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1. BEVEZETÉS 

 

“Az óvodai nevelés csodálatos világa, a naponta megújulni képes ingergazdag környezete 

adja az intézményes nevelés fundamentumát. Az óvodában elkezdett személyiségfejlesztés, a 

tudatosan tervezett, szervezett, irányított pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó 

felelősségteljes pedagógiai vállalkozás. „ 

 

A körülöttünk zajló változás a köznevelési rendszer alappilléreként emlegetett 

óvodákat is kihívások elé állítják. Az óvodák szolgáltató intézményekké váltak.  

Óvodánk tevékenységének hatékonysága és eredményessége érdekében szükséges, hogy a 

környezetünket, és a velünk kapcsolatban lévő partnereink igényeit megismerjük, és 

együttműködő kapcsolatot alakítson ki velük. Úgy gondoljuk, hogy a kapcsolatok elmélyítése 

nagyban hozzájárul óvodánk pedagógiai tervező, szervező munkájának sikeres 

megvalósításához. 

A feladat közös! Szolgáltatásainkkal (bölcsőde, óvoda, közművelődési feladatok) úgy 

kell megfelelnünk az elvárásoknak, hogy partnereink minden tekintetben a céltudatos és 

szolgálatkész, az új kihívásokra fogékony, feladatát minőségi módon ellátó, az igényeket is 

formáló szolgáltatót lássák bennünk.  

A várt eredmény elérését - a működési feltételek megléte mellett - csak együtt, az intézmény 

minden dolgozójának összefogásával, értékes munkájával, közös erővel képzeljük. A 

minőségi munkavégzés eredményét a gyermekek fejlődésében látjuk. 

 

2. AZ INZÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 

2.1. Az óvoda jellemző adatai 

 

Az óvoda neve:  Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ  

OM azonosító:  202835 

Címe:   Sármellék, Dózsa György u.344. 

Telefon:   83/355-004 

Az óvoda fenntartója: Sármellék Község Önkormányzata 

Címe:   Sármellék, Dózsa György u. 324. 

Telefon:   83/355-001 

Az óvodai csoportok száma: 2 

Férőhelyek száma:  50 

 

2.2. A Kis-Balaton ölelésében 
 

Sármellék község a nyugat-magyarországi peremvidéken belül a Zalai dombvidék 

középtáján, a Kis-Balaton ölelésében helyezkedik el. A Balatontól 7 km-re, Keszthely, Hévíz 

vonzáskörzetében fekszik, délnyugati irányban. A térség természetes központja Keszthely, de 

Zalaegerszeg és Nagykanizsa vonzása is érezhető. 

Sármellék az országút mentén három település összeépülésével (Tüskevár, Sármellék, 

Égenföld) alakult ki. A legrégebbi rész a falu északi része - a Fekete István regényéből is 

ismert Tüskevár.  
1970-ben nyilvánították székhelyközséggé, társközsége ekkor Szentgyörgyvár lett.  
A község keleti térfele a táj- és természetvédelem szempontjából különleges és kiemelkedő 

jelentőségű, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. 

Közlekedési lehetőségeit a község határában található, résztulajdonában levő, Hévíz- Balaton 

Airport, nemzetközi repülőtér teszi egyedivé, mely régen az orosz légierő bázisa volt.  
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2.3. Óvodánk történelmi múltja 

 

Sármellék községben 2 óvoda működött az 1-es számú óvoda és a 2-es számú 

égenföldi óvoda. Mindkettő nagyon rossz körülmények között biztosította a gyermekek 

ellátását. Az 1-es számú (jelenlegi) óvoda, a volt tanácsi épületben kezdett működni, majd a 

felújított Ajtay kastélyba került át. Óvodánk épülete tehát, nem óvodának épült, földesúri 

kúria volt, melyet egészségügyi, lakás, majd óvoda céljára használtak. Több kisebb-nagyobb 

átalakítás révén 1974-ben nyerte el jelenlegi formáját. 

A Szentgyörgyvári gyermekek 1979-től kezdtek Óvodánkba járni, a falu elnéptelenedése 

miatt.  

Három évvel később, 1982. szeptember 1-én létrehozták az Általános Művelődési Központot, 

amelynek működtetéséről országosan is kevés tapasztalat volt. Megalapítása után a Sármelléki 

Napközi Otthonos óvoda egy szervezeti egységbe került az iskolával és a közművelődéssel.  

Az intézmény így többcélú intézménnyé vált. Ezekben az években három óvodai csoporttal, 

főzőkonyhával, ebédlővel működött. 

A 80-s, 90-s években kisebb felújítások után, az épületében működő főzőkonyha 

megszüntetésével 2009-ben került kialakításra az egységes óvodai-bölcsődei csoport.  

A 2012/2013-as nevelési évtől bevezetésre került Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, jelentős változást hozott az intézmény életében, hiszen 2013. január elsejétől az 

általános iskola állami fenntartású vált. Ettől a naptól az Általános Művelődési Központ két 

(óvodai és közművelődési) intézményegységre tagolódott, és Sármelléki Óvoda Általános 

Művelődési Központ néven működött tovább.  

Sikeres pályázat eredményeként, 2013 tavaszán az óvoda külső szigetelésére, nyílászáró 

cseréjére, a fűtés korszerűsítésére a gyermekmosdó és további belső felújításokra került sor. 

Ennek köszönhetően, modernebb, esztétikusabb környezetben vártuk a gyermekeket. 

Majd 2017-ben a gyermek létszám folyamatos csökkenése, a törvényi változás indokolttá tette 

az intézmény átszervezését. Pályázati forrásból kialakításra került a bölcsődei csoport. Ekkor 

az Alapító Okirat és valamennyi alapdokumentum módosítása szükségessé vált. 

2018. szeptember 18-tól Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ 

néven működünk. 
 

2.4. Sármellék szívében 
 

Óvodánk a falu bármely részéről jól megközelíthető helyen fekszik, csendes, nyugodt 

környezetben. Az óvoda szomszédságában elhelyezkedő volt orosz lakótelepi lakásokba a 

környező településekről kisgyermekes családok költöztek, amelynek a gyermeklétszám 

szinten tartásában nagy szerepe van. 
A gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosításához, a tartalmas nevelőmunkához 

fontosnak tartjuk az esztétikus, egészséges és biztonságos külső és belső környezet 

megteremtését. Az óvoda objektív feltételrendszerének a fejlesztése az óvoda évenkénti 

költségvetési keretének a függvénye, melyet a Fenntartó Önkormányzat a mindenkori 

gazdasági helyzetnek megfelelően biztosít. 

Óvodánkba Sármellék és Szentgyörgyvár 3-7 éves gyermekei járnak. A gyermekek 

szociokultúrális háttere nagy szórtságot mutat. 

 

A Pedagógiai Program elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, 

szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és a szakmai – pedagógiai hagyományainkat. 

Az 1996-ban megjelenő Országos Óvodai Alapprogram alapján írtuk meg önálló Helyi 

Nevelési Programunkat, melyben a sok évtizedes tapasztalatunk megfogalmazása, a helyi 

sajátosságok kaptak helyet. 
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2009. szeptembertől az egységes óvoda-bölcsődei ellátás lehetőségét az 1993.évi LXXIX. Kt. 

2008. évi módosításával jogszabály teremtette meg, az esélyegyenlőség érvényesülése 

érdekében. 

Ekkor elkészítettük az Egységes Óvoda – Bölcsőde helyi nevelési és szakmai programját, 

amit a programunk egyik fejezeteként illesztettünk be. 

Majd 2010-ben a Kormány 255/2009.(XI.20) Korm.rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm.rendelet módosításáról életbe 

lépése miatt aktualizálásra került. 

2015-ben a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, és a 363/2012 (XII.17.) 

Kormány rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló módosítás indokolta a 

felülvizsgálatát. 

Jelen módosítás alapja: 

-  a fenntartó döntése értelmében az intézmény átszervezése miatti változások  

- az „Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Kormány 

rendelet 2018. évi módosítása, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

94. § (4) bekezdés és az Alaptörvény 15.cikk (1) bekezdés alapján. 
 

2.5. Intézményi innovációk, „jó gyakorlatok” 
 

„Kukamanók” - Szelektív hulladékgyűjtés 

Tök ügyes hét 

Gyógyteával egészségesen 
 

2.6.Az intézmény szakmai elismerései 

 

2013. Zöld Óvoda cím 

2016. Zöld Óvoda cím II. alkalommal 

2016. Biztonságos Óvoda cím 

2017. SportManó Program 

2018. Boldog Óvoda cím 

 

2.7.Az intézmény sikeres pályázatai 
 

- 8/2009 (II. 26.) ÖM rendelet alapján infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése az 

egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására 

- 2011/2012 tanévben a TÁMOP-3.2.11.sz. projekt keretében drámapedagógiai 

foglalkozás, manuális készségfejlesztés és játékos sportfoglalkozás zajlott. 

- A TÁMOP-3.2.3 „KOMPok a túlsó partra” pályázatnak köszönhetően játékos angol 

foglalkozásra nyílt lehetőség. 

- 4/2012. (III.1) BM rendeletalapján Óvoda felújítás 

- TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0178 Játékos sport – fenntartási időszak 

- TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0436 Hétszínvilág című pályázat a 2013-2014. évben 

befejeződött 

- TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016.-00010 A fogalakoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című 

pályázat a bölcsőde kialakítására 

- 2018. Okosóvoda Start Program óvodánk honlapjának kialakítására 
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3. ÓVODÁNK HITVALLÁSA, CÉLJA, FELADATAI, ÉRTÉKEI, ALAPELVEI 
 

A körülöttünk zajló változások folyamatos kihívások elé állítják óvodánkat, 

melyeknek pedagógiai hitvallásunk alapján is meg kell felelnünk.  

Olyan programmal dolgozunk, ami figyelembe veszi az ott élő közösség arculatát, igényeit.  

A 3– 7 éves életkori szakaszt a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában egész 

életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségnek tartjuk.  

A gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésnek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszünk.  

Folyamatosan dolgozzuk ki és választjuk meg nevelési-oktatási módszereinket, óvodánk 

pedagógusainak kreativitására építve, így sajátos arculatot teremthetünk.  

Óvodánkban 2012 őszén kezdtünk el ismerkedni a kompetenciaalapú óvodai neveléssel, 

amelynek során különösen nagy figyelmet kap a képességfejlesztés. 
 

Alapvető célunk: 
Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyiségük kibontakozásának 

elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, az egyenlő hozzáférés és az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével.  
 

Kiemelt céljaink továbbá: 

 A családi nevelést kiegészítve szolgáljuk a gyermek fejlődését. Segítjük őket, a tágabb 

környezet felderítésében, az abba való beilleszkedésben, illetve, hogy egyre bátrabban 

és önállóbban kimerészkedjenek a családi fészekből. 

 A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz 

igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, 

hátránykompenzálás és tehetséggondozás. 

 Fokozott mozgásigény kielégítése. 

 A tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és 

szervezett tevékenységekbe ágyazottan. 

 A különleges gondoskodást igénylő gyermekek inkluzív nevelése. 

 A külső világ tevékeny megismertetése, környezettudatos magatartás, viselkedés 

megalapozása a kompetencia alapú oktatásból is merített ötletek felhasználásával. 

 A környezetében biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, azt szerető, 

másságot elfogadó, hagyományainkat ápoló, szívesen kommunikáló gyermekek 

nevelése. 
 

Céljaink elérése érdekében: 

 Elsődleges feladatunk, hogy a gyerek számára otthonos, barátságos, biztonságot 

nyújtó légkört alakítsunk ki, meleg, szeretetteljes bánásmódban részesítsük, óvó-védő, 

gondoskodó szeretettel vegyük körül őket.  

 A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a 

gyermekek fejlettségének megfelelően alkalmazzuk. 

 Pedagógiai munkánk során építünk a gyermekek más forrásokból szerzett tudására. 

 Fontos feladatunk a gyerek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges 

életmódra nevelés, az egészséges életvitel és a helyes életritmus kialakítása. 

 Közös élményekre épülő tevékenységekkel segítjük a gyerekek szociális 

érzékenységének fejlődését, társas szükségleteinek kielégítését.  

 Gondoskodunk az életkornak és fejlettségnek megfelelő, sokszínű tevékenységről, 

tapasztalatszerzésről.  

 A játékot, mint az óvodáskor alapvető formáját elsődleges tapasztalati forrásként 

tekintjük. 
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 Gondoskodunk az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről. 

 Megismertetjük óvodásainkat lakóhelyünk és szűkebb-tágabb környezetünk természeti 

és történelmi kincseivel, természetvédelmi értékeinkkel, néphagyományainkkal, 

megalapozzuk a természet szeretetének és védelmének igényét. 

 A nemzetiséghez tartozó és hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok 

gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az 

interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét; társadalmi integrálását. 

 Lehetőséget biztosítunk a reális szülői igények megvalósítására. 

 Törekszünk az óvoda és a család, valamint az óvoda és az iskola jó kapcsolatának 

kialakítására. 

 Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: 

a tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a 

nevelési környezet lehetőségeit, korlátait stb. 

  Használjuk a modern információfeldolgozási eszközöket, példát mutatunk az 

infokommunikációs eszközök óvodában indokolt alkalmazására. 
 

Értékek, amelyek közvetítését vállaljuk: 

 Szeretet, bizalom, elfogadás és tisztelet 

 Egészséges életmód 

 Természetvédelem-környezettudatosság 

 Anyanyelvi kultúra  

 Tudás 

 Viselkedés kultúra  

 Esztétikai érzék, rendszeretet 

 Hagyományok  
 

Nevelési alapelveink: 

 Kompetencia alapú pedagógiai szemléletben a gyermek egyéni fejlettsége, életkori 

sajátosságai, készségeinek és képességeinek szintje és ezek kibontakoztatása a 

meghatározó. 

 Az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a teljes személyiség fejlesztése 

játékkal, mozgással, örömmel végzett tevékenységekkel. 

 A ránk bízott gyermekeket elfogadás, szeretet, türelem, megértés, tisztelet, 

megbecsülés és bizalom veszi körül óvodánkban.  

 Az óvodapedagógus és más alkalmazottak személyisége, magatartása, tevékenysége 

modellt nyújt a gyermekek számára. Az óvodapedagógus és más alkalmazottak 

személyisége, magatartása, tevékenysége modellnyújtó, fogalomhasználata pontos, a 

3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó, példaértékű. 

 Az óvodáskorú gyermekek védelme, esélyegyenlőségének biztosítása, jogainak 

érvényre juttatása a nevelés és a törvények adta eszközökkel. Egyenlő hozzáférés 

biztosítása minden gyermek számára. 

 A gyermekek érdekei elsődlegesek, mindenekfelett állóak. 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, 

nevelés biztosítása. 

 Innovatív pedagógiai törekvések érvényesítése a gyermekek érdekében. 
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3.1. Óvodánk pedagógiai programjának rendszerábrája 
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4. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

4.1.Gyermekkép 

 

A gyermek személyisége egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és 

szociális lény egyszerre. Mint fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az 

érés sajátos törvényszerűségei, környezeti hatások együttesen határozzák meg.  

A gyermek fejlődési tempója, élet- és nevelési körülményei eltérőek. Különböznek egymástól 

testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, értelmi képességeik, nyelvi 

kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük, aktivitásuk terén. Az 

óvodás gyermeknek életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki szükségletei 

vannak.  

A gyermeki személyiség szabad kibontakozásában meghatározó az őt körülvevő személyi és 

tárgyi környezet, a magas színvonalú és szeretetteljes nevelés, amely segíti a meglévő 

hátrányok leküzdését. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának, 

gyermekközpontú és befogadó. 

Jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy mozgásigénye 

kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális képessége. 

Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára, csiszolódik 

anyanyelvi kultúrája. 

 

Nevelő-fejlesztő munkánk eredményeként az óvodáskor végére olyan gyermeket 

kívánunk nevelni, aki: 

 vidám, jó humorral rendelkező, kiegyensúlyozott, kreatív egyéniség 

 összerendezett, harmonikus mozgású, 

 a környezete által nyújtott információk befogadására nyitott, környezetét szerető, 

ismerő és azért tevékenyen tenni akaró, cselekvő ember 

 környezetében biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, tapasztalatait, 

ismereteit, élményeit aktívan tudja feldolgozni 

 szívesen kommunikáló, tudja önmagát értékelni, konfliktushelyzeteit tudja 

mérlegelni, kezelni, megoldani.  

 nyílt, őszinte, illemtudó, szerepet vállaló, segítőkész, magát és másokat elfogadni 

tudó, együttműködő a társakkal, felnőttekkel 

 az iskolai életmód elfogadására képes, felkészült, megfelelő kompetenciákkal 

rendelkező 
 

4.2.Óvodakép 
 

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a biztonságos, szeretetteljes légkör. A 

családias hangulatot, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, a képességfejlesztést, gyermekeink 

kiegyensúlyozott életét rugalmas napirenddel biztosítjuk.  

Azon dolgozunk, hogy gyermekeink számára természetessé váljék az egészséges életvitel és 

életmód szokásainak megalapozása. 

Az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a természet szeretete, 

védelme, a környezettudatos magatartás kialakulása, a sokrétű tapasztalatszerzés, fontos 

szerepet játszik, komplex egységet alkotva más nevelési területekkel. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze. 

A játékba integrált tanulást, változatos tevékenységekkel a gyermekek érdeklődésére, 

kíváncsiságára építve komplex módon biztosítjuk  
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Szerves része nevelő – fejlesztő munkánknak az anyanyelvi nevelés, amely áthatja az óvoda 

egész napi életét. Beépül mindennapjainkba, valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósul. 

A gyermeki esélyegyenlőség megteremtése, az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése 

érdekében óvodásaink egyéni és csoportos fejlesztését fejlesztő óvodapedagógus végzi.  

A speciális gondoskodást igénylő gyermekek fejlesztését szakemberek végzik, amelyhez 

biztosítjuk a feltételeket. 

Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését és 

ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját. 

A nevelő – fejlesztő munkát sok-sok éve együtt dolgozó, jól képzett jól felkészült 

óvodapedagógusok végzik, akik rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken és természetes 

igényük, hogy ismereteiket, tudásukat folyamatos önképzéssel is bővítsék.  

Munkájukat aktív, szakképzett dajkák segítik. 

 

Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő. 

Az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők 

számára, betekintést nyerhetnek életünkbe, tájékoztatjuk őket gyermekük fejlődéséről, 

támogatjuk, hogy aktív közreműködők legyenek. 

Azt a lehetőséget választottuk, hogy saját Pedagógiai Programot írunk, melyben részletesen 

kifejtjük konkrét nevelési elképzeléseinket. A munka során felhasználtuk eddigi 

tapasztalatainkat, eredményeinket. 

Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott 

alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők: 

- óvó, védő, 

- szociális, 

- nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. 
 

 

5.AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

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

Ezen belül: 

 Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

5.1.Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési 

program  
 

Az egészséges életmód az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a 

kisgyermek szükségleteinek kielégítését, elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul 

egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez és megteremti a nevelési hatások kedvező 

érvényesülésének feltételeit. 

Az egészség - óvodás korban is - szomatikus, pszichikus és szociális elégedettséget, 

harmóniát jelent. Az egészség megőrzésére irányuló gondozás a személyi és 

környezethigiéniát, valamint a pszicho higiénét is magában foglalja. 

Óvodánk már eddig is nagy hangsúlyt helyezett az egészséges életmód kialakítására az 

ehhez kapcsolódó intézményi innovációkra („Tök- ügyes hét”„Gyógyteával egészségesen” 

projektek). A jövőben is törekszünk ezek továbbfejlesztésére, új lehetőségek keresésére a 

családok bevonásával.  
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A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve, 

tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség 

védelmét.  

 

Célunk: 

A teljes körű egészségfejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú 

változása, a harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődés elősegítése. 

Az egészséges életmód iránti igény meglapozása, egészségmegőrző attitűd kialakítása, a 

családok szemléletformálása. Innovációs törekvésekkel a rendszeres testmozgás elősegítése, 

a táplálkozási szokásokon való változtatás lehetőségeinek megismertetése, a stressz mentes 

élettér biztosítása /lelki egészségvédelem/. 
 

Az óvodai élet egészét áthatja, ha: 

 minden gyermek részt vesz benne, 

 a nevelőtestület aktív, összehangolt munkájának eredménye, 

 megvalósul a felvilágosító tevékenység, 

 betartjuk és betartatjuk a munka- és balesetvédelmi előírásokat, feltárjuk és elhárítjuk 

a veszélyhelyzeteket, 

 bevonjuk a szülőket, speciális szakembereket, civilszervezeteket, az óvoda társadalmi 

környezetét. 
 

Feladatunk: 

 A preventív egészségmegőrzés, Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és 

egészségmegőrzés szokásainak megalapozása. A beteg gyermekek elkülönítése. 

 Helyes életritmus kialakítása. 

 Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása. 

 Közreműködik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében. 

 Tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, más személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal, akik érdekeltek benne. 
 

Az egészségfejlesztés területei: 

 egészséges táplálkozás   

 mindennapos testnevelés, testmozgás 

 személyi higiéné 

 testi és lelki egészség fejlesztése,  

 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése 

 a bántalmazás, erőszak megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
 

5.1.1. Egészséges táplálkozás 
 

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. 

Az óvodás gyermek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését, és az óvodai 

étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja.  

Napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudjuk az egészséges táplálkozás 

követelményét teljesíteni. A megvalósulás nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de 

szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői leleményességen (egészségpedagógiai 

kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik.  
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A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport 

mindegyik fajtájából kell fogyasztania. Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket 

tartjuk számon: 

 kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs, 

 gyümölcs, zöldség, 

 hús, hal, tojás, 

 tej és tejtermék, 

 olaj, margarin, vaj, zsír. 
 

Feladataink: 

 Megteremtjük a kulturált étkezés feltételeit. 

 Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítjuk. 

 Az egészséges étkezés feltételeit biztosítjuk a táplálék-kiegészítésével szülők 

bevonásával (gyümölcs- és zöldségsaláták, befőttek, szörpök, savanyúságok készítése, 

magvak, gyógyteák) 

 Megismertetjük a gyermeket az új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel, 

intenzív rágásra ösztönözzük őket. Örömteli, jó hangulatot teremtünk az ételek 

elfogyasztásához. 

 Mindenkori folyadékigényt kielégítésére egész nap során odafigyelünk. 

 Az egyes gyermek étkezési szokásait, étvágyát, táplálék érzékenységét figyelembe 

vesszük. 

 Az óvodai étrend otthoni kiegészítésében tanácsot adunk. Kerüljék a családi étkezés 

során a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú 

ételek fogyasztását. A zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztását 

ösztönözzük. 

 Játékos alkalmakat teremtünk arra, hogy a gyermek maga is részese legyen 

egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. salátakészítés, tízórai összeállítás). 

 Óvodai rendezvényeken, a szülőkkel közös programokon (Családi délután, Apák 

napja, Májusfa kitáncolás) friss gyümölcsből, zöldségből készült ételek, italok 

kóstolását szorgalmazzuk. 

 Rendszeresen sort kerítünk az egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozásokra, a 

minden érzékszervvel való megtapasztalásra. 

 A gyermekek közreműködésével egy-egy ünnepre jellemző étel elkészítésével tesszük 

még vonzóbbá a várakozás élményét. (Tökös ételek, mézeskalács, salátatál) 
 

5.1.2. Mindennapos testnevelés, testmozgás 
 

A rendszeres mozgás (mindennapos testnevelés, játék) biztosítása, mozgáskultúra 

megalapozása, motoros képességek fejlesztése. 

A mozgás megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm átélése. 

 

Feladataink: 

 Rendszeres, örömmel végzett mozgással az egészséges életvitel kialakításához 

szoktatás, pozitív megerősítés. 

 Tartási rendellenességek prevenciója, korrekciója. 

 Változatos, differenciált lehetőséget biztosítunk (mindennapos testnevelés, szabad 

mozgás, prevenciós torna) a mozgásigény kielégítésére. 

 Tudatosan tervezzük a nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék, téri 

tájékozódás, kondicionális, erő, gyorsaság, állóképesség) és koordinációs képességek 

fejlesztését. 
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 Napi 1-3 óra levegő- és napfényedzést biztosítunk időjárástól függően (köd, -5 fok, 

eső, viharos szél esetén nem), betartva fokozatosság elvét. 

 Naponta és heti rendszerességgel szervezünk frissítő mozgástevékenységet, megfelelő 

eszközök biztosításával tornaszobában vagy szabadban. 

 Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezetünk csoportbontásban.  

 Jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetet alakítunk ki, figyelünk a megfelelő, 

kényelmes öltözékre. 

 A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük, napfürdőzés, 

vízhez szoktatás lehetőséget biztosítjuk. 

 A mozgásos tevékenységbe szülőket is bevonunk (családi délután, apák napja, 

sportnap, egészségvédelmi nap). 

 A SpotManó program megvalósításával célunk az öt sportág (kosárlabda, kézilabda, 

foorball, fotball, tenisz) megismertetése, megkedveltetése. A közös mozgás által 

kiváltott öröm átélése, társra figyelés, csapatjáték. 

 

5.1.3. Személyi és környezeti higiéné 

 

Az óvoda mindennapos, testápolási rendje nem feltétlen azonos a családból érkező 

gyermek, magával hozott higiénés szokásaival. Higiénés állapotának megítélése, szükség 

esetén pótlása, az óvodapedagógus bensőséges (megszégyenítés nélküli) hozzáállása, ellátása. 
 

Tisztálkodás 

 A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség és fertőzés megelőzésének jelentőségét 

életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekben.  

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk. Fokozatosan alakítjuk ki az 

önállóságot.  

 Megismertetjük a tisztálkodási folyamatok helyes sorrendjét, technikáját.  

 Rendszeres és szükség szerinti folyóvízben, szappannal történő kézmosást, mosakodást 

szokássá fejlesztjük. 

 A gyermek szükségleteinek, egyéni tempójának megfelelő mosdó és WC használatot 

biztosítunk. 

 A saját személyi felszerelés (fogmosó felszerelés, tornafelszerelés, alvópárna) 

használatára, tisztántartására odafigyelünk. 

 A helyes orrfúvás és zsebkendőhasználat kialakítására ösztönözzük őket. 
 

Öltözködés 

 Kényelmes, a hőmérsékleti változások ellensúlyozását biztosító réteges öltözködést 

szorgalmazzuk. (váltóruha, váltócipő, pihenéshez pizsama, testmozgáshoz megfelelő 

öltözet) 

 Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk az öltözködésben és a ruházat 

elhelyezésében a saját polcán.  

 A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tárunk fel a gyermekekkel az 

időjárás és tevékenységek között. 

 Fokozatosan alakítjuk az önállóságot, az öltözködés esztétikumára való odafigyelést. 

 

Pihenés, alvás 

 A gyermek alvási szokásait. alvásigényének kielégítését segítjük biztonságot adó 

szokásrendszerrel, folyamatos napirenddel.  

 Csendes, nyugodt légkört biztosítunk, a jól kiszellőztetett csoportszobában, az ágyak 

praktikus elhelyezésével, mesével, zenehallgatással. 

 Alvási szokásokat tiszteletben tartjuk, biztonságérzetet nyújtó pl. személyes tárgyakkal. 
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 Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik, háromhetente és a gyermek 

minden megbetegedése alkalmával. 

 

Egészséges és biztonságos környezet, környezettudatos magatartás megalapozása 

 Elsődleges feladatunk az óvoda tisztaságának megóvása, szépítése, szellőztetés, 

megfelelő hőmérséklet biztosítása. 

 Odafigyelünk az optimális világításra és az ivóvíz higiénére. 

 Az energiával való takarékosságot kiemelten kezeljük. 

 Biztosítjuk a szelektív hulladék gyűjtés feltételeit. 

 A természetvédelmet kiemelt fontossággal kezeljük (növények megóvása, szemetelés). 

 Odafigyelünk a csúszásveszély elkerülésére. 

 A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott 

odafigyeléssel kezeljük, szükség esetén elvégeztetjük javítását, cseréjét. Különösen az 

udvari, vagy játszótéri játékoknál. 

 A „Biztonságos Óvoda” program keretében törekszünk a biztonságos közlekedés 

felkészítésére. A gyermekek életkorának megfelelő ismereteket nyújtunk a 

közlekedési magatartás kialakítására, fejlesztjük az ehhez szükséges képességek, 

készségek szintjét. 

 

5.1.4. Testi és lelki egészség fejlesztés 
  

A gyermek kiegyensúlyozott pszichés fejlődését és környezetéhez történő alkalmazkodását 

jelenti. Megoldást kínálunk a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben.  
 

Feladatink: 

 A beilleszkedési képesség elősegítése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

szociális integrációjának megvalósítása.  

 Személyiségfejlesztő tevékenységeink: 

- társas kapcsolatok erősítése, együttműködés fokozása, 

- másik személy elfogadása, másság megértése, 

- gyermekközösségekkel való kapcsolattartás 

- szolidaritás, bizalom a rászorulókkal szemben, 

 Az alkalmazkodó képesség fejlesztése:  

- természeti és kulturális feltételekhez alkalmazkodás, 

- udvarias, segítő viselkedés 

- napirend elfogadása sikeres részvétellel, 

- betegviselkedés elfogadása, 

 Önismeret, önellenőrzés: 

- baleset-megelőzési magatartás tudnivalóinak ismerete, rizikóhelyzetek 

elkerülése, 

- rendszeres egészségi ellenőrző vizsgálatok elvégzésének és a gondozás-ápolás 

módjainak elfogadása, 

 A gyermekek szükséglete szerint speciális szakemberek bevonásáról gondoskodunk 

(óvoda orvos, fogorvos, védőnő, szakszolgálat). A Szakértői Bizottság és egyéb 

szakemberekkel javaslatait beépítjük az egyéni fejlesztő munkába. 

 

5.1.5. A viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése 

 

Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, a 

dohányzás, alkohol és drog fogyasztás megelőzésében és visszaszorításában. Az óvoda 
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feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként 

szolgálhat. 

 

Feladataink:  

 Szabad beszélgetések lehetőségének megteremtése önkéntes részvétellel, és vélemény 

elmondásával.  

 Ismereteik bővítése: az események értékelésével, képek nézegetésével, képkivágások 

gyűjtésével, diafilm-vetítéssel stb.  

 Kirándulási élmények feldolgozása (füstmentesség, pormentesség, szabad légzés) 

 Élmények megbeszélése, károsító hatásainak összefoglalása az utca forgalmáról, a 

gépkocsik füstjéről, kéményfüstről, dohányzásról, alkoholról. 

 Tapasztalatok gyűjtése arról, hogy miről ismerjük meg a dohányos, ittas embert  

 

5.1.6. A bántalmazás, erőszak megelőzése 

 

A WHO definíciója:„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) 

magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az 

elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden 

formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának 

tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a 

felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 

 

 Elhanyagolás: a gyermek alapvető szükségleteinek figyelmen kívül hagyása és 

kielégítésének hiánya a szülő vagy gondviselő által. 

  Érzelmi elhanyagolás: érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében 

történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

 Fizikai elhanyagolás: fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet 

hiánya. A gyermek védelmének elmulasztása, az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi 

utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, 

késleltetése. 

 Gyermekbántalmazás: sérülés, fájdalomokozás, a gyermek sérelmére elkövetett 

cselekmény - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg, illetve nem 

jelenti. 

 Fizikai bántalmazás: szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, 

rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai 

sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan 

kerékpár stb.) 

 Érzelmi bántalmazás: rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmód,  annak 

közvetítése a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem 

szeretett. Jelentheti az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 

támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a 

képességekhez nem igazodó követelmények). Állandó félelemérzet, vagy szorongás 

keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek 

kihasználása. Olyan élethelyzet, amelyben a gyermek, szem és fültanúja más 

bántalmazásának.  

 Szexuális bántalmazás: a gyermek bevonása olyan szexuális aktivitásba, amelyet a 

gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi 

beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem 

érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az 
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adott környezetben elfogadott tabuk. Gyermek kényszerítése, vagy késztetése 

bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása 

gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, - a gyermek 

felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy 

előadások, megnyilvánulások formájában. 

 Gyermek bántalmaz gyermeket: testvérbántalmazás vagy egy gyermeket egy másik 

gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten 

- fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. Speciális terület a 

testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt.  

 

Feladataink: 

 Alapvető kötelességünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

 A szülők felvilágosítása, a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallása.  

 

5.1.7. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg 

baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. 

Ismereteket szereztetünk a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb 

teendőkről, elsősorban azzal, amit a gyerekek is el tudnak végezni. Ide tartozik a 

segítséghívás (felnőtt értesítése), a könnyebb sérülések ellátása. Megtanítjuk, hogy egy-egy 

hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz. 

Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés. 

 

Feladataink: 

 Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket 

a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A 

gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok 

az SZMSZ –ben kerültek rögzítésre. Elsősegély doboz a személyzeti öltözőben 

található. 

 A gyermekekkel életkoruk és fejlettségi szintjük szerint megismertetjük a védő-óvó 

előírásokat az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás, 

stb. előtt. Az ismertetés ténye és tartalma a csoportnaplóban kerül dokumentálásra. 

 Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt 

vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az 

udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 
 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

Önállóak: 

 - a tisztálkodásban, 

 - a WC használatakor, 

 - fogápolásban, 

 - öltözködésben, képesek megválasztani a helyes sorrendet, 

 - az adott hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházat kiválasztásában, 

 - az önkiszolgáláskor, 

 - a kimerített étel mennyiségének megítélésben. 

Megfelelően használják: 

 - az evőeszközöket (kés, villa, kanál), a játék és egyéb eszközöket 

 - a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarítóeszközök), 

 - az óvoda helyiségeit, 
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Tudnak: 

 - cipőt fűzni és kötni, 

 - gombolni, 

 - teríteni, 

 - hajtogatni (terítő, takaró, ruházat), 

 - ajtót nyitni, csukni, csendben közlekedni, 

 - természetes ülő testtartással asztal mellett ülni. 

Ismerik: 

 -  a kulturált étkezés szokásait (csukott szájjal rágás, ügyelés az asztal rendjére) 

 -  a zsebkendőhasználat módját, 

 - a ruházat rendben tartási lehetőségeit, 

Segítenek: 

 - a környezet tisztántartására, a rend megőrzésére irányuló tevékenységekben. 

 

5.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
 

Az óvodás korú gyermek magatartását érzelmi vezéreltség, érzelmi dominancia jellemzi. 

Ezért kötelességünk odafigyelni arra, hogy érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, 

családias, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör, állandó értékrend vegye körül. Az „én” 

fejlődés szempontjából a 3-7 éves életszakasz kiemelt jelentőségű.  
 

Célunk: 

A közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása során, a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak és akaratának, szokás- és normarendszerének megalapozása. 

Olyan módszerek eljárások alkalmazása, amelyek segítik a gyermek alkalmazkodását a 

megváltozott körülményekhez, biztonságot, és nyugalmat adnak. 

Megkönnyíteni a szülőktől való elválást, biztosítani a folyamatosságot a bölcsödéből 

érkezőknél. 
 

Az érzelmi nevelés és szocializáció érdekében: 

 Biztosítjuk, hogy óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék őt, és az óvónő-

gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatokat pozitív attitűd, érzelmi 

töltés jellemezze. 

 Segítjük őt abban, hogy erkölcsi, szociális érzékenysége fejlődjön, én tudata alakuljon, 

és önkifejező törekvései megvalósuljanak 

 Elfogadtatjuk a másság tiszteletét. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI-s 

gyermekek, BTM-es gyermek hátrányos- halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges 

gyermek. ) 

 Nyitottságára építve, megismertetjük őt a szűkebb és tágabb környezetével, amely 

egyben a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapját jelenti. Ráirányítjuk figyelmét a 

környezetvédelem fontosságára, a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 Kulturális örökségeinkhez kapcsolódó élményséták (emlékpark), beszélgetések. 

 Zöld ünnepekhez kapcsolódó és a népi hagyományok ápolásában való részvétel. 

 Az óvodapedagógusok, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése modellértékű a gyermekek, és szüleik számára. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek érdekében együttműködő szerepet töltünk be 

az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel. 

 Segítjük a migráns gyermekek beilleszkedését. 
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5.2.1. A befogadás 

 

Az óvodába lépés pillanatától meghatározó a felnőtt-gyerek kapcsolat minősége. A 

biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága. Az óvodás korú 

gyerekek, igénylik a gyakori simogatást, szeretgetés, ölelést.  

 

Célunk: 

Szeretetteljes óvónői magatartással, fokozott törődéssel, az egyéni bánásmód 

érvényesítésével az érzelmi kötődés alakítása. A csoportvezető párok közösen készülnek az új 

gyermekek fogadására. A csoport feltöltése folyamatos, először a bölcsődei csoportból utána 

a családból jövő gyerekeket fogadjuk.  

 

Feladataink: 

 A gyermekek óvodába lépése előtt, a szülők igénye szerint, előzetes 

családlátogatásokon megismerkedünk a szülőkkel és a gyermekekkel.  

 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő a gyermekével óvodába kerülés előtt 

látogasson el a leendő csoportjába.  

 Lehetőséget adunk a szülőnek a beszoktatás kezdési időpontjának megválasztására, az 

anyás beszoktatásra.  

 Engedélyezzük a kedvenc játékok, tárgyak, biztonságot fokozó eszközök behozatalát. 

 A már beilleszkedett gyermeket felkészítjük az újak fogadására. 

 Az óvoda napi életéről tájékoztatást adunk a szülőknek. Bemutatjuk az óvodai nevelés 

törekvéseit. 

A befogadás időszakában megfigyeljük, hogy 

 a gyermek miként fogadta el az új környezetet, hogyan illeszkedett be az óvodai élet 

ritmusába, magára talált-e a játékban, 

 hogyan reagált a szülőtől való elválásra 

 hogyan alakult a kapcsolata az óvónőkkel, társaival 

 mi okozott számára örömet vagy nehézséget, 

A megfigyeléseket írásban rögzítjük. 

 

5.2.2. Közösségi élet szervezése 

  

Az óvodapedagógus a gyermekcsoport életének az irányítója. Elsőszámú modell, 

példakép a társas viselkedés alakulásában. A gyerekek érzékenyen reagálnak érzelmeinkre. 

Fontos, hogy mindig megértésre, toleranciára törekedjünk. A gyerekekkel igazságosan, 

differenciáltan, egyéni sajátosságaihoz igazodva bánjunk. 

 

A kortárskapcsolatok szerepe nagy hatású. Olyan tapasztalatokhoz juttatják a gyermeket, 

hogy jó együtt lenni, tevékenykedni és képessé válnak a kapcsolatok megteremtésére is. 

A gyermek-gyermek kapcsolat kezdetben kisebb érzelmi töltésű. A gyermekcsoportban 

kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, normái. Alkalom nyílik az egymáshoz 

viszonyulásra, mely szükséges a reális énkép kialakításához.  

  

Feladataink: 

 A gyermekek közötti kapcsolatrendszer bővítése, társas szükségleteik kielégítése. 

Támogatjuk a barátok együttjátszását, egymás mellett ülését, alvását és óvodán kívüli 

találkozásukat.  

 Az erkölcsi és akarati tulajdonságok alakítása. 

 A gyerek szociális érzékenységének, én tudatának alakulásának segítése  
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 Példát mutatunk az interaktív kommunikációra.  

 Gyakoroltatjuk a gyerekekkel az egymásra figyelést, a másik fél mondanivalójának 

meghallgatását. 

 Fokozatosan kialakítjuk, gyakoroltatjuk a gyermekekben a felnőttekkel, 

idősebbekkel szembeni tiszteletadást, társaik iránti figyelmességet, segítségadást, 

tapintatos viselkedést. (Ajándék készítése a születésnapos gyermekeknek.)  

 Fontos feladatunk annak elérése, hogy a csoport tagjának érezzék magukat, minden 

gyermek önálló, aktív személyként élje meg önmagát, elkülönüljön az „én” és a 

másik. Egyéni fejlődési ütemének tempójában juttassuk el a gyermeket az 

összetartozás érzéséhez az „én” tudattól a „mi” tudatig. 

 Törekszünk arra, hogy a más csoportba járó gyermekek érezzék, hogy 

összetartoznak, ezt közös tevékenységek szervezésével érjük el (ünnepek).  

 

5.2.3.Tevékenységek megszervezése 

 

Az értelmes fegyelem a csoport életének biztonságát, nyugalmát biztosítja. 

Szokásainkat úgy alakítjuk, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a tevékenység végzése 

közben, alakuljon ki a gyerekek közti jó együttműködés, egymás tevékenységére figyelés. 

A csoport életének biztonsága, nyugalma érdekében az alábbi viselkedési módok 

érvényesítését tartjuk szükségesnek: 

 bizalom, tiszteletadás, megbecsülés 

 tapintatos viselkedés 

 figyelmesség, segítségnyújtás 

 türelem, önfegyelem, kudarctűrés 

 konfliktuskezelés 

 

Feladataink: 

 Egyéni öröm és közös élmény biztosítása a gyereknek sokszínű, változatos, maga 

választotta tevékenységgel. 

 Ismétlődő közös élmények biztosításával az összetartozás élményének mélyítése. 

 A tevékenységek végzését elősegítő szokás és normarendszer megalapozása. 

 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő gyermek, differenciáló fejlesztése, 

állapotuknak megfelelő sajátos törődés biztosítása. 

 A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermek felismerése, további fejlődésének 

elősegítése. 

 

5.2.4. Az értékelés és a jutalmazás 

 

Célunk: Az értékelés személyiség- és közösségalakító szerepének hangsúlyozása. Pozitív 

motiváció biztosításával a gyermek helyes megnyilvánulásainak erősítése. 

Feladatunk a jutalmazás és biztatás, mint pozitív értékelés elsődlegességének 

hangsúlyozása. 

Óvodai gyakorlatunkban a jutalmazások körébe tartozik: a verbális és nonverbális 

kifejezések használata, a kommunikációs eszközök és érzelmek kifejezése, továbbá a 

kiemelt-megtisztelő feladatadás, vagy a tevékenység kedves biztosítása. A jutalmazás mindig 

konkrét, a gyermek számára érthető és a társak számára is motiváló hatású.  

A gyermekek szöveges és átfogó értékelését évente két alkalommal elkészítjük és ismertetjük 

a szülőkkel. 
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5.2.5.Boldog Óvoda Program 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt „Boldog Óvoda” cím elnyerésével „boldogság 

órák” megtartására kerül sor az óvodai csoportokban. A pályázat elnyerése egy nevelési 

évre szól, amit minden évben meg kell újítani. 

 

 Célunk a program bevezetésével:  

- Hatékonyabb együttműködés a családokkal  

- Szorongásoldás, feszültségoldás a gyermekeknél  

- Megküzdési stratégiák, érzelmi intelligencia fejlesztése  

 

Mit várunk a programtól? : 

 - A gyermekek testi, lelki egészségének megtartását, megóvását 

 - Önbizalom, önbecsülés növekedését  

- Társas kapcsolatok javulását, kiszélesedését  

- Napi konfliktusok békés megoldását  

- Nonverbális, verbális kommunikáció javulását 

 - Önkifejezés, kreativitás fejlődését  

- Társak és önmaguk iránti elfogadás, tolerancia erősödését 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Jól érzi magát az óvodában csoporttársaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel, 

figyelemmel van irántuk. 

 A kapcsolatrendszereiben használja az udvariassági kifejezéseket: megszólítás, kérés, 

köszönés, köszönetnyilvánítás. 

 A csoport kialakult szokásrendszerét betartja. 

 Örül a csoport sikereinek, együttműködik a közös cél érdekében. 

 Érdeklődik társai és a felnőttek iránt. 

 Társkapcsolatokkal rendelkezik a csoporton belül. 

 Konfliktushelyzetben egyezkedni tud társaival. 

 Szereti és korának megfelelően védi a természetet. 

 Feladat és szabálytudata kialakult. 

 Elfogadja és tiszteli a gyermekek különbözőségeit. 

 Önbizalma megfelelő. 

 

5.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében megvalósítandó 

feladat, átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, beszélő környezettel, helyes minta- 

és szabályközvetítéssel van jelen. 

A beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, 

gondolkodásnak legfőbb eszköze. A beszéd által erősödik a gyermek biztonságérzete, 

növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége, 

anyanyelvi kultúrája. 

Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. 

Óvodánkban a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint a meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítunk változatos tevékenységeket. 

Az anyanyelvi nevelés mással nem pótolható eszközének tekintjük a mesehallgatást és 

versmondást. 
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Célunk: 

A gyermekek tisztán, szépen, nyelvtanilag helyesen használják a magyar nyelvet.  

Bő szókinccsel, fejlett kommunikációs készséggel rendelkezzenek. 

Változatos tevékenységformákon keresztül megismerkedjenek a természeti és társadalmi 

környezetükkel, melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket körülvevő világban, 

miközben fejlődnek értelmi és anyanyelvi képességei. Mindez spontán érdeklődésére és 

ösztönös tudásvágyára, kíváncsiságára, élményeire alapozva, az egyéni sajátosságokat 

figyelembe véve cselekvésbe ágyazva történik.  

 

Feladataink: 

 A természetes beszéd és kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása. 

 Derűs, beszédaktivitásra ösztönző légkört biztosítunk, ügyelve a beszédgátlásos 

gyermek szorongásának oldására. 

 Élményekben gazdag környezetet teremtünk, anyanyelvi játékokat szervezünk 

amelyekben: 

- szókincse bővül 

- beszédszerve ügyesedik 

- beszédkedve erősödik 

- hallás, beszédhallása fejlődik 

- auditív ritmusa és emlékezete bővül 

- fonológiai kódoláshoz szükséges képességek megalapozódnak. 

- állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak 

 Alkalmat teremtünk közös és négyszemközti beszélgetésre. 

 Sokoldalúan fejlesztjük az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő képességeket.  

 Mintaszerű beszédkultúrával, a modell szerepet érvényesítjük. 

 Alkalmat teremtünk a szerepjátékok kiteljesedésére, a szerepeknek megfelelő 

párbeszédek kialakulására, metakommunikáció használatára. 

 A kommunikációs képességeiben lassan fejlődő gyermekeket szükség esetén 

logopédiai, pszichológiai szakemberhez irányítjuk. 

 A bábozással, dramatizálással az összefüggő beszédet, párbeszédet gyakoroltatjuk, a 

kitalált történet eljátszásával kreativitásukat fejlesztjük.  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Környezetében bátran, szívesen beszél. Használja az udvariassági kifejezéseket. 

 Néhány mesét, verset, mondókát, rövid történetet emlékezetből felidéz, szöveget 

visszamond. 

 Nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően, folyamatosan, összefüggő mondatokkal 

fejezi ki magát. 

 Gondolatait érthető módon fejezi ki. 

 Tisztán ejtik a beszédhangokat, használják a névutókat. 

 Figyelmesen, végighallgatja a felnőtteket, társaikat, többnyire végigvárja a másik 

megnyilatkozását párbeszédes helyzetekben. 

 Beszédét, személyiségének és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő 

természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísér. 
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Értelmi fejlesztés és nevelés 

 

A gyermek értelmi fejlettségének, értelmi képességeinek (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, kreativitás, gondolkodás) szintjéből kiindulva végezzük fejlesztő 

munkánkat. 

 

Célunk: 

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

 

Feladataink: 

 Minél több érzékszervre ható játékos tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget 

biztosítunk a gyermek számára. 

 Lehetőséget teremtünk a dolgok, jelenségek természetes környezetben, különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra.  

 Az önkéntelen figyelemtől és spontán emlékezettől a szándékos megfigyeléshez és 

emlékezetbe véséshez, majd felidézéséhez vezető utat sok játékos tevékenységgel 

segíti elő, az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli. 

 A képzeletét sok valós élmény nyújtásával, valamint mesehallgatással, és játék 

biztosításával fejlesztjük.  

 Nyitott, játékos helyzetek teremtésével többféle megoldás keresésére ösztönözzük a 

gyermeket. 

Az ingerek cselekvő és kísérletező jellegű feldolgozásával megalapozza a későbbi 

problémamegoldó gondolkodás kialakulásának feltételeit. 

 A problémák változatos megfogalmazásával az egyéni válasz keresésére ösztönöz, 

mellyel a szabad önkifejezés (a kreativitás: érzékenység, eredetiség, átdolgozás, 

könnyedség, hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg. 

 A gyermek egyéni fejlettségét figyelembe véve önálló feladatmegoldásra késztet. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Vannak elemi ismeretei az őt körülvevő világról, felismer összefüggéseket. 

 Jellemzővé válik tudás iránti vágya. 

 Képes figyelme szándékos irányítására, összpontosítására. 

 Képes az elsajátított ismeretek szándékos felidézésére. 

 Tevékenységeit a kreativitás jellemzi. 

 Probléma helyzetben törekszik a megoldás keresésére, szívesen kísérletezik. 

 Képes időrendiséget felállítani. 

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

6.1. Személyi feltételek 
 

Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük dolgozóink emberi értékeit, 

minden felnőttől elfogadó, segítő, támogató attitűdöt várunk. Az óvodai élet során a 

nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a 

gyermek számára. Az ideális óvodapedagógus az alapvető humanista értékek hordozója, 

amelyhez megfelelő szakmai felkészültség társul, s ez mindennapi pedagógiai 

tevékenységében kifejeződik.  

 

Óvodánkban a törvényi előírások figyelembe vételével az alkalmazotti létszám: 6 fő 

Óvodapedagógusok száma:  4 fő 

Dajkák száma:  2 fő  
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További szakképzettséggel rendelkezők száma: Szakképzettség szerint: 

2 fő szakvizsgával rendelkezik 1 fő közoktatás vezető és fejlesztő  

1 fő drámapedagógus 

 

Az alkalmazotti közösség főbb jellemzői: 

 Az óvodai nevelés eredményességéhez az óvodapedagógus és a dajka összehangolt 

munkája szükséges, azonos célok, azonos elvek és változatos módszerek alapján. 

Munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása 

mellett végzik.  

 Kulturált magatartással, személyes példával, beszédmintával segítsék megvalósítani 

nevelési feladatainkat. 

 Valamennyien ismerjék csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az óvónőkkel, 

alkalmazzák a demokratikus nevelési stílust. 

 Aktívan vegyenek részt a csoport életében. 

 A csoporton kívüli feladataik végzésével a gyermekek napirendjéhez 

alkalmazkodjanak. 

 Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete. 

 Fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok állandó továbbképzését, a módszertani, 

pszichológiai ismeretek folyamatos korszerűsítését, egyéb szakmai programokon, 

előadásokon, továbbképzéseken, konferenciákon, országos szervezésű 

rendezvényeken való részvételt. 

 Belső továbbképzések szervezésével lehetőséget biztosítunk a hallott, tapasztalt 

szakmai információk átadására.  

 A bölcsődei alkalmazottakkal szoros kapcsolat ápolása, egymás munkájának 

segítése. 

 Pedagógiai munkánkat utazó logopédus, gyógypedagógus segíti. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában résztvevő szakemberekkel 

együttműködünk. 

 Egészségügyi ellátást: a község házi orvosa, ill. a védőnő látja el. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelésében valamennyien részt veszünk. 

 A migráns gyermekek nevelése során biztosítjuk, hogy a gyermekek megismerhessék 

egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 Közös értékként fogadjuk el: 

- a toleranciát, empátiát, az emberi méltóság tiszteletben tartását,  

- egymás segítését, együttműködést, egymás véleménye iránti megértést,  

- az esztétikus óvodai környezet jelentőségét,  

- a nevelői tevékenység rugalmasságát,  

- a helyzethez és a gyerek egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást,  

- felelősségtudatot,  

- az önművelési – önfejlesztési igényt, 

 

A pedagógusok munkavégzésének alapja 
 

Rendelkezzenek a törvényben meghatározott 8 kompetenciával: 

 1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 3.A tanulás támogatása 

 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 
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magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt 

történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 

 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

6.2. Tárgyi feltételek 

 

A tartalmas nevelőmunkához nagyon fontos a megfelelő tárgyi környezet.  

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges tárgyi, 

infrastruktúrális feltételekkel. A gyermekek környezetét úgy alakítjuk, hogy szolgálja 

biztonságukat, kényelmüket, tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését. A 

gyermekek használati tárgyait számukra hozzáférhető módon, biztonságukra figyelve 

helyezzük el. Az óvoda egyidejűleg megfelelő munkakörnyezetet teremt a munkatársak 

számára és a szülők fogadására. 

 

Óvodánk épülete  

A teljes külső és belső rekonstrukció által esztétikus, modern, törvényi előírásoknak 

megfelelő környezet várja a gyermekeket és az alkalmazottakat (hőszigetelt épület, teljesen új 

cserépfedés, napelemes-hőszivattyús rendszer).  

Az épület mögötti térkővel borított parkoló kialakításával több éves parkolási gondunk 

oldódott meg.  

Csoportszobák száma: 2, alapterületük 45-55 m2.  

Többfunkciósak: a játékra, a különféle tevékenységekre, és az étkezésre, szolgálnak. 

Csoportszobáink galériával, beépített szekrényekkel rendelkeznek. A gyermekeket, harmóniát 

árasztó színekkel, anyagokkal vesszük körül. 

Bútorzatuk modern, esztétikus, a gyermekek méretéhez, számához igazodnak. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott nevelési, oktatási intézmények  

kötelező (minimum) eszközök és felszerelések teljes körű beszerzése megtörtént. 

A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak 

játékszereink mennyiségben és minőségben megfelelnek.  

Korszerű technikai felszereltséggel, informatikai eszközellátottsággal rendelkezünk. Speciális 

fejlesztő eszközeink bővültek. 

A tornaszoba alapterülete 55 m
2
, teraszra nyíló ajtóval rendelkezik, amely a mozgásos 

tevékenységek végzésére, mozgásfejlesztésre, ill. óvodai rendezvények tartására szolgál.  

A mozgásfejlesztő eszköztárunk gazdagon felszerelt. 

A gyermekek szükségleteinek kielégítésére szolgáló helyiségeink: 

- A ruháik, cipőik tárolására szolgáló, egymástól elkülönített öltözőszekrények a 

folyosón, zsibongóban találhatók. 

- A csoportoknak egy közös, korszerűen felújított, minden korosztály számára 

megfelelő gyermekmosdó-WC, fogápolási eszköztartó áll a rendelkezésére. 

- Az óvodában megbetegedett gyermek elkülönítésére a személyzeti öltözőben van 

lehetőség. 

Egyéb helyiségek:  

- nevelői szoba, mely fejlesztő szobaként is funkcionál az egyéni fejlesztéshez és a 

logopédiai foglalkozásokhoz,  
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- vezetői iroda, 

-  felnőtt öltöző – mosdó, WC 

Étkeztetést szolgáló helyiségek:  

- melegítő konyha, konyhai raktár, ebédlő felszereltsége a HACCP előírásoknak 

megfelelő. 

Az óvoda udvara és az udvari játékok:  
Udvarunk, területileg megnövelt, fűvel, térkővel borított, napos és árnyékos részei vannak. 

Zöld növények, virágok újrahasznosított virágtartók díszítik. A főbejáratnál fedett terasz 

található. Udvari játékaink korszerűek, ütéscsillapítással rendelkeznek. 

 

6.3.Szervezeti és időkeretek 

 

6.3.1.Csoportok szervezése 

 

A csoportok létszáma (az alapító okirat alapján) maximum 25 fő. 

 

A csoportszervezés alapja a biológiai életkor, a nemek aránya. 

A gyerekek csoportba sorolásának szempontjai:  

 életkorbeli különbségek csökkentése,  

 testvérek együttnevelésének biztosítása,  

 szülői igények, 

Az érzelmi biztonság szempontjából fontosnak tartjuk, hogy - lehetőség szerint- a gyermek 

ugyanazon felnőttekhez kötődhessen az óvodába járás ideje alatt. 

 

Óvodánkban 2 heterogén összetételű csoport működik, amelyekben 3 évestől 6-7 éves korú 

gyerekekkel foglalkozunk.  

 

A nehezen nevelhető vagy speciális fejlesztési igényű gyermek csoportbeli elhelyezésénél 

alapvető szempont a pedagógusok arányos terhelése, hogy elegendő ideje legyen az egyéni 

fejlesztésre (max. 1-2 fő/csoport). 

 

6.3.2. Napirend, heti rend 

 

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

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

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

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

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A gyerekek óvodai életrendjét, a nevelés 

céltudatos szervezése során alakítjuk ki. A gyerekek nevelését a teljes óvodai életet magába 

foglaló tevékenységek keretében szervezzük.  

 

Óvodánk nyitva tartása 

A hét 5 munkanapján 6.30 -tól 17 óráig (összes idő: 10 óra 30 perc) tartunk nyitva, a szülők és 

a fenntartó igényei alapján 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyerekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

Az óvoda dolgozóinak munkarendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. Az óvónők 

heti váltásban dolgoznak. 

  

A heti rend kialakításának elsődleges szempontjai: 

 A csoportokban biztosítsa a folyamatosságot, rendszerességet, nyugalmat. 
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 A hét minden napján legyen 1 vagy 2 tervezett tanulási terület. 

 A csoportok heti rendje legyen összehangolt, különös tekintettel a mozgásos 

tevékenységekre, testnevelésre. 

 A rugalmasságot tegye lehetővé. 

 Biztosítsa az óvónői szabadságot. 

 

A napirend kialakításának szempontjai: 

 A napirend kialakításában a folyamatosságot, és a rugalmasságot és a rendszerességet 

helyezzük előtérbe.  

 Kiemelt szerepet szánunk a folyamatos játék és a gondozási tevékenységekhez 

szükséges idő biztosítására.  

 A nyári hónapokra külön napirendet készítünk (június 1.-augusztus 31.),  

 Igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, 

valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 

 Állandóságot teremtünk a rendszeresen ismétlődő tevékenységek által. 

 A tervszerű, összehangolt munkával a felesleges várakozást elkerüljük. 

 Erősítjük a levegőzés, a mindennapi testmozgás jelentőségét. 

 Ügyelünk, hogy összhangban legyen a család napirendjével (egymás harmonikus 

kiegészítése). 

 

Napirend 

 

Érkezéstől az udvari játékig 

6
30 

- 7
30

 A gyermekek érkezése, fogadása összevont csoportban. 

7
30

 - 11
30

 Játéktevékenység, játékos egyéni képességfejlesztés.  

Játékos tanulás csoportos, mikrocsoportos és egyéni foglalkozási formák 

alkalmazásával. 

Mozgás, testnevelés foglalkozás. 

Tízórai, gondozási teendők ellátása. 

Hagyományok ápolása, születésnapok megünneplése. 

Élményszerző séták, kirándulások, közös megfigyelések. 

Szabad, mozgásos játék az udvaron. 

 

Udvari játéktól az ébredésig 

11
30

 - 13
00

 Naposi munka feladatainak elvégzése, önkiszolgálás 

Ebéd, gondozási teendők ellátása. 

Pihenés-alvás előtti mese, altatódal. 

13
00

 - 15
00 

Alvás-pihenés folyamatos ébredés. 

 

Ébredéstől hazaindulásig 

15
00

 – 17
00 

A csoportszoba rendjének helyreállítása. 

Folyamatos uzsonna, gondozási teendők ellátása. 

Játéktevékenység, játékos egyéni képességfejlesztés.  

Szabad, mozgásos játék az udvaron. 

Találkozás a szülőkkel, rövid információcsere a gyermek fejlődéséről, 

magatartásával kapcsolatosan szükség esetén. 

  A gyermek távozásáig 16
00 

– 17
00

 óra között összevont csoport működik. 
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6.4. Pedagógiai folyamatok tervezése 

 
A színvonalas működés záloga, a jól átgondolt tervezőmunkában rejlik! 

A jó tervezés elsődleges szempontja, hogy összhangban legyen az óvoda, mint szervezet cél- 

és feladatrendszere az országos és helyi követelményekkel. Figyelembe kell venni az óvoda 

struktúráját, szervezeti kultúráját, a gyermekek fejlettségi szintjét, valamint az óvoda 

körülményeit, gondolva a humán erőforrásra, tárgyi feltételekre. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tervezés, szervezés csapatmunkát igényel, amelyben fontos 

a nyitottság az újra, az összehangolt, elkötelezett munka, a rugalmasság, illetve a jelenlegi 

helyzet pontos meghatározása. A szervezési feladatokban nagy segítséget jelentenek az 

alkalmazottak, és az óvodai szülői szervezet. 

 

Pedagógiai tervezés dokumentumainak struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési, tanulási tervek készítésének intézményi gyakorlata 

 Általunk szerkesztett csoportnaplót használunk, amely tükrözi óvodánk sajátos 

arculatát. 

 

 Pedagógiai munkánkat az intézmény programjának megfelelően hosszabb-rövidebb 

időszakokra tagolva (pl.: éves ütemterv), tanulási-tanítási egységekre (pl.: tematikus 

terv, projektterv) és tevékenységekre (pl. játék - és munkatevékenység) bontva 

tervezzük meg.  

 A nevelési tervet, a csoport szokásrendszerének tervezését félévente tervezzük, és 

negyedévente értékeljük. 

 Az éves tanulási tervet heti tematikus tervekre bontjuk le, négy hetes ciklusban 

értékeljük (reflexió). 

 A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a céloknak megfelelően, logikusan 

építjük fel, szem előtt tartjuk a gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott 

tanulási folyamatot. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

Köznevelési törvény 

SNI irányelvek 

A Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 

Pedagógiai Programja 

Óvodavezetői munkaterv 

Csoportnapló 

Csoportok éves nevelés, 

fejlesztési tervei, értékelései 

Egyéni fejlődés dokumentumai 



 

29 

 Pedagógiai terveinket a megvalósítás eredményességének függvényében 

felülvizsgáljuk. 

 Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD-lejátszó, projektor, 

fényképezőgép, számítógép) célszerűen használjuk. 

 

A gyermekek egyéni fejlődés terve, az egyéni értékelés és fejlesztés dokumentumai 

 

Célunk:  

 A gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése 

 Kiemelt figyelmet igénylőgyermekek differenciált nevelése, fejlesztése 

 

Feladataink:  

 A gyermekek aktuális fejlettségi állapotának megfigyelése. 

 Megfigyelések rögzítése félévente, erről a szülők tájékoztatása írásban. 

 Gyermekek számára egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 Vizsgálati kérelmek benyújtása az eltérő fejlődési ütemű gyermekek esetében. 

 Nevelési feladatok megvalósítása a tervezések alapján. 

 

Dokumentumok: 

Anamnézis, adatlap a beilleszkedés tapasztalatairól, gyermekek fejlődését nyomon követő 

értékelő dokumentum, szakvélemények, egyéni értékelő lap, egyéni fejlesztési terv 

 

 

7. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

A gyermek, tevékenykedő lény, aki belső szükségleteinek kielégítésére törekszik. 

Élmények nyújtásával segítjük a minél sokrétűbb tevékenység kialakulását. 

Az alapvető célkitűzést és feladatrendszert a következő tevékenységrendszerben valósítjuk 

meg: játék, vers, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás kézimunka, mozgás, a 

külső világ tevékeny megismerése, a munka jellegű tevékenységek és a tanulás. 

Az óvodai élet során kiemelt szerepet szánunk a semmi mással nem helyettesíthető játéknak.  

 

7.1. Játék 
 

A játékot a gyermek alapvető, legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységformájának 

tartjuk és így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, élményt adó tevékenysége, amely 

biztosítja a gyermekek önmegvalósítását, érzelmeik, vágyaik, lelkiállapotuk önkifejezésének 

lehetőségét. Valamennyi pszichés, motoros, szociális személyiségkomponensre hatással van. 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában a felnőtt, a szülő és az 

óvodapedagógus. Utánozható mintát adunk a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 

játékfolyamat már kialakult, bevonható társak maradunk, illetve segítjük a játékfolyamatot, ha 

elakad.  

 

Célunk: 

Az örömteli játék adta lehetőségek kiaknázásával a gyermek teljes 

személyiségfejlődésének, pszichikumának, kreativitásának, és a differenciált 

képességfejlesztésének megvalósulása. 

Testi, szociális, értelmi és kommunikációs képességei, akarati tulajdonságai, érzelmi 

viszonyulásaik, szokásaik, viselkedésük, alkalmazkodó képességük fejlesztése, mely során 

érvényesül a gyermek szabadsága, önállósága.  
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SNI, HH, HHH, migráns gyermekek számára a szabad játék biztosítása legyen a 

szocializáció első színtere. 

 

Feladataink: 

 Biztosítjuk a nyugodt, szabad játék feltételeit. 

 A jó szokásrendszer és a családias légkör kialakításával, tapintatos, elfogadó nevelési 

stílusával megteremtjük a nyugodt, derűs, szeretetteljes, bizalmas hangulatot.  

 A játék nyugalma érdekében ésszerű és érthető szabályokat állítunk fel. 

 A napirend keretein belül biztosítjuk a hosszantartó és zavartalan játékidőt.  

 Állandó és ideiglenes játszóhelyeket alakítunk ki, a játéktémákat és azok tartalmát, a 

csoport összetételét és életkori arányait figyelembe véve.  

 Lehetőséget teremtünk a játék folyamatában a változtatásokra. 

 A tartalmas és fejlesztő játékeszközöket a csoportok összetételéhez és igényeihez 

mérten (a költségvetésben tervezettek szerint) pótoljuk, bővítjük, cseréljük, 

karbantartjuk. Az esztétikai és minőségi igény mellett a fejlesztő, motiváló hatást is 

figyelembe vesszük.  

 Az otthonról hozott eszköz birtoklása szabad egyezkedés tárgya. 

 A különböző játékfajták feltételeit biztosítjuk: 

- gyakorlójátékok: ismétléses cselekvések közben anyagok, eszközök megismerése; 

szöveg-, dallam-, mozgásismétlő játékok; ritmusjátékok; 

- szimbólikus-szerepjátékok: jellegzetes cselekvések, műveletek utánzása; a 

környezet jelenségeinek, eseményeink beépítése önálló vagy csoportos játékba 

- konstruáló játékok: összerakosgatások, szerelések egyéni elképzelés alapján; 

konstruáló, építő elemekből játékszerek készítése 

- szabályjátékok: mozgásos, verbális, manipulatív tevékenységek során 

játékszabályok megismerése, elfogadása, követése 

 A játékkedv fokozása, a játéktémák bővítése, a tartalom mélyítése érdekében 

sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeket szervezünk, kihasználjuk az 

óvoda, a falu, a környezet és a szülők kínálta lehetőségeket, sétákat, kirándulásokat. 

 Az együttjátszó gyermekek csoportjait figyelemmel kísérjük, a baráti kapcsolatok 

alakulását segítjük.  

 A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, 

elsősorban a játékukon keresztül tárjuk fel.  

 Szükség esetén (agresszió, szorongás) védelmet, biztonságot nyújtunk, segítünk 

feldolgozni az élményeket. Csak, akkor avatkozunk be, ha a konfliktust a játszócsoport 

nem képes önállóan megoldani. 

 Indirekt irányítással, tudatos jelenléttel, támogató, serkentő magatartással 

biztosítjuk, hogy a gyermekek szabadon valósíthassák meg elgondolásaikat 

élményeik, érzelmeik, fantáziájuk szerint.. 

 Az általunk kezdeményezett játék esetében (is) - szükség esetén - hangsúlyozzuk az 

egyéni fejlesztést.   

 Az udvari játékaink fa, és műanyag alapanyagúak, EU szabványnak megfelelőek. 

Ezek a játékok alkalmasak a gyermekek mozgásának mindenoldalú fejlesztésére.  

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Örömmel, önfeledten, elmélyülten, kitartóan tudnak játszani. 

 Önálló, kezdeményező megnyilvánulásokkal, egyéni ötletekkel, javaslatokkal segítik a 

játék alakulását. 
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 Elfogadják társaik javaslatait, le tudnak mondani egy-egy kedves játékról, vállalják a 

számukra kevésbé vonzó szerepeket. 

 Óvják a mások és a saját játékszereit. 

 Képesek szerepjáték megszervezésére, az ahhoz szükséges játékszerek kiválasztására. 

 Élvezik a szabályjátékot, képesek a megismert szabályok betartására, követésére, új 

szabályok alkotására.. 

 Képesek egyazon játéktémában huzamos időn keresztül együttesen részt venni. 

  Az ismert meséket dramatizálják, bábozzák. 

 A játék során alkalmazzák a kommunikációs, metakommunikációs jelzéseket. 

 

7.2. A külső világ tevékeny megismerése 
 

A környezettel való ismerekedés által a gyerekek az őket közvetlenül körülvevő és a 

tágabb természeti, társadalmi környezetből olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az 

életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Segíti 

a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi 

képességeiket. 

Az óvodai nevelésünk során alapozunk a meglévő értékeinkre, szépségeinkre. Hangsúlyozzuk 

a természet szeretetét, tisztaságának és szépségének védelmét. Megerősítjük bennük, milyen 

nagy az ember felelőssége a környezet megóvása érdekében, hogy az ember a természet 

elválaszthatatlan része. 

Arra törekszünk, hogy a gyerekeket olyan hatások érjék, amelyek környezetünk felfedezésére, 

a rácsodálkozásra ösztönzik őket. Biztosítjuk, hogy nyugodt, békés körülmények között 

módja legyen szemlélődni az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden érzékével 

megtapasztalhassa azt. 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul 

ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 

Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik a gyermek, szinte 

természetes módon ismerkedik meg velük. Tevékenykedés közben a megismerő képességek 

(érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, problémalátás, 

problémamegoldás) fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható. A játék és egyéb 

tevékenységek végzése rengeteg olyan szituációt hoz a felszínre, ahol természetes 

környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. 

 

Célunk: 

Környezettudatosságuk alakításával, a „Zöld Óvodai„ tartalom megvalósítása. 

Minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalat szerzése az őket körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről, valamint annak formai, mennyiségi viszonyairól.  

Életkoruknak megfelelő szinten olyan szokásrendszer elsajátítása, amelyek meghatározzák a 

környező világgal való kapcsolatteremtést, biztos eligazodást. 

Megismerjék a szülőföld, és az itt élő emberek helyi hagyományait, néphagyományait, 

szokásait, tárgyi kulturális értékeit, megtanulva ezzel a közösséghez tartozás élményét, a 

haza szeretetét, védelmét. 

A természeti, emberi, tárgyi környezettel, családdal való ismerkedés során olyan tapasztalatok 

szerzése, amelyek matematikai tartalmúak: mennyiségi, alaki, nagyság- és térbeli viszonyok. 

Ismereteit tevékenységekben alkalmazza. 

 

Feladatunk: 

 Elősegítjük az emberi és tárgyi környezethez fűződő pozitív viszony kialakulását, a 

természet védelmét, a környezettudatos magatartás megalapozását. 
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 A környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása. 

 A környezet tevékeny megismeréséhez elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközt 

biztosítunk. 

 A környezettel való ismerkedés közben fejlesztjük a gyermekek beszédmegértő, és 

nyelvi kifejezőkészségét, értelmi képességeit. 

 Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 Az egyetemes nemzeti kultúra értékeit és hagyományait közvetítjük ünnepélyek és 

hagyományőrzés formájában. 

 A tervezés során figyelembe vesszük a négy őselemet: Tűz-Víz-Föld-Levegő és a 

helyi adottságokat, lehetőségeket, évszak változásait, ünnepeket. 

 A gyermekek tevékenység közbeni játékos matematikai tapasztalatszerzését 

elősegítjük,  komplex érzékszervi ismeretgyűjtéseket, munka jellegű tevékenységeket, 

szituációs játékokat szervezünk. 

 A sajátos nevelést igénylő gyermekeknél a sokoldalú tapasztalás által elemi 

ismeretek alakítása, fejlesztése és rögzítése, az egyéni fejlettségnek megfelelően.  

 

A „Zöld Óvodai munka” tartalmi elemei 

 

A természeti környezet megismerése az évszakok megfigyelésén keresztül történik. Az 

időjárás, a természet jellemző változásai, növények fejlődésének megfigyelése: 

 Óvodai környezetben (élősarok, kiskert, környéken kiválasztott fa, bokor). 

 Óvoda környékén, faluban tett séták alkalmával. 

 Túrák, falunk környékén tett kisebb kirándulások alkalmával (kirándulás a határban, a 

szőlőhegyen, a Szentgyörgyvári gyerekek miatt Szentgyörgyváron, Kis-Balatonon) 

 A túrák, kirándulások alkalmával együtt fedezzük fel a környezetet, a természet 

szépségeit. Sok természetes anyagot gyűjtünk, hozunk be az óvodába, amit 

felhasználunk a csoportszobák ízléses, igényes díszítésében, játékban, barkácsolásban. 

 A családoknak köszönhetően lehetőségünk adódik a betakarításban való részvételre – 

dióverés, szüret, kukoricatörés. A közösen gyűjtött, s otthonról hozott termésekből 

befőttet, szörpöt teszünk el, mustot préselünk, csalamádét készítünk, vitamintálakat, 

csipkebogyóból teát főzünk. 

 A házi állatokkal természetes környezetükben ismerkedünk.  

 Az óvodánk mellett lakó gólya figyelése, madáretetés az udvarunkon, a Kis-Balaton 

madárvilágával való ismerkedés a fenékpusztai madártáborban 

 Lehetőségeink a vadon élők megfigyeltetésére: Kápolnás puszta – bivalyrezervátum, 

Behiákpuszta (Zalakaros) – vadaspark, Balatonederics – Afrika múzeum, Veszprém – 

állatkert, Csillagvár-Balatonszentgyörgy, Salföld, Góbé tanya-Kéthely, Kányavári-

szigetek. 

 A mindennapi tevékenységeink közben ismerkedünk a társadalmi környezettel: az 

óvodával, a gyerekekért dolgozó felnőttek munkájával (óvónő, dajka, konyhás). 

 Szituációs játékokat szervezünk a családi életről (gyerekekről való gondoskodás, a 

család szükségletei, családtagok munkája).  

 A környezetünkben fellelhető foglalkozásokról való tapasztalatszerzés lehetőségei: 

pékség, védőnő munkája, állatgondozók munkája, benzinkút látogatás a falu szélén. 

 Közlekedéssel való ismerkedés során tömegközlekedés és a gyalogos közlekedés 

szabályai, közlekedési eszközök megfigyelése. Helyes viselkedési-közlekedési morál 

megalapozása. (Keszthely, Hévíz, repülőtér, hajóállomás, vasútállomás) 
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 A számlálgatás, méricskélés, a tér alakítása, az irányok megnevezése, a hasonlítások, 

összegyűjtés és szétválasztás, párosítás, az időbeliség felfedezése, megnevezése, a 

formák letapogatása játék közben természetes. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

 Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat. 

 Tudja személyi adatait (név, lakcím, születési helye, ideje, szülei neve, foglalkozása, 

testvérei neve). 

 Megnevezi testrészeit, érzékszerveit. 

 Megnevezi a közlekedés eszközeit, betartja környezete közlekedésének legfontosabb 

szabályait, ismeri a közelben lévő közintézményeket. 

 Ismeri környezete növényeit, állatait, részt vesz a növénygondozásban, 

természetvédelemben. 

 Ismeri a színeket, azok sötétebb, világosabb változatait. 

 Ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik, rendeltetésük szerint összehasonlít, 

azonosságokat, különbözőségeket megfogalmaz, néhány feltűnő összefüggést 

felismer. 

 Logikus gondolkodása, következtetése, problémamegoldó készsége megfelelő. 

 A tárgyakat legalább 10-ig meg tudja számlálni. 

 Tud 10-es számkörben bontani, részhalmazokat egyesíteni, Meg tudja állapítani több, 

kevesebb, ugyanannyi. 

 Jól ismert tulajdonságok szerint válogat, sorba rendez, összehasonlít mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Képes két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá tenni, 

vagy valaminél kisebbet, nagyobbat, többet, kevesebbet létrehozni. 

 Helyesen használja a tő és sorszámneveket. 

 Helyesen használja a térbeli viszonyokat jelentő névutókat. 

 Felismeri és megnevezi az alapvető geometriai formákat, mértani testeket.  

 Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során 
 

 

TESTI ÉRZELMI – 

SZOCIÁLIS 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

 

Egyensúlyérz

ék, 

finommotorik

a, 

nagymozgáso

k, szem – kéz, 

szem – láb 

koordináció. 

Manipulációs 

készség, 

gyors 

reagálás. 

 

A természethez való 

pozitív érzelmi 

viszony szülőföld, 

emberek, a táj 

szeretetre nevelés, 

tárgyi kultúra 

értékeinek szeretete, 

védelme. 

Feladattudat, 

szabálytudat, kitartás, 

türelem, 

ítélőképesség, 

Érzékelés, íz érzék, 

térérzékelés, időérzékelés, 

érzékszervi működés. 

Figyelem – koncentrált, - 

szándékos: 

Formaalakítás, hallási 

érzékelés, szem fixációs 

működése, tapintásos 

érzékelés. 

Téri helyzetek, cselekvések, 

színek, irányok, formák, 

tulajdonságok, méretek 

felismerése. 

Beszédkultúra, 

kérdéskultúra, 

kifejezőkészség, magabiztos 

tudatos kreatív önkifejezés. 

Választékos nyelvi 

eszközökben gazdag, 

kultúrált stílus különböző 

kommunikációs 

helyzetekben. 

Beszédbátorság erősítése, 

beszédtechnika fejlesztése, 

szövegértés, kialakítása 

szövegalkotási kedv 
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kapcsolatteremtő 

képesség, közösségi 

érzés, szociabilitás, 

másokkal való 

kapcsolat igénye, 

testséma önmaga 

felismerése. 

Intellektuális 

érzelmek, 

együttműködési 

készség, feladattartás, 

önálló 

feladatmegoldás. 

Fogalomalkotás, 

számfogalom, számolási 

készség, problémamegoldó 

gondolkodás 

 Szándékos figyelem 

 Problémakezelés 

Analizáló-szintetizáló 

készség fejlesztése 

felkeltése 

Kommunikációs igény 

motiválása. 

Szókincsbővítés, tiszta 

artikuláció fejlesztése, 

verbális fejlesztés, testrészek 

neve. 

 

 

7.3.Verselés, mesélés 
 

Az anyanyelvi nevelés legfontosabb területe és módszere a mesélés, verselés, ami az 

irodalmi nevelést szolgálja. A mese, a vers ősi formája az anyanyelvi nevelésnek, régi 

értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermeknek.  

Az irodalmi nevelés akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek befogadóból maga is 

„előadóvá” válik. 

Az emberi kapcsolatokra tanít, erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. 

Különösen alkalmas az óvodás gyermek világképének kialakítására. A külvilágra irányított 

megismerési törekvéseket segítik a csodás elemekkel, átváltozásokkal, varázslatokkal átszőtt 

tündérmesék. 

A mesélés pihentet, szórakoztat, az anyanyelv közegén át hat, emberi kapcsolatokra tanít, 

segít a világban eligazodni, az élmények feldolgozásával oldja a szorongást.  

A mi óvodánkban a helyi és népi hagyományoknak élő szerepe van, hiszen a faluban 

összegyűjtött rigmusok, mondókák, énekek szerves részei a különböző hagyományok 

feldolgozásának (pl. Katalin-napi vásár, Betlehemezés, Kiszebáb égetés). 

 

Célunk: 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok nyújtásával a gyermek érzelmi, 

esztétikai, erkölcsi, értelmi fejlődésének elősegítése. Pozitív személyiségjegyeik 

megalapozása meseélményekkel, a versek zeneiségével, valamint a bábjáték és a 

dramatizálás eszközeivel  

A könyv, az irodalom, a művészet iránti érdeklődés megalapozása, a népi-népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, magyarság történetét feldolgozó 

mondavilág meséi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek megismertetése.  

Az SNI,a hátrányos helyzetű gyermekek beszédfejlesztése. 

 

Feladataink: 

 

Művészi értékű, népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokat válogatunk az alábbi 

szempontok szerint: 

3-4 éveseknek rövid állatmesék, láncmesék. A versanyag zömét a népi mondókák alkotják, 

ezek közül is ölbeli játékok, állathívogatók és az ismert költőink ritmikus, játékos versei. 

4-5 éves korúaknak egyszerűbb tündérmesék, hosszabb lélegzetű állatmesék, magyar írók 

modern meséi, valamint verses mesék. A népi mondókák, halandzsa szövegek, kiolvasók 

alkotják a nagyobb részt. Ezen kívül vidám humoros versek, klasszikus és mai magyar költők 

versei, művei. 
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5-6-7 éves korra már kialakul a mesére való beállítódás, a kettős tudat. Így a klasszikus 

tündérmesék, cselekmény dús állatmesék, népmesék, novellisztikus, realisztikus, tréfás 

mesék, meseregények kerülnek előtérbe. A versanyagot gazdagítják a népi mondókák, 

kiolvasók mellett a lírai versek. 

 

 Szeretetteljes légkör alakítunk ki, ahol a gyermekek szívesen hallgatják és mondják az 

irodalmi alkotásokat. 

 Figyelembe vesszük a versek, mesék összeállításában a gyermekek életkori és 

fejlettségi sajátosságait, érdeklődésüket. 

 Előnybe részesítjük a magyar népi mondókákat, népmeséket. 

 Előadásunk példaértékű legyen, hangulatkeltő elemekkel,- testbeszéd, tekintettartás - 

átszőtt. 

 Önálló szöveg- és mesemondásra ösztönözzük gyermekeinket, belső képalkotás 

fejlődését támogatjuk 

 Elősegítjük a bábozását, dramatizálását. 

 Az erkölcs és a tudatosság alakulása szempontjából, egyre több környezeti témát 

dolgozunk fel, „zöld tartalom” érzékenyítésével.  

 Könyvtárlátogatást szervezünk a nagyobbaknak. 

 Irodalmi élményt nyújtunk a délutáni pihenés előtt. 

 Formáljuk a szülők szemléletét a semmivel sem helyettesíthető, bensőséges 

kapcsolatot feltételező és alakító mesélés iránt. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Szívesen, örömmel hallgatnak mesét, verset. 

 Örömmel mondanak spontán módon mondókákat, meséket, verseket.  

 Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik. 

 Részt vesznek bábozásban, dramatikus játékokban. 

 Szívesen forgatnak könyveket, megtanulják értékelni azokat. 

 Képről mondatokban beszél. 

 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát. 

 Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk 

követelményeinek. 

 Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani. 

 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatai érthető  

           kifejezését. 

 

A képességfejlesztés lehetőségei a vers és mesehallgatás során 
 

ÉRZELMI-

SZOCIÁLIS 
ÉRTELMI VERBÁLIS 

TESTI 

Érzelmi biztonságuk 

kialakítása, érzelmi 

életük gazdagítása, 

igazságérzet 

kialakítása.  

kapcsolatteremtő 

képesség. 

 

 

Belső képi 

világuk, fantázia, 

reprodukáló 

készség 

mese megértése, 

időrendiség,  

Testrészek 

ismerete, testséma 

fejlesztése, 

dominancia 

Mozgásos, tapintásos  

hallás, hangészlelés, 

auditív emlékezet, 

beszédritmus,. 

Beszédkedv, felébresztése, 

artikulációs tisztaság, 

beszédkészség, nyelvi 

kifejezőkészség, 

beszédkultúra,  

Nonverbális készségek 

Ritmusérzék, 

auditív ritmus 

egyensúlyérzék, 

finommotoros 

tevékenység: 

beszéd és mozgás 

összekapcsolása 
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7.4.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Az óvodai zenei nevelés a gyermeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődését, 

formálja a zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Fejleszti a gyermek zenei alkotókedvét, 

mozgáskultúráját, felfedezik a közös éneklés örömét. 

Az óvodai ének-zene nevelésének jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, 

mondókák, gyerekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Hordozza és 

gazdagítja az anyanyelvi örökséget, a szülőföldjéhez való érzelmi kötődést. 

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

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek, és kreativitásának alakításában. A 

zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetiségi kultúra 

hagyományait. 

Az ének, zene, énekes játék, és a gyermektánc mindennapjaink része. Napközben és a 

játékhelyzetek során bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok 

játszására. 

 

Célunk: 

A zenei képességek (ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, éneklési készség) fejlesztésén 

túl, zenét szerető és értő emberré nevelés. 

„Az éneklés az öröm forrása, kedvelt, önfeledt tevékenység, és hogy részt vállaljon a teljes 

személyiség formálásból” (Kodály). 

Örömteli élményekben, gazdag tevékenységekben a zenei – érdeklődés, anyanyelv, ízlés 

kialakítása. 

Az SNI, és a hátrányos helyzetű gyermekek komplex, egyéni ütemű személyiség fejlesztése a 

dallam, a ritmus, a mozgás és a beszéd összekapcsolásával. 

 

Feladataink: 

 

 Napközben alkalmat biztosítunk az óvónő-gyermek közti énekelgetésre, 

mondókázásra, énekes játékokra, egyéni képességfejlesztésre. 

 Buzdítjuk, bátorítjuk a gyermekeket az egyéni, önálló éneklésre. 

 A felhasznált zenei anyagot, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelően válogatjuk. 

 A gyermekek improvizációját elősegítjük. 

 Mozgásuk, testtartásuk formálása - játékos utánzó mozgások, dalos játékok, különféle 

mozgáselemek. 

 A népdalok, népi játékok által a hagyományokat megismerteti, továbbélését segíti. 

 Jó példát mutatunk a gyermekeknek a tiszta, szép énekléssel és szövegkiejtéssel. 

 A zöld jeles napokat, társadalmi ünnepeket a kapcsolódó mondókákkal, dalok 

éneklésével (Föld napja, Madarak és fák napja, Mikulás, Karácsony, Újév, Farsang, 

Húsvét, Március 15, Anyák napja, Évzáró) felelevenítjük. 

 Zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetiségi nevelés 

esetében a gyermekek hovatartozását. 

 A gyermekek zenei képességének differenciált fejlesztése: 

 

Ritmusfejlesztés: 
 Az egyenletes lüktetés megéreztetése, ritmus összekapcsolása. 

 A motívum hangsúly megéreztetése. 

 Gyors-lassú tempó érzékeltetése és kifejezése. 

 Egyszerű ritmushangszer használata. 
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Hallásfejlesztés: 

 Magas – mély, halk-hangos  hang közti különbség felismerése és kifejezése. 

 Hangszín felismerés: a környezete tárgyainak, zörejeinek felismerése. Belső hallás 

fejlesztése: 

 Dallam felismerés (dúdolásról, hangszerről), dallambújtatás 

 

Harmonikus mozgás fejlesztése: 

 Térformák alakítása.  

 Egyszerű tánc mozdulatok elsajátítása  

 Átbújás, szűkülő-bővülő kör, sorgyarapodó, páros játékok, utánzások. 

 

Zenei alkotó fantázia fejlesztése: 

 Kérdés-felelet játék. 

 Énekelve beszélgetés, énekelve, ritmizálva köszönés. 

 Ismert mondókára, versre dallam kitalálása. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Élvezettel hallgatnak zenét. 

 Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni. 

 Tud dallamot, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni. 

 Tud társaival élvezettel, irányítás nélkül néhány dalos játékot játszani. 

 Tud térformákat alakítani, kör, csigavonal, hullámvonal. 

 A zenei fogalmakat ismeri és alkalmazza.  

 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt a dalból 

kiemelni. 

 Megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni. 

 Felismer és alkalmaz zenei fogalompárokat. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei az ének, zene, énekes játék tevékenységében 

 
ÉRZELMI-

SZOCIÁLIS 
ÉRTELMI VERBÁLIS TESTI 

 

Zenehallgatás – 

befogadás, zenei 

ízlés, népi 

hagyományok 

ápolása, ismerkedés a 

klasszikus zenével a 

szép, - mint 

esztétikai élmény 

egymáshoz való 

pozitív viszony 

érzelmi élet 

gazdagodjon. 

Alkalmazkodó 

képesség, 

együttműködő 

készség, közösségi 

érzés. 

Auditív memória, 

belső hallás, vizuális 

memória, dallam 

felismerés 

hangszerről, 

énekhangról, 

dallamvisszhang. 

Zenei érdeklődés, téri 

tájékozódás – 

keresztcsatornák, 

zenei kreativitás, 

zenei improvizáció, 

pontos szövegkiejtés, 

tiszta éneklés és 

artikuláció. 

Testséma, testrészek 

Hangszín felismerés: 

zörejhangok, 

különböző hangú 

tárgyakkal halk 

hangos felismerés, 

magas – mély hang 

érzékelése, 

megkülönböztetése, 

felismerése, 

ritmusérzék, 

egyenletes lüktetés, 

környezet hangjainak 

megfigyelése 

 

 

Mozgáskultúra 

fejlesztés,  

mondóka, játékos 

mozgással,  

egyenletes lüktetés, 

különböző 

mozgásformákkal,  

ritmustartás, 

ritmustapsolás, 

ritmushangszerek 

megismerése,  

mondóka ritmusa,  

nagy mozgások 

fejlesztése:  

gyors – lassú 

mozgások,  

egyensúlyérzék és 

finommotorika 
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7.5.Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 
Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi 

lehetővé a gyermek számára. A gyermekeket minden nap érik vizuális ingerek, ezáltal 

gazdagodik, formálódik személyiségük. Segíti a formai-, téri-, és színképzeteinek, alkotó 

fantáziájuk gazdagodását, fejlődését. 

A tevékenység örömforrás a gyermekeknek, műveikben tükröződnek érzelmi 

megnyilvánulásaik és a világról alkotott ismereteik. Örömteli cselekvése mozgatórugója lesz 

az önfejlődésnek. 

 

Célunk: 

 

A gyermeki személyiség fejlesztése műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

biztosításával. 

Belső képek gazdagítása, képi-plasztikai kifejezőképességük, komponáló, és rendező 

képességük, színképzetük, esztétikai érzékenységük és igényességük, finommotorikájuk 

fejlesztése. 

A gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatása, az SNI, hátrányos helyzetű 

és a tehetségek bátorítása. 

 

Feladataink: 

 

 Egész nap folyamán Biztosítjuk a megfelelő körülményeket: állandó hely, a gyermek 

által bármikor elérhető eszközök, anyagok, jó légkör.  

 Megismertetjük a különféle anyagokat, eszközöket, technikai eljárásokat, lehetőséget 

ad új technikát is kitalálni, alkalmazni.  

 Témaválasztási lehetőséget kínálunk valamennyi témakörben. 

 Rácsodálkoztatása a szépre, esztétikumra. 

 Az udvari lehetőségek kihasználása - homokból formálás, porba, betonra rajzolás, 

nyomhagyások, hóból formálás, építés. 

 Nagyobb gyermekkel kiállítás-tárlatlátogatást szervezünk. 

 Helyi és térségi rendezvényeken a gyermek alkotásait bemutatjuk. 

 A környezet értékeinek, fenntarthatóság megjelenítése bármilyen anyaggal, 

technikával. 

 

Javasolt technikák: 

 

 Zsírkréta, kréta, ceruza rajz, olvasztott kréta, aszfaltkréta 

 Festés: vastag, vékony ecsettel, újjal, egyéb eszközökkel 

 Nyomatok agyagba, gyurmába (termések, tárgyak) 

 Batikolás  

 Vágás, ragasztás, hajtogatás 

 Varrás  

 Téri elrendezés utólagos ragasztással (elé, fölé, mögé, gyermekrajzokból is 

 Fonalhúzás, pókozás, fonalragsztás 

 Festés üvegre, textilre, gipszre, fára, kőre 

 Mintázás nemcsak agyagból, gyurmából, hanem más képlékeny anyagból (szalma, újság,     

 krepp) 

 Mozaik, montaige, kollázs 

 Viaszkarc 
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 „Fénymásolás” (zsírkréta satírozás, ceruza) 

 Monotípia 

 Papírmetszet 

 Fóliadomborítás, karcolás 

 Fűzések, szövések különböző eszközök felhasználásával (termések termények 

növények) 

 Kézműves technikák gyakorlása (decupage) 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Örömmel, saját kezdeményezésre ábrázolnak. 

 Képesek rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra. 

 A képi kifejezés változatos eszközeit használják élményeik, elképzeléseik 

megjelenítéséhez. 

 Önállóan használják a megismert technikákat. 

 Finommotorikus képességük megfelelő, helyes ceruzafogás, biztos vonalvezetés és 

eszközhasználat jellemzi. 

 Formaábrázolása változatos, többnyire képesek hangsúlyozni megkülönböztető jegyeket, 

jellemző formákat. 

 Emberábrázolásában megjelennek a részformák, esetleg egyszerű mozgások. 

 Tud formákat mintázni elképzelése alapján. 

 Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani. 

 Önállóan, saját elképzelés alapján végeznek díszítőmunkát. 

 A térkialakításban, építésben ötletesek, együttműködőek. 

 Készít önállóan vagy társaival kellékeket, ajándékokat, modelleket, maketteket. 

 Alkotás közben ügyelnek környezetük és saját maguk, munkájuk tisztaságára. 

 Biztonsággal használja az ábrázolás eszközeit, tisztán tartja azokat. 

 Színhasználatában érvényesíti kedvelt színeit, felismeri a színárnyalatokat, észreveszi a 

környezete, a műalkotások és saját munkája színhangulatát 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a rajzolás, a mintázás, kézimunka 

tevékenységeiben 
 

 

ÉRZELMI-

SZOCIÁLIS 

 

ÉRTELMI 

 

VERBÁLIS 
TESTI 

 

Akarati 

tulajdonságok, 

igényesség,  

szép iránti 

fogékonyság, 

esztétikai érzelmek, 

frusztráció.  

Önismeret, 

önértékelés, 

önbizalom, testséma, 

testrészek, 

keresztcsatornák, 

pozitív 

énkéönelfogadás, 

Alaklátás, 

formaállandóság, 

rajzi 

kifejezőképesség, 

emlékezet, fantázia, 

alkotóképesség, 

észlelőképesség, 

formák, arányok, 

méretek, színek, 

színharmóniák, 

színárnyalatok. 

Formaérzék, 

formaismeret, 

formaképzelet, 

színérzék, díszítő 

Fogalomrendszer, 

szókincsbővítés 

Időviszonyok 

Tárgyi 

megnevezések 

Testfogalom 

Verbális fejlesztése 

Rajzi kifejezőkészség 

komplex fejlesztése 

Egyensúlyérzék, 

Finommotorika, 

kézügyesség.  

Helyes eszközfogás, 

ülés, testtartás 

Nagymozgások  

szem – kéz,  

szem – láb 

koordinációja, 

mozgás feletti 

kontroll, mozgás 

tudatos irányítása, 

szemmozgatás, 

szemfixáció. 
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alkalmazkodási 

készség.  

érzék, irányérzék, 

mozgásos észlelés 

rész – egész látás, 

tapintás, észlelés, 

megfigyelőképesség, 

vizuális memória, 

ritmus, 

összehasonlítás, 

szétválasztás, 

csoportosítás, téri 

tájékozódás síkban, 

térbeli alakzatok 

felismerése, 

létrehozása. 

 

 

7.6. Mozgás 

 
A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Számukra az-az 

igazán érthető és feldolgozható információ, amit megtapasztalhatnak a mozgás és tevékenység 

útján. A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja 

az értelmi és a szociális képességek alakulását is. 

 

Célunk: 

Az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének, a testi-lelki harmónia 

kialakítása, a társra figyelés. 

Az alapvető testi képességek és mozgáskészségek (harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, 

nagy és kismozgás) és pszichomotoros képességek fejlesztése. 

A mozgás megkedvelése különös tekintettel a természetes mozgásokra, és koordinációra. 

 

Feladataink: 

 

 A mozgásszükséglet kielégítéséhez a feltételek biztosítása,(friss levegő, eszközök, 

balesetmentes tiszta környezet, megfelelő öltözet). 

 A foglalkozások körültekintő szervezésével és előkészítésével a várakozási idő 

kerülése. 

 A mozgásanyag életkori sajátosságoknak és az egyéni képességeknek megfelelő 

összeállítása, fokozatosság elvének érvényesítése. 

 A játékosság, élményszerűség, sikerélmény biztosítása a mozgástevékenységben. 

 Rendszeres alkalmak teremtése a mozgásra, egészségfejlesztésre. 

- szabad mozgás biztosítása szabad játékban, spontán mozgás a szabad levegőn 

- frissítő - lehetőleg naponta - közös, játékos mozgástevékenység 

- heti egy kötelező testnevelés. 

- zenés tornát, sétákat, kirándulásokat szervez. 

 A tornával és mozgásos játékokkal fejlesztjük a gyermekek természetes mozgását, 

valamint testi képességeiket (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség). 

 A mozgásos tevékenységek során segítjük a térben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerést. 

 Probléma megoldást erősítjük mozgással végzett feladatmegoldásokkal. 

 A mozgással kapcsolatos szókészletet fejlesztjük. 
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 A személyiség akarati tényezőinek alakulását segítjük (alkalmazkodóképesség, 

együttműködés, bátorság, fegyelmezettség, kitartás, társra figyelés). 

 A sikeres feladatmegoldások eredményeként növeljük az önértékelést és önbizalmat. 

 A test deformitásainak megelőzése, a helyes testtartás alakítása, a lábboltozat 

erősítése, megfelelő gyakorlatok beiktatásával.. 

 Differenciált feladatadással lehetőséget teremtünk arra, hogy az adott gyakorlatokat a 

gyermekek saját képességeiknek megfelelően hajtsák végre. 

 Az életkornak megfelelő mozgásanyagot állítunk össze. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban. 

 Mozgása harmonikus, összerendezett, tud ütemtartással járni. 

 Kezdeményez mozgásos játékokat. 

 Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni. 

 Szívesen, felszabadultan, de ugyanakkor fegyelmezetten vesz részt a szervezett 

foglalkozásokon. 

 Tudnak térben tájékozódni, ismeri az irányokat. 

 Fejlett egyensúlyérzékkel rendelkezik. 

 Egyéni-, csoportos-, sor- és váltóversenyt játszik az óvónő segítségével, szabályok 

betartásával. 

 Járásban, futásban, ugró-, függő-, egyensúlyozó-, labdagyakorlatok végzésében életkori 

és egyéni adottságaiknak megfelelően, optimális szinten teljesít. 

 Fizikai erőnléte, testi képessége megfelelően fejlett. 

 Képes alkalmazkodni társaihoz, tud egymásra figyelni, együttműködő. 

 Sportmozgások alapelemeit ismeri. 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a mozgástevékenység terén 
 

  

TESTI ÉRZELMI - 

SZOCIÁLIS 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

 

Erő, ügyesség, 

összerendezett 

mozgás, 

egyensúlyérzék. 

Finommotorika, 

állóképesség, 

mozgásigény, 

nagymozgások,  

szem – kéz 

koordináció. 

 

Aktivitás,  

érzelmi motiváltság 

erősítése, kitartás, 

szabálytudat, 

nehézségek leküzdése. 

 

Közösségi magatartás, 

kudarc elismerése, 

önbizalom, 

önértékelés, 

testfogalom, testséma, 

testrészek és funkcióik 

megismerése,  

oldaliság, a törzs 

függőleges zónájának 

kialakítása, önmaga 

felismerése (tükör). 

 

Térérzékelés, téri 

irányok és viszonyok, 

alak, forma, szín, 

méret megismerése, 

keresztcsatornák, 

vizuális, tapintásos, 

hallásos. 

Vizuális időrendiség 

és ritmus, vizuális 

diszharmónia. 

 

Tárgyak testrészek 

megnevezése, téri 

irányok viszonyok 

megnevezése, méret, 

hasonlóság, 

különbözőség 

megnevezése,  

mozgással és a 

testsémával 

kapcsolatos szavak 

gyakorlása. 
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7.7. Munka jellegű tevékenység 

 
A gyermek mindennapjainak része a munka jellegű tevékenység, amely az óvodai élet 

egészében érvényesülő folyamat. A személyiségfejlesztés fontos eszköze, mivel a gyermek 

önként, örömmel és szívesen végzi a felnőttek mintája alapján. 

A gyermeki munkavégzés során természetes módon alakul a gyermek szociális magatartása, 

társas kapcsolata. 

Az együttesen, a közösségért végzett munka segíti a csoporttá formálódást, a baráti 

kapcsolatok megszilárdulását. 

Az önkiszolgálásnak már az óvodáskor kezdetétől igen nagy a jelentősége. Ha a gyermek 

magával kapcsolatban minden teendőt önállóan elvégez. akkor elvárhatjuk tőle, hogy a 

csoport érdekében is tevékenykedjen. 

 

Célunk: 

A munkavégzéshez szükséges beállítódások, célszerű munkafogások, készségek, képességek, 

tulajdonságok kialakulása. 

Cselekvő tapasztalással a gyermeki személyiség, attitűdök fejlesztése, saját és mások 

munkájának megbecsülésére és elismerésére nevelés. 

 

Feladataink: 

 A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezése, a gyermekkel együttműködve. 

 Nyugodt légkört biztosítunk, hogy kitartással végezhessék el a tevékenységeket. 

 Megerősítjük a munkához való pozitív viszony kialakítását, mely során meg- tanulják 

tisztelni a munkát végző embert. 

 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy bármilyen őket érdeklő munkatevékenységet 

elvégezhessenek kedvük és képességük szerint. 

 Az SNI, hátrányos helyzetű gyereket pozitív élményhez juttatjuk a munka jellegű 

folyamatokban. 

 A gyerek munkavégzését konkrét, reális, vagyis saját magához mérten értékeljük. 

 Megismertetjük a külső világ tevékeny megismerése által kínált tevékenységek, 

kísérletek során alkalmazott eszközök balesetmentes használatát.  
 A naposi munkát (5-6-7 éves korban) figyelemmel kísérjük.  

 A gyermeket alkalomszerű munkákkal bízzuk meg fejlettségétől függően:  

 Nevelési céljaink érdekében tudatosan használjuk fel a gyermek önkéntességét, 

nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Önállóságra törekszenek, önként vállalnak feladatokat, szívesen végeznek munka 

jellegű tevékenységet. 

 Szívesen tevékenykednek mások érdekében, képesek munkamegosztásra, tudnak és 

szeretnek közösen dolgozni. 

 Felismerik a segítségadás lehetőségeit. 

 Szívesen teljesítenek megbízatásokat, segítenek a kisebbeknek. 

 Igényük van felfedezett kisebb hibák kijavítására. 

 Megbecsülik munkájuk eredményét, munkatevékenységében kitartó. 

 Ismerik az eszközök használatát, az azzal járó veszélyeket is. 

 Képesek az eszközök megóvására, saját testi épségük megőrzésére. 

 Gondozzák, óvják a környezetükben levő növényeket.  

 Alakul környezettudatos szemléletük. 
 Ügyel saját személye és környezete rendjére. 
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 Részt vesz teremrendezésben, ágyazásban. 

 Kialakul a munkavégzéshez szükséges attitüdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok (kitartás, önállóság, önbizalom, felelősség, céltudatosság, 

kötelességtudat). 

 

 

7.8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 
 

A gyermeket tevékenységi vágya ösztönzi a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és 

közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul. 

Az óvodás gyerek számára annyi ismerhető meg a világból, amennyi érzékszervei által 

befogadható, az az igazán érthető és feldolgozható, amit megtapasztalhatnak mozgás és 

tevékenység útján.  

A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül, 

spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. 

Az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere a játék, közben játékosan, szinte észrevétlenül 

tanul. Veleszületett kíváncsisága ösztönzi az újabb és összetettebb ingerhatások keresésére. 

A gyermek belső érése - a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat - eredményeként a 

gyerekek többsége hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet, óvodásból iskolássá érik. 

A sikeres iskolai munkához szükséges testi, lelki és szociális érettséget eléri. 

 

Célunk: 

A gyermeki kompetenciák fejlesztése, támogató környezet megteremtésével, és az előzetes 

tapasztalatok figyelembevételével. 

A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók differenciált fejlődése, mely a 

teljes személyiség fejlődését támogatja. 

Környezeti attitűdök alakítására, a zöld tartalmak megjelenítése, közvetítése, tudatosítása, 

valós összefüggések megismertetése.  

Játéktevékenységeken belüli spontán, illetve irányított tanítás-tanulás.  

Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása. 

Sajátos nevelési igényű és kiemelkedő képességű gyermekek, meglévő képességeinek 

továbbfejlődése, új ismeretek, készségek elsajátíttatása.  

 

Feladataink: 

  

 Tanulást támogató környezet megteremtése, érzelem gazdag, biztonságot nyújtó 

szokásrendszer kialakítása, kölcsönös bizalmon alapuló csoportlégkör. 

 Jól megválasztott időkeret, és az elegendő számú, méretű, minőségű, sok érzékszervet 

foglalkoztató eszköz biztosítása. 

 A gyermek kompetenciáinak fejlesztése, az érési folyamatok optimális 

megtámogatása, attitűdök erősítése. 

 A mérési és értékelési eredmények saját pedagógiai gyakorlatban való felhasználása. 

 Visszajelzéseink, értékeléseink világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, 

teljesítményre vonatkoznak. 

 A PDCA-ciklus nyomon követhetősége a pedagógiai munkában. A tevékenységek 

céljainak megfelelő módszerek, eszközök, szervezési módok tudatos tervezése. 

 A gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése, a kutatás, gyakorlati 

problémamegoldás, felfedezés öröméért IKT-eszközöket alkalmazunk. 

 A közvetlen tapasztalatra, mozgásra, élményre épülő képességeket, 

részképességeket fejlesztjük. 
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 A tervezett tanulási tevékenységet az évszakok változásai, a megfigyelhető természeti 

és társadalmi jelenségek, eseményeket, az ünnepek, az óvodai élet hagyományai, 

aktualitások köré szervezzük. 

 Változatos tevékenységeket biztosítunk az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet, képzelet, kognitív gondolkodás) fejlesztésére. 

 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzést biztosítunk. 

 A tanulási tevékenységek során a gyermek önállóságát, figyelmét, kitartását, és 

feladattudatának kialakulását segítjük, miközben megismerhetik saját 

teljesítőképességüket. 

 A tanulási, fejlődési folyamat részeként kezeljük a gyermekek hibáit, tévesztéseit. 

 A kiemelkedő képességű gyermekek segítjük a továbbfejlődésben. 

 Az SNI, hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatására speciális szakembereket is 

bevonunk. 

 A belső motiváltság kifejlesztése, hogy később is képes legyen saját motiváltságból 

kiinduló erőfeszítésre. 

 Elsősorban differenciáló, egyéni vagy mikro csoportos, illetve kooperatív technikákat 

alkalmaz. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

 Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, irányított játékokban, 

tevékenységekben. 

 Tudnak önállóan, konkrét, elemi, ismert jelenségek esetében következtetni, ítéletet 

alkotni. 

 Végeznek önálló megfigyeléseket, felismerik a jelenségeket változásukban is. 

 Felfedeznek konkrét összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat. 

 Képesek gondolataikat érthetően szavakba, mondatokba foglalni. 

 Ha a helyzet megkívánja, kivárja amíg rákerül a sor. 

 Feladatai végrehajtásában kitartó. 

 Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő. 

 Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére, alkalmazására. 

 A gyakorlati probléma- és feladatmegoldás során, kreatív módon gyakorolják a 

megszerzett ismereteket 

 

8. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

8.1. A szülőkkel fenntartott kapcsolat 
 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Az óvodai nevelés a családi nevelést 

kiegészítve a gyermek fejlődését szolgálja. 

Fontos a családdal való szoros együttműködés, az egyenrangú nevelőtársi viszony, jó 

partnerkapcsolat. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a 

különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, 

illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülők 

Közössége látja el, mely az SZMSZ-ben megfogalmazottak és a vezető irányításával vesz 

részt az óvoda életében. 
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Céunk: 

 

Olyan bizalmi kapcsolat kiépítése, amely a gyermek fejlődése érdekében kívánatos. Az 

óvodai nevelés, céljaink elfogadása a családok részéről. A szülői elégedettség állandó 

figyelemmel kísérésével a reális igények beépítése a nevelési folyamatba. 

 

Feladataink: 

 A hatékony együttnevelés, család és óvoda jó kapcsolatának, a nevelő partneri 

viszony kiépítése. 

 A gyermek egészséges fejlesztéséért való közös felelősség tudatosítása.  

 Óvodánk szokásainak, hagyományainak ismertetése a házirendben, a napirendben, a 

munkatervben megfogalmazottak alapján. 

 Támasza és segítőtársa legyen a szülőknek gyermeke nevelésében. 

 Legyen nyitott a szülők egyéni és közös kéréseire, javaslataira, mérlegelje azokat. 

 Teremtsen lehetőséget változatos, közös tevékenységhez. 

 Pedagógiai programunkat, céljait, feladatait ismerteti, és elfogadtatja a szülőkkel. 

 Az óvodába lépést megelőzően az új gyermekek szülei számára tájékoztatást ad arról, 

hogyan lehet minél zökkenő mentesebbé tenni az óvodakezdést.  

 Az új gyermekek érkezését úgy osztja be, hogy egy héten csak néhány új kisgyermek 

érkezzen, így jut elég idő az ismerkedésre, a személyes kapcsolat kialakítására. 

 Támogatást, segítséget nyújtunk az iskolához szükséges új szülői szerepkör 

kialakításában. 

 A szülők jogainak érvényesítését segíti az óvoda alapdokumentumainak 

elkészítésekor  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás főbb formái: 

 Anyás beszoktatás 

 Családlátogatás alkalmával előzetesen ismerkedik a szülőkkel, gyermekkel. 

 Szülői értekezleten pedagógiai tájékoztatókat szervez, az óvodát, a csoportot, a 

gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb témákról. 

 Napi kapcsolattartás során a szülőt folyamatosan tájékoztatja a gyermekével történt 

eseményekről, fejlődéséről. 

 Nyílt napon lehetőséget biztosít a napi életbe való betekintésre, bekapcsolódásra 

játékba, gondozási feladatokba.  

 Fogadóórát tart időpont egyeztetés után, lehetőséget biztosít a négyszemközti 

bizalmas beszélgetésre 

 Nyílt rendezvényeket szervez. 

 A Szülői Közösség munkatervének elkészítésében részt vesz a nevelési év elején. 

 A szülők képviselőit meghívja az óvoda különböző fórumaira, alkotó ötleteiket, 

kéréseiket, igényeiket meghallgatja, és lehetőség szerinti teljesíti. 

 Óvodán kívül helyszíni tapasztalatszerzési lehetőségeket szervez, az olyan szülők 

munkahelyén, ahol az óvodás csoportok nem zavarnak és számukra veszélytelen a 

munkaterület. 

 Szülői kíséretet kér az óvodán kívüli tevékenységekhez, amelyek az óvodai tanulás 

folyamatához az ismeret-, élmény, és tapasztalatszerzésben segítenek. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében tervezzük: 

- munkadélutánok rendezését egy-egy ünnephez kapcsolódva  

- előadásokat az óvodai nevelésről és a szülőket érdeklő kérdésekről, 

- egy-egy szülő bevonása valamilyen tevékenységbe: pl. hangszeren játszani tudó szülő 

meghívása, munkáját, hobbiját bemutatni tudó szülőt. 
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Sikerkritérium: 

 közösen szervezett gyermek és felnőtt programok 

 nyílt napok – 90%-os érdeklődéssel 

 szülői elégedettségmérés 90% 

 óvodán kívüli szakmai programok. 

 

Kapcsolattartás várható eredményei: 

 A családok elégedettek az óvoda működésével. 

 Minden szülő rendszeres tájékoztatást kap, gyermeke fejlődéséről. 

 A szülők aktívan részt vesznek az óvoda rendezvényein. 

 A szülők nevelési problémáikkal, gondjaikkal, bizalommal fordulnak az óvónőkhöz, 

akiktől segítséget kapnak. 

 Azonosulnak az óvoda elveivel. 

 

8.2. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 
Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsőde), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti 

szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az 

óvodai élet után (általános iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A 

kapcsolattartás formái, módszerei meghatározottak, a kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában nyitottak és kezdeményezőek vagyunk. 

 

Bölcsőde 

Kompetens személyek: kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, szülők 

 

A bölcsődéből érkező gyermekek hamarabb alkalmazkodnak az új körülményekhez, de 

számukra is új, ismeretlen tényezőket jelent az óvoda. A befogadás gondos előkészítését a 

bölcsődés gyermekeknél is érvényesíti az óvoda. 

Törekszik arra, hogy a bölcsődei csoportba járó gyermekeket együtt, egyszerre fogadjuk. 

Az átmenet megkönnyebbítését szolgálja a bölcsőde-óvoda átmenet program  

Feladatok: 

- -Előzetes látogatás a bölcsődében 

- -Rendszeres szakmai találkozás a kisgyermeknevelőkkel, az egymással szemben  

 támasztott elvárások közelítése érdekében. 

- Részvétel a bölcsődei szülői értekezleten 

 

Általános Iskola 

A sikeres átmenet érdekében a kölcsönös nyitottság, bizalom, egymás munkájának ismerete és 

megbecsülése, az óvoda és az iskola nevelőmunkájának összehangolása a célunk. 

 

 A tanítók látogatása óvodánkba, melynek során ismerkednek az iskolába készülő 

gyermekekkel. 

 A leendő első osztályos gyermekek május végén egy délelőtt alkalmával ismerkednek 

az iskolai élettel. 

 Az iskolába került gyermekeket ősszel meglátogatjuk, figyelemmel kísérjük 

beilleszkedésüket, fejlődésüket.  

 Fogadjuk az iskolásként visszajövő pajtásokat.  

 Az iskolában megrendezett mesemondó napon részt veszünk.  

 Iskolások élményt nyújtó drámajátékával színesítjük egy-egy óvodai ünnepélyünket. 
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Közművelődés: 

 Havonta a nagycsoportos gyermekek könyvtárlátogatáson vesznek részt. 

 Időnként meglátogatunk egy-egy előadást (színház, bábjáték, irodalmi műsor). 

 Bérletes színházi előadást szervezünk az ÁMK színháztermében. 

 A közművelődés által szervezett programokba aktívan bekapcsolódunk. 

 

Nevelőmunkát segítők: 

 A szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadóval folyamatos a kapcsolattartásunk.  

 Szükség esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz 

fordulunk véleményért, segítségért.  

 A logopédiai ellátás a logopédus heti egy délelőtti tevékenységében nyilvánul meg.  

 Gyógytestnevelés heti két alkalommal biztosított. 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat tájékoztatás nyújtásában, 

szakmai információk adásában, az általuk szervezett képzéseken való részvételben 

realizálódik. 

 A gyermekjóléti szolgálattal, havi rendszerességgel esetmegbeszélésen veszünk 

részt. Óvodánk jelző funkciót lát el a szociálisan hátrányos és veszélyeztetett 

helyzetben levő gyermekekkel kapcsolatban. 

 

Egészségügyi szervek 

 A védőnő rendszeresen látogatja óvodásainkat. Évente ellenőrzi testi fejlődésüket, 

előkészíti az orvos vizsgálatait. 

 Minden évben orvosi vizsgálaton esnek át a gyerekek. Ezek az ellenőrzések 

kiszűrhetik a komolyabb betegségeket.  

 A középső- és nagycsoportos gyermekek évente egy alkalommal fogászati 

szűrővizsgálaton vesznek részt. 

 

Fenntartó 

Az együttműködés kölcsönös tájékoztatás, adatszolgáltatás, egyéni megbeszélés, beszámolók 

alapján valósul meg. 

 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Az érintett nemzetiségi önkormányzattal a nemzetiséghez tartozó gyermekek érdekében 

tartunk kapcsolatot. 

 

Külhoni magyar óvodákkal (elsősorban Sármellék testvértelepülései: Törökfalu-Szerbia, 

Csernáton-Románia, Nussdorf.Ausztria) kapcsolatépítésre és szakmai együttműködésre 

törekszünk a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében. 

 

Egyéb kapcsolataink 

 Balatoni Múzeum 

 Időskorúak Otthona 

 Zöld Óvoda Hálózat 

 Boldog Óvoda Hálózat 
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9. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI 

 

A hagyományok, ünnepek életünket színesítik, kiemelkednek az óvodai élet 

hétköznapjaiból. 

Szervezésüket a gyermekek személyiségfejlődésében fontosnak tekintjük, mert az érzelmi 

nevelés és szocializáció terén kiemelkedő hatást fejtenek ki. E jeles események szervesen 

illeszkednek a tervezett nevelési folyamatokba, melyeket a szülők közreműködésével, 

segítségével, részvételével készítünk elő, illetve bonyolítunk le.  

Az ünnepekre, hagyományokra folyamatosan készülünk. A közös tervezgetés, 

ajándékkészítés, a várakozás, az együtt ünneplés öröme közelebb hozza egymáshoz a 

gyermekeket. Ünnepekkor magunkat, és környezetünket is széppé tesszük, feldíszítjük. 

Tartózkodunk a kötelező szereplésektől, melyek félelmet, szorongást válthatnak ki. 

Egész évben bensőséges, meghitt hangulatot teremtve köszöntjük a születés- és névnapjukat 

ünneplő apróságokat.  

Az ünnepek, hagyományok 3 témakörre épülnek: gyermekek ünnepei (születésnap, 

gyermeknap stb.) Zöld jeles napok, ünnepek (Madarak és fák napja, Föld Napja stb.) 

társadalmi ünnepek (március 15) 

A jeles zöld ünnepeket nagyon fontosnak tartjuk, hiszen kivételes lehetőséget biztosítanak és 

az éves munkatervünk is szervesen épül ezekre az ünnepekre. 

 

Ünnep, 

megemlékezés 

Időpont Forma, mód 

Takarítási Világnap Szeptember 20. Közös munkavégzés, óvoda szépítése, takarítás. 

Érkezik Volly a kuka-manó! 

Zenei Világnap Október 1. Közös éneklés, zenélés, vendég zenei előadó 

meghívása 

Családi délután szeptember  Újra együtt! Régi és új családokkal ismerkedés. 

 

Szüreti felvonulás Szeptember vége. Hagyományápolás falu szintű rendezvényen. 

Állatok Világnapja Október első 

vasárnapja 

Állatpark, állatsimogató felkeresése  

 

„TÖK ÜGYES” 

témahét 

 

Október hónapban 

egy 

héten át 

Egy-egy napot szentelünk a testápolásnak, 

egészséges táplálkozásnak, mozgásnak, 

környezetvédelemnek. Lámpás felvonulást 

irodalmi és rajzpályázatot hirdetünk. 

Katalin napi vásár November 25. Vásári hagyományok, ehhez kapcsolódó 

tevékenységek 

Mikulás December 6. Mikulás várás 

Adventi 

gyertyagyújtás 

Adventi ünnepkör 

péntek délelőttönként 

Ünnepvárás, koszorúszentelés, gyertyagyújtás, 

közös éneklés.  

Adventi forgatag December második 

hete 

Kézműves foglalkozás, játszóház a szülők 

irányításával. 

Karácsony Decemberben, a téli 

szünet előtt 

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 

hagyományok ápolása ( lucázás, betlehemezés, 

ajándékozás, ) 

Farsang Február hónap egyik 

szombatján 

Az ÁMK színháztermében jelmezes felvonulás 

vidám farsangi ügyességi játékok. 

Fánkevő verseny húshagyó kedden 

Március 15. Az ünnepet megelőző 

munkanapon 

Beszélgetés az ünnepről, közös megemlékezés 

Víz Világnapja Március 22. Játékok a vízzel. Kirándulás a Kis-Balatonhoz 
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Kiszebáb égetés Április eleje Hagyományápolás. Rossz elűzése 

Húsvét Ünnep előtti héten 

(márciusban vagy 

áprilisba) 

„Nyuszi”. várás, ajándékozás, locsolkodás 

Föld Napja Április 22. Virágültetés, udvarrendezés, szépítés 

Májusfa-állítás Április utolsó óvodai 

nyitva tartási napján 

A hagyományok felelevenítése, májusfa állítás az 

óvoda udvarán. 

Anyák napja 

 

Május első 

vasárnapja 

Édesanyák, nagymamák köszöntése nyílt nap 

keretében, közös ajándékkészítés 

Madarak és fák 

napja 
Május 10. 

A téma feldolgozása csoportszinten  

Gyermekhét 

 

Apák napja 

Május utolsó hete 

Játékos sportvetélkedő az édesapákkal, 

kirándulás, színházlátogatás, közös gyermeknapi 

délután az általános iskolásokkal 

Tanévzáró 

ünnepély,  

ballagás 

Május utolsó vagy 

június első péntekje, 

szombatja. 

Közös évzárás, búcsúzás az iskolába menőktől 

 

10. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI FELADATAI, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK 

ENYHÍTÉSE, ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

A gyermekvédelmi munka az óvodai nevelés szerves része, minden gyerekre 

megkülönböztetés nélküli gondoskodást jelent. Fontos feladat az egyéni sorsokkal való 

törődés, családgondozás, a gyermeki jogok tiszteletben tartása, az elsődleges prevencióra a 

megelőzés lehetőségeire való törekvés.  

Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A veszélyeztetett, hátrányos 

helyzetű, magatartási és beilleszkedési zavarral küszködő, a sajátos nevelési igényű, valamint 

a migráns gyermekekkel kiemelten foglalkozik. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladata, egyben feltétele, a szülőkkel 

való megfelelő kommunikáció és kapcsolat kiépítése. 

Óvodánk együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.  

 

Célunk: 

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek személyiségfejlesztésének 

elősegítése. 

A családi nevelés támogatása, a problematikus családok életvitelének segítése. 

Prevenció: megelőző intézkedésekkel a súlyosabb károsodások, hiányosságok kialakulásának 

megakadályozása. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz mért optimális szintű fejlődésének 

elősegítése. 

Segítségnyújtás a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének, jólétének, a 

családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

A veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése.  

Esélyegyenlőség biztosítása, a szociális hátrányok enyhítése, a hiányok, a fejlődést gátló 

tényezők kiküszöbölése. 
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Feladataink: 

 

 Elősegítjük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

járását. 

 Biztosítjuk a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség 

esetén védő – óvó intézkedésekre javaslatot teszünk. 

 A gyermekeket és családjukat lehetőségeihez képest minél jobban megismerjük, 

rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel,  

 A problémákat a hátrányos helyzet okozta tüneteket felismerjük, és ha szükséges 

ehhez szakember segítségét kérjük. 

 Az információkat, problémákat bizalmasan kezeljük. 

 A felzárkóztatást és tehetséggondozást megvalósítjuk. 

 Egyéni differenciált bánásmóddal a testi, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődést 

elősegítjük, folyamatosan ellenőrizzük. 

 Részt veszünk az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában, a szűrést szükség 

esetén, soron kívül javasoljuk. 

 A három éves kortól kötelező rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérjük, 

szükség esetén jelezzük a hiányzást. 

 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz 

való hozzájutást elősegítjük. 

 A szülőkkel együttműködő, partneri kapcsolatot alakítunk ki, a szülői szerep 

eredményesebb betöltését elősegítjük. 

 Jó kapcsolatot tartunk a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett 

szervekkel, személyekkel. 

 Az alábbi esetekben fokozottan figyelemmel kísérjük a gyermek testi-lelki állapotát, 

ha: 

- fejlődési, beilleszkedési, magatartásbeli zavart észlel, 

- sajátos törődést igényel (dyslexia, fogyatékos) 

- egészségügyi problémákat tapasztal, 

- nemzetiséghez tartozik, 

- hátrányos, veszélyeztetett helyzetű, 

- szülők egymás közötti kapcsolata rossz, 

- szülő – gyermek kapcsolata nem megfelelő, 

- különleges gondozásban részesül (Családsegítő Szolgálat tevékenysége) 

 

A gyermekvédelmi felelős munkája: 

 

A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestületnek az a tagja, aki az intézményvezető 

megbízásából képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes 

részvételével elősegíti e szempontok érvényesülését. 

 

Feladata: 

 Folyamatos kapcsolatot tart a gyámhatósággal, a gyermekjóléti szolgálattal. Havonta 

egyszer, illetve szükség szerint esetmegbeszélésen vesz részt a Gyermekjóléti 

Szolgálat képviselőjével és az önkormányzat gyámügyi előadójával. 

 Óvodai szintű, központi nyilvántartást hoz létre az ellátandó gyermekvédelmi 

feladatokról, rögzíti, hogy a nyilvántartásba került gyermekeknek milyen prevenciós, 

illetve segítő-támogató ellátásba kell részesülniük. 

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot. 

 Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten.  
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 Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, 

az eredményeket, ügyel a gyermekkel kapcsolatos adatok védelmére. 

 Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben 

családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 

 

Az óvodavezető feladatai: 
 

 Fő feladata a gyerekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése. 

 Biztosítja a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek óvodába kerülését, 

rendszeres óvodába járását. 

 Képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja és 

személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését. 

 Együttműködik védőnővel, gyermekorvossal, Biztosítja az egészségügyi 

szűrővizsgálatokat 

 

 A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett 

gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve 

ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. 

 Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, 

pártfogókkal, nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal 

foglalkozó szakemberekkel. 

 Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a 

helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt kollégái tudomására hozza. 

 Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak 

intézményi szintű megállapítását. 

 Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők 

között. 

 Továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak. 

 Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és 

minőségbiztosításában. 

 

A gyermekvédelmi munka várható eredményei: 

 

 Minden veszélyeztetett gyermek szerepel a gyermekvédelmi nyilvántartásban. 

 Minden veszélyeztetett gyermek családja tájékoztatást kap a támogatás lehetőségeiről, 

és segítséget ügyeinek elintézéséhez. 

 Minden rászoruló gyermek megkapja a jogosultság szerinti kedvezményeket. 

 Bizalommal fordulnak felénk a szülők. 

 Elfogadják javaslatainkat, segítségünket. 

 Segítő szolgálatok tanácsait igénybe veszik. 
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11. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, HABILITÁCIÓS, 

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

 

Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében. 

Óvodai nevelési programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe 

vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat. 

Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 

  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 

 Kiemelt célunk elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 

önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. 

Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást 

igénylünk az arra kijelölt intézménytől. 

 A habilitációs tevékenységünket team-munkában kialakított és szervezett folyamatban 

valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, a gyermeket nevelő óvónők, és 

dajkák vesznek részt. 

 Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az óvodai 

pedagógiai programba, így a napi óvodai életbe beágyazottan valósulnak meg, a 

gyermekek szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus 

közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. A team döntése 

szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő, habilitációs, illetve terápiás foglalkozásokra.  

 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas 

szervezeti kereteket alakítunk ki. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, hogy 

kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen az elfogadás, 

empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanítása- fejlesztésére, 

amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt. 

 Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon viselkedésminták 

adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét hangsúlyozza, --fontos a szülői-, 

gyermeki közösség befogadó attitűdjének kialakítása. 

 Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. 

 Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik esetében 

az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására. 

 A habilitáció részben a többi gyermekkel végzett munka során, differenciált bánásmóddal 

és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.  

 

A habilitáció általános célja: 

 

 A sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása 

 A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek 

fejlesztése 

 Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a használat 

tanítása 

 

A habilitáció fő területei: 

 

 az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése 
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 a motoros készségek fejlesztése 

 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs 

eszköz használatával 

 a szociális készségek fejlesztése 

 a kognitív készségek fejlesztése 

 az önellátás készségeinek fejlesztése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárás: 

 

 Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az 

integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási 

szabályainkról. 

 Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges problémáinak 

feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és rehabilitációs bizottság 

bevonásával közreműködünk a sajátos igények mielőbbi feltárásában. 

 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben, abban az esetben vehet részt 

gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, ezt a 

szakvélemény megállapítja. 

 Helyhiány esetén elsőbbséget élveznek az óvodába már a sérülés megállapítása előtt 

felvett gyermekek. A helyhiányt az óvoda vezetője saját jogkörében írásban 8 napon 

belül jelzi a szakértői és rehabilitációs bizottság felé. 

 A gyermekek csoportba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett gyermekek irányszáma 1-2 

fő, a mindenkor számot éves munkatervünk mellékleteként határozzuk meg, erről az 

óvodai nevelőtestület meghallgatása után, a fogyatékosság típusát, a speciális igények 

mértékét figyelembe véve az óvodavezető dönt. 

 Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek biztosítása 

után sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a 

többi gyermekkel való együttnevelést, 1-3 hónapos megfigyelési idő után ismételt 

szakértői vizsgálatát kérjük. 
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12. MELLÉKLETEK 

 

1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök és felszere-

lések jegyzéke 
A Pedagógiai Programunk megvalósításához az alábbi eszközök felszerelések szükségesek 

(az összeállításnál figyelembe vettük a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletet) 

 

Csoportszoba berendezési tárgyai: 

50 db óvodai feketetők, 50db gyermekszék, 8db gyermekasztal, fényvédő és dekorfüggöny 

ablakonként, 42m
2
 szőnyeg, 10 db játéktartó polc, 2db fektető tároló, 2db hőmérő, 2db eszköz 

előkészítő asztal, 2db textiltároló szekrény, 2db edény és evőeszköz tároló szekrény, 2db 

szeméttároló, 2db könyvszekrény, 50db öltözőrekesz és öltözőpad, 24db abrosz, 50db takaró, 

50 db lepedő. 

 

Ebédlő berendezés tárgyai: 

8db asztal, 30 szék, 2db tálaló asztal, 4db tálaló szekrény, 1db szeméttároló, 1db zsúrkocsi,  

 

Melegítőkonyha berendezés tárgyai: 

1db tároló szekrény, 1 db háromfázisú mosogató, 1 db asztal, 1db gáztűzhely, létszámnak 

megfelelő evőeszköz és tányér készlet. 

 

Gyermekmosdó berendezési tárgyai: 

10db falitükör, 5db/ 60 férőhelyes fogmosó polc, 50db fogmosó pohár, 5db körömkefe, 5db 

folyékony szappanadagoló,  

 

Tornaszoba felszerelése: 

4db tornapad, 2db zsámoly, 1db tornaszőnyeg (szivacs), 12m
2
 szőnyeg (hideg padló 

burkolására), 2db bordásfal, 2db mászó készlet, 1db mászókötél, 25db léglabda, 25db ugráló 

kötél, 25db bot, 25db süni labda, 25db tornakarika, 12db buzogány, 1db gyermekgyűrű, 2db 

füles labda, 2db egyensúlydeszka, 2db bújócső, egyéb speciális fejlesztő eszközök 

típusonként 2 – 2db, 25db maroklabda, 1 db Mozgáskotta készlet, Ayres terápiás eszközök 

(háló, pörgőtölcsér, gördeszka, gurulóhenger, tranbulin, rugósdeszke, 1 db Greifswaldi szer. 

 

Játékok: 

Szerepjátékok, építő, konstruáló és szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás 

eszközei a csoport összetételének megfelelően minden fajtából, érzékelő észlelő játékok, 

emlékezet, figyelem, képzeletfejlesztő játékok, gondolkodtató játékok fajtánként 1-2 

db/csoport. 

 

Ének, zenei énekes játékok: 

Felnőtt kézre: 1db xilofon, 4db triangulum, 4db kiscintányér, fajtánként 4db ütőhangszerek 

vegyesen, kézi csörgő készlet, harmóniafa, ritmus-szett, 2db fa kasztanyetta,  

Gyermekkézre: teljes hangszerkészlet (ritmus és hallásfejlesztők) 1db csoportonként 

 

Anyanyelvi fejlesztés eszközei: 

1db „képek az anyanyelvi neveléshez”, 6db kártyakészlet (szókincsbővítéshez), 1db 

bábkészlet csoportonként, könyvek csoportonként 20 db. 

 

Vizuális tevékenység: 
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Zsírkréta, filctoll, ceruzák, kréta, tempera, gombfesték, ecset, üvegfesték, tollak, olló, ragasztó 

különböző méretű és anyagú papírok, fólia, tus, henger, textilfesték, táblák, fűző, agyag. Festő 

és rajzkészlet 1-1 db csoportonként 

 

Külső világ tevékeny megismerés eszközei: 

1 – 1 szemléltető képsorozatok, 1 – 1 állatok, növények, közlekedés, emberek világa 

képsorozat, 1db minimat készlet, 20db tükör, 30db logikai készlet, 2db teljes alakot mutató 

tükör, nagyítókészlet 1db csoportonként, videó és hangkazetták, 1 televízió, 2db magnetofon, 

1db diavetítő, 1db vetítő vászon., évszaktábla 1 db Logico játékok 2db csoportonként, 

Kétkarú tanmérleg 1db/csoportonként, földgömb, közlekedési tábla készlet. 

Környezet ismereti fejlesztő eszközök 20db csoportonként, Matematikai fejlesztő eszközök  

20 db csoportonként, geometriai készlet 1-1 db csoportonként, mágneses játék 2 db 

csoportonként, Különböző földrészek térképekben 1db, 

 

Munka tevékenység eszközei: 

gyermek méretű szerszámok: locsoló kanna, gereblye, seprű, lapát, lombseprű, talicska 8-8db 

csoportonként 

 

Udvar: 

2db kerti asztal, 4 db kerti pad, 1db udvari homokozó, 1db takaróháló, 2 db mászóvár 4 db 

csúszdával, mászófallal, mászóhálóval, 2 pár mini kapu, 2db babaház, 2db lengőhinta, 1 db 

fészekhinta állvány, 1db mérleghinta, 1 db körforgó mászókával, mobil eszközök pl. 

kismotorok. 

 

Pedagógiai munkát segítő eszközök: 

Felnőtt asztalok székek, tároló szekrények, könyvszekrény, iratszekrény, telefon, számítógép, 

Internet hozzáférhetőség, e-mail cím, nyomtató, fénymásoló, lamináló gép, papírvágó, 

folyóiratok és szakkönyvek, védő és munkaruha, mentőláda. 

 

Felnőtt munkavégzéshez szükséges eszközök: 

Szennyes ruha tároló, mosott ruha tároló, automata mosógép, vasaló, vasaló állvány, hűtőgép, 

porszívó, takarító eszközök. 

Lombseprű, kerti olló, locsolótömlő, gereblye, ásó, kapa, ecsetek, kézi szerszámok. 
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2. Iránymutató dokumentumok, jogszabályok a Zöld Gólya Óvoda és 

Bölcsőde ÁMK Pedagógiai Programjának elkészítéséhez  
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 2018. szeptember 01-i módosítása 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 A Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ Alapító okirata 

 Nevelőtestületi határozatok 

 

A programkészítés módszertani segédanyagai  
 

Dr Pereszlényi Éva: Az óvodák szakmai fejlesztése Budapesti Tanítóképző Főiskola 

1994. 

Honi György: A pedagógiai program Raabe Könyvkiadó Kft 1994. Korszerű iskolavezetés 

közoktatási kézikönyv 

Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? Munkáltató könyv a helyi nevelési 

program készítéséhez NAT-TAN sorozat OKI, OKKER Bp. 1996. 

Nagy Jenőné: Segédlet az óvodák nevelési programjának elkészítéséhez. JNSZ Megyei 

Pedagógiai Intézet 1996. 

Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés! Az óvodai nevelési program 

előkészítő szakasza.  OKKER Bp. 1997. 

Dr. Füle Sándor: A helyi pedagógiai programok kidolgozása /OKKER Oktatási Iroda 1995. 

Nagyné Jánosi Éva: Pedagógiai programkészítés az óvodában. Módszertani segédanyagok 

Debrecen 1996. 

Dr. Pereszlényi Éva: A Helyi Óvodai Nevelési Program szakmai feltételrendszere /Alcius Bt 

Bp. 1997. 
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3. Felhasznált szakirodalom 
 

Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: Integrált személyiségfejlesztés osztatlan óvodai 

csoportban. /Óvónőképző Főiskola gyakorló óvoda Hajdúböszömény 1993. 

Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye 

óvodapedagógusoknak !Tárogató Kiadó Bp. 1993. 

Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana. /Nemzeti Tankönyvkiadó 1997. 

Balázsné Szűcs Judit: Az EMBER, aki óvodás /Bp. 1997. Litograph Kft 

Jávorszky Edit: Fejlődéspszichológia /Edutech Kiadó 1995. 

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában /Alex-Typo Kiadó Bp. 

1992. 

Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel /JNSZ Megyei Pedagógiai 
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