülők. 

Projektnapok (cserebere) szervezése és az azokon való részvétel biztosítása a szülők és 

gyermekek részére – senki se maradjon ki szociális hátránya miatt. 

Szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés 

A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés célja, hogy egyetlen gyermek 

se maradjon ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és 

pénzbeli hozzájárulások fedezetének hiányában. 

A gyermekvédelmi felelős tájékoztatást ad a HHH gyermekek szüleinek a támogatási 

rendszer működéséről, szükség esetén felveszi a kapcsolatot az Önkormányzat 

Szociálpolitikai Irodájával a szülő és a gyermek érdekében: „ A gyermek érdeke minden 

felett.” 

1.3.5 Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 

Gyermekjóléti, Családsegítő szolgálat 

Együttműködést kötünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a HHH 

gyermekek minden feletti érdekének érvényesítésében. 

Fontos feladatunk a folyamatos kapcsolattartás. A Családsegítő Szolgálat és a 

gyermekvédelmi felelős közös családlátogatást és környezettanulmányt végez, 

támogatásokat szervez, tájékoztatja, felvilágosítja a szülőket a támogatási lehetőségekről, 

törvényi háttérről, a módosításokról és szükség esetén tanácsot ad. A jelzőrendszert 

folyamatosan működtetjük - esetjelzések, esetmegbeszélések a problémák megoldása 

érdekében. 

Védőnői hálózat 

A védőnő segít a körzethez tartozó gyermekek felkutatásában, tájékoztatást ad az 

eltérő fejlődést mutató gyermekekről és segítséget ad a gyermekek testi fejlődésének 

nyomon követéséhez. 

Szakmai szolgáltatók 

Az kooperatív együttműködés érdekében az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

szakembereivel – logopédus, gyógypedagógus - folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A 

jelzőrendszer jól működik, minden HHH gyermek megkapja a számára szükséges 

fejlesztést. 

Konzultációkat szervezünk a HHH gyermekek fejlődéséről, a fejlesztés lehetőségeiről, 

módszereiről. 

A szakemberek megszervezik a tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal 

küzdő gyermekek ellátását és szakértői vizsgálatát, valamint fejlesztési tanácsokat adnak az 

óvónőknek.  

   Cigány kisebbségi Önkormányzat 

A gyermekek felderítése az óvodába lépés előtt, be óvodázás előtt az Önkormányzat 

nyilvántartása alapján igények felmérése, összehasonlítása a védőnői hálózat 

nyilvántartásával, hogy ne maradjon ki gyermek a nyilvántartásból. 
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A jó együttműködés érdekében fontos a kapcsolattartás folyamatossága. 

Rendezvényeken való részvétel az óvoda részére és az óvoda részéről egyaránt. 

Hagyományok ápolása, tisztelete, rendszeres óvodába járáshoz minél jobb kapcsolat 

kialakítása a családokkal és az Önkormányzattal. 

Céljaink: 

- A HHH gyermekek lemaradásainak kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása 

- A HHH gyermekek kudarcmentesen kezdjék meg iskolai tanulmányaikat 

- Az óvoda és iskola közötti együttműködés segítse a HHH gyermekek iskolakezdését 

Feladataink: 

- A HHH gyermekek komplex, differenciált fejlesztése a zökkenőmentes iskolakezdés 

érdekében 

- Az iskolaválasztás támogatása 

- Közös óvoda-iskola átmenetet segítő programok kidolgozása 

 

Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka 

Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramja és a Helyi Óvodai Nevelési Program 

által meghatározott céloknak és feladatoknak megfelelően történik a gyermekek 

képességeinek, készségeinek fejlesztése. Egyéni fejlesztési naplót dolgozunk ki minden 

HHH gyermekre, mely a gyermekek egyéni képességszintjeinek megfelelően határozza 

meg a fejlesztési feladatokat, módszereket. A játékba, tevékenységekbe ágyazott 

ismeretszerzés során a gyermekek értelmi, érzelmi és akarati tulajdonságai fejlődnek. A 

pedagógiai munka megalapozza a tanulási képességeket, megelőzi a tanulási és az egyéb 

részképesség zavarok kialakulását, megoldásra késztet, fejleszti monotónia tűrő képességet, 

figyelemkoncentrációt. A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása segíti a komplex, 

differenciált fejlesztést, melynek eredményeként várhatóan a HHH gyermekek 

kudarcmentesen kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, egyenlő eséllyel indulnak 

többségi társaikkal együtt. 

Iskolaválasztás 

A nagycsoportos gyermekek a közös programoknak (mese-délelőtt, Mikulás 

ünnepség, iskolai nyílt napok) köszönhetően megismerkedhetnek az iskola épületével, a 

tanító nénikkel, órai munkával. A városi szülői értekezleten a szülők megismerhetik az 

iskolák programját, szolgáltatásaikat, így ki tudják választani gyermekeik számára a 

legmegfelelőbb iskolát. 

Az érintett iskolákkal közös: óvoda-iskola átmenetet segítő programok kidolgozása 

A gyermekek zökkenőmentes iskolakezdését megkönnyítheti az óvoda és iskola által 

közösen kidolgozott óvoda-iskola átmenetet segítő program. A közös programok, 

rendezvények, a hospitálások egymás intézményeiben, a szakmai műhelymunka és az 

esetmegbeszélések, egymás programjának megismerése, a programok egymáshoz 

közelítése hatékonyabb együttműködést biztosít. 

A gyermekek fejlődésének után követése, legalább az általános iskola első évében 

A gyermekek fejlődésének után követésére adódik lehetőség: 

- az elsősöket meglátogatják az óvó nénik az iskolai tanórán 
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- az iskolásokat meghívjuk az óvodai rendezvényekre, programokra (közös barkács 

délelőtt, az elsősök fellépnek a rendezvényeken – néptánc, mesedramatizálás) 

- a tanítónőkkel való szakmai megbeszélések egy-egy adott gyermek fejlődéséről. 

- az iskolai féléves értekezleten az óvodapedagógusok megismerkedhetnek az 

iskolaértékelő rendszerével 

 

1.3.6 A HHH gyermekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés 

Céljaink: 

- Együttműködő partneri kapcsolat kialakítása a szülői házzal, mely a tapintatra épül. 

- A személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt a 

HHH gyermekek szüleivel 

- Sikeres együttműködés a szülőkkel a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében 

- Szülői közösség kialakítása, közös programok szervezése 

Feladataink: 

- Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

- A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 

- Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 

- A családok szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése 

- Szülői közösség kialakítása, rendezvények szervezése 

- Partnerközpontú működés, szülői igények kielégítése 

Alapvető jelentőségű, hogy az óvoda és a család között a gyermek fejlődése érdekében 

megfelelő kapcsolat épüljön ki. A kapcsolat kialakításában kezdeményező szerepet az 

óvoda tölt be.  

Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

Nagyon fontos feladatunk a személyes, bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel programokon, közös rendezvényeken. Célunk az, hogy a hátrányos- és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit minél nagyobb számban meg tudjuk 

nyerni annak érdekében, hogy ők is legyenek ott ezeken a közös rendezvényeken. 

Az együttműködés formái: 

- családlátogatások: bemutatkozó látogatás a gyermek óvodába érkezése előtt, 

prevenciós visszatérő látogatások. 

- személyes beszélgetések, óvónői, szülői kezdeményezésre 

- fogadó órák - a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, egyéni beszélgetések. 

- szülői értekezletek (új felvételt nyert gyermekek szülei részére a nevelési év 

megkezdése előtt) csoportszülői értekezletek (évente 2-3 alkalommal), ahol a 

gyermekeket, szülőt érintő legfontosabb problémákat beszéljük meg.  

- nyílt napok, hétköznapokon (barkás délelőttök a jeles napok előtt)  

- szülők bevonása az együttműködést gazdagító tevékenységekbe (május 22.-Föld napja 

„egy szülő-egy palánta” akció) 

- írásos tájékoztatók  

- Óvodai faliújság - információs felhívások az iskolák nyílt napjairól, múzeumi 

kiállítások megnyitásáról, bábelőadások szervezéséről 

- Meghívók családi napra, sétákra, kirándulásokra 
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- Élményprogramok - egy-egy projekt végén kiállításra invitáljuk a szülőket a 

csoportba, azért, hogy a gyűjtőmunkánkat valamint a gyermeki produktumokat 

megtekinthessék 

Óvoda – gyermek – család közös rendezvényei, programjai: 

- Közös programok szervezése a gyermekek szüleivel: Kirándulás, Egészség nap 

- Nyilvános Hagyományőrző óvodai ünnepek szülők bevonásával: Mihály napi vásár, 

Adventi készülődés, Karácsony, Télűzés - Farsang, Húsvéti szokások, Anyák napja, Kerti 

parti, Gyermeknap 

 

 

Hídépítés óvoda és család között 
A családokat, szülőket „be kell hozni” az óvodába. 

Ebben három tényezőnek kell érvényesülnie:  

- elfogadás, tolerancia 

- megismerés, megértés 

- együttműködés, mely a gyermek és család számára elfogadható megoldásokat jelent. 

Legfontosabb, hogy minden gyermek számára a lehető legjobb boldogulási esélyt adjuk, az 

óvónő viselkedése legyen hiteles, a szülők felé egyértelmű jelek legyenek közvetítve. 

1.4 Erőforrásigény 

Humán erőforrás: 

- Logopédus  

- Gyermekek fejlesztését /SNI, BTM/ gyógypedagógus látja el. 

- Gyógypedagógus SNI-s és a BTM-es gyermekek egyéni fejlesztésében. 

- Gyógy testnevelő.  

- Kooperatív technikák alkalmazása képzés az óvodapedagógusok részére. 

Tárgyi erőforrás: 

- Az óvoda épületének felújítása és állagának megóvása. 

- A csoportszobák bútorzatának folyamatos fejlesztése pályázati forrásokból. 

- Az udvari játékeszközök bővítése, az udvar folyamatos alakítása, karbantartása. 

- Mozgásfejlesztő tornaszerek és eszközök beszerzése. 

- Speciális, mozgásterápiában alkalmazott eszközök. 

- Hagyományos óvodai játékok, gyermekkönyvek, fejlesztő játékok és eszközök a 

program megvalósulása érdekében. 

- Technikai eszközök: CD lejátszó, DVD lejátszó, TV. 

1.5 A fenntarthatóság biztosítása 

Módosított helyi nevelési program kiegészítése a HHH gyermekek integrációs programja.  

Célunk, hogy az intézménybe járó HHH gyermekek 100%-a hozzájuthasson a program 

kínálta lehetőségekhez. 

Hosszabb távú, általános cél: 

- a HHH gyermekek általános képességi szintjének javítása 

- a hátrányos helyzetből adódó leszakadás csökkentése, az esélyek növelése 

- a társadalmi beilleszkedés elősegítése 
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- környezettudatos magatartás kialakítása 

2. A program várható hozadéka 

A szülők számára nyilvánvalóvá válik, hogy a program középpontjában a gyermek áll, 

nagy hangsúlyt kap a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztés, mely figyelembe 

veszi a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. A gyermekek az egyéni fejlesztési terv 

alapján, modern pedagógiai eszközökkel részesülnek fejlesztésben, tehetséggondozásban. 

Ezáltal a gyermekek komplex képességei fejlődnek, zökkenő mentesebbé válik az iskolába 

lépés. A szülők a nevelési év során többször kapnak tájékoztatást a programban résztvevő 

pedagógusoktól gyermekük fejlesztéséről. Az óvodapedagógusok kompetensé válnak a 

gyermeki képességszintek, képességfajták fejlesztésére: az óvoda – iskola átmenet, majd az 

után követés, az inkluzív pedagógia, a játék, az egyéni fejlesztés nyomon követésére.  

Az óvoda nyitottsága elősegíti az együttnevelés hatékonyságát, a rendezvényeken, 

szülői értekezleteken nagyobb számmal jelennek meg a szülők. 

A gyermekek számára az IPR program biztosítja a HHH gyermekek inkluzív 

környezetben nevelkednek és meg tanulják elfogadni és kezelni a különbözőséget, nem érzik 

az esélyegyenlőtlenség hátrányait. Az óvodát úgy hagyják el, hogy személyiségük 

kiegyensúlyozott, egészséges, harmonikus és iskolára alkalmas lesz. 

A pedagógusok képzettsége és kompetenciája, az intézmény fejlesztése, a 

nevelőtestület módszertani szemléletváltozása, a szervezeti és pedagógiai kultúra átalakulása 

hozzájárul az óvodába járó gyermekek hatékony neveléséhez, fejlesztéséhez. 

 

 

 

7. Az óvodába és az iskolába lépés feltételei 

 

7.1. Az óvodába lépés feltételei 

 
 Intézményünkbe a gyermekek felvételét a mindenkor érvényes törvényességi 

előírásoknak megfelelően végezzük. 

 Az integráció és a családokkal való együttműködés elősegíti az esetleges hátrányokkal 

induló, óvodába bekerülő kisgyermekek fejlődését.  

        Az anamnézis a kiinduló alap a gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, ha szükséges már 

korai szakaszban is lehet fejlesztési tervet készítenie az óvónőnek.  

 

Tapasztalataink – Családi neveléstől az iskoláig 

 

Megváltozik a gyermekek alaptevékenysége. Már a játékot a tanulás váltja fel. Más is 

megváltozik: Új társak, új felnőttek lépnek be életükbe, új környezetbe kerülnek, új 

szokásokat kell megismerniük. Az iskolában több pedagógus foglalkozik velük, mint az 

óvodában. A napirend is más az iskolába kerüléssel, a szülők elvárása is más lesz velük 

szemben.  

Kötelező iskolába lépés előtt, hogy egy évig legalább járjanak a gyermekek óvodába. 

Ez sokuknak megkönnyíti az iskolába kerülés időszakát, mert meg tanulnak akkorra egy 

közösség tagjaivá válni. 

Óvodánkban a hangsúlyt a teljes személyiségfejlesztésre helyezzük. Fontos, hogy 

tudjanak figyelni, értsék a beszédet, és a nevelők utasításait, kéréseit. Nem az ismeretek 

tanításán van a hangsúly, hanem a testi, lelki, fizikai egyensúly megteremtésén. 
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A gyermekek számára az ismeretek nyújtása játékosan, tevékenykedtetés közben, sok-

sok szemléltetéssel történik. Ami lényeges, hogy nincsenek elérendő követelmények. 

 

Szülők számára lehetőség nyílik a szabad iskolaválasztásra. 

Lehetőség van a rugalmas iskolakezdésre. A szülő dönt, de az óvónők tanácsukkal 

segíthetnek a jó döntés meghozatalában. 

 

Az óvoda helyzetéről megállapítottuk, hogy: 

- A korai iskolai kudarcok megelőzése érdekében fontos a zökkenőmentes átmenet 

biztosítása. 

- A közoktatásnak ebben a szakaszában (ide értjük az óvoda felső korosztályát is) 

kiemelten jelentkezik a heterogén csoportokban történő egyéni differenciálás feladata. 

Az óvónők és tanítók között az együttműködésnek sokféle élő gyakorlata alakult ki, és 

működik. 

- Az óvónők általában nem kívánják átvállalni az iskola feladatát, de az iskola által 

támasztott elvárásoknak való megfelelés erősen érezhető körükben. 

Szerencsére a mi óvodáinkból induló gyermekek olyan iskolákba kerülnek, ahol már 

bevezették a kompetencia alapú programot. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanító nénikkel. 

Figyelemmel kísérjük a gyermekek iskolai fejlődését. 

 

Család feladata:  

- Gyermekét iskolára késszé tegye. 

- Iskola előtti nyár legyen az együtt nyaralás, játék, élmények szerzésének az ideje. 

- Ne számolással, írással teljen a nyár. 

- Ha igényli a gyermek, sétáljanak az iskola felé, ha tudnak, együtt menjenek be 

„felfedezni” az iskola épületét. 

- A tanszereket együtt vegyék meg. 

- A szülők segítsék gyermeküket az átmenet időszakában. 

- A gyermekek számára könnyítsék meg a nevelőváltás folyamatát, fogadják 

bizalommal a tanító nénit. 

 

Mit tehet az iskola? 

- Játékosságot vigyen át az óvodai életből. 

- Kezdeti kudarcokat a minimálisra kellene csökkenteni. 

- Pszichésen kellene előkészíteni a gyermekeket az iskolai életre. 

- Alkotó manipulatív tevékenységek kerüljenek előtérbe a tanítás kezdetén. 

- Fokozatos legyen az áttérés a tanulásra. 

- A tanító nénik keltsék fel a gyermekek érdeklődését a tanulás iránt. 

- Építsenek a gyermekek megismerési vágyára. 

Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy vannak gyermekek, akik egész nyáron óvodába 

jártak. Így előfordulhat, hogy augusztus utolsó napjaiban még óvodások, szeptember 

elsején pedig már iskolások. Nem lehet tehát az iskola kezdetekor „igazi” elsősként 

tekinteni a gyermekekre. 

 

Óvoda iskola átmenet támogatása 
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- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 

megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, 

megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy 

szükséges szintjének kialakítása). 

- Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan 

hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel 

kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) támogatása. 

-  Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása 

(hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhely, közös programok)  

- Az óvoda rendezvényeire az iskola dolgozóinak meghívása. 

- Óvoda nyílt napjaira a tanítók meghívása. 

- Iskolai rendezvényeken való részvétel, az iskolák profiljának megfelelően. 

- Nagycsoportban a leendő tanító nénik hospitálása több alkalommal. 

- Nagycsoportosokkal, több alkalommal ellátogatunk az első osztályba. 

- Tavaszi és Őszi Pedagógiai napokon az óvónők és tanítók közös továbbképzéseken 

vesznek részt. 

- A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében. 

 

 

 

 

Iskolával (kapcsolattartás) 

  

      Ahhoz, hogy az óvoda és iskola között zökkenőmentes legyen az átmenet, szükséges, 

hogy felkészítsük a gyermeket az iskolába lépésre. Az iskolával való folyamatos 

kapcsolattartás nélkülözhetetlen. Lehetőség szerint közös rendezvények, az iskolában tett 

látogatás alkalmával a gyermekben pozitív képet igyekszünk kialakítani az iskolai életről. 

      Lényeges az óvónők és a tanítónők közötti szakmai tapasztalatcsere. Törekszünk arra, 

hogy a leendő elsőosztályos tanítónők meglátogassák az iskolába készülő gyermekeket az 

óvodában. A leendő elsős tanító néniket meghívjuk a szülőértekezleteinkre, hogy a szülők 

tájékozódhassanak az iskolai munkáról. 

 

Mindkét intézménytípus nevelőtestülete közös elhatározás alapján óvoda- iskola átmenet 

munkaközösség alakításával, munkaterv készítésével gondoskodhat a folyamatosságról. 

 

Elképzelésünk szerint egy jól megszerkesztett, átgondolt munkaterv évekre meghatározó 

lehet a két intézménytípus szakmai együttműködésében 

Az óvoda és az iskola közös nevelési elvei lehetnek: 

- a differenciáló pedagógia cél- és eszközrendszerének használata; 

- a gyerek érési folyamatának figyelembe vétele; 

- az iskola légköre, tanítási stílusának közelítése az óvodai nevelő-fejlesztő munkához; 

- barátságos, motiváló környezet megteremtése; 

Cél: 

- Az óvoda- iskola kétirányú kapcsolata jelentősen fejlődjön. 

- Közös programok segítsék meg, a zökkenőmentes iskolakezdést. 

- Biztosítani a gyermek számára a nevelés folyamatosságát, a biztonságot. 



 78 

- A kölcsönös, és konszenzuson alapuló kétirányú szakmai kapcsolat kialakítása. 

- Egymásra épülő, egységes szakmai program kialakítása a gyerekek egészséges, 

harmonikus, folyamatos személyiségfejlődése, fejlesztése érdekében. 

Feladat: 

- Az együttműködés szakmai programjának a kidolgozása. 

- Egymás alapdokumentumainak kölcsönös megismerése. 

- Korszerű pedagógiai módszerek, új játékos tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

melyek segítik a gyermekek beilleszkedését az iskolai környezetbe. 

- A szülők szemléletformálása azonos elvek mentén. 

- A gyermek egyéni adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével 

megtervezni a gyerek fejlesztési programját. 

- A két intézmény típus egymással szembeni elvárásainak megismerése, egymáshoz 

közelítése. 

- A gyermek egyéni és életkori sajátosságainak szem előtt tartása. 

- Figyelembe venni a gyerek előzetes tapasztalatából, ismeretéből adódó eltéréseket. 

- Szakmai nyílt napok, sport délutánok, egyéb rendezvények, óra látogatás, 

könyvtárlátogatás. 

- A programok által a gyerekek betekintést nyerhetnek az iskolai életbe. 

 

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban 

az évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti 

tankötelessé válik  Ezáltal a gyermek 7. életévének betöltése után is óvodában maradhat 

még egy évig, abban az esetben, ha ez a szülő kezdeményezésére történik, az óvoda 

rendelkezik a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői rehabilitációs bizottság javaslatával, 

illetve a nevelőtestület is egyetért mindezzel. 

 

Az iskolába lépés elsődleges feltétele a gyermek érettsége, amely különböző 

életkorban alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni eltéréseket mutatva. Mindezt figyelembe véve 

tárjuk fel, mikor válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg, szociálisan, pszichikusan - a 

sikeres iskolai élet megkezdésére, illetve ehhez kapcsoljuk mindazon mutatók összességét, 

amelyek az óvodáskor végére a fejlődés várható jellemzőjeként jelennek meg 

pedagógiai munkánk eredményeként. 

 

7.2. Az iskolába lépés feltételei 

 
Testi fejlődés alakulása 
 

- Az egészségesen fejlődő hatéves korú gyermek eljut az első alakváltozáshoz. 

- Teste arányosan fejlett, teherbíró lesz. 

- Mozgása összerendezett, mozgás - koordinációja és finommotoros készsége fejletté 

válik.  

- Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja irányítani. 

- Ismeri az irányokat, jól tájékozódik a térben. 

 

Egészséges életmód szokásainak alakulása 
 

- Kialakul az igénye az egészséges életmódra, az egészségmegőrzés szokásai iránt. 

- Igényli a tisztaságot, ápoltságot, a rendet. 
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- Tisztálkodási, öltözködési teendőit önállóan, szükség esetén segítséggel végzi. 

- Étkezési szokásaira a kultúráltság jellemző. 

- Az önkiszolgálás természetes igényévé válik. 

 

Érzelmi-, akarati élet, szocializáció alakulása 

 

- Megfelelő önállósággal, önbizalommal és önértékelő képességgel rendelkezik. 

- Képes önálló probléma megoldásra, az esetleges kudarcélmény elviselésére. 

- Képes kapcsolatot teremteni gyermek és felnőtt viszonylatban egyaránt. 

- Igénye a helyes viselkedési szabályok betartása. 

- A helyes „Én” kép kialakulásával párhuzamosan kifejlődik kritikai érzéke, képes a 

másság iránti toleranciára. 

- Erkölcsi érzelme fejlett, akarata és kitartása erősödik, megszilárdulnak a pozitív 

akarati tényezők. 

- Társadalmi szerepkésztetése sokrétű. 

- Az egyén sikere közös élménnyé válik, a közösség sikere büszkeséggel tölti el az 

egyént. 

- Készen áll az iskolai élet elfogadására. 

 

 

 

Az egyes tevékenységi területek fejlődési mutatóinak alakulása 

 

Játék 

 

- A játék segítségével pontossá válik érzékelése, észlelése, kialakul szándékos figyelme. 

- Képes konstrukciókat előre megtervezni, majd játék végén produktumot felmutatni. 

- Megérti és alkalmazza a játék szabályait, képes egyszerűbb szabályok alkotására. 

- Igényli a társakkal való együttjátszást, képes szerepet vállalni. 

 

Mozgás 

 

- Mozgásigénye, mozgáskedve életvitelének részévé válik. 

- Kialakul testsémája. 

- Biztonságosan mozog, mozgását képes irányítani. 

- Ismeri a téri irányokat.  

- Finommotoros fejlettsége révén felkészül az írás tanulására. 

- Akarata, bátorsága, önuralma, figyelme és egyéb jellembeli tényezői megerősödnek. 

- Betartja a szabályokat, kialakul egészséges versenyszelleme. 

- Mozgásos játékokat önállóan kezdeményez, esetleg szervez is. 

 

Verselés, mesélés, bábjáték, drámajáték, kommunikáció 

 

- A vers, mese igényéhez kapcsolódik a bábozás, dramatizálás, improvizálás, stb. ezeket 

önállóan kezdeményezi, szervezi. 

- Műalkotásokra érzékeny, befogadó, beleélő, érzelmeket-, képzeletet működtető. 

- Képes szorongásait feloldani, belső élményeit kiadni. 

- Önmagát képes jól kifejezni, gazdag szókinccsel rendelkezik, szituatív. 

- Anyanyelvi fejlettsége révén képes gondolatait, érzelmeit kifejezni. 

- A kommunikatív jeleket értve és használva képes a folyamatos beszédre. 
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- „Beszédes” mozgáskultúrával rendelkezik. 

- Művészeti értékekre érzékenyen reagál. 

- Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki magát. 

- Minden szófajt használ, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat. 

- Végig hallgatja és megérti mások beszédét. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

- A vizuális eszközöket, technikákat készség szintjén kezdi alkalmazni. 

- Képessé válik mondanivalóját képi megjelenítésben kifejezni. 

- Környezete iránt igényessé-, a szép iránt nyitottá válik. 

- Kialakult esztétikai érzéke alapján képes a szép meglátására. 

- Formagazdagon építkezik, változatos eszközöket használ. 

- Képes szóban kifejezni véleményét a látott alkotásokról. 

 

 

Ének – zene, énekes játékok, gyermektánc 

 

- Felfedezi a hangok szépségét, képes másokkal együtt énekelni, dalos játékokat 

játszani. 

- Kifejlődik zenei képzelete, alkotókedve alapozódik. 

- Felismeri a ritmusváltozásokat, megkülönbözteti a hangszínek árnyalatait, felismeri és 

megnevezi a környezet hangjait, zörejeit. 

- Esztétikusan, egy ütemben képes együttmozogni, változatos térformában „táncolni”. 

- Önállóan használja a ritmushangszereket. 

- Szívesen hallgat zenét és fakad dalra. 

 

 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

 

- Pontos ismeretekkel rendelkezik önmagáról és a családjával kapcsolatos alapvető 

adatokról. 

- Képes esztétikusan hatni környezetére. 

- A természetes környezethez való viszonyulását pozitív attitűd jellemzi. 

- Szereti és védi a természetet, növényeket, állatokat. 

- Rendelkezik a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvósához 

szükséges magatartási formákkal és szokások ismeretével. 

- Képes felismerni elemi matematikai ok-okozati összefüggéseket (mennyiség, nagyság, 

tér, forma, szín, számfogalom tekintetében). 

- Megkülönbözteti az irányokat, érti, és helyesen használja a névutókat (alá, fölé, közé, 

stb. 

 

Munka 

 

- Örömmel végez munkát minden olyan területen, ahol arra szükség van. 

- Munkavégzése igényessége tükre. 

- Kialakul feladattudata, munkavégzésében kitartó. 

- Segít önmagán, észreveszi, ha valamit el kell végezni. 
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Pszichikus fejlődés alakulása 

 

- Érzékelése, észlelése differenciálódik. 

- A közvetlen felidézés mellett kialakul a szándékos bevésés és felidézés. 

- Megjelenik a szándékos figyelem és emlékezés. 

- Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodása. 

- Kreatív, önálló, tisztában van saját érékeivel, képes a konfliktusok kezelésére. 

Nyitott, érdeklődő, problémamegoldó, tanulásra fogékony, készen áll az iskolába lépésre. 

Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik  

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 

szerinti iskolakezdésre 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához 

 

 

 

 

 

8. A HOP megvalósításához szükséges speciális felszerelési és eszköz 

jegyzék 

 
Kiemelt nevelési 

terület 

Igényelt program specifikus 

eszközök 

Mennyiség 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék 

 

Homokozó játékok, udvari 

játékok 

LEGO készlet, DUPLO 

készlet 

Rotikom család elemei 

(bővíthető) 

Barkácsoláshoz szükséges 

készlet 

Kesztyűbáb készlet 

LOGICO játékok 

Társas és fejlesztő játékok 

(Fair Play) 

Memória játékok 

Mozaik kirakó játékok 

PUZZLE fa kirakó játékok 

Formák és színek játék 

Fűzőcske játékok 

Fa építhető vár - katonákkal 

Gyermek rollerek 

Tűzoltó, kamion, sport- autók 

 

 

 csoportonként 

 

csoportonként 

 

óvodánként 

 

csoportonként 

 

csoportonként 

csoportonként 

                          6 db 

 

6 db 

12 db 

6 db 

6 db 

6 db 

30 db 

6 db 

6 db 

 

 

 

 

Összerakható mobil 

testnevelési eszköz 

(Mozgáskotta) 

Egyensúlyozó deszka 

1 teljes készlet 

 

 

2 db 
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Mozgás 

 

Lengő híd, egyensúlyozó híd 

Zsámoly 

Tini kondi (Baby Roll 

hengercsalád) 

Bordásfal 

Labdák 

Tornakarikák, tornabotok, 

Magasugró készlet 

Trambulin (csoportonként 1-1) 

Kötél 

Alagút (bújáshoz) 

Téglák (gumiból) 

Mocsárjáró rugós deszkák 

Tapintható lapok 

Egyensúlyozó tölcsér 

(csoportonként) 

Hálós hinta 

Köteles mászófal 

lengőteke 

 

2 db 

2 db 

1 készlet 

 

6 db 

25 db 

25-25 db 

1 db 

 

6 db 

25 db 

2 db 

1 készlet 

6 db 

1 készlet 

 

6 db 

                         1 db 

1 db 

 

 

 

 

 

Verselés - 

mesélés 

 

Leporellók 

Ujjbáb, bábparaván 

(csoportonként) 

Kalapok, szalagok, jelmezek 

Fejdíszek dramatizáláshoz 

Mesekönyvek 

Diafilmek 

CD lemezek, DVD lemezek 

Mesepárnák (csoportonként) 

 

 

25db csoportonként 

1 készlet 

 

20 db 

1 készlet óvodánként 

30 db 

20-30 db 

10 db 

25 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

Vizuális neveléshez szükséges 

eszközök: 

(kartonok, színes ceruzák, 

festékek, ragasztók, temperák, 

Krayola család) 

Szövőkeretek 

Gyermek asztali korong 

(fazekas munka) 

Felnőtt korong 

Égetőkemence 

Éghető gyurma, agyag 

Gyöngyök, fűzők 

Rajzlapok 

Ollók 

Lemosható festék (alapszínek) 

LINO-henger 

WAX vasaló 

WAX festékek, ecsetek 

 

csoportonként, 

gyermekenként számolva 

 

 

 

óvodánként 25db 

1 db 

 

1 db 

1 db 

gyermekenként 

6 csomag 

gyermekenként 

gyermekenként 

6 készlet 

6 db 

6 db 

6 készlet 
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Marokkréta, zsírkréta, aszfalt 

kréta 

Filctollak 

Gumi lapok (csoportonként) 

Festő hengerkészlet 

Nemezeléshez eszközök 

 

3 db/csoport 

gyermekenként 

10 db/csoport 

6 készlet 

6 készlet 

óvodánként 

 

 

 

 

 

 

Ének – zene, 

gyermektánc 

 

Ritmushangszerek 

gyermekeknek 

Metronóm  

Felnőtt hangszerek 

Hangkazetták, CD lemezek 

Magnó, CD-lejátszó 

Kendők, szoknyák, kalapok a 

tánchoz 

Metallofon 

 

 

gyermekenként 1 db 

1 db 

csoportonként 1 készlet 

30-40 db 

6 db 

25 db óvodánként 

 

csoportonként 1 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

Környezetvédelmi (társas) 

játékok 

Udvari és csoportszobai 

hulladéktárolók 

Kosarak vásárláshoz 

Balkonládák, virágládák 

Madáretetők 

Homokozó asztal 

(varázshomokkal) 

Természetfilmek, DVD-k 

DVD-lejátszó 

VIDEO, TV 

Szemléltető képek, kártyák 

Élősarokhoz polcok 

Lexikonok, könyvek 

Parafa és mágneses táblák 

Mérőeszközök 

Nagyítók, mikroszkóp, 

Földgömb, térkép 

Síkidomok készlete  

Nagyméretű tükrök 

Közlekedési játékok 

Gyermek méretű kerti 

szerszámok 

Esővízgyűjtő berendezés 

Komposztáló 

csoportonként 3db 

csoportonként 

 

10 db 

25 db óvodánként 

csoportonként 

csoportonként 

csoportonként 

 

30 db 

1 db 

1-1 db 

30 db 

csoportonként 

20 db 

6-6 db 

óvodánként 

csoportonként 

csoportonként 

csoportonként 

csoportonként 

gyermekenként 

csoportonként 10 db 

 

óvodánként 1 db 

óvodánként 1db 
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9. Érvényességi nyilatkozat 
 

 

Érvényességi ideje: 2017. szeptember 1- től visszavonásig  

 

 

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai: 

 Hálózatbővítés, leépítés 

 Szervezeti átalakulás 

 A nevelőtestület más program bevezetéséről dönt 

 Törvényi előírások módosulása 

 Egyéb érdekegyeztető fórum módosítási javaslata  

 

 

 

Előírás a programmódosítás előterjesztésére: 

 Írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőtestületének 

 Részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten. 
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10.Felhasznált irodalom 
 

1. Kompetencia alapú óvodai nevelés szakmai anyagai (www.educatio.hu) 

2. Erdőháti Imréné- Fülöp Istvánné- Szasbóné Balogh Etelka – Tóthné Domány Mária: 

IPR az óvodai gyakorlatban 

3. Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Bp., Alex - Typok 1992. 

4. Balázsné Szűcs Judit: Az emberről, aki óvodás 

5. Dr. Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája 

6. Dr. Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés pszichológiája. Nemzeti 

Tankönyvkiadó Bp., 1995. 

7. Csoma Gyula: Pszichológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó Bp., 1995. 

8. Csongrád a XXI. század küszöbén – Dr. Sebestyén István – CEBA Kiadó – Budapest – 

2002. 

9. Demeter Rózsa: Kisgyermekek játékos tornája. Kossuth Nyomda 1976. 

10. Dr. Fejes Erzsébet – Kauczher Gyuláné Dr.: Mesélő természet. KINCS KÖNYV Kiadó 

1995. 

11. Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp., Editio Musica 1974. 

12. Dr. Füle Sándor: A pedagógiai program készítése 

13. Gaál Sándorné –Kunos Andrásné: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az 

óvodában. Color-Print Nyomda Szolnok, 1996. 

14. Dr. Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pedagógiai munkában 

15. Jászberényi HOP – Készítette: Beszteri Éva 

16. Játékpszichológia – Szöveggyűjtemény Eötvös József Könyvkiadó – Budapest 1995. 

17. Kovács György – Bakosi Éva Játék az óvodában – Debrecen 1995 

18. Komplex prevenciós óvodai program. Arzenál Nyomdaipari Kft. 1997. 

19. Köznevelés cikkei 

20. Dr. Kuti István – Dr. Kuti Istvánné: Körlánc. MÉDIAMOX Bp., 1997. 

21. Lépésről – lépésre óvodai fejlesztő program. Hajdúböszörmény, 1997. 

22. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játékok. Tankönyvkiadó Bp., 1982. 

23. Mérei Ferenc – V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat kiadó 1978. 

24. Molnárné Lóczi Tünde: Drámajátékok az óvodában. Szeged, KOMA 1996. 

25. Nagyné Jánosi Éva: Pedagógiai programkészítés az óvodában 

26. ONEP. Bp. OPI. 1989. 

27. Országosan megjelenő Választható Óvodai Nevelési Programok 

28. Óvodai nevelés országos alapprogramja. MK. 1996. 71. szám 

29. Óvodai Nevelés folyóirat különböző számai, írásai 

30. Dr. Pereszlényi Éva: HOP szakmai feltételrendszere 

31. Pereszlényi Éva – Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Játék – Mozgás – Kommunikáció 

Bp., Alcius Bt. 1996. 

32. Porkolábné Dr. Balogh Katalin: „Kudarc nélkül az iskolában”. 

33. Pőcze Gábor – Terncsényi László: Pedagógiai program – hogyan? 

34. Stöcker Károlyné: Óvodai nevelés játékkal, mesével 

35. Székely Lajos: Az óvodai nevelés elmélete és gyakorlata 

36. Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában. Bp., FER-CO Kft. és a 

Váci Ofszet Kft. 1994. 
 

37. Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó 1982. 

38. Vargáné Szabó Györgyi: Epochális rendszerű óvodai nevelési program. 

http://www.educatio.hu/
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11. Mellékletek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


