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Bevezető gondolatok 

 

Pedagógiai alapelveink meghatározásánál abból indultunk ki, hogy: 

- az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és 

a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 

irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával 

- különleges gondoskodást és védelmet biztosítunk a gyermeknek, mint fejlődő 

személyiségnek 

- a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége 

- óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt 

be. 

Helyi pedagógiai programunk figyelembe veszi az óvodapedagógusok módszertani szabadságát. A 

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

alapprogramja alapján készült, magába foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok eddigi 

tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva az alábbi törvényeket, rendeleteket: 

 

- 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

végrehajtásáról 

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

nevelésének irányelve 

- 20/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet az oktatási-nevelési intézmények működéséről, és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

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

kiterjesztése érdekében történő módosításáról. 
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1. A Bajóti Hétszínvirág Óvoda adatai  

 

Az intézmény elnevezése:   Bajóti Hétszínvirág Óvoda  

OM azonosítója:   202878    

Címe:     2533 Bajót Kossuth Lajos utca 69. 

Telefon / fax:     06-33-449-197 

E- mail:     ovoda@bajot.hu 

Az intézmény fenntartója:   Bajót Község Önkormányzata 

Az engedélyező szerv neve:   Bajót Község Képviselő-testülete 

A fenntartó szerve:   Bajót Község Önkormányzat 

Az intézmény vezetője:   Bagóné Toldi Györgyi 

Az óvodai csoportok száma:  3 csoport 

Óvoda személyi feltétele:  8 fő   

Óvodapedagógus:   4 fő (ebből 1 fő óvodavezető)  

Dajka:     2 fő 

Pedagógiai asszisztens:  1 fő 

Konyhai dolgozó:    1 fő 

A program készítője:    az óvoda nevelőtestülete 

A program benyújtója:   az óvoda vezetője  

 

2. Az óvoda helyzetképe  

Az óvoda múltjának és környezetének bemutatása: 

Bajót 1500 lelket számláló község Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegységtől északra, 

az Öregkő hegy tövében. A község első óvodája 1942-ben alakult, "iskolanapközi" néven és csak 

nyáron működött. 

Napközi Otthonos Óvodája 1955-től volt a községnek és egy osztatlan csoporttal működött. Hosszú 

évekig nem tudtak minden gyermeket felvenni, ezért a régi jegyzői lakást, mely az évek során 

sokféle funkciót töltött be, óvodává alakították, és 1974-ben vehettek birtokba az óvodások. A két 

csoport már az indulásnál 129 %-os kihasználtsággal működött. 
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1983-ban átadásra került egy új csoportszoba, öltöző és mosdó, így az évek óta gondot jelentő 

férőhelyhiány megoldódott. 

A Bajóti Napközi Otthonos Óvoda 2007. augusztus. 31- én jogutódlással megszűnt. 

Jogutód intézmény neve:   Bóbita Óvoda  

Az intézményi székhely címe:  2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér.11. 

Tagintézmény címe:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

A gyermekek létszámától függően változott a csoportok száma is.  

A Bóbita Óvoda, mint társulás 2014. július 1-vel megszűnt, ezáltal önálló intézményként működik 

tovább. A szétválás után kialakíthattuk saját arculatunkat, és folytathattuk tovább az általunk jól 

bevált, speciálisnak mondható pedagógiai programunkat. Nevünk Bajóti Hétszínvirág Óvoda lett, 

melyet a kollektíva közösen választott. Logónkat is magunk készítettük. Azért erre a névre esett a 

választásunk, mert a hét tevékenységközpontban sokszínű, változatos tevékenykedésre van 

lehetőség. 

Jelen állapot bemutatása: 

Jelenleg az intézmény 3 csoportos, 64 gyermek nevelését biztosítjuk. A folyamatos felújításoknak, 

korszerűsítéseknek köszönhetően az intézmény majdnem teljes mértékben kielégíti a vele szemben 

támasztott követelményeket. (A családi szoba, tornaterem, elkülönítő, fejlesztő szoba nem 

biztosított, csak hozzáépítéssel valósulhatna meg, melyre a községnek nincsen anyagi kapacitása). 

Tárgyi felszereltségünk biztosítja az ide járó gyermekek megfelelő fejlődését. Derűs, barátságos 

légkör uralkodik az óvodán belül, az itt dolgozók megtesznek mindent a környezet esztétikussá, 

otthonossá tétele érdekében. Szükségesnek tartjuk a jó munkahelyi légkört, az együttműködés 

megteremtését, ahol a pedagógiai, szakmai szabadság és önállóság biztosított. Ezért folyamatos az 

információ átadása, a szabad véleménynyilvánítás, az ötletek megvitatása, a jobbítási, megújulási 

szándék. Programunk legújabb módosítását éppen e tulajdonságok, valamint a törvényi előírások, 

módosítások, és a megfelelőség miatt tartottuk fontosnak. A sokféle újdonság, melyeket 

fokozatosan bevezettünk, kibővítette, színesebbé tette óvodai életünket, és a gyermekeknek, 

szüleiknek és partnereinknek is elnyerte tetszését. 

A gyermekek eltérő háttérrel érkeznek az óvodába, a szülők többsége munkanélküli, és csak 

bizonyos hányada rendelkezik állandó munkahellyel. Községünkben a roma közösség képviseli a 

kisebbséget, az óvodában a gyermeklétszám 63 %-át teszik ki. Ezeknek a gyermekeknek zöme 

hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű, perifériális szubkultúrából kerül be az óvodába. 

Mindezek a tényezők szükségessé teszik a hátrányok kompenzálását, az egyénre szabott 
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differenciálást és az esélyegyenlőség megteremtését. Ennek ismeretében dolgoztuk ki helyi 

programunkat.  

Hangsúlyozott szerepet kap programunkban az egészséges életmód szemléletének megalapozása, a 

környezet szeretetére, ismeretére és védelmére nevelés, a hagyományápolás, valamint a családok 

bevonása a nevelési folyamatba.  

Alapító Okiratunkban megfogalmazottak szerint felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált nevelését, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, Bajót község 

közigazgatási területén. 

Feladatunknak tekintjük: 

enyhe fokban értelmi sérült, beszédfogyatékos, enyhe hallássérült gyermekek integrált nevelését 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 

és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelését 

a pedagógiai szakszolgálat által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek nevelését 

 szakértői véleménnyel ellátott beintegrálható autista gyermek nevelését. 

Hiszünk abban, hogy az egészséges gyermekközösség fejlesztően hat a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekre. A többi gyermek is toleránsabbá válik azáltal, hogy együtt nevelkedik velük. 

 

2.1. Gyermekkép, óvodakép, küldetésnyilatkozat 

2.1.1. Gyermekképünk  

Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem 

helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény 

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

környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s 

meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Célunk:  

Az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyermekek önmagához, és a különböző közösségekhez 

való viszonyának fejlesztése, mellyel megvalósul a személyiség komplex fejlesztése. Mindezt 

igyekszünk a kor kihívásainak megfelelően megvalósítani.  

Gyermekképünket az alábbiak alapján tartjuk fontosnak kialakítani: 
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kiindulópontnak tekintjük, hogy a gyermek egy fejlődő személyiség, individuum, aki érzelmein 

keresztül tapasztalja meg közvetlen környezetét életkoronként (életkori szakaszonként) és 

egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak fejlődését több tényező együttesen határozza 

meg: 

- genetikai adottságok 

- az érés sajátos törvényszerűségei 

- spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

- olyan személyi és tárgyi környezetet igyekszünk biztosítani, amely a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását segíti 

- óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó 

- minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget 

- figyelembe vesszük az ismeretszerzési folyamatok tervezéskor a gyermekek 

szociokulturális környezetét, ezért a felzárkóztatás, a differenciálás fontos részét képezi 

a mindennapjainknak 

Olyan egyéniségeket szeretnénk nevelni a családokkal együtt, akik:  

- derűs, vidám, nyitott, érdeklődő, kreatív beállítottságúak 

- környezetükben eligazodó, természetet óvó és védő személyiségek 

- az újdonságok befogadására képesek 

- önmagukat helyesen értékelik, siker orientáltak 

- a problémákra segítséggel megoldást találnak 

- becsületesek, őszinték, udvariasak és illemtudóak 

- megfelelő önbizalommal rendelkeznek 

- társaikat megértik, mások problémáira érzékenyek, toleránsak és elfogadóak a 

mássággal szemben 

- jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek (barátkozó, figyelmes, segítőkész, 

együttérző stb.) 

- kíváncsiak, tisztelik a hagyományokat és óvják, védik környezetüket. 

 

2.1.2. Pedagógusképünk  

Az óvodapedagógus a nevelőmunka kulcsszereplője. Elfogadó, támogató, segítő attitűdje modellt, 

mintát jelent a gyermek számára. Szeretetteljes bánásmódja érzelmi biztonságot nyújt a 
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gyermeknek, harmonikus személyisége, együttműködésre való hajlama segíti az összehangolt 

munkát. 

Olyan óvodát szeretnénk kialakítani, melyben a pedagógus: 

- fejlődőképes, innovatív, kész a pedagógiai megújulásra, fejlődésre 

- kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjával mind a gyermek mind a felnőttek 

munkáját segíti 

- nyitott, derűs magatartásával elősegíti a szülőkkel való együttműködést  

-  alapos elméleti, pedagógiai, pszichológiai szakmai tudásra tett szert 

- széleskörű módszertani repertoárral rendelkezik 

- alkalmazza a modern információs és kommunikációs technikákat  

- tud egyénre szabottan motiválni, személyre szólóan értékelni, fejleszteni, differenciálni  

- az egész életen át tartó tanulás képességével bír 

- ápolt, szolid megjelenésű, az alkalomhoz illően öltözködik, mindig mértéktartó. 

Az óvodapedagógus és a nevelő munkát közvetlenül segítők (pedagógiai asszisztens, dajka) 

együttműködése: 

Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka és a pedagógiai asszisztens munkája is 

hozzátartozik. Célunk az óvodapedagógusi, a dajkai és a pedagógiai asszisztensi munkakör 

összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és ezeknek a munkaköröknek a 

nevelőpartneri rangra emelése.  

Kompetens szerepköri feladataik: 

- az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése 

- a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbítása  

- a megszerzett ismeret és tudásanyag gyakorlati munkájába való beépítése 

- saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítése  

- lelki egészségének védelme  

- az óvodapedagógus útmutatása alapján egyéni bánásmód elvének és a differenciált 

módszerek alkalmazása 

- a gyermekek tevékenységének támogatása, önállóságuk erősítése. 
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2.1.3. Óvodaképünk 

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

kiegészítője. Óvodába a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig járhat. Szorgalmazzuk 

azoknak a két és fél éves gyermekeknek a felvételét, akik számára az óvodai elhelyezés különösen 

fontos. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvodának három funkciója van: 

- óvó-védő 

- szociális 

- nevelő-személyiségfejlesztő. 

Az óvodánk: 

- biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit 

- közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését 

- pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek 

környezettudatos magatartásának kialakulását  

- megismerteti őket a kisebbség szokásaival, értékeivel, kötődést hoz létre a kisebbség 

kultúrájához 

- tiszteletre és megbecsülésre neveli a gyermekeket. 

Olyan óvodát kívánunk kialakítani a gyermekeknek, amelyik:  

- esztétikus, inger gazdag környezetet, élményekkel teli óvodai életet teremt 

- barátságos, családias, érzelmi biztonságot nyújtó, inkluzív, befogadó légkört alakít ki  

- lehetőséget biztosít a komplex tevékenységek, feladatmegoldások, technikák és az 

ismeretek választásának tekintetében 

- életkori sajátosságaiknak, egyéni képességeiknek, eltérő fejlődési ütemüknek 

megfelelően differenciáltan fejleszt  

- kiemelt helyre helyezi a szabad játék, a tapasztalatszerzés, az alkalmazóképes tudás 

megalapozását, a környezettudatos magatartás kialakítását 

- értékként kezeli a másságot, az egyéni eltéréseket, támogatja a közösséggé válást, a 

szocializációt (individualizálva szocializálunk)  
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- segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését 

- az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatja a befogadás 

lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, erősítését. 

 

2.1.4. Óvodánk küldetésnyilatkozata  

Óvodánkban folyamatosan bevezetésre és bővítésre került a jeles napok megtartása, a 

hagyományőrzés, a környezetvédelem, a környezet szeretetére és megóvására törekvés és az 

egészségfejlesztés. Célunk a nevelés minden területén (testi, lelki, értelmi) az óvodába járó 

gyermekek fejlesztése, egyéni és speciális nevelési szükségleteinek kielégítése egyéniségük 

tiszteletben tartása mellett.  

Programunkban megfogalmazott értékeink, az óvoda jelenlegi minőségének folyamatos, tudatos 

továbbfejlesztése.  

Arculatunkat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljünk:  

- a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak  

- az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjának 

- az óvoda Alapító okiratának 

- a pedagógiai etika követelményeinek  

- a szülői igényeknek  

- a fenntartó elvárásainak. 

Óvodaképünk összegző kifejezésére az alábbi idézetet választottuk, mivel egész óvodai 

programunkat, szemléletünket hűen tükrözi: 

 

„Kisgyermekem csak nézzél szerteszét 

Éretted van itt minden, ami szép.” 

Várnai Zseni 

 

2.2. Célok, alapelvek, feladatok  

2.2.1. Óvodánk nevelési céljai 

Elsődleges célunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja által megfogalmazott nevelési és 

fejlesztési követelmények betartása, érvényesítése segíteni az óvodás korúak sokoldalú, 
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harmonikus fejlődését, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével, megfelelő, változatos módszerek alkalmazásával (ideértve a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek ellátását is) az érzelmi biztonság burokrendszerében a gyermek testi 

(szomatikus), értelmi (mentális), érzelmi (emocionális) és közösségi (szociális) fejlődésének 

elősegítése az eltérő, a másság, a különbözőségek figyelembevételével olyan 

személyiségtulajdonságok megalapozása, melyek egy demokratikus társadalomban az új 

körülmények hangsúlyossá tesznek és az önmegvalósításhoz leginkább szükségesek a környezetre 

való tudatos odafigyelés, a hagyományaink ápolása (jeles napok), a partnereinkkel való kapcsolat 

erősítése a zökkenőmentes iskola átmenet biztosítása, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges 

érettség kialakítása. 

 

2.2.2. Nevelésünk alapelvei 

Pedagógiai alapelveinket úgy határoztuk meg, hogy az évek alatt kialakult hagyományokra, 

szokásokra építve az óvodai munka nyugodt, kiegyensúlyozott maradhasson, ugyanakkor nyitott 

legyen a pedagógiai újítások, eljárások befogadására. 

Alapelveink: 

- a gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, bizalom övezze 

- minden pedagógiai eljárást a gyermekek szeretete és tisztelete vezéreljen 

- nevelésünk megalapozza az önálló tanulást segítő szociális és kommunikációs 

kompetenciák fejlődését 

- a gyermek személyiségéhez igazodó pedagógiai intézkedések, módszerek alkalmazása, 

a segítő, együttműködő, kooperatív, ösztönző és aktivizáló magatartás 

- a gyermek gondozottságának, fizikai szükségletének kielégítése, biztosítása, egyéni 

mozgásigény fejlesztése, a mozgás megszerettetése  

- gyermekközpontú óvodai élet biztosítása életkoruknak megfelelő szabad játékkal, 

sokféle élményt, tapasztalatot nyújtó tevékenységi lehetőség biztosításával, a 

természetes kíváncsiság kielégítésével 

- érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos légkör megteremtése, megalapozott, következetes 

és rugalmas szokásrendszer kialakítása révén 

- a családokkal őszinte partneri együttműködés gyermekük harmonikus fejlesztése 

érdekében, közös élmények szervezésével 
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- tevékenységek által a gyermek életre nevelése, környezettudatos magatartás 

megalapozása 

- játékos elemeket tartalmazó munkajellegű tevékenységek biztosításával normák, 

értékek, szabályok kialakítása 

- a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosítása, a pedagógus és a pedagógus munkát segítő dolgozók modell 

szerepének érvényesítése. 

Integrált nevelés keretében felvállaljuk a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási 

nehézségekkel küzdő és a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését és az 

esélyegyenlőség megteremtését.  

 

2.2.3. Nevelésünk feladatai 

Nevelési koncepciónkat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek 

figyelembe vételével egyéni adottságaikból kiindulva valósítjuk meg. 

- az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése 

- a gyermek érezze, hogy „fontos vagy Nekem, Rád figyelek, segítek Neked, ha szükséged 

van rá” 

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenység biztosítása, különös 

tekintettel a szabad játékra 

- tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítése  

- az óvodás gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, differenciált fejlesztése, 

különös tekintettel a szociálisan hátrányos, illetve veszélyeztetett gyermekekre 

- SNI gyermekek integrált óvodai nevelése abban az esetben, ha a gyermek normál óvodai 

csoportban fejleszthető  

- a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, és a hazájukat elhagyni kényszerülő családok 

(migráns) gyermekeinek esetében az önazonosság megőrzésének biztosítása és ápolása, 

az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása 

- az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   13 

 

- helyes viselkedéskultúra kialakítása - olyan erkölcsi normák, szokások kialakítása, 

amelyek értékes tulajdonságokat jelentenek a gyermek személyiségének formálásához. 

 

3. Programunk nevelési feladatrendszere 

3.1. Egészséges életmód alakítása  

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban 

kiemelt jelentőségű. Teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy minden gyermek részesüljön a 

teljes testi, lelki, jóllétet, egészséget, egészségi állapotot hatékonyan fejlesztő a mindennapok során 

rendszer szerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Végső célunk az önfejlesztő 

személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magába foglalja az önállóságra nevelést, az 

egyéniségfejlesztést és az én, személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. 

Egészségnevelés, prevenció, korrekció megvalósítása különböző szervezeti keretek között.  

Célja:  

- a mindennapok során olyan tematikus mozgás fejlesztése, amely segíti a gyermekek 

egészséges életmódra – mozgásszeretetre nevelését, valamint a prevenció és korrekció 

megvalósítását 3-7 éves korban. A kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzése és 

korrekciója. Nagy hangsúlyt fektetünk a motoros és koordinációs kompetenciák 

fejlesztésére. Ezen kompetenciák fejlesztése nagyban hozzájárul az idegrendszer 

éréséhez és fejlődéséhez.  

- a mozgásfejlesztés különböző szervezeti kereteit használjuk: tervezett mozgásfejlesztés, 

mindennapos testnevelés, szabadjátékban megjelenő mozgások, gyermektorna  

- gyakorlatunk alkalmazása az egészséges életmód szokásrendszerének kialakulását 

segíti.  

Nevelőmunkánk célja:  

- a gyermekek egészségének, testi fejlődésének, fizikai állapotának védelme, fejlesztése 

az egészséges életmód igényének kialakítása, az egészséges életmódot erősítő 

tevékenységek biztosítása  

- az egészséges életvitelhez szükséges jártasságok, készségek, kompetenciák formálása 

- az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve a gyermekek egészségének 

védelme, óvása, az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése (tisztálkodás, 

étkezés, öltözködés, testápolás) 
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Az egészséges életmód kialakításában a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus 

a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekkel, egyúttal segíti önállóságuk 

fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. ld. egészségfejlesztő program. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése  

- az egészséges életmód szokásainak kialakítása, különös tekintettel az etnikai kisebbség 

gyermekeire, társra figyelés fejlesztése helyes napirend bevezetésével 

- az egészséges életmód megőrzése, helyes testtartás kialakítása, edzés és prevenció 

- alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése  

- a szomatikus, szociális és pszicho higiénés nevelés 

- az érzékszervek egészséges működésének segítése 

- a harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, testi képességek, a mozgáskultúra 

fejlesztése, a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése  

- baleset-megelőzése, a balesetvédelmi magatartásformák betartása (óvó-védő 

intézkedések) 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása (újrahasznosítás, PET palack) 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- alakuljon ki a gyermekek igénye az egészséges életmódra 

- a testápolási szokásoknak megfelelően felszólítás nélkül önállóan tisztálkodjanak 

- környezetüket igyekezzenek rendben tartani 

- esztétikusan terítsenek, higiénikusan étkezzenek 

- önállóan öltözködjenek 

- szeressenek mozogni, kitartóak legyenek, a mozgásos játékokban ne fáradjanak el 

könnyen 

- tudjanak nehéz labdát elhajítani, mászókán mászni, egy lábon ugrálni, helyből páros 

lábbal elugrani. 

- képesek legyenek labdát egy bizonyos helyre gurítani, két kézzel eldobni, elkapni, 

kontrolláltan futni, megállni akadály alatt – felett – mellett elhaladni, egy lábon állni, 

keskeny vonal mentén végig sétálni 

- alakuljon ki a kéz dominanciája mindenkinek az óvodáskor végére 
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- tudjanak apró tárgyakat felvenni, egymáshoz illeszteni 

- tudjanak begombolkozni, cipzárt húzni, cipőt fűzni, kötni, ollóval vonal mentén vágni, 

kontrolláltan rajzolni 

- megfelelően használják az író és evőeszközöket, az ollót. 

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha óvodáskor végére a gyermekek: 

- 90% önállóan tisztálkodik, szokásoknak megfelelően mos kezet, 80% fogat,  

- 90% a megbeszélt szokásoknak megfelelően használja a WC – t 

- 90% önállóan öltözködik, 90 % begombolkozik, cipzárt húz, 80% cipőt fűz, köt, 

megfelelő tempóban 

- 70% megfelelően használja az íróeszközöket, 70% ollót, 80% evőeszközöket 

- 70% kitartóan részt vesz a mozgásos játékokban (nem fárad el könnyen) 

- 80% tud kontrolláltan futni 

- 80% tud mászókán mászni 

- 70% labdát, babzsákot két kézzel eldob, elkap 

- 80% képes akadály alatt, felett, mellett elhaladni. 

 

3.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

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

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Nevelőmunkánk célja:  

- a gyermekek egyéni érdekeinek, képességének kibontakoztatása a közösségen belül, 

illetve a csoport normáinak tiszteletben tartásával  

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék  

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

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze  

- az óvoda segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának 

alakulását, ugyanakkor engedjen teret önkifejező törekvéseinek  

- társas élet szabályaihoz való alkalmazkodás és az önérvényesítés erősítése, melyet 

pozitív attitűd jellemez 
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- erkölcsi érzelmek megalapozása, szociális érzékenység kialakítása (szülőföldhöz, 

emberekhez, kortársakhoz való viszony) 

- érzelmi zavarok tompítása, oldása 

Az érzelmi biztonság és a pozitív érzelmek fejlesztése az alábbi elvek érvényesítésével valósul meg:  

- élethelyzetekben, szituációkban az érzelmeket aktivizáló hatásokkal 

- a művészetek eszközeivel 

- a minden gyermek felé kiterjesztett szeretetteljes elfogadással és megértéssel 

- az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával és a szükséges 

kontroll erősítésével 

- ha szükséges speciális felkészültséggel rendelkező szakember bevonásával – a szülővel, 

óvodapedagógussal együttműködve.  

A gyermek és a nevelő között létrejövő érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja szociális 

érzékenységét, közérzetét. A jó közérzet növeli biztonságérzetét, nyitottabbá teszi a gyermeket 

társai felé és a szeretett felnőtt mintájának követésére ösztönzi. Óvodáskorban a modellválasztás 

legfőbb indítéka a szeretet, majd a kortársak szociális vonzereje készteti őt mintakövetésre.  

Óvodapedagógus feladatai: 

- segíteni a gyermekeket a szülőktől való zökkenőmentes elválásban 

- megismertetni velük társaikat és az óvodában dolgozó felnőtteket, gondoskodni a 

kedvező érzelmi hatásokról 

- a társadalmi élet alapvető ismereteinek közvetítése közös élmények, tevékenységek, 

tapasztalatok útján 

- a gyermekek fejlődéséhez igazodó szokás és normarendszer kialakítása 

- a szeretet és kötődés képességének fejlesztése 

- a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) erősítése 

- a tevékenységekben az eredményre törekvés, akadályok leküzdésére nevelés 

- az érzelmek kifejező képességének fejlesztése, véleményalkotásra késztetés  

- a személyes és a csoportélet hagyományainak ápolása  

- az élménybefogadás képességének fejlesztése  

- az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése  
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- a szociális technikák megalapozása, erkölcsi szociális érzékenység fejlesztése, 

önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése 

- az erkölcsi értékek alakítása az erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül a jó – 

rossz felismerése, az őszinteség, az igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a 

gyengébb védelme, segítése – a saját élethelyzetekben való megtapasztalása, érzelmi 

átélése mellett – megfelelő értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján 

alapulva. 

A szocializáció összetett folyamat, amelyben a gyermekek sokféle tapasztalatot szereznek. A 

fejlődést támogató óvodapedagógus átgondolt, a gyermekekre figyelő nevelő munkájával 

befolyásolja a folyamatot. A gyermekek között jelentős eltérések vannak a szociabilitást, az 

együttműködés szokásait, az alapvető magatartásmódokat tekintve. Ezek a különbségek részben az 

egyéni jellemzők, másrészt a családi nevelés hatására alakulnak ki. 

Az óvodáskorú gyermek szociális viszonyai kezdetben helyzeti eredetűek. A hely, a téri 

összetartozás meghatározó a „mi” – tudatban. Később a kortársak és az óvoda dolgozói jelzésekkel, 

értékeléseikkel segítik a gyermek énképének kialakulását. Megtanulja megismerni önmagát, az 

együttélés szabályait, a társas életben elvárt viselkedésmódokat. 

Nevelőmunkánk célja: 

- a gyermekek egyéni érdekeinek, képességének kibontakoztatása a közösségen belül, 

illetve a csoport normáinak tiszteletben tartásával  

- társas kapcsolatok létrehozása, erősítése közösen szervezett tevékenykedéssel  

A szocializáció feltételei: kontaktus másokkal, a társakkal, a személyes kommunikálás lehetőségei. 

A tagolt tér kisebb csoportosulásokra ösztönöz, tartalmasabb interakciókra ad esélyt. A gyermekek 

érzelmi kötődései nem ugyanolyan erősek minden gyermek irányában. A szeparációs lehetőségek 

erősítik a baráti kapcsolatokat, ezért a gyermekek teljes szabadságot kapnak - szociális 

szükségleteiktől függően - a terek formálásában. A mobil berendezés jól szolgálja a gyermekek 

változó elkülönülési, vagy együttműködési igényeit. A szocializáció szempontjából a szabad 

játéktevékenységnek van a legnagyobb jelentősége. A tevékenységközpont-rendszer, a játéktér, 

amelyben a feltételeket a gyermekek és az óvodapedagógus közösen alakítják. A játék szabadsága 

és a gyermekek önkiteljesedése a közösségi élet szabályai között ésszerű korlátokkal valósul meg. 

A közösségi szabályok megalkotásában és közvetítésében indirekt módon vezérlő szerepet tölt be 

az óvodapedagógus, lehetővé téve a folyamatban a gyermekek aktív közreműködését.  
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Az óvodapedagógus feladatai:  

- a társadalmi élet alapvető ismereteinek bővítése, közvetítése közös élmények, 

tapasztalatok útján  

- az alapvető udvariassági szokások, magatartásformák fejlesztése, a viselkedéskultúra 

megalapozása mintakövetéssel 

- a közösségi élet szokásainak és az együttműködés szabályainak alakításában a 

gyermekek aktivizálása egyezkedésekkel, kompromisszumokkal  

- a konfliktusok megbeszélésének és rendezésének bemutatása indirekt formában, 

demokratikus légkörben  

- a társas élet szabályaihoz való alkalmazkodás és az önérvényesítés erősítése a 

gyermekek társas kapcsolatainak megfigyelése és alakítása (a magányos gyermekek felé 

a páros kapcsolat erősítése) 

- a tevékenységekben az eredményre törekvés, akadályok leküzdésére nevelés, az 

együttműködés és a versengés képességeinek megalapozása, fejlesztése  

- az akarat fejlesztése, a pozitív, illetve negatív visszajelzések toleráns viselése 

- a reális, a saját értékeit felismerő énkép alakítása, önismeret, önértékelés fejlesztése a 

gyermekek természetes megnyilvánulásaira, és teljesítményére adott tényleges és 

pozitív megerősítésekkel 

- a követendő minta alapján együttműködésre, toleranciára nevelés 

- a gyermekek elképzelései, törekvései és döntései alapján - a szülők bevonásával - a 

csoportélet hagyományainak alakítása és ápolása, az együttélés szabályainak kialakítása 

- a mikro csoportos tevékenységek körének bővítése a felajánlott, szervezett keretekben  

- a társas szabályjátékok bevezetése, szabálykövetés igényének kialakítása  

- a hazához, tájhoz, kultúrához kötődés erősítése, az értékek megbecsülésére nevelés, a 

gyermekélet tájjellegű hagyományainak ápolása a családok, idősebb generációk 

bevonásával, igényes rendezvények megtartásával  

- a gyermekek személyes vonatkozású ünnepeinek közös szervezése az óvodában 

(csoporttársak, a család és az óvodapedagógus részvételével)  

- a gyermeket érintő pozitív családi események alkalmankénti számbavétele és 

megünneplése (pl. születésnap, testvér születése stb.)  

- ösztönzés a megkezdett tevékenységek befejezésére  

- identitás zavarok kezelése, erre vonatkozó szakirodalom tanulmányozása 
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- a gyermeket annak elfogadására, megértésére nevelés, hogy az emberek különböznek 

egymástól 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerinti együttműködés az 

ágazati jogszabályokban meghatározott szociális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel 

- a hátrányos helyzetű gyermekek egyénre szabott beszoktatása 

- az óvoda valamennyi alkalmazottja modellértékű kommunikációja, bánásmódja és 

viselkedése  

- eljárások, módszerek alkalmazása a gyermekek alaposabb megismerése érdekében 

(megfigyelések, beszélgetések, célzott beszélgetések, meghallgatás stb.).  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermek az óvodáskor végére belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben 

majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik 

- kedvező iskolai légkörben, álljon készen az iskolai élet, és a tanító elfogadására 

- a gyermekek rendelkezzenek pozitív énképpel, legyen kulturális identitásuk 

- legyenek önállóak, ismerjék saját értékeiket, erősségeiket, rendelkezzenek megfelelő 

önbizalommal 

- ismerjék és tartsák be a viselkedési szabályokat, érzelmeiket megfelelő módon tudják 

kifejezni és kezelni 

- legyenek képesek több napon keresztül egy azon játékban együttesen részt venni. 

- legyenek ötleteik és kiválasztott barátaik a játék folyamán 

- élvezzék a szabályjátékokat és képesek legyenek a normák betartására, a kivárásra, a 

vereség elviselésére 

- kötődjenek óvodájukhoz, társaikhoz és a felnőttekhez 

- legyenek tisztelettudóak, érdeklődjenek társaik, barátaik, a felnőttek iránt 

- fogadják el és értsék meg a másságot (más etnikumú, speciális nevelési igényű társak 

elfogadása), legyenek képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre 

- vállaljanak felelősséget a csoportban, (naposság, öltöző, mosdó), segítsenek a 

rendrakáskor, óvják a csoport tárgyait, eszközeit 

- a kompromisszumok, konszenzusok megoldására megfelelő szabályokat alkalmazzanak 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek rendelkezzenek önbizalommal 
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- ismerjék szűkebb, tágabb környezetüket, tájékozottak legyenek a körülöttük folyó 

eseményekben 

- egyre több szabályhoz tudjanak alkalmazkodni (önállóság, önfegyelem) 

- az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek ismerjék saját kulturális értékeiket, 

hagyományaikat 

- legyenek optimista szemléletűek, jókedvűek. 

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha óvodáskor végére a gyermekek: 

- 70%-nál domináns a szerepjáték 

- 95% különböző hátterű gyerekkel is játszik 

- 60% érdeklődést tanúsít a különbözőség iránt  

- 70% a csoport szabályainak megfelelően oldja meg a konfliktusokat, megfelelő szavakat 

használja a konfliktus rendezése során 

- 70%-nál ha szüksége van valamire társától, megvárja, míg az illető befejezi, amivel 

éppen foglalkozik 

- mielőtt elvenne valamit a másiktól, elkéri 100% 

- 70%-nál megjelennek játékukban az óvoda által preferált viselkedési szabályok 

- 80% jókedvű, tud örülni a kis sikernek is. 

 

3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, áthatja 

az óvodai élet minden mozzanatát. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző 

formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. Legfontosabb eszköznek tekintjük a szociális kapcsolatok 

kiépítésénél, és a gyermekeink közötti kommunikáció fejlesztésénél. A mindennapos mesélés, a 

népi mondókák, az éneklés, a hagyományápoló tevékenységek gyakorlása által a gyermek 

intenzívebben részesül az anyanyelv élményében, ahol megvalósul a természetes beszéd és 

kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése. Óvodánkban azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek 

nagyon eltérő szinten beszélnek. Egyre több a megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás gyermek. 

Az élettani beszédhibák a normális fejlődés nem szükségszerű, de előforduló velejárója. Az ép 

fejlődés határain belül, igen nagy egyéni fejlődésbeli különbségek lehetnek. Ebben belső (családi, 
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alkati) tényezőkön és külső (környezeti) hatásokon kívül más faktorok is szerepelnek, pl.: a 

gyermek neme. A fiúknál lassúbb az érési folyamat, gyakoribb a megkésett beszédfejlődés.  

„Ha a gyermek másfél éves és még nem beszél, azt „fiziológiás némaságnak” nevezzük. 

Amennyiben hároméves korig sem indul meg a gyermek beszéde, úgy az súlyosan retardált, 

„patológiás”. Természetesen, ha a gyermek később kezd beszélni, az élettani hibák is tovább 

tartanak.” (Murayné Sz. Éva: Játékos beszédnevelés)  

Ennek ismeretében, és mivel tudjuk, hogy 3-6 éves korig a nem túl súlyos hiányok és hibák még 

viszonylag jól korrigálhatók, a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztését éppoly fontosnak 

ítéljük, mint a tehetségesek gondozását.  

Tapasztalatunk alapján a felfokozott életritmusú világunkban vannak olyan családok, ahol keveset, 

vagy korlátozottan beszélgetnek a gyermekeikkel, ezért beszédkészségük nagyon alacsony 

színvonalú. Ők nehezen tudják megértetni, kifejezni magukat. Óvodába lépéstől fogva feladatunk 

a gyermekek beszédkedvének alakítása. A beszédészlelésen-beszédmegértésen, kiejtésen van a 

legnagyobb hangsúly. A jó beszédmegértéshez, új szavak megtanulásán és szókincsbővítésen át 

vezet az út. Nem elhanyagolható a fogalomértelmezéshez az érzékszervi észlelés és 

tapasztalatszerzés erősítése.  

Nevelő munkánkba tudatosan építjük be az egyes területek fejlesztését.  

Az anyanyelv fejlesztésének célja intézményünkben:  

- a tevékenységhez kapcsolódó helyzetekben a gondolatok kifejezésére nevelés és az 

ehhez szükséges nyelvi fejlettség elérése 

- a gyermek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének segítése a gyermekirodalmi 

alkotások megismertetésével 

- az egyéni érdeklődés, kíváncsiság kielégítése, inger gazdag környezet megteremtésével 

- a természetes beszéd- és kommunikációs kedv fenntartása kötetlen beszélgetés, 

figyelmes meghallgatás által 

- a folyamatos beszéd gyakorlására, a szókincs bővítésére, a nyelvi kifejezés eszközeinek, 

variálására, a kommunikáció valamennyi eszközeinek alkalmazására törekvés 

- a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylésére 

fordított figyelem  

- helyes mintaadás, beszélő környezet megteremtése (beszélgető kör).  

A kommunikáció képességét az óvodás kor legfontosabb alapképességének tekintjük. Minden 

gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. A gyermek magatartásának alakulása 
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szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése. 

Óvodapedagógus feladatai:   

- a tapasztalatok, érzelmek, gondolatok szóbeli kifejező készségének fejlesztése 

- a konfliktushelyzet megfelelő kezelése, a kommunikációs képesség, önkifejezés 

eszközeinek fejlesztése 

- a nap bármely szakában spontán kialakuló kommunikáció segítése a felnőttekkel és a 

gyermektársakkal egyaránt, kommunikációs kedv fenntartása 

- olyan játékos tanulási helyzetek teremtése, melyben a gyermekek gyakorolhatják a 

helyes kommunikációt, illemet  

- az írott nyelv iránti érdeklődés támogatása irodalmi műveken keresztül  

- az érthető, jól artikulált beszéd követésére ösztönzés  

- a gyermek szókincsének folyamatos bővítése spontán beszélgetési lehetőségek 

teremtésével, mesék, versek megismerésével  

- beszédmegértés fejlesztése természetes és tiszta beszéddel  

- beszédszervek erősítése, helyes beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása 

játékos formában 

- az anyanyelv bővítése beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel 

(a javítgatás elkerülésével)  

- valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő 

ösztönző környezet biztosítása  

- differenciált egyéni képességfejlesztés a felajánlott tevékenységekkel, az óvónő által 

kezdeményezett szabályjátékokkal, anyanyelvi játékokkal  

- indokolt esetben szakember bevonása a helyes beszéd kialakítása érdekében 

(logopédus).  

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermekek tevékenységét, társakkal, felnőttekkel való kapcsolatát kísérje beszéd 

- érzelmeiket, gondolataikat bátran fejezzék ki beszéddel 

- alakuljon ki a beszélő magatartás játék közben 

- helyesen ejtsék a magán és mássalhangzókat, megfelelően használják az igéket, 

szófajokat 

- beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérjék  
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- értsék meg a gesztusnyelvet, ismerjék fel a nonverbális üzeneteket 

- a verbális információkra megfelelő választ tudjanak adni 

- képesek legyenek elmesélni saját kitalált történetet, mesét 

- tudjanak koncentrálni a szóban előadott szövegre 

- szeressék a mesét, mesehallgatás alatt a történetre összpontosítsanak 

- szívesen bábozzanak, dramatizáljanak  

- tudják elmondani, mi van a képen, alkossanak összetett mondatokat 

- képek alapján logikus sorrendbe mondják el a történetet 

- a történethez képeket, rajzokat készítsenek 

- alkalmazzanak megfelelő mondatszerkezeteket, mondatfajtákat a spontán beszédben  

- tudják türelmesen végighallgatni, megérteni mások beszédét.  

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha óvodáskor végére, ha a gyermekek: 

- 90% megérti a gesztusnyelvet, követni tudja a kéréseket, utasításokat 

- 80% helyesen ejti a hangokat, 70% bővített mondatokba beszél 

- 80% figyelmesen hallgatja a mesét, 70% tud ismert szöveget, történetet visszamondani, 

mesélni 

- 70% szereti a könyvet, 25% maga is szívesen készít. 

 

4.  Az óvodai élet megszervezésének elvei  

4.1. Személyi feltételek  

Az óvodai a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Kulcsszereplője az óvodapedagógus, 

akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, 

támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. A nevelőtestület azonos célokért, 

azonos elvek alapján, változatos és új módszerekkel dolgozik.  

Az óvodapedagógusok nagymértékben támaszkodnak nevelőmunkájukban a szakképzett technikai 

dolgozókra, akik megfelelő szinten tájékozottak az óvodánkban folyó nevelés elveiről, 

módszereiről. Nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett közös céljaink, értékrendünk 

megvalósításáért, kölcsönös bizalom és a színvonalas munkavégzés jellemzi mindennapos 

tevékenységeinket. Legfontosabb mindig a gyermekek érdeke, minden, ami az óvodában történik, 

ezt szolgálja. Munkánk személyes motivációi közül meghatározó a gyermekszeretet. 
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Értelmezésünkben ez a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, és azt, hogy mindenkit a lehetőségeihez 

és képességeihez mérten maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk kell. 

Jelenleg az óvodában 8 fő közalkalmazott dolgozik, a nevelőmunkát 4 fő óvodapedagógus látja el. 

A nevelő- oktató munkát 2 fő dajka segíti, és az óvodapedagógusok munkáját egy fő pedagógiai 

asszisztens is támogatja. 

A konyhán 1 fő kisegítő személyzet látja el a tálaló konyhai feladatokat.  

Utazó gyógypedagógus végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. 

Utazó logopédus végzi a beszédhibák korrekcióját. 

A program megvalósításához elengedhetetlen a személyi feltételek megléte. Az országos méreteket 

öltő pedagógushiány egyre több óvodát érint, beleértve a miénket is. Kollektívánk fokozatosan 

lecserélődik, szükség van a megújulásra, fiatalításra. 

 

4.2. Tárgyi feltételek, felszereltség 

Az intézmény eredetileg nem óvodának épült és szükségmegoldásokkal, a már leírt többszöri 

átépítés során nyerte el jelenlegi működési állapotát. A korszerű működési feltételekhez hiányzik a 

tornaterem, az elkülönítő, és a fejlesztő szoba, ami jó körülményeket teremtene a munkát segítő 

kollégák számára.  Nincsen az óvodának nevelőszobája, felnőtt öltözője. A hiányzó helyiségek csak 

épületbővítéssel alakíthatók ki, amelyhez az anyagi lehetőségeket csak pályázat útján tudjuk 

előteremteni. Az épület régi, de folyamatos felújításoknak köszönhetően a belső helyiségek 

megszépültek, megújultak, megfelelnek a működéshez szükséges követelményeknek. A program 

megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket a meglévő eszközök felhasználásával, a bútorzat 

átalakításával, lecserélésével, új eszközök beszerzésével biztosítottuk mindhárom csoportban. A 

berendezési tárgyak praktikusak, esztétikusak, az óvodáskorúaknak megfelelőek. A bútorok 

könnyen mozgathatóak, formai kivitelezésükkel, elhelyezésükkel igyekeztünk a balesetveszélyt 

elkerülni. Célul tűztük ki, hogy mindnyájunkat esztétikus, igényes, biztonságos környezet vegye 

körül. 

A középső és nagycsoport galériával ellátott, melyek még változatosabb színteret biztosítanak a 

szerepjátékokra. Az ismeretek feldolgozásához, a fejlesztő játékok alkalmazásához, televízió, 

video, DVD-, CD- lejátszók, tablet és vetítőgépek állnak rendelkezésre. Kettő csoportban 

számítógépet is használhatnak a középsős és nagycsoportos korúak személyiségük fejlesztését 

célzó játékos feladatokkal, ezzel is élményszerűbbé téve a projektek feldolgozását, a játékos 

tanulást. A mozgáshoz szükséges eszközöket igyekeztünk megvásárolni, s azokat a csoportszoba 
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átrendezésével a szervezett mozgásokhoz alkalmazni. A meglévő eszközök nagy részét pályázati 

úton szereztük be. Tornaszerek, labdák, karikák, padok, kül- és beltéri mozgásfejlesztő eszközök, 

AYRES terápiás eszközök teszik lehetővé a gyermekek differenciált mozgásfejlesztését. 

Mindegyik csoportszoba jól felszerelt, a teljes belső felújításnak köszönhetően modern, esztétikus. 

Óvodánk rendelkezik a program megvalósításához szükséges dologi feltételekkel. 

Minden csoportban kialakítottuk a program egyik specifikumának feltételét, a tevékenységközpont 

rendszert. A 7 tevékenységközpont jó lehetőséget kínál a felfedezésre és játékra. A tárgyi 

felszereléseket, melyeket a gyermekek használnak tároló polcokon hozzáférhető módon, ügyelve a 

biztonságra helyeztünk el. Rendelkezünk még a két nagyobb teremben homok-víz asztallal és 

speciális építőjáték készlettel a csoportokban.  

Az 1438 m2 területű udvaron is meg vannak a megfelelő feltételek a vidám játékhoz, ahol a füves 

terület háromszorosa a szilárd burkolatúnak. Udvarunkon egymástól jól elkülöníthető játszóhelyek 

állnak rendelkezésre, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb tevékenységet. Az 

udvari játékszerek biztonságosak, lehetőséget nyújtanak a mozgásos tevékenységekhez. Az udvar 

felszereltsége: 4 mászóka, 2 görgős híd, 2 csúszda, 1 libikóka, 2 rugós hinta, 3 lengő hinta, 1 

pollyball, 1 kosárlabda palánk, 2 focikapu, 2 babaház és 1 nagyméretű trambulin. A homokozáshoz 

árnyékolós homokozóval rendelkezünk. A nyári házban fedett terület biztosított, rossz idő esetén is 

igénybe tudjuk venni. Az óvoda kiskertje lehetőséget kínál a növények ápolására, megfigyelésére, 

ültetésre, öntözésre. 

 

4.3. Az óvodai élet szervezeti keretei, formái 

4.3.1. Az óvoda nyitva tartása 

Az óvoda nyitva tartása a szülők és a fenntartó igénye alapján szerveződik, különös tekintettel a 

szülők munkába járásának elősegítésére. 

Az intézmény nyitvatartási rendje: 

Hétfőtől péntekig: 0700-1630-ig. (A képviselő testület 68/2017 (VII. 04.)  számú határozata alapján 

2017. szeptember 1-től december 31-ig 500 –1630.)  

A nyári takarítási szünet általában 3-4 hét a munkák mennyiségétől függően, amelyet minden évben 

a munkatervben betervezünk. Pontos dátumáról a szülőket az adott év február 15-ig értesítjük. 

Karácsony és újév között az óvoda zárva tart. 
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4.3.2. Az óvodai csoport kialakítása  

Óvodánkban kettő részben osztott, és egy kicsikből álló csoport működik jelenleg, de igyekszünk 

azonos életkorú gyermekcsoportokat kialakítani. A csoportok életkori összetételének kialakítása 

függ az óvodába beíratott gyermekek életkorától, létszámától. A csoportok szervezésénél arra 

törekszünk, hogy megközelítően arányos legyen sajátos nevelési igényű gyermekek száma, a nemek 

aránya. Figyelembe vesszük a szülők igényeit, az integrációt elősegítő csoportalakítás lehetőségeit, 

a gyermek fejlettségi (testi, lelki, szociális) mutatóit, az óvoda hagyományait, adottságait.  

Az óvodapedagógus szerepe minden korcsoportban más hangsúlyt kap. A kiscsoportban a testi 

szükségletek kielégítése, az érzelmi kötődés kialakítása a legfontosabb. Meg kell tanítani az 

együttélés elemi szabályait, az „én” és „mi” érzését. A középső és nagycsoportban az érzelmi 

biztonság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a képességek fejlesztése. 

Az óvoda nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja.  

 

4.3.3. A tevékenységek időkeretei  

4.3.3.1. Tervezés hosszabb távra 

A hosszabb távra történő tervezés a célkitűzések, témakörök, feltételek, közös élmények 

átgondolását jelenti (nevelési terv, kalendárium, eseményterv stb.). Ez a terv csak vázlat, mert 

folyamatosan alakul, fejlődésüktől függően. Tartalmazza a csoportbeli szokások, magatartás 

formálás és hagyományápolás átgondolását is. A hosszabb távú tervezés alatt az adott csoport 

nevelési tervét értjük, melyet fél évre készítünk. Területei: az egészséges életmódra nevelés, érzelmi 

élet és szocializáció, anyanyelvi nevelés, munka jellegű tevékenység, tevékenységközpontokra 

vonatkozó feladatok, stb. A kiemelt feladatokat életkorokra lebontva jelenítjük meg, melynek 

részfeladatait a heti terv tartalmazza.  

 

4.3.3.2. Tervezés rövidtávra 

 

A rövid távú tervezés formái 

 

 

         Projektterv   Heti terv, Heti rend     Napirend 
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4.3.3.3. Projekt terv 

Tartalmazza a választott témát, tevékenységközpontokra lebontva, a témához kapcsolódó élmények 

megszervezésének módját, a feldolgozáshoz szükséges eszközök, technikák felsorolását és a 

gyermekek, szülők közös gyűjtőmunkájának feladatait. Időtartama változó a gyermekek 

érdeklődésétől, a téma nagyságától függően. 

 

 

4.3.3.4. Heti terv 

 

Komplex pedagógiai program, amelyekben a tevékenységközpontokban szerveződő játékot és 

játékos tanulást biztosító folyamatokat tervezzük meg. 

Tartalmazza: 

- a feltételek megtervezését 

- a témakörök felbontását tevékenységközpontokra 

- szervezeti keretek, munkaformák megjelölését 

- csoportokban kialakítandó szokásokat, szabályokat 

- szülők bevonásának tervét 

- az egyénre szóló fejlesztés feladatait stb. 

 

4.3.3.5. Heti rend 

 

A napokra tervezett játékidőn túl tartalmazza az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységeket. 

A visszatérő stabil rendszerességet, szokásokat alapozó tevékenységeken túl, lehetőség van az 

óvodapedagógus döntése alapján a rugalmasságra is. Függ az évszakok befolyásoló szerepétől, a 

gyermekek fejlődési ütemétől, a családok sajátosságaitól, a személyi feltételektől, az óvodás fizikai 

és érzelmi állapotától. A szabad játék mellett a tevékenységek sokszínű, sokféle variációja valósul 

meg. A heti rend összeállításánál figyelünk arra, hogy jusson elegendő idő a gyermeki 

tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására, közös 

megvitatására. Heti egy alkalommal minden korosztály számára kötelező a testnevelési foglalkozás, 

más napokon mozgásfejlesztő játékokat szervez az óvodapedagógus. A kis és középső csoportban 

a felajánlott tevékenységek választhatók, míg a nagycsoportban minden nap biztosított a kötelezően 
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választható differenciált tevékenység.  Általában a hét egy napján közös élményszerzést terveznek 

az óvodapedagógusok, szülők bevonásával. A heti rend összeállításakor az óvodapedagógus 

szabadsága meghatározó. 

 

4.3.3.6. Napi rend 

 

Tartalmazza a napi tevékenységek tartalmát, jellegét a csoportszobában és a szabadban eltöltött 

időt. Az időkeretek az életkortól és egyéb tényezőtől függően rugalmasan változnak. Fontos a 

tevékenységek közötti harmonikus arány kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségletéhez, valamint 

tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Stabil pontok az étkezés időpontjai, ezek azonos 

időpontokban visszatérő tevékenységek, kötődnek az ételszállítás idejéhez. 

A pihenés időtartamát életkori- és alvási szükségleteknek megfelelően változtatjuk. 

- 0700 - 0800 szabad játék összevont csoportban 

- 0800 - 0900 játék a saját csoportban, folyamatos tízórai 

- 0900 - 1200 játék: az óvodapedagógus által szervezett, irányított játéktevékenység, 30-40 

perc játék a szabadban, munkák az udvaron 

- 1200 - 1300 ebéd 

- 1300 - 1500 pihenés, folyamatos ébredés 

- 1500 - 1630 uzsonna, játék  

Az óvodai életben spontán és szervezett ismeretszerzés valósul meg. A gyermekek egészséges, a 

tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a 

feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek 

tervezésével, szervezésével. A gyermek együttműködő tevékenységét, feladattudatát fejlesztő 

növekvő időtartamú (5-35 perc) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósítjuk 

meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és az egyéni szükségletekhez, valamint 

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

biztonságot teremtenek a gyermekek számára.  

A játék elsődlegességének szem előtt tartása mellett törekszünk a tevékenységek közötti 

harmonikus arányokra. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az 

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

segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző dajkákkal. 
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4.4. Munkaformák, melyek egy időben és többféle formában is alkalmazhatóak 

- egyéni, vagy páros  

- mikro csoportos (egyéni fejlettségének megfelelően más feladat), kooperatív tanulási 

munkaforma, páros foglalkoztatás, team munka 

- kiscsoportos (ugyan az a feladat egy csoporton belül)  

- alkalmanként frontális, együttes nagycsoportokban folyó tevékenykedés.  

 

4.5.  Programunk sajátosságai közé tartoznak a felajánlott tevékenységek variációi  

4.5.1. Kötelező nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés, kötött   foglalkozás 

Testnevelés minden korosztály részére kötelező. Hasonlóan szervezhető az alkalmanként 

nagyoknak kötelező ének – zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység. Egyszerre az egész 

csoport számára szerveződik, mely nem időhöz, nem életkorhoz, hanem a gyermekek fejlesztésének 

aktuális feladataihoz kapcsolódik. Alkalmazása a testnevelés foglalkozáson rendszeres, más 

foglalkozási ágakban alkalmankénti. Formái: egyéni, páros, mikro csoportos (egyéni fejlettségnek 

megfelelően más feladat), kiscsoportos (ugyanaz a feladat egy csoporton belül), alkalmanként 

frontális. 

 

4.5.2. Kötelezően választható tevékenységek  

 

(időtartamuk a tevékenységek eredményes befejezéséig terjed, maximum 20 – 35 perc) 

Az óvodapedagógus több tevékenységközpontban ajánl fel élményszerzési lehetőségeket, 

amelyekből választhatnak. A döntés kötelező, a választás szabad. A választást követően a 

gyermekek a tevékenységet szabadon alakítják, majd egy megkezdett tevékenység befejezését 

követően érdeklődésüknek megfelelően váltanak Felajánlott, választható műveltségtartalmat 

integráló tevékenységek feltételeit minden nap biztosítjuk a szabad játék keretein belül. A nagyok 

számára naponta kötelezően választható lehetőséget biztosítunk. Ugyanakkor - az óvodapedagógus 

döntésétől függően - egész évben a tevékenységek jellegétől függően (például: művészeti 

tevékenység) a nagyok számára a válaszható, felajánlott tevékenység is lehet domináns lehetőség.  

A választható és/vagy kötelezően választható tevékenységek keretében egy-egy napon - a személyi 

feltételektől függően - két-háromféle tevékenység is (integrált feldolgozással) kezdeményezhető. A 

tevékenységek közül az óvodapedagógus a gyermekek választásai és a résztvevők fejlettsége 
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alapján, valamint a tevékenység jellegétől függően dönti el, hol van a közvetlen részvételére, 

mintájára és segítő közreműködésére szükség. A gyermekek a kezdeményezett helyzeteket 

szabadon tovább fejleszthetik, és összekapcsolhatják más tevékenységben folyó játékkal. 

  

4.5.3. Választható tevékenységek  

(egy időben többféle tevékenységből) 

 

A szabad játék keretein belül, annak zavarását elkerülve, spontán helyzetekből, gyermeki 

kezdeményezésekből, vagy felajánlással, indirekt módon történik a tevékenységek célirányos 

továbbfejlesztése (például: egy ének-zenei tevékenység kezdeményezése, egy kialakult helyzet 

továbbfejlesztése). Az óvodapedagógus ezt a tevékenységformát dominánsan alkalmazza. A 

kisebbek számára minden felajánlott tevékenység választható. Alkalmanként az óvodapedagógus 

megfelelő előkészületekkel, például egy kötelező mozgásfejlesztést követően, amikor az egész 

csoport együtt van, felajánlhatja a közös beszélgetés, a közös mesehallgatás lehetőségét (pl. a 

beszélgető körben). A kisebbek ezekből a tevékenységekből bármikor szabadon átmehetnek más 

tevékenységbe, szabad játékot kezdeményezhetnek. Fontos a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése. A tevékenységek időtartamát nem lehet meghatározni, mert ők választanak 

maguknak érdekes lehetőségeket, ezeket váltják, vagy alakítják szabad játékká. E tevékenységüket 

végezhetik egyénileg, párokban vagy mikro-csoportban saját döntésük szerint. Az életkori 

jellemzők, az egyéni fejlettség, a tevékenységek jellege befolyásolják a formákat.  

Alkalmazott módszerek: bemutatás, bemutattatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, dicséret, segítségadás, hibajavítás, szemléltetés, kooperatív együttműködés módszerei, 

figyelmen kívül hagyás stb.  

Az óvodapedagógus az adott feladat megvalósításához a legoptimálisabb szervezeti keretet, 

munkaformát és módszert alkalmazza. 

A felajánlott tevékenységek általános jellemzői:  

A gyermekek szempontjából:  

- a választás, a döntés lehetőségét megadva, feladattartásra nevel  

- a tevékenységbe ágyazott műveltségtartalmat integráltan, vagy úgynevezett projektek 

keretében lehet sok szempontúan megközelíteni  
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- a cselekvés, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás szintjén megismerkednek a 

problémákkal, és a személyes kontaktus, beszélgetések során tapasztalataikat elemi, 

fogalmi szinten is kifejezhetik  

- a felnőtt, illetve kortársaik mintájának utánzásával, valamint felfedezéssel, 

kísérletezéssel, próbálkozásokkal, a szándékos figyelem és bevésés aktivizálásával 

játékosan tanulnak  

Az óvodapedagógus szempontjából:  

- a tervszerű, átgondolt, de az óvodások által formálódó, változó, kreativitásukkal, 

önállóságukkal gazdagodó tevékenységekben érvényesül a nevelés kultúraközvetítő 

szerepe, építve előzetes tapasztalataikra, ismereteikre  

- a tevékenységközpontokban kezdeményezett, felajánlott lehetőségek fejlesztő hatása 

komplex (pl. az ábrázoló tevékenység matematikai, környezetismereti felfedezésekre is 

alkalmat ad) 

- a tevékenységközpontok között a kötelezően választható helyzetekben is szabad átjárás 

van, ha elképzeléseik, ötleteik, szükségleteik ezt kívánják meg  

- az óvodapedagógus személyes mintaadó szerepe kiegészíti önálló tevékenységeiket, 

közreműködése minden helyzetben fejlettségüktől és igényüktől függ  

- a felajánlott, választható tevékenységek kezdeményezésére alkalmas helyzetek a szabad 

játék intenzitásától függenek (már többen nem játszanak elmélyülten, vagy elakadt a 

játékfolyamat)  

- a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel személyiségük 

harmonikus fejlődését 

A kötelezően választható, felajánlott tevékenységek szervezésének feltételei:  

- ne zavarja az elmélyült szabad játékot  

- általában egy szervezettebb helyzetet követ ez a forma (a beszélgető kör befejezését, egy 

mese meghallgatását)  

- a csoport játékkultúrája, önállóságuk foka, az együttműködés szokásainak, 

magatartásformáinak fejlettsége, a megfelelő csoportlégkör feltétele a nyugodt 

tevékenységeknek  

- a felajánlott tevékenységek differenciálása  
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:  

- nyitott, érdeklődő szemlélet, tudásvágy  

- óvodásból iskolássá szocializálódik, feladattudata kialakulóban  

- az eredményes iskolai munkához szükséges részképességek megfelelő fejlettsége  

- a tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulást 

- önkéntelen emlékezeti bevésést és felidézést felváltja a szándékosság  

- a figyelem tartalma és terjedelme növekszik  

- elemi fogalmi gondolkodás kialakulóban van  

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról, környezetéről  

- képes együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttekkel, társaikkal  

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni.  

 

4.6.  Az óvoda szakmai dokumentumai 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését, fejlesztését és fejlődésük 

nyomon követését különböző kötelező dokumentumok adják.  

 

4.6.1. Csoportnapló 

Programunkhoz – több év tapasztalatait figyelembe véve – saját magunk által készített 

csoportnaplót vezettünk, de a törvényi változások miatt elavult, hiányos volt a dokumentum, ezért 

döntöttünk úgy, hogy módosítjuk, kiegészítjük.  

A csoportnapló tartalmazza: 

- a gyermekek neve, beceneve, jele, születésnapja 

- a csoport összetétele 

- óvó-védő intézkedések 

- két féléves nevelési program, csoportterv 

- napi és heti időbeosztás 

- éves kalendárium 

- eseményterv, tervezett programok, és azok időpontja 

- nevelési értékelések 

- a csoportszoba berendezési terve 

- „amihez a szülők értenek” 

- önértékelés kiscsoportban negyedévente, középső és nagycsoportban fél évente 
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- csoportlátogatások, vizsgálatok, ellenőrzés 

- a család és az óvoda kapcsolata. 

 

4.6.2.  Projekt terv, heti munkatervek: 

Komplex témakörökben tartalmazza az ismertek feldolgozásának lehetőségeit a különböző 

tevékenységközpontokban lebontva. A heti tervben egy témát 1-2 hétre (szükség szerint akár többre 

is) projekt feldolgozásban differenciáltan, minden műveltségtartalomra kiterjedően dolgozunk fel. 

A gyermeki tevékenységek mellett tartalmazza a a nevelés feladatait. Témafeldolgozásunk alapját 

képezik a gyermekek ötleti, érdeklődése, aktualitások. Korosztályokra tervezünk, három szintre 

differenciálunk négy képességfejlesztési területen a programelemek feltüntetésével.  

 

4.6.3.  Fejlődési lap: 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum. 

A személyiség lap tartalmazza: 

- szociális és érzelmi fejlődést 

- nyelvi fejlődést 

- kognitív fejlődést 

- testi fejlődést. 

A pedagógus napi megfigyelései alapján fél évente feljegyzéseket végez a gyermek fejlődési 

lapján.(A féléves értékelés ideje: január 31, éves értékelés ideje: június 30.) 

Minden évben november közepére áttekintjük a 6 éves gyermekek fejlődésének szintjét, s ez alapján 

javaslatot teszünk a szülőnek a beiskolázásra vonatkozóan. Ha szükséges, problémajelzéssel élünk 

a Pedagógiai Szakszolgálat felé. A feljegyzések alapján évente egy-két alkalommal informálja a 

szülőt akkor is, ha az nem érdeklődik. A gyermekeket mindig az előző időszakhoz nyújtott 

teljesítményéhez mérten értékeljük. Az iskolába menő gyermekek fejlettségéről időben 

tájékoztatjuk a szülőket. A fejlődési lapon az utolsó bejegyzés mindig a gyermek kimeneti 

fejlettségét tükrözi, és alapját képezi az év végi étékelésnek. Az óvodáskor végén a fejlődési lapok 

bejegyzéseit összehasonlítva sikerkritériumokkal számszerűsíteni is tudjuk eredményeinket. A 

kapott eredmények alapján levonjuk a következtetéseket, és ezek figyelembevételével tervezzük 

meg a következő nevelési év kiemelt feladatait. 
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4.6.4. Felvételi és mulasztási napló:  

Tartalmazza a gyermek személyes adatait, nyomon követi óvodai jelenlétét, hiányzásait. Mint 

minden dokumentumot, ezt is naprakészen kell vezetni, a javítás nem megengedett. Az óvodából 

kiiratkozott gyermeket törölni kell a naplóból, és a távozás pontos időpontját fel kell tüntetni. Az 

SNI-s gyermek adatainál fel kell tüntetni a Szakértői Bizottság megállapítását, kiállítás időpontját, 

számát, elvégzett vizsgálat időpontját, a felülvizsgálat idejét. 

 

4.6.5. SNI gyermekek egyéni fejlődési naplója  

Gyógypedagógus vezeti, konzultál a gyermek óvodapedagógusát, együttműködésével segíti 

munkáját, tanácsot ad.  

 

4.7.  Mérés, értékelés, nyomon követés  

A gyermek önmagához mért fejlődése áll a középpontban. Globális megismerése apró részletekben, 

elsősorban természetes környezetben történik. Jellemzői a folyamatos nyomon követés, a 

tapasztalatok rögzítése. Ez által információt szerzünk a gyermek egyéni képességeiről, 

beazonosítjuk fejlettségi szintjét, ha szükséges, fejlesztési tervet készítünk. Az értékelés során a 

fejlődési ütem megállapítása, a konkrét fejlettségi szint meghatározása, a következő fejlesztési 

szint, terület meghatározása történik.  

Feladatai:  

- a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése, dokumentálása a fejlődési 

naplóban  

- az értékelés feladata, hogy rögzítse az elért eredményeket, többek között a hibák, 

hiányosságok feltárása, a fejlesztés segítése  

- óvodáskor végén az iskolakészültségi állapot megállapításakor a szükséges intézkedések 

meghatározása. 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott Pedagógiai Program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai 

életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen 

jelenlétében és közreműködésével! 
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4.8. Az óvoda kapcsolatrendszere 

4.8.1. Az óvoda nevelését segítő belső hálózati kapcsolatok 

4.8.1.1. A nevelőtestület, mint belső hálózat 

A program elkészítésében, beindításában az óvoda nevelőtestülete összehangoltan, legjobb szakmai 

tudása szerint együttműködik. A nevelőmunkát segítő szakemberek, a dajkák szakképzettek, 

partnerként csatlakoznak az óvodapedagógusok mellé a feladatok végrehajtásában. Nagyon 

fontosnak tartjuk az egy gyermekcsoportban dolgozók együttműködését, melynek összehangolása 

a csoportos óvónő feladata. A többi csoportban dolgozók team-munkáját is szorgalmazzuk, 

számítunk egy-egy kolleganő ambícióira, erősségeire, hogy egymást kiegészítve – mindenki a saját 

területén – a legfontosabbat, a gyermek érdekeit szolgálhassa. 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezletek 

- megbeszélések 

- team beszélgetések 

- tájékoztatás 

- közös programok 

- visszacsatolás. 

 

4.8.2. Az óvoda nevelését elősegítő külső hálózati kapcsolatok 

4.8.2.1.Az iskola igazgatójával és a nevelőkkel együttműködünk: 

- nyitottá tesszük az óvodát az alsó tagozatos nevelők előtt, lehetőséget biztosítunk, hogy 

megfigyelhessék az óvodában folyó nevelő munkát (óvodalátogatás, szülői értekezlet a 

leendő elsősök szüleinek) 

- látogatást szervezünk az iskola első osztályába 

- közös programok szervezésével és egymás rendezvényein való részvétellel erősítjük a 

kapcsolatot a nevelőkkel: lehetőség van egymás és a gyermek megismerésére 

(ünnepélyek, előadások) 

- érdeklődünk a volt óvodásaink iskolai előmeneteléről, elkísérjük az elsősöket a 

tanévnyitóra. Több éves gyakorlatunk, hogy az első napon jelenlétünkkel bátorítjuk a 

gyermekeket, segítjük beilleszkedésüket 

- szorosan együttműködünk a gyermekvédelmi feladatok elvégzésében, működtetjük a 

jelzőrendszert (testvérekről probléma esetén információk átadása) 
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- tájékoztatás nyújtása a gyermekek egyéni fejlődési üteméről, utazó gyógypedagógus 

bevonásával az SNI-s gyermekekről 

- az iskola által tapasztalt alkalmazkodási nehézségekről tapasztalatcsere 

 

4.8.2.2. Jó a kapcsolatunk az utazó gyógypedagógussal: 

- megbeszéljük a problémás gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatokat, 

fejlesztésük lehetőségeit 

- a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztési tervének megfelelően 

együttműködünk annak megvalósításában 

- megismerkedünk fejlesztési tervével, tanácsokat kérünk az egyes gyermekkel való 

foglalkozás továbbfejlesztésére. 

 

4.8.2.3. Kapcsolatot tartunk a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel:  

 

- együttműködünk a súlyos magatartászavaros, beilleszkedési zavarral küszködő 

gyermekek fejlesztésében 

- segítséget kérünk a beiskolázással kapcsolatban 

- problémás gyermekek vizsgálatát kezdeményezzük 

- logopédus javaslatának alapján fejlesztjük a gyermek beszédét 

 

4.8.2.4. A Fenntartóval, a helyi önkormányzat dolgozóival napi kapcsolatban vagyunk: 

 

- operatív ügyekben, működési, és gazdálkodási ügyekben   

- fejlesztési lehetőségekről rendszeresen konzultálunk 

- az adódó pályázatokról folyamatosan tájékoztatjuk egymást  

- meghívjuk a dolgozókat a rendezvényeinkre 

- kérvényeket nyújtunk be az esetleges hibák elhárítása, megszűntetése érdekében 

- a vezető részt vesz minden olyan képviselőtestületi ülésen, melyen az óvodát érintő 

témák hangzanak el, esetleg javaslatot is tesz 1-1 ügyben   

- a vezető tájékoztatást nyújt az óvodát érintő kérdésekben  

- az óvoda a dokumentumaiba betekintést enged  
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- adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 

 

4.8.2.5. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal évente együttműködési megállapodást 

kötünk, dokumentumainkat megismerhetik. Segítséget kérhetnek a családok problémáit érintő 

kérdésekben. Kis adománnyal évente támogatják óvodánkat (fenyőfa, gyermeknapi édesség). 

 

4.8.2.6. A Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködünk a hátrányos 

helyzetű gyermekek segítésében a veszélyeztetettség megszüntetésében, megelőzésében. 

Tájékozódunk a családok körülményeiről, a gyermekek helyzetéről, és az esetleges változásokról 

esetjelentést készítünk. Szakmaközi megbeszéléseken, esetkonferenciákon veszünk részt, 

folyamatosan működtetjük a jelzőrendszert. Szóban, és írásban jelezzük, ha a gyermekkel probléma 

van, segítséget kérünk 1-1 eset megoldásában.  

 

4.8.2.7. Együttműködünk az egészségügyi intézményekkel (orvos, védőnő ÁNTSZ) 

tájékoztatást nyújtunk és kérünk. Óvodánkat havi rendszerességgel, illetve hívásra felkeresi a 

védőnő, és egészségügyi szűrést végez. Amikor szükséges, felkérjük tájékoztatás nyújtására, 

előadás megtartására. Gyermekeink évente egyszer fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt. 

Jelzőrendszert működtetünk. 

 

4.8.2.8. A helyi művelődési ház igazgatójával is jó kapcsolatot ápolunk, meghívást kapunk 

kiállításokra, gyermekrendezvényekre. Biztosítja számunkra a helyiségeket rendezvényeink 

lebonyolításához. A tájház megtekintéséhez hozzájárul, a könyvtárat biztosítja számunkra. 

 

4.8.2.9.A Nyergesújfalui zeneiskola tanárai már hagyománnyá vált tavaszi koncerteket 

adnak gyermekeinknek, megismertetve őket az élő zenével, a különböző zeneművekkel és 

hangszerekkel. 

 

4.8.2.10. Jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli óvodákkal, azok vezetőivel, gyakran 

konzultálunk, kikérjük egymás segítségét, tanácsát, részt veszünk továbbképzéseiken. 
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5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai  

5.1. A gyermeki játék értelmezése  

 

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, öröm- és 

élményforrása. Legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb 

eszköze, ugyanakkor a személyiségfejlesztés színtere, a tanulás a készség- és képességfejlesztés 

leghatékonyabb módja. Integráló tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány 

jellemzője. A spontán tanulás színtere. Egyes játékfajtákban külső cél nélkül reprodukálja a 

felnőttek munkáját, majd a barkácsolásban, konstruálásban megjelenik a „valaminek” a 

létrehozására törekvés. A gyermekek játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal 

gazdagodnak. A játékszükségletből fakadó eszközkészítés során a felnőtt segítségével technikai 

megoldásokat tanulnak meg. A játék pszichikumot, kreativitást, fejlesztő és erősítő tevékenység. A 

gyermek a játékban számtalan információt ad önmagáról, belső világáról, kellemes és kellemetlen 

élményeiről. A játékban integrálja a külső és belső világot, „híd” a képzelete és a valóság között. 

Általa alakulnak társas kapcsolatai, gazdagodnak szociális érzelmei és a világról szerzett 

tapasztalatai, ismeretei. A tevékenység és a kommunikáció az összekötő fonal a kisgyermek, a társai 

és az óvodapedagógus között. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a játékkapcsolatok 

kialakulását is.  

A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítva van a gyermekek szabadsága, azaz egyéni 

döntésük alapján kapcsolódnak be a játékba. Az óvodapedagógus épít érdeklődésükre, a 

kezdeményezést követően indirekt formában segíti a tevékenységet, amennyiben (páros 

kapcsolatban) társként vesz részt a folyamatban. A gyermekek személyiségének ismeretében az 

óvodapedagógus a kezdeményezett szabály – és társasjátékokkal tudatosan fejleszti az egyének 

képességeit, részképességeit. A mozgást, a kommunikációt, a pszichikus funkciókat fejlesztő 

játékok alkalmasak a gyermekek személyiségének formálására. 

Ennek a rendszernek a hatékony működéséhez elengedhetetlenül szükségesek a jól megválasztott 

módszerek, a nyugodt, derűs légkör és a változatos, élmény dús tevékenység biztosítása. Az 

óvodapedagógus fejlesztő, feltételteremtő, folyamatokat befolyásoló szerepe tudatos tevékenységet 

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

segítő anyagokra, eszközökre, és játékszerekre van szükség. A mintaadó óvodapedagógus a 

játékbeli magatartásra is hat, elsősorban azzal, ha maga is bekapcsolódik – a gyermekek igényeitől 

függően – a játékba. Elfogadja a gyermek szabályait, hagyja cselekedni, saját elgondolása szerint 
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választani, biztosítja önállóságukat, a szabad kezdeményezést. Óvónői magatartásunkra jellemző, 

hogy nem avatkozunk a gyermek játékába, „csak figyelünk”, nem irányítunk, de mindig készen 

állunk arra, hogy új lehetőséget kínáljunk, ha kell.  

A játék szabadsága nem jelenti a gyermekek magukra hagyását. A játék folyamatában az 

óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és 

igény szerinti együtt játszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival 

éri el. Az óvodapedagógus fejlesztő, feltételteremtő, folyamatokat befolyásoló szerepe tudatos 

tevékenységet jelent. A gyermekek közös élményeinek gazdagítása, az élmények forrásainak 

tervezése, a szocializáció segítése, az érzelmek, a szokások, a magatartásmódok formálása, a 

kultúra közvetítése, a kevésbé önálló, nem kreatív, élményszegény gyermekek játékának 

fejlesztése, az óvodai nevelés felvállalt funkcióinak érvényesítését jelentik. A mintaadó 

óvodapedagógus a játékbeli magatartásra is hat, elsősorban azzal, ha maga is bekapcsolódik- a 

gyermekek igényeitől függően a játékba. A gyermek egyéni, közös, közvetlen és közvetett 

tapasztalatai, élményei sokféle forrásból származnak. Érdeklődési köre kitágult, a játéktémák 

többsége televíziós élmény, ami lehet nagyon pozitív is. Érthető módon gyakrabban élik újra 

játékukban a félelmeket keltő, kellemetlen élményeket. Az óvodapedagógus segíti a gyermekek 

közötti megoldatlan konfliktusok megoldását, a lehetséges megoldások demokratikus 

megvitatásával. A nagyobb gyermekek gyakran napokon keresztül folytatják érdekes témájú 

játékukat, amelyben maguk is kezdeményezik a felnőtt bekapcsolódását, még szerepet is osztanak 

rá. A játékszükségletből, ötletekből fakadó eszközigény kielégítése, a feltételek bővítése a 

gyermekekkel kooperálva előre megtervezhető, a szükséges anyagok folyamatos gyűjtésével, a 

családban nélkülözhető, érdekes eszközök felhasználásával. Az eszköztár az igények változását 

követi, aminek gyarapításába a szülőket is bevonjuk. Az aktív, együttműködő szülők egy-egy 

játékban, tevékenységben (társasjáték, sütés-főzés, barkácsolás) maguk is mintát adhatnak.  

 

5.1.1. A játék feltételei, a szabályjátékok helye a tevékenységekben, az óvodapedagógus 

feladatai  

5.1.1.1. Nyugodt légkör biztosítása  

- biztonságérzetet adó derűs, szeretetteljes légkör kialakítása, ahol a gyermek érzi, hogy 

elfogadják olyannak, amilyen, ahol mindig számíthat a felnőttek segítségére, 

támogatására, ahol önállóan, szabadon tevékenykedhet 
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- lehetőségek biztosítása, melynek során megvalósíthatja egyéni vágyait, ötleteit, 

megválaszthatja a játékhoz szükséges társat, eszközt  

5.1.1.2. Megfelelő hely kialakítása  

A csoportszobában a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek elkülönítése, megfelelő 

elhelyezése fontos szempont. A különböző jellegű játékokhoz állandó és ideiglenes, a gyermekek 

eltérő igényeit kielégítő játszóhelyeket biztosítunk. Ezek rugalmasan változtathatók, átalakíthatók 

a térelválasztó mobilrendszer segítségével. A sok tároló felület alkalmas a gyermekek által készített 

kiegészítő eszközök elhelyezésére is.  

A teremben a mozgás lehetővé tételére a legalkalmasabb az irodalmi, ének-zenei 

tevékenységközpont, ahol mozgásfejlesztő szabályjátékok kezdeményezhetőek. A napirend 

összeállításakor fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek óvodai életük minél nagyobb részét a 

szabadban tölthessék. Az udvar kialakításánál változatos tevékenységi lehetőségeket teremtünk a 

mozgásigény kielégítésére. A nagy mozgásszabadság, a csak itt megtalálható eszközök, 

szerszámok, építmények megnövelik a gyermekek lehetőségeit, többféle elképzelés 

megvalósítására kínálnak kedvező feltételt.  

 

5.1.1.3. Élmények biztosítása 

 

A kisgyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet, a kellemes és kellemetlen 

élményeiket újra élik a játékban. Nem minden átélt helyzet jelent élményt és nem minden élmény 

indukál játékot. Az óvodapedagógus a gyermekek játékából és a kommunikációkból tud 

következtetni az egyéni élményekre. Ezek az egyéni élmények változatosak, a családi háttér 

különbözőségeiből adódóan. Az ingerszegény környezetből érkezők egészséges 

személyiségfejlődése érdekében különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás biztosítása, 

melyek intenzitásukkal játékra inspirálnak. Fontos tehát a gyermekekkel közösen megbeszélni, 

hová mennének szívesen „élményszerzésre”. A kisgyermekek tájékozottsága, érdeklődése, korábbi 

tapasztalatai befolyásolják azoknak a témáknak a számbavételét, amelyekkel kapcsolatban közös 

élmény szerezhető. A téma, a tartalom és a szerepek a játék fontos elemei. 

Programunkban a projektrendszerű műveltségtartalom feldolgozása a felajánlott tevékenységekben 

a játékot is befolyásolja, indukáló szerepet tölthet be. A sok közös élmény, a gyűjtőmunka, a 

gyermekek által készített játékeszközök, a témák több szempontú megközelítése és 

tevékenységekhez kapcsolása gazdagítja a játékfajtákat. 
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Tudatosan keressük azokat a megismerési lehetőségeket, amelyek természetesen illeszkednek a 

mindennapi élethez. Az a gyermek, aki az óvodában, olyan külsőségeiben és tartalmában visszatérő 

élményeket élhet át, amelyek a szülőföldjéhez, az otthonához kötik, egy életre szóló örökséget kap: 

a természet, a néphagyományok örökségét.  

A szülőkkel, nagyszülőkkel közös élmények, az együtt végzett gyűjtőmunka, eszközkészítés, 

játszóház, kézműves foglalkozások, közös tevékenységek is szebbé, és gazdagabbá teszik a 

gyermekek életét.  

 

5.1.1.4. Játékidő  

 

A legtöbb időt a napirendben az önálló kezdeményezésekre alapuló szabad játékra biztosítjuk. A 

folyamatos napirenddel törekszünk a hosszantartó, zavartalan játékidő feltételeinek 

megteremtésére, amelyben nincs felesleges várakozási idő, a gondozási teendők időtartama egyéni 

igényeikhez, tempójukhoz igazodik.   

 

5.1.1.5. Játékeszköz  

 

A játékhoz használt eszközök motiválják, gazdagítják, segítik elképzeléseik megvalósítását, hiszen 

minden játékeszközzé válhat, ami a gyermek kezébe kerül. Kiválasztásuk legfontosabb 

szempontjai, hogy igazodjon életkorukhoz, a játékszükségletekhez, segítsék elő a sokoldalú 

fejlődést, valamint fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra serkentsenek. Legyenek 

biztonságosak, játékra inspirálóak, esztétikusak, és mindkét nem játékához felhasználhatóak. 

Az óvodapedagógusok feladatai:  

A Lépésről - lépésre program a sajátos tevékenységközpont - rendszert állítja a játék szolgálatába. 

A feltételek alakításába bekapcsolódnak a nagyobb gyermekek (a tér berendezésébe és az eszközök 

gyarapításába) és bevonhatók a szülők is. Az óvodapedagógus felelőssége, fejlesztő tevékenysége 

meghatározó jelentőségű.  

Feladatok:  

- közös élmény- és tapasztalatszerzések szervezése  

- a szabad játékfolyamat biztosítása, túlsúlyának érvényesülése  

- a gyermekek ismereteinek bővítése, elképzeléseinek támogatása, ehhez a feltételek 

megteremtése  
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- a játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás 

formáinak alakítása, közvetítése  

- a csoportélethez kötődő hagyományok ápolása  

- fejlettségüktől függően, igényeiknek megfelelő játékfolyamat segítése  

- a személyes kontaktus naponkénti kialakítása, személyes problémák, egyéni élmények 

meghallgatása  

- az egyezkedések, választások, döntések segítése, konfliktus megoldások közös keresése 

- a társas kapcsolatok, egyéni kötődések támogatása, egyensúly megteremtése a 

csoportban a szocializáció és az individualizáció között 

- képességfejlesztés az eltérő egyéni szükségletek, és életkori jellemzők ismeretében  

- a játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása, másság elfogadása  

- gyűjtő munka megszervezése, a szülők alkalmankénti bevonása  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

- képesek legyenek kitartóan, több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen 

részt venni.  

- játékukban dominánsan jelenjen meg a szerepjáték, ehhez önállóan alakítják a teret, és 

eszközöket biztosítanak  

- az ismert meséket többször dramatizálják, bábokkal eljátsszák  

- bonyolult építményeket tudjanak létrehozni  

- élvezzék a szabályjátékokat, és képessé váljanak a normák betartására, alkukötésre, 

konfliktusok megoldására, megfelelő kooperálásra  

- társas viselkedésükben jelenjenek meg a közösen kialakított és preferált viselkedési 

szabályok  

- rendelkezzenek pozitív énképpel, ismerjék fel értékeiket, erősségeiket  

- szeressenek felfedezni, megismerni dolgokat, sok élethelyzetet megélve  

- képesek legyenek az alkalmazkodásra és az önérvényesítésre, kompromisszumok 

kötésére  

- legyenek képesek önmagukat szabályozni, és a problémákat kevés felnőtt segítséggel 

egymás között megoldani, rendelkezzenek önkontrollal  

- ápolják érzelmi kötődéseiket, érzékenyek legyenek mások problémáira és fogadják el 

azokat  
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- rendelkezzenek az ismeretek elsajátításához és a tudáshoz szükséges készségekkel 

(probléma-érzékeny gondolkodás megismeréséhez szükséges logikai műveletek 

végzésének képessége, figyelem, kitartás, összpontosítás) 

- optimista szemléletűek, jókedvűek és igazi gyermekek legyenek.  

„Meggyőződésünk, hogy a gyermekek eltérő fejlettséggel lesznek érettek és az iskolának ott kellene 

folytatnia a nevelést, ahol az óvoda abbahagyta!”  

(Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: „Lépésről lépésre” óvodafejlesztő program 1998.)  

 

5.2. Az irodalmi nevelést megalapozó mesélés, verselés, mondókázás  

 

A mese különösen alkalmas az óvodás szemléletmódjának és világképének kialakítására. Nevelő 

munkánk során fontos megismertetnünk velük a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveket, 

melyek alapjai a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartásának és kielégítésének a 

kreativitás előtérbe helyezésével. A mese – képi és konkrét formában – feltárja előttük a külvilág 

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

Sokféle tevékenységhez komplexen és spontán kapcsolódik, kezdeményezéseikre, vagy az 

óvodapedagógus ösztönzésére. Ez utóbbi kezdeményezett helyzet, amely lehet választható, vagy a 

gyermek fejlettségétől függően, a családi háttér hiányait ismerve, alkalmanként az egész csoport 

számára felajánlott tevékenység (mesehallgatás). A mesét, verset, mondókát a családban a 

televízión keresztül megismerő gyermekeknek (akinek nincs a mesélővel személyes kontaktusa, és 

a képi megjelenítéshez szokott), szüksége van a mesélő óvodapedagógussal kialakított személyes 

kapcsolatra és a szavak hatására keletkező belső képre. A mondóka, a vers, mozgásra ösztön, ezért 

az improvizálást támogató felnőtt erre maga is példát adhat. A nagyobbaknál megjelenik a 

személyes történetek, elbeszélések iránti érdeklődés és a saját mese létrehozásának igénye. Ezért a 

programban fontos szerepet töltenek be az általuk alkotott mesék, elbeszélések, egyéni és közös 

mesekönyvek, amelyeket illusztrációikkal gazdagíthatják. Ezek természetesen nem helyettesíthetik 

a magyar gyermekköltészet, népmesék, népi mondókák világát. Az óvodai nevelésben kiemelt 

szerepet kap az erkölcsi, érzelmi nevelés, mely a mesék által közvetíthető leghatékonyabban e 

korosztály felé. A mesék hallgatása során érzékenyítjük erkölcsi ítéletalkotásukat. Ezek önálló 

előadása során kifejezik erkölcsi értékrendjüket, melynek segítségével jobban megismerjük 

személyiségüket. Az ajánlott anyagok komplexen tartalmaznak közmondásokat, szólásokat, 

hasonlatokat, melyeket tudatosabban alkalmazunk az irodalmi anyag színesítésére. Alkalmanként, 
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megfelelő előkészítéssel egy-egy szülő, vendég is felkérhető a gyermekkori élmények elmesélésére. 

A nagyobbak számára érdekes lehet, hogyan éltek régen az emberek, milyen szokások voltak egyes 

ünnepkor. A mesék dramatizálása, komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat. 

Nagyszerű lehetőség a közös élményszerzésre, az együttműködés készségeinek alakítására.  

Az óvodapedagógus feladatai:  

- minél több alkalom teremtése a nyugodt mesélésre, verselésre, mondókázásra  

- megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód  

- beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása (mesereprodukció, drámajáték és 

dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi játékok stb.) 

- a gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálásának segítése, az önkifejezés segítése  

- a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlesztése  

- a mesélés szerepének megismertetése a szülők körében, nevelési szemléletük formálása 

- a beszédhibával rendelkezők speciális fejlesztésének szakemberrel történő 

összehangolása  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

- megkezdett mese, történet folytatását saját fantáziájukkal egészítik ki 

- megismerkednek a szólásokkal, közmondásokkal, hasonlatokkal  

- jelentősen bővül szókincsük, fejlődik esztétikai és erkölcsi érzékük  

- a helyi és a kisebbség kultúrájához tartozó művekből ismernek néhányat. 

E műveltségterület megvalósulása leginkább az irodalmi és ének-zenei tevékenységek központban, 

a családi, szituációs, drámajátékok központjában, és a művészeti nevelés tevékenység központjában 

történik.  

 

5.3. Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc  

 

Az ének-zenei tevékenység az egész napot áthatja, melyre nagymértékben hat a felnőtt és gyermeki 

minta spontán utánzása. A mozgás, a ritmus, a zene egymástól elválaszthatatlan egységben jelent 

zenei élményt az óvodáskorúak számára. A globális zenei tevékenységekben, amelyekben 

elsősorban a közös mozgás, éneklés jelenti a legnagyobb élményt, nem analizáló zenei nevelés 

dominál. A program Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett hagyományokra építi a zenei 
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nevelést. A zenés foglalkozások során nem, vagy csak alig avatkozunk bele a spontán gyermeki 

kifejezésekbe, így képet kaphatunk készségeikről, eszközeikről, érzelem- és gondolatvilágukról. 

Megismerhetjük jelrendszerüket, szimbolikus kifejezéseiket. Nem a zenét tanítjuk meg, hanem a 

zene eszköz ahhoz, hogy fölfedezhessék önmaguk és a világ kapcsolatát, rejtélyeit és azok szavak 

nélküli kifejezését. Az anyanyelvhez hasonlóan élik meg a zenét, mint a hangulatok, érzelmek, a jó 

közérzet fontos kifejezőjét. A projektrendszerben elválaszthatatlan a tevékenységtől a gyermekek 

asszociáció által kezdeményezett éneke, énekes játéka. E tevékenység az óvodapedagógus által 

felajánlott lehetőség, kötelező (nagyoknak alkalmanként más csoportbeli kortársakkal a vegyes 

csoportokban), illetve választható formában is felajánlható. A zenei élménynyújtásba 

bekapcsolódhatnak a zenéhez értő, a zenét művelő szülők, nagyobb testvérek is az óvodában 

szervezett bemutatkozásokkal. A zenei hallás, a ritmus és formaérzék fejlesztése, a 

beszédhangokkal való játékok, a környezet hangjainak megismerése és felismerése, a játékos 

képességfejlesztés, a mondóka, a gyermekjátékok, táncok, a dalok és népdalok tanulása, az 

óvodapedagógus mintaadásán túl a tervszerűséget is feltételezi. A sokat éneklő, játszó 

óvodapedagógus mellett a gyermekek az anyanyelvhez hasonlóan sajátítják el a zenei anyanyelvet. 

A gyermeki kreativitás kibontakozhat a sokféle ütő-, ritmushangszer elkészítésével és 

használatával. 

E műveltségterület megvalósulása leginkább az irodalmi és ének-zenei tevékenységek 

központjában, és a családi, szituációs, drámajátékok központjában történik. 

 

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha óvodáskor végére a gyermekek: 

- 70% szívesen kapcsolódik be kreatív tevékenységekbe 

- 70% tud figyelemmel kísérni 5 percig előadott zeneművet, éneket 

- 70% tud egyenletes lüktetést érzékeltetni, szívesen végez ritmikus mozgásokat 

- a kisebbség dalaiból ismernek néhányat 

- a helyi kultúra értékeiből felismernek néhányat, pl. ismerik a népviseletet, ismernek 2-3 

dalt 

- 50% tud örülni más gyermekek alkotásainak is 

- 80% észreveszi a könyvben a szépet. 
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5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézműves, konstruáló tevékenységek  

 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén 

keresztül szerezhessenek olyan élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják bennük a vágyat 

a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Sokszínű tevékenység, amelyhez 

állandóan lehetőség és eszköz biztosított az egész nap folyamán. Az anyaggal való játék örömét, az 

alkotás élményét megélő számára kezdetben nem az eredmény, hanem a tevékenység a fontos. Az 

egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítjük a képességek fejlődését. A tevékenységnek 

van ugyan kézzel fogható, látható eredménye, de ennek értékelése csak a megerősítés, ösztönzés 

szándékával történik. Maga a tevékenység és ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása 

az alkotásra, a kreatív önkifejezésre és az esztétikai élmények befogadására. Az óvodapedagógus 

szerepét ezek a tevékenységek sem nélkülözhetik. A barkácsoláshoz, mintázáshoz, 

díszítőmunkához változatos anyagokat biztosítunk, mellyel segítjük a játékot, valamint bábok és 

közös kompozíciók készítésére ösztönzünk őket. Munkáik megbecsülését szolgálják a kiállítások 

és felhasználásuk a környezet szépítésében. Az óvodapedagógus ízlése követendő példaként hat 

rájuk. Ezért a csoportszoba színvilága, a tárgyak és dekorációk mértéktartó, ízléses hatással bírnak. 

A csoportszoba külső megjelenésében is tükrözik az évszakokat, speciális érdeklődésüket, és a 

projekt témáinak alakulását.  

E műveltségterület megvalósulása leginkább a művészeti nevelés tevékenység központjában az 

irodalmi és ének-zenei tevékenységek központban, és a családi, szituációs, drámajátékok 

központjában történik.  

 

5.5. A mozgásfejlesztés tartalma  

 

Az egészséges életmódra nevelés, a testi fejlődés elősegítése érdekében a legfontosabb terület a 

gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás fejlesztése. A mozgással célunk a megfelelő 

énkép kialakítása, továbbá azon készségek és képességek fejlesztése, amelyek az iskolába lépés 

feltételeit szolgálják. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, 

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

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

egymásra hatása. A mozgásos nevelés szolgálja természetes mozgásuk, a testi fejlődésük, valamint 
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a mozgás segítségével az értelmi, szociális képességeik fejlődésének elősegítését teremben és 

szabad levegőn egyaránt. Hozzájárul a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és 

kismozgások alakulásához. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az egyéni fejlettségi 

szinthez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. A mozgásos játékok, tevékenységek, 

feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen 

az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a szervezet teherbíró képességét, 

egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

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

eltérő szükségletű gyermekek mozgásigényének folyamatos kielégítése a csoportszobában, a 

szabad tevékenységközpontban történik. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos 

tevékenységeket gazdagítják az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások 

beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek 

személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas 

viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. Minden 

foglalkozáson a szem-kéz koordináció-, az egyensúlyérzék-, a finommotorika-, a percepció-, a 

térérzékelés-, a keresztcsatornák-, a ritmusérzék-, a nagymozgások-, a gyorsaság-, az állóképesség-, 

a figyelemkoncentráció- és a verbális fejlesztés autonómia, kompetencia és kooperációra való 

alkalmasság kialakítása zajlik. A spontán, szabad játékban megjelenő mozgásos tevékenységeknek, 

az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe vételével mindenki számára lehetőséget kell biztosítani. Az igényeiknek 

megfelelően, az óvodapedagógus döntése alapján naponta (akár többször is) biztosítunk szervezett, 

kezdeményezett mozgásfejlesztést. 3-7 éves korban a pszicho motoros készségeknél jelentkező 

alapvető mozgásformák készség szintű elsajátítása nem csak azért jelentős, mert ezekre épül a 

későbbi speciális, sportági mozgások összessége, hanem azért is, mert ezeken a mozgásokon 

keresztül építi ki saját alkotó, öntevékeny, problémamegoldó gondolkodását. Figyelünk a 

mozgásfejlődés újszerű megközelítésére. Fontos, hogy a fejlesztés ne csak a döntően vele született 

adottságokon alapuló készségek fejlesztésére irányuljon, hanem az összetettebb, több fejlesztési 

területet összefogó foglalkozásokra is kiterjedjen. A 3-6-7 évesek számára összeállított mozgásos 

játékok szervezésekor az óvodapedagógusnak figyelembe kell vennie életkori, mozgásfejlődési 

sajátosságaikat, a csoport összetételét és a környezeti adottságokat, valamint hogy mindenki 

megtalálja a számára legmegfelelőbb tevékenységet.  
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A testnevelés foglalkozások kötelező szervezeti keretekben zajlanak.  A spontán, a szabad játék 

kereteiben végzett tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek: a 

természetes mozgások, mozgásos játékok, játékos mozgások, prevenciós gyakorlatok szerekkel, 

kézi szerekkel és az udvari felszerelésekkel, tornaszereken végzett játékos gyakorlatok. 

Mozgásigénye és készsége eltérő, ezért differenciálni kell az időtartamban, a mozgástempóban, a 

mozgás tartalmában, mennyiségében és minőségében. Biztosított a mozgás az egész évben 

rendelkezésre álló, tematikusan felszerelt udvaron, ahol a nagy mozgástér és az egyéb 

tevékenységek elkülönítése lehetővé teszi a zavartalan mozgást.  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- a pszicho motoros készségek és képességek kialakítása, formálása, fejlesztése  

- sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák, játékok 

szervezése  

- spontán és irányított mozgásos tevékenységek szervezése  

- az őket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása, a 

szabad levegő való kihasználása  

- a szabad játékban a mindennapok folyamán lehetőség biztosítása a spontán, 

egészségfejlesztő testmozgásnak az egyéni szükségletek alapján  

- az egészséges életvitel alakítása, egészség megőrzése, szokások megalapozása  

- mozgásműveltség kialakítása, jártasság, készség szintjén  

- rendszeres, játékban gazdag, egyéni képességeket figyelembe vevő, aktivitást és 

terhelést biztosító mindennapos testnevelés szervezése, kondicionálás képességének 

fejlesztése  

- mozgásra késztető biztonságos környezet kialakítása, fenntartása  

- a szülőkkel közös mozgásos programok szervezése (gyermeknap) 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

- szeretnek mozogni, kitartóak, a mozgásos játékokban  

- betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban  

- ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni  

- tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni  

- szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni  

- tudnak labdát vezetni  
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- célba dobnak egykezes felsődobással  

- az ugrásokat talajra érkezéskor fékezni tudják.  

E műveltségtartalom megvalósulása a csoportszobában és az udvaron történik. 

 

5.6. Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 

 

Nevelőmunkánk célja: a gyermekek természetes kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve a közvetlen és tágabb környezet felfedezése, megismerése. A jeles 

napok, hagyományok átörökítése, az idősek tudásának, tapasztalatának tiszteletére nevelés. Pozitív 

érzelmi viszony kialakítása a természeti, - emberi,- tárgyi értékek iránt, továbbá a fenntartható 

fejlődés érdekében. A környezet és a természetvédelem fontosságát hangsúlyozó programok 

szervezése, a környezettudatos magatartásformálás alakítás (szelektív hulladékgyűjtés, erdők 

szépségét feltáró kirándulások). Meggyőződésünk, hogy a környezetvédelem feladatait már 

óvodáskorban el lehet és el kell kezdeni ahhoz, hogy környezetbarát, természetet szerető emberekké 

neveljük óvodásainkat.   

A környezet – és természetvédelmi neveléshez kapcsolódó munkák:  

- környezetrendezés és gondozás, jeles napok előtti anyaggyűjtés, természetes anyagok 

gyűjtése stb.  

- rendszeresen pl. évszakonként: a falevelek összegyűjtése, a kiskert rendbe tétele, 

madáretetők felújítása, készítése, kihelyezése, madáretetés, csíráztatás, kísérletek 

végzése (víz, hó, jég, gőz), cserepes növények ültetése, kerti munkák (palántázás, 

ültetés, öntözés, viráglocsolás, söprés stb.)  

- környezetünk tisztántartása, óvása (nem tépjük le a virágokat, nem szemetelünk, patak 

vizét tisztán tartjuk) 

- PET palackok gyűjtése az óvodában, szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzés, 

újrahasznosítás, szemléletmód alakítása. 

A külső világ megismerésének elsődleges forrása maga a természet és a társadalmi valóság, az őket 

körülvevő szűkebb és tágabb világ, amelynek vannak általános jellemzői, ám jelentősebb 

eltérésekkel tapasztalhatja meg mindezt a település, a táj jellegétől függően. A természeti és a 

társadalmi környezet a művészeti tevékenységek forrása is, tehát az ismeretek integrációja széles 

körű. Bármely jelenség, történés, folyamat sokféle információt hordoz, amelyet a felfedező, kereső, 
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probléma érzékeny gyermekek többféle aspektusból megtapasztalhatnak. A másik fontos 

tapasztalati forrás: a homokkal, vízzel, és különféle anyagokkal ellátott központ, ahol az 

eszközökkel kísérletezhetnek, próbálkozhatnak. A természeti, társadalmi, matematikai 

tapasztalatok, ismeretek változó körülményekben történő játékos alkalmazását segítik a szabály- és 

társasjátékok. A mozaikszerű megfigyelések rendezését szolgálják az általuk készített tablók, 

képeskönyvek, tematikus albumok. Az óvodapedagógus feladatai közül kiemelt jelentőségű a 

természet, az élővilág szeretetére és a környezetvédelemre nevelés. A folyamatos játékot, a 

gyermekek tájékozódását segítik azok a kis kártyák, amelyek a polcokon az eszközök helyét jelzik. 

A kártyák az élethelyzetekben szerezhető matematikai tapasztalatokat is gazdagítják (sorba 

rendezés, leképezés stb.). Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógus által felajánlott, 

választható tevékenységek színtere, a gyermekek természetes élettere. Évről - évre többféle 

programot szervezünk a különböző jeles napokhoz kapcsolódóan.  

 

5.6.1. Hagyományok – ünnepek – jeles napok 

 

A népi kultúra gazdag világából azokat válogatjuk, amelyek a földhöz, a természethez, a 

természetes anyagokhoz való kötődést, a népi kismesterségeket állítják előtérbe. A „jeles” napok 

nem minden esetben ünnepnapok, hanem tartalmuk által válnak a csoport életében „más” napokká. 

Az előkészületre, a tevékenységekre, s alkalmanként az együttes ünneplésre helyezzük a hangsúlyt. 

A jeles napokra, hagyományokra szervezett programjainkon az óvoda kultúráját közvetítjük a 

családok felé, ezek azok az alkalmak, amikor „még nagyobbra nyitjuk az óvoda kapuit” a szülők és 

a családtagok előtt, és együtt játszunk és ünnepelünk. 

 

5.6.1.1. Hagyományok: 

- születésnapok megünneplése 

- almás pite sütése, gyümölcssaláta készítése (őszi projekt keretében) 

- szüret, szüreti mulatságon való részvétel, a helyi népi hagyományok felelevenítése, a 

község rendezvényén való aktív részvétel 

- idős emberek köszöntése községi rendezvényen – igény szerint 

- mézeskalács sütése  

- farsangolás, óvodás bál  

- kiszebáb égetés, télűzés 
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- húsvét 

- gyereknapi versengések a focipályán 

- májusfa állítása a kislányoknak 

- nagyoknak program- és játékszervezés (1 hetes- mozi látogatás, kerékpározás a 

lovardáig, Öreg kőre kirándulás, tűzoltóságon látogatás, Állatkerti kirándulás). A 

nagycsoportosok év végi kirándulásának megszervezésébe a szülőket is bevonjuk (új) 

- a leendő elsősök iskolalátogatása, ajándékkészítés az elsősök számára, ismerkedés a 

tanító nénivel, iskolával. 

 

5.6.1.2. „jeles” napok: 

- az állatok világnapja: látogatás egy előre megbeszélt családi háznál  

- Márton napi hagyományok felelevenítése, lampionos felvonulás 

- víz világnapja alkalmával élményszerzés, víz gyűjtése a községben más-más helyszínről 

- a föld világnapja alkalmából virágpalánták ültetése, óvoda kertjének szépítése 

- madarak és fák napi kirándulás  

- magyar kultúra napján óvodapedagógusok közös bábelőadása 

- magyar költészet napján versek előadása  

- cigányság napja - verselőadás, zenére tánc, képnézegetés cigány szülővel 

- egészség heti rendezvények  

- zenetanárok koncertjei 

- családi nap megszervezése. 

5.6.1.3. Ünnepek: 

- október 23-ai faluszintű rendezvényen való részvétel 

- Mikulás ünnep csoportonkénti megünneplése 

- karácsonyi ünnepkör feldolgozása, érzelmi ráhangolódás, közös ünnepség, 

- nagycsoportosok részvétele a falu karácsonyán 

- március 15 faluszintű megemlékezés 

- anyák napja csoportonként az óvodában. 

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha óvodáskor végére a gyermekek: 

- 100% ismeri a nevét, 90% életkorát, 80% címét, 70% szülei pontos nevét  

- 80% megkülönböztetik az évszakokat, 70% a hozzájuk fűződő tevékenységeket 
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- 80% ismeri a helyi intézményeket, üzleteket, Öregkőt, ivó forrást 

- 60% helyi közlekedés szabályainak megfelelően biztonsággal közlekedik 

- 60% valódi tapasztalatait érdekesen kapcsolja elképzeléseihez 

- 70% szívesen gyűjtöget és a tudományos sarok készletét állandóan gazdagítja 

- 80% ismeri a színeket 

- 80% érti a nappal, éjszaka, reggel 

- 70% érti a tegnap, ma, holnap, előtte, közben, utána 

- 70% ismeri az évszakok egymásutániságát 

- 80% ismeri a napok nevét. 

5.6.1.4. Matematikai nevelés 

 

A matematikai tapasztalatok, akár a nyelv, áthatják életünk egészét. Az óvodában minden 

szituációban, tevékenységben adottak a lehetőségek a matematikai tapasztalatok szerzésére, 

valamint ezen ismeretek alkalmazóképes használatára. A tevékenységközpontokban elhelyezett 

eszközök, tárgyak, berendezések alkalmasak az azonosságok, különbségek felismertetésére, a sorba 

rendezésre, a matematikai műveletek végzésére. A gyermeki tapasztalatokat bármely 

tevékenységben bővíteni lehet: a szabályjátékokban, a társasjátékokban, a térben, élethelyzetekben. 

A manipulációs tevékenységközpontban a rendelkezésükre álló eszközökkel való manipuláció 

hatására részképességeik fejlődnek. A homok-víz asztali tevékenységek alkalmasak az anyagokkal 

való ismerkedésre, mérésre, kísérletezésre, összehasonlításra, stb. Az építőtevékenység 

központjában elhelyezett különböző formájú, méretű építőelemek is jól használhatók a térbeli 

matematikai játékokhoz. A tevékenységközpontok bármelyikében van mód a spontán és felajánlott 

tevékenységben matematikai tapasztalatok szerzésére.  

Egyéni fejlettségüktől függően van lehetőség a matematikai műveletek indirekt módon történő 

modellezésére. A matematikai nevelés tartalma: tájékozódás a térben, téri irányok ismerete, 

személyek, tárgyak összehasonlítása, válogatása, osztályozása, összemérése és számlálása a 

tevékenységekben, spontán helyzetekben (szabad játék közben, direkt beavatkozások kerülésével). 

Nevelőmunkánk célja: a környező valóság formai és mennyiségi viszonyainak megismertetése, 

elsajátíttatása. Mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér-és síkbeli szemléletük alakítása az életkori 

sajátosságoknak megfelelően és azok tevékenységekben való alkalmazása. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

- gondoskodjon arról, hogy a csoportszoba berendezései, tárgyai változatos lehetőséget 

biztosítsanak az alapvető matematikai, gondolkodási készségek fejlődéséhez 

- konkrét élmények biztosításán keresztül fejlessze a matematikai nyelvet 

- a matematika megtanulásának erőltetése helyett ismerje fel a gyermek által 

kezdeményezett játék kínálta lehetőségeket 

- a matematikai gondolkodás megalapozása, matematikai készségek fejlesztése 

- önálló véleménynyilvánítási, döntési képességeik fejlesztése, kortárs kapcsolatokban, és 

a környezet alakításában 

- problémahelyzetek megoldása, logikus gondolkodás megalapozása, ok-okozati  

- összefüggések felismertetése  

- új fogalomrendszer alakítása, a gyermeki szókincs bővítése  

- tehetségcsírák felismerése, támogatása.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- tudjanak összetartozó dolgokat megfeleltetni, azonosságot, különbséget felfedezni és 

tulajdonság szerint csoportosítani 

- képesek legyenek sorba rendezésre, sorminta követésre, ritmikusalakzatokat 

ismételgetni 

- értsék a mennyiségi összefüggéseket 10-ig 

- ismerjék fel a geometriai alakzatokat, nevezzék meg, rajzolják le 

- végezzenek méregetéseket alapegységekkel 

- halmazokkal tudjanak műveleteket végezni 

- alakuljon ki alapvető térbeli gondolkodásuk 

- alakuljon ki a feladatok szükség szerint kreatív elvégzése. 

Sikeresnek könyveljük el munkánkat, ha az óvodáskor végére a gyermekek: 

- 70% tárgyak segítségével egytől tízig összead, kivon 

- 70% nagyság, forma, szín alapján tud csoportosítani 

- 80% képes a sorba rendezésre 

- 70% új tárgyakat is be tud illeszteni a helyére  

- 70% megtalálja a hibát 

- 70% tud sormintát követni 
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- 50 % önállóan alkot sormintát 

- 80% képes gépiesen elszámolni 10-ig, 70% felismeri az egy az egyhez összefüggéseket 

- 70% használja a fokozott mellékneveket 

- 60% képes geometriai alakzatokat felismerni, megnevezni, lerajzolni 

- 70% megérti a pozícióra, irányra utaló szavakat 

- 70% nem téveszti a jobb és bal irányt. 

E műveltségterület megvalósulása leginkább a természettudomány tevékenységközpontjában, a 

manipulációs, asztali játékok központjában, a családi, szituációs, drámajátékok központjában, a 

homok és vízasztali tevékenységek központjában, és az építőelemek központjában történik.  

 

 

5.7. A munka helye a programban 

 

A munka az óvodás számára játékos jellegű, a személyiségfejlődés fontos eszköze.  A játékkal és 

cselekvő tapasztalással sok azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munkajellegű feladat a 

kisgyermek számára önként és örömmel végzett tevékenység. A munka a közösségi kapcsolatok, a 

kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját, és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

Játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a munkavégzésre. 

Kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak az óvodapedagógus 

közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is. A közösségért való 

tevékenykedés örömének megélése során normák, értékek, szabályok kialakulásának elősegítése 

valósul meg. 

A leggyakoribb munkafajták: 

- az óvodai életet végig kísérő önkiszolgáló munka, amely önállóságukat, önfegyelmüket, 

kitartásukat, feladattudatukat fejleszti 

- a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, és az 

önként vállalt, alkalmi tevékenységek (tízórai, saláta-készítés, sütés…) 

- a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések: takarítás, 

díszítés, a terem átrendezése, meglepetések, ajándékok készítése…) 

- az élő környezet rendszeres ápolása (növények, állatok gondozása) 

- az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízások (a 

tevékenységközpontok rendjéért vállalt feladatok) 
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- a játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás, a játékeszközök 

javítása…) 

- együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában. 

A munkajellegű tevékenységeknél kiemelt figyelmet fordítunk a kerti munka végzésére, bevonjuk 

őket az évszakokhoz kapcsolódó egyszerűbb munkafolyamatokba. Naposi munkát kötelezően kell 

vállalni a nagycsoportosoknak. 

Felelős: a munka vállalásánál mindig ő maga dönthet, mit, mikor, meddig vállal (öltöző, mosdó 

felelősök). 

A gyermeki munkát mindig tudatosan szervezzük, a gyermekkel együttműködünk, és konkrét, 

reális, fejlesztő értékelést végzünk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

A legfontosabb azoknak a gyermekméretű eszközöknek a biztosítása, amelyekkel testi épségüket 

nem veszélyeztető munkákat végezhetnek önállóan.  

Fontos továbbá:  

- a feladatok differenciálása (vállaljon kötelezettséget, törekedjen eredményes 

elvégzésére, küzdje le az akadályokat) 

- mindenki számára a munkafolyamatokban való részvétel biztosítása, egyéni tempójának 

megfelelően cselekvő tapasztalással  

- differenciált segítségnyújtás hatékony együttműködéssel  

- az emberi munka jelentőségének, az alkotás szépségének bemutatása  

- felnőttek munkájának megismertetése  

- önálló, szükségletből fakadó munkavégzés támogatása, próbálkozások segítése 

- aktív munkajellegű tevékenységekkel, a szükséges attitűdök, képességek, készségek 

alakítása, saját és mások elismerésére nevelés 

- tudatos tevékenységszervezés során folyamatos értékelés, konkrét, reális, és saját 

magához mérten a fejlesztő hatás elérése érdekében.  

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

- szívesen vállalkoznak egyéni megbízások elvégzésére  

- figyelnek saját maguk és környezetük rendezettségére  

- a munka jellegű tevékenységek gyakorisága által bizonyos cselekvések szokássá válnak  

- önállóan, igényesen végzik a naposi munkát  
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- megtanulják a szükséges eszközök, szerszámok célszerű használatát, miközben elemi fokon 

tapasztalatot szereznek a végzésről 

- a munka elvégzése által kitartóak, türelmesek lesznek, fejlődik önbizalmuk, felelősségérzetük  

- szívesen közreműködnek a növények gondozásában, ültetésben  

- hozzászoknak saját tevékenységük ellenőrzéséhez, egymás megoldását kölcsönös megértéssel 

és segítőkészséggel értékelik, kialakul a munka iránti tisztelet 

- a közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, ezek örömeinek 

átéléséhez. 

 

5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

5.8.1. Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek rendszere  

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, a tevékenységekben valósul meg, a teljes személyiség 

fejlődését, fejlesztését támogatja. Az óvodai tanulás elsődleges célja, az óvodás képességeinek 

fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Minden helyzetben utánoz, tapasztal, 

tevékenykedik a gyermek. A tanulás az életet végigkísérő alapfolyamat, amely az óvodás korban a 

játékban a leghatékonyabb. A tanulás az életkori jellemzőktől befolyásolva, az óvodapedagógus 

által felajánlott „kezdeményezett foglalkozásokon” is megvalósulhat. A tervezés szakaszában az 

óvodapedagógusok maguk választanak a módszerek és eszközök közül, figyelve a gyermekek 

eltérő ismereteire, életkori sajátosságaira és érdeklődési körére. A nevelés, a játék, a tevékenység 

megfelelő összhangjára törekszenek, kiemelt figyelmet és fejlesztést biztosítanak a tehetséges, 

illetve a lemaradó gyermekeknek. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, 

spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja, játékos, 

cselekvéses tanulás formájában. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek 

képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtése során épít a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

A Lépésről - Lépésre óvodai programban a játéktevékenységek és a felajánlott tevékenységek 

ugyanabban a tevékenységközpont-rendszerben folynak. Kivételt képez a rendszeres, fokozatosan 

kötelezővé váló, nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés (testnevelés). A felajánlott 

tevékenységek gyakran gazdagítják a szabad játékot. Rendszeres, módszeres műveltségtartalmat 

közvetítő szerepet töltenek be, és közvetlen tapasztalást tesznek lehetővé a tevékenységekbe 

ágyazva. Ötlettel szolgálnak, inspirálnak, közös élményforrást jelentenek a további, gyermekek 
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által kezdeményezett tevékenységekhez. A tartalom hordozói azok a tevékenységek, amelyeket ők, 

vagy az óvodapedagógusok kezdeményeznek. Ezeknek a színterei a kötelező mozgásfejlesztés 

kivételével az óvodai csoportszoba tevékenységközpontjai és a külső világ. Alkalmanként egy-egy 

érdekesebb projekt feldolgozásába a szülők is bekapcsolódhatnak.  

 

5.8.2. Integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben: 

 

Az integrált ismeretfeldolgozás minden témát áthat valamennyi tevékenységközpontban, 

hagyományai az óvodai nevelésben, elsősorban a művészeti tevékenységekben alakulnak ki (mese- 

dramatizálás- énekes betétek- színpadi kellékek készítése). Ez a szemlélet közel áll az 

óvodáskorúak világlátásához. Az integrálás mozaikszerű, foglalkozási ágakra parcellázott 

ismeretek helyett, a tevékenységekben komplexen jelenlévő problémák különböző aspektusból való 

közelítését és megoldását jelenti. A projekt - rendszer adja az integráció lehetőségeit. 

a legismertebb a témaprojekt, amely közös élményre, előkészületekre épül és egy téma köré 

szerveződnek a felajánlott tevékenységek (állatkerti élmény: manipulációs 

tevékenységközpontban, a homokasztali tevékenységben, vagy a barkácsoló, ábrázoló 

tevékenységben) a gyermek által készített eszközök indukálhatnak sokféle tevékenységet a 

központokban az ünnepi készülődések, munkajellegű tevékenységei integrálják a matematikai, 

környezetismereti, művészeti tevékenységeket, felajánlott helyzeteket (mérés, egyensúlyérzék 

fejlesztés, ritmusok a környezetben, a matematikai tapasztalatokban, zenében, a testben, stb.). 

Az integrálás – nevezhető projektrendszernek is – azért hatékony az óvodai nevelésben, mert a 

tevékenység, a tapasztalás szintjén tárja föl a problémák összefüggéseit. A komplex témaköröket a 

gyermekek eltérő megfigyeléseikből, felismeréseikből következően több oldalról közelíthetik meg 

a feldolgozás hosszú folyamatában, alakítva, gazdagítva őket. A tevékenységeket érdeklődésük, 

tapasztalataik, egyéni fejlettségük, szükségleteik befolyásolják. A projektek hatással lehetnek a 

szabad játék témáira is.  

A projektmódszer a gyermekek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös tevékenységére 

épül. A megismerési folyamatok komplexen, a projektek tevékenységeinek sorozatában valósulnak 

meg.  

„… egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem 

egyszerűen a probléma megoldása, vagy megválaszolása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak 
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és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan 

kapcsolódik”  

„… a pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység”  

Hortobágyi Katalin  

Jellemzői:  

- nagyfokú szabadság, melyet a gyermekek számára biztosít a célok kiválasztásától, a 

tervezéstől, szervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az 

elkészült produktum értékeléséig az aktív részvétel és érdeklődés biztosításával  

- a konkrét, a mindennapi életből vett problémákat egyénileg, vagy közösen oldják meg, 

a téma sokoldalú, életszerű megközelítésével, miközben saját elképzeléseik is 

megvalósulnak  

- tevékenységüket nem kényszerként élik meg, hanem kihívásként  

- az óvodapedagógus-gyermek és a gyermek-gyermek közötti természetes 

együttműködésre épül mind a téma kiválasztásában, mind a hozzá szükséges tudás, 

tapasztalatok megszerzésében, a kellékek és eszközök beszerzésében, a produktum 

elkészítésében és bemutatásának megszervezésében  

- központi témája tevékenységekben, vagy a tevékenységek sorozatában valósul meg  

- a téma jellegétől függően időtartama lehet rövidebb, vagy hosszabb, feldolgozása 

komplex  

- a tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak sokoldalú tapasztalatok által épülnek 

be a gyermeki tudatba  

- kollektivizál és individualizál, közös sikerek átélésére ad lehetőséget. 

A projekt megvalósulásában a szülői támogatás és közreműködői készség is nagy hangsúlyt kap. 

Az óvodapedagógus a felajánlott tevékenységben a differenciálás elvét érvényesíti. A 

gyermekeknek további választási lehetőségei vannak (eszközt, technikát, feladatot, együttműködési 

formát, vagy önálló tevékenységeket választhat). A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, 

a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató megtapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, 

kreativitásának erősítése.  

 A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés  

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   59 

 

- a játékos, cselekvéses tanulás  

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés  

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

Az értelmi nevelés a kultúra átadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítéségével 

változatos tevékenységek végzésében valósul meg. A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, a 

spontán szerzett tapasztalatira építve biztosítja ismereteinek rendszerezését, célirányos bővítését. 

Mindezen ismeretek egyrészt a különböző tevékenységekben és a különböző természeti és 

társadalmi környezetből vett élethelyzetekben való gyakorlással, másrészt az értelmi képességek 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztésével 

valósulnak meg.  

Céljaink:  

- a tanulási, megismerési folyamatok fejlesztése problémamegoldó tevékenység és 

élményt adó környezet biztosításával  

- természetes kíváncsiság fenntartása, felfedezési vágy felkeltése kísérletezéssel, 

cselekedtetéssel 

- a megismerés képességének fejlesztése, megfigyelés, kísérletezés, elemzés által, a 

gondolkodás fejlesztése 

- lexikális tudás helyett a képességek, készségek fejlesztése, pozitív attitűd kialakítása 

- a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, tapasztalati, önálló és szociális tanulási 

módok által.  

Az óvodapedagógus feladatai: 

- a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 

bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása  

- a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése  

- az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás 

– alkotóképesség – fejlesztése a gyermek számára a képességeik kibontakoztatásához 

szükséges változatos tevékenységek, gyakorlási lehetőségeinek biztosítása.  

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

ösztönző környezet biztosítása  
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- olyan tanulási helyzetek teremtése, melyekben cselekvés közben eljutnak a problémák 

megoldásáig, melyekben kezdeményeznek, kérdéseket tehetnek fel 

- minden gyermek képességét önmagához – saját lehetőségeihez – viszonyítva fejlesztjük 

(fejlesztési terület meghatározása, fejlesztés, fejlődési mutatók megállapítása)  

- a különbözőségek elfogadásának támogatása, az integrációs és multikulturális nevelés 

megvalósítása 

- a gyermekek kompetenciái, kompetencia- elemei fejlődésének folyamatos nyomon 

követése, differenciált támogatása 

- a kreativitás előtérbe helyezése, a kompetencia-érzés kialakítása, fenntartása  

- a gyermekek bevonása a csoport életének, szabály –és szokásrendszerének 

kialakításába, döntések meghozatalába, problémák megvitatása  

- a családi hatások figyelembevételével, a szülőknek az óvodai életbe történő rendszeres 

bevonása, a szülők és az óvodapedagógusok között a kétirányú kommunikáció 

biztosítása. 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- legyenek elemi ismereteik önmagukról, környezetükről (neve, lakcíme, szülei 

foglalkozása), a napszakokról, a gyalogos közlekedésről, szűkebb lakóhelyükről, 

növényekről, állatokról, az öltözködésről, időjárás összefüggéseiről  

- alakuljanak ki szokások, magatartásformák környezetük óvásáról, védéséről  

- rendelkezzenek elemi mennyiségi ismeretekkel 

- örömmel és spontán szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat  

- képesek legyenek egy témakör több napon keresztül történő feldolgozására  

- váljanak szociálisan éretté az iskolakezdésre.  

 

6.  Az iskolába lépés feltételei 

Az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki és szociális érettség, melyek egyaránt szükségesek az 

eredményes iskolai munkához. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor végére nyitott 

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

az iskolai tanulás megkezdését. Az óvodáskor végére szociálisan is éretté válik az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek a kedvező iskolai légkörben készen áll a tanítónő 

elfogadására, együttműködésére és kapcsolatteremtésre a felnőttekkel, társaival. Az óvoda, ill. az 
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óvodavezető feladata az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megítélése, s annak igazolása. A 

Szakértői Bizottság vizsgálatát akkor kell kérni, amennyiben az óvodapedagógusok nem tudnak 

egyértelműen dönteni az iskolába lépésről, a gyermek nem járt óvodába, ill. a szülő nem ért egyet 

az óvoda döntésével. Minden esetben kérni kell a Szakértői Bizottság döntését, amennyiben a 

gyermek a hetedik életévét augusztus 31-ig betölti. Csak az ő javaslatukkal részesülhet további 

óvodai nevelésben.  A sajátos nevelési igényűek esetében a folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a megfelelő fejlettség biztosítása.  

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

- szívesen járnak óvodába, játszanak együtt, képesek más csoportokkal való 

együttműködésre 

- a közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt  

- figyelemmel, türelemmel hallgatják az óvónő, társaik közlését  

- ébredezik bennük a közösségi öntudat, számon tartják a hiányzókat  

- az énkép – önismeret-önértékelés fejlődése révén képessé válnak önálló 

helyzetmegoldásokra, önérvényesítésük a társas kapcsolatokban elfogadható módon 

történik.  

- örülnek a közösen elért sikereknek, a közös élményeknek  

- kialakul a környezetükben élők iránti érdeklődés  

- társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel fogadják  

- érzelmileg elfogadják egymást, felfogják a metakommunikáció alapvető jelzéseit: 

nemtetszés, öröm, bíztatás, szomorúság  

- igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása  

- segítenek egymásnak, megértőbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyuk 

megszilárdul 

- a beszédhelyzetben és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedve jól, érthetően beszélnek 

- hanglejtésük, hangerejük, hangsúlyozásuk és beszédük sebessége többnyire megfelelő 

- helyesen használják az igemódokat és igeidőket, a névmásokat és névutókat 

- beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik 

- páros és csoportos beszédhelyzetekben általában nyugodtan, figyelmesen tudják 

végighallgatni egymást, illetve az óvodapedagógust 
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- jól alkalmazzák a párbeszéd jellegzetes fordulatait, a köszönést, a bemutatkozást, a 

megszólítást, a véleménynyilvánítást. 

 

7. A „Lépésről lépésre” óvodai program adaptációja a helyi programunk  

 

Óvodánk saját pedagógiai programját „az Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján, a 

kormány 255/ 209. (XI. 20.) kormányrendelete és a „Lépésről-lépésre óvodafejlesztő program” 

(Hajdúböszörmény 1997.) adaptációjaként készítettük el.  

Óvodai nevelésünk legjellemzőbb elemei, hogy egyénre szabott, a gyermekek képességeinek 

fejlődésbeli eltéréseit messzemenően figyelembe veszi, a családot elsődleges nevelő közegnek 

tekinti, a velük való együttműködést elengedhetetlennek tartja. Az óvodai nevelés a családi nevelést 

kiegészítve kell, hogy szolgálja a gyermekek optimális fejlődését. 

Az óvoda helyi pedagógiai programjának több éves gyakorlata bebizonyította, hogy a nevelőtestület 

jól döntött, amikor a Lépésről- Lépésre óvodafejlesztő program adaptálását választotta. A program 

specifikumainak szellemében folyó nevelés elnyerte a szülők tetszését. A gyermekek nyugodtak, 

vidámak, jól érzik magukat az intézményben. A tanítónők visszajelzései alapján a gyermekek 

megállják a helyüket az iskolában. A gyermekekre szabott tevékenységek a természetes 

kíváncsiságra, az észlelésen alapuló tapasztalás élményére, a felfedező és kísérletező kedvre 

építenek. Ösztönöznek arra, hogy kifejezze érzéseit, a világ felfedezésében teljes személyiségével 

legyen jelen. A programunkból adódóan a gyermekek integrált fejlesztése lehetőséget ad arra, hogy 

megismerhessék sajátos, egyedi értékeiket. A programban dolgozó óvodapedagógusok 

nevelőmunkája nagy szaktudást, felkészültséget igényel, ezért továbbképzéseken sajátították el a 

szükséges ismerteket és folyamatosan élnek a lehetőséggel, hogy szaktudásukat gyarapítsák. A 

hozzánk látogató szülők, nevelők pozitív élménye tovább erősít bennünket, hogy jó úton járunk. 

Programunk 4 alappillére:  

 

7.1. Individualizálva szocializál és differenciál 

 

A program gyermeklélektani és pedagógiai elvei más programoktól jól megkülönböztethetővé 

teszik azt. Ezek az elvek jelentik az alappilléreket, amelyre az egész rendszer épül. 

Individualizált fejlesztés: 
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A program mindenkit individuumnak tekint, ahogy Kosztolányi Dezső is megfogalmazta a 

gondolatot: 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány, 

Nem élt belőle több és most sem él, 

S mint fán se nő egyforma két levél 

A nagy idő se lesz hozzá hasonló „ 

 

Az individualizált fejlesztés a szocializációs folyamatba szervesen beilleszkedik, és az egyének 

közötti különbségek felismerésére épül. Minden egyéniséget figyelembe vesz a maga szintjén. A 

gyermekek ismeretében egyéni célokat tűz ki az egyéni erősségek és igények méltánylásával, 

figyelembe veszi azt is, hogy vannak egyetemes, eleve elrendelt fejlődési szakaszok, amelyeknek 

egyik fontos periódusa az óvodáskor.  

Buda Béla pszichológus is utal arra, hogy egy-egy gyermekcsoport lehet biológiailag azonos 

életkorú, de a személyiségfejlődést illetően nagyon heterogén a gyermekek halmaza. A személyiség 

viszonylagos fejlettsége, vagy fejletlensége általában nem intellektuális érettséget, hanem az 

érzelmi, pszicho szociális, interperszonális fejlettséget jelenti. Ezen a téren a legnagyobbak az 

óvodás korúak közötti különbségek.  

Az óvodai nevelésben az életkori szakaszonként jelentkező általános pszichikus jellemzők mellett 

az ember egyediségére, az egymás között meglévő különbségekre irányul a figyelem. Óvodai 

programunk a család és az óvoda szocializáló szerepét hangsúlyozza, hiszen a három-hétéves 

korban intenzív „én fejlődés” szakaszában kiemelt jelentőségű az egyediség, az egyéniség 

támogatása. Az individualizálás áthatja az egész óvodai életet, és annak minden tevékenységét. 

Óvodáskor végére jutnak el az önérvényesítéstől az együttműködésig, a társak szükségleteinek, 

igényeinek, szándékainak megértéséig. A személyiségfejlődés, az individuum alakulása döntően 

külső hatásokra következik be, miközben másokkal együtt létezik. Az individualizáló nevelés, 

fejlesztés olyan pedagógiai megközelítés, amely figyelembe veszi mindazt, amit a gyermekek 

egyéni különbségként hoznak magukkal. Az individualizáló nevelés egyszerre erősíti az 

egyediséget, és ösztönöz az együttműködésre, támogatja szocializációjukat.  

Az azonos korúak között jelentős fejlődésbeli különbségek vannak. Ez megnyilvánulhat eltérő 

biológiai szükségleteikben, adottságaikban, tapasztalataikban, mozgásigényükben, 

szociabilitásban, az érdeklődésben, az egyéni élményekben, az énképben, a tanulás stílusában, és a 

kontaktusteremtésben.  
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A program arra a hitre épül, hogy az individualizálást megvalósító differenciálás a nevelés 

folyamatában a döntés és választás lehetőségét jelenti. A döntés és választás lehetőségeit minden 

helyzetben be kell építeni. A szabad játékban a játék önkéntessége sérthetetlen. Az óvodapedagógus 

azonban tudja, hogy a térrel való gazdálkodás is differenciál. 

 

Differenciálás  

A gyermek egyéni különbségeinek, sajátosságainak figyelembevételével, ehhez történő 

alkalmazkodással történő fejlesztés, melyben a tevékenységek által optimális fejlődést, fejlesztést 

biztosítunk.  

Célunk, hogy mindenki a maga módján, maga ütemében, a maga képességei szerint a lehető 

leginkább tudjon kibontakozni, fejlődni. Minden gyermek „más”,(a teljesen átlagos is) ennek szem 

előtt tartásával történik az egyéni fejlesztés. A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság 

ébrentartásával, kielégítésével, a kreativitás előtérbe helyezésével cselekedtetés által a 

kompetenciaérzés kialakításával valósul meg fejlődése.  

Feladatunk a nevelési-oktatási folyamat olyan átgondolt tervezése, szervezése, megvalósítása, 

amikor a folyamat egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkezők párhuzamos, 

eltérő módon, testre szabott, speciális feladatokat végeznek. A programunk több szinten és több 

úton elérhető célokat, feladatokat, módszereket tartalmaz, mely az egyéni fejlettségi szinteket veszi 

figyelembe.  

A differenciálás területei:  

- a témák feldolgozásának tartalma  

- célok, követelmények  

- szervezeti keretek (a választhatóság és a kötelező választhatóság) 

- technikai megoldások, módszerek, eszközök 

- az információ közvetítés csatornái  

- az információszerző tevékenység folyamatának felépítése  

- munkaformák. 

Az eltérő fejlettségűeknek minden helyzetben lehetőségük van más ütemben előrehaladniuk nem 

várva azokra, akik lassabban haladnak, vagy visszahúzva azokat, akik már jóval többre képesek. A 

differenciálás különösen fontos a sajátos nevelési igényű, és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekkel való foglalkozáshoz. Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján történik, melyet a 
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velük foglalkozó óvodapedagógus, ill. gyógypedagógus készít el speciális szükségletek 

figyelembevételével. 

Az individualizálás elvei:  

- a személyiség megismerése az óvodába lépéstől kezdve  

- az erősségek és az esetleges hátrányok számbavétele alapján az egyéni fejlesztés elvének 

érvényesítése (képességek, részképességek elemzése)  

- személyes kontaktus a tevékenységekben  

- eltérő egyéni testi-lelki szükségletek figyelembevétele  

- az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek megteremtése (a terem berendezésével)  

- az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése  

- az egyénre vonatkozó információk bizalmas kezelése. 

Az óvodapedagógusnak együttműködőnek kell lennie, hogy támogató figyelmet és a 

segítségnyújtás biztonságát jelentse az óvodás számára. A nem toleráns felnőtt által nevelt 

gyermekek nem képesek arra, hogy elfogadják, aki nem úgy mozog, nem úgy fest, nem úgy beszél, 

mint ők, vagy aki eltérő magatartású. Amikor azt tapasztalják, hogy a felnőtt érzékeny a tiszteletre, 

udvariasságra, a másokkal való érintkezés módjára, akkor ezeket a magatartásformákat tudattalanul 

is átveszik. Elengedhetetlen az érzelmi biztonság, a derűs légkör. Már a beszoktatásnál arra 

törekszünk, hogy az óvodába lépéskor kedvező hatások érjék a kisgyermeket, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetűekre. A nevelés során alapvető, hogy az óvodapedagógus - gyermek, gyermek-

dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot a pozitív attitűd jellemezze: az elfogadás, a teljes bizalom, a 

feltétel nélküli szeretet. 

 

7.2. A tevékenységközpontok rendszere 

 

Az óvodai program tevékenységközpontú szemléletének legfőbb megnyilvánulása az a rendszer, 

amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében meghatározó tevékenységformákat, 

a játékot, a tanulást és a munkajellegű tevékenységeket. Mindezt úgy tekintjük, mint az aktív 

személyiség megnyilvánulását, az óvodáskorú gyermek szükségleteinek kielégítőjét, összekötő 

szálát a belső világ és a külső környezet között. A tevékenységben, annak minőségében tükröződik 

a gyermek fejlődése, miközben az eredményes cselekvések, műveletek visszahatnak a belső 

feltételek alakulására. Az önkifejezés, a kontaktusteremtés, kapcsolattartás fontos eszközei a 

tevékenységek, amelyek cselekvésre, manipulációra motiválnak, közvetlen szenzomotoros 
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tapasztalásra épülő értelmi aktivitást váltanak ki. E szemlélet alapján a gyermekek fejlődését és 

fejlesztését a természetes élettérben zajló és szervezendő tevékenységek, cselekedtető helyzetek 

szolgálják. A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a 

gyermekek igényeinek megfelelően.  

A Lépésről- Lépésre óvodafejlesztő program 7 tevékenységközpontot szervez, melyek színterei a 

szabad játéknak és az óvónő által irányított tevékenységeknek. A pedagógus a megfelelően 

alkalmazott módszerek segítségével a cselekvésbe ágyazott tanulási-tanítási folyamatokat a 

központoknak köszönhetően működteti. Lényeges, hogy a spontán és szervezett tevékenységeket 

előre megtervezze és a gyermeknek megfelelő szabadságot biztosítva irányítsa az ott folyó 

tevékenységeket. A folyamatos eszközcserére és bővítésre már a tervezés szakaszában gondolnia 

kell, hiszen a gyermek motiváltsága nagyban függ az adott helyzetben biztosított eszközöktől. A 

csoportszobák berendezési tárgyait, bútorait, azaz a tevékenységközpontok kialakítását az 

óvodapedagógusok maguk választják meg. A központok közötti átjárhatóság fontos, ugyanakkor 

az elmélyült tevékenységhez elengedhetetlen a jól elkülönített terület. Minden központ a profiljába 

illő eszközöket és lehetőségeket biztosítja a kisgyermekek számára, felkínálva a szabad választás 

lehetőségét és a párhuzamos tevékenykedés megteremtését. A tevékenységközpontok választásokra 

ösztönöznek, elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet jelentenek. A gyermekek szabadon 

rendelkeznek az eszközökkel és a nyersanyagok felhasználásával. Szükségleteiknek megfelelően 

gazdagíthatják az eszköztárat. A kész eszközökön kívül több kreativitásra serkentő anyag áll 

rendelkezésre. A tevékenységközpontok egységes rendszerbe integrálják azokat a tevékenységeket, 

amelyeket az óvodapedagógus tudatosan és átgondoltan - választási lehetőségként a gyermekek 

számára biztosít. Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan használhatja a rendelkezésére álló 

biztonságos eszközöket, és akinek módja van befejezni a maga választotta tevékenységeket, 

fejlődése jó irányba halad. Az elkülönült központok biztosítják a 20-25 fős óvodai csoportban 

gyermekeink kis létszámú mikroközösségének létrejöttét, amelyek ideális teret jelentenek a jó 

közérzet, a személyes kapcsolatok és az elmélyült tevékenységek alakulásához. Lehetőségük nyílik 

a játszótársak megválasztására, a problémahelyzetek és konfliktusok önálló megoldására, a 

társakkal való egyezkedésre, így szociális fejlődésük is biztosított. Ebben a programban a nagy 

eszközválaszték tág lehetőséget ad arra, hogy a gyermek nézelődjön, válogasson, töprengjen, hogy 

végül a számára éppen legvonzóbb játéktevékenységbe bekapcsolódjon. A program egyszerre 

négy-öt dolog megtanítását és megtanulását teszi lehetővé. A tevékenységekben az aktív 

gyermekek maguk is gyarapítják ismereteiket és kapcsolják az újakat a régihez. A sokoldalú 
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élményszerzés lehetővé teszi, hogy látással, tapintással, hallással, érzelmekkel és gondolatokkal, 

verbális módon első kézből szerezzenek tapasztalatokat. Így válhat a tanulás élménnyé és teljes 

személyiséget aktivizáló folyamattá. A tevékenységközpontok körül határolt terek, lehetőséget 

adnak a sokféle tevékenységre. Választásokra és elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet 

jelentenek. A gyermekek szabadon rendelkeznek az eszközökkel és a nyersanyagok 

felhasználásával. Szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Kevesebb kész 

eszköz, több kreativitást serkentő anyag áll rendelkezésükre, segíti a pedagógust a differenciálás 

megvalósításában.  A folyamatos játékot, a gyermekek tájékozódását segítik azok a kis kártyák, 

amelyek a polcokon az eszközök helyét jelzik. A gyermekek öntevékenyen rakják el az eszközöket, 

ha már nem használják, következetességre, rendszeretetére neveli őket. A csoportszobában több 

napon át folytatódó játékban, a terem nagyságától függően megőrzik a kialakított teret, 

építményeket. Az eszközök elrakása elsősorban a művészeti tevékenységeknél szükséges (festék, 

olló stb.). A kártyák az élethelyzetekben szerezhető matematikai tapasztalatokat is gazdagítják 

(sorba rendezés, leképezés stb.) 

 

7.2.1. Családi, szituációs, drámajáték tevékenységközpont 

 

A dráma-, szituációs- és szerepjáték, valamint szükségleteikre szervezett munka jellegű 

tevékenységek színhelye, melyen keresztül a gyermekek kipróbálhatják, felfedezhetik a környező 

világot. Olyan helyzeteket, eseményeket és személyeket idézhetnek fel, melyek számukra 

ismerősek, utánozzák családtagjaikat, ismerőseiket, a felnőttek és gyermektársak viselkedését, 

megnyilvánulásait. Spontán, önirányításos tevékenység, a teljes személyiség fejlődéséhez járul 

hozzá. Fejleszti a szociális kapcsolatokat, a viselkedésformákat, bővíti a világról szerzett 

ismereteket, tapasztalatokat. A szituációs játék szinte mindenkit vonz, és ezért is van nagy szerepe 

a szocializációban. Sokszor a helyzetek együtt hordozzák az együttműködés, kooperáció 

lehetőségeit, miközben megélhetik a többiekkel együtt a közös munka eredményeit és örömeit. 

Hozzájárul érzelmi fejlődésükhöz, mert újra élik, átérzik a helyzeteket akkor is, ha azok kellemesek, 

vagy netán fájdalmasak. Megélhetik saját erősségeiket és gyengeségeiket, átvehetik mások 

beállítódásait, attitűdjeit. Cselekvéseikben alakul a mozgás összerendezettsége, szárnyalhat a 

fantáziájuk, képzeletük. Kreativitásuk kibontakozását ezek a helyzetek jól szolgálják.  
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Az óvodapedagógus feladatai:  

- megismerési vágy felkeltése  

- a tanulást támogató környezet feltételeinek kialakítása, életszerű helyzetek biztosítása 

(babafürdetés, asztalterítés, vendéglátás)  

- tapasztalási lehetőségek nagyszámú biztosítása (sütés-főzés) 

- a játékos helyzetben való elmélyülés feltételeinek biztosítása.  

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:   

- a drámajátékok eredményeként gondolatviláguk, nyelvi kifejezésmódjuk, erős 

önbizalmuk, együttműködési készségük és önfegyelmük megfelel az iskolaérettség 

szociális kritériumának  

- fejlődik kommunikációs készségük, fantáziájuk, gyakorolják a konfliktushelyzetek 

megoldását  

7.2.2. Művészeti tevékenységközpont 

 

Ebben a tevékenységközpontban zajlik az ábrázoló tevékenység, a sokféle technikát alkalmazó 

kézművesség, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

(rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézműves, konstruáló tevékenységek). Elérhető 

magasságban helyezkednek el azok az eszközök, amelyek a gyermeket önkifejezésre, alkotásra 

ösztönzik és a nap bármely szakaszában elővehetők, használhatók. A taktilis érzékelés 

fejlesztéséhez elengedhetetlen a festékkel, az anyagokkal való közvetlen érintkezés, 

tapasztalatszerzés, a rajzolás, mintázás, és a különböző technikai alapelvekkel és eljárásaival való 

ismerkedés. Az itt végzett önkéntes tevékenységek alkalmasak arra, hogy alkotókészségük 

kibontakozzék, kreativitásuk fejlődjön, valamint az, hogy igény alakuljon ki a gyermekekben az 

alkotásra, önkifejezésre, a környezetük esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények 

befogadására. A művészeti nevelés célja: a művészeti alkotások megismertetésével, 

megszerettetésével alkotótevékenységükre építve az integrált művészeti eszközök felhasználásával 

esztétikai ismereteik gyarapítása, az esztétikai érzésük, ízlésük megalapozása, alkotóképességük 

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

ösztönző környezet biztosítása. 
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Az óvodapedagógus feladatai:  

- a vizuális látásmód pozitív irányú befolyásolása, örömteli alkotó légkör biztosítása 

- az alkotó önkifejezés fejlődésének segítése műalkotások, népművészeti elemek 

megismerésének szervezésével  

- ízlésformálás, esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés  

- az eszközök használatával, különböző anyagokkal, valamint a rajzolás, festés, mintázás 

és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival való ismerkedés 

- a különböző vizuális technikai eszközök állandó biztosítása hozzáférhető helyen  

- a gyermeki élmény és fantázia világának gazdagítása, formálása  

- önértékelésre, egymás munkájának elismerésére, megbecsülésére nevelés  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

- tudják kifejezni magukat a forma, és a képalkotás nyelvén 

- tudjanak rácsodálkozni a szép látványára, gyönyörködni benne 

- készítsenek egyénileg és csoportosan alkotásokat, ajándékokat, kellékeket, örüljenek 

egyénileg és közösen készített alkotásaiknak 

- szívesen kapcsolódjanak be kreatív tevékenységekbe 

- mutassanak érdeklődést esztétikus dolgok iránt 

- alkossanak függetlenül, saját elképzelésüket valósítsák meg 

- kreatív tevékenységek közben pozitív érzelmeiket fejezzék ki 

- valódi tapasztalataikat kapcsolják elképzeléseikhez 

- mások munkájához eredeti ötleteikkel járuljanak hozzá 

- az alkotásokban - a változatos élmények hatására - már felismerhetően ábrázoljanak 

eseményeket, mozgást és teret, mindezt emlékezetből, természet után, vagy egyéni 

fantáziával  

- képalkotásban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket 

- téralakításban, építésben közösen vegyenek részt  

- fogalmazzák meg értékítéletüket, tudjanak beszélgetni az alkotásokról 

- finommozgásuk, szem-kéz koordinációjuk, megfigyelőképességük, emlékezetük 

fejlődjön, formálódjon. 
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7.2.3. Homok és vízasztali tevékenységek központja  

 

Itt bonyolítódnak le a modellezések, terepasztali játékok, a babaruha-mosások, a kellékek tisztítása, 

itt zajlik sok vizes játék pl. horgászos szappanbuborék-fújás. stb.  

A különböző kísérletezéseknek is helyet adó központ, mely sokféle tapasztalatszerzésre és 

képesség fejlesztésére alkalmas: 

- ha vizet teszünk az asztalra, lehet az „tenger, folyó” de lehet fizikai – kémiai 

megtapasztalások, űrtartalom mérések színtere is. 

- ha homokkal, földdel töltjük meg, alkalmas különféle fizikai tapasztalatszerzésre (száraz 

– vizes). A homok kiegészíthető különböző eszközökkel, növényekkel, termésekkel, 

makettekkel, állatokkal, emberfigurákkal, valamint a gyermekek által készített 

eszközökkel, játékokkal. 

Képlékenysége, alakíthatósága érdekes és igen vonzó központtá teszi.  

A homok-, vízasztali tevékenység jelen van a szabad játékban, ahol a pedagógusnak leginkább 

feltételteremtő szerepe van, a szervezett és spontán tanulási folyamatokban. Hangsúlyossá válik a 

kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése, a tapasztalati úton történő ismeretszerzés, és megjelenik a 

munkára nevelésben is. Az itt folyó tevékenységek a teljes személyiség fejlesztését szolgálják. A 

feltételeket változtatva a fejlesztés célirányossá válik. 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- megfelelő minőségű és mennyiségű eszköz biztosítása  

- kísérletező kedv kialakítása, fenntartása  

- lehetőségek biztosítása az anyagok tulajdonságaival való ismerkedésre.  

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a játék szabályait egymás között megbeszélve dolgozzák ki, fogadják el 

- erősödik együttműködésük, önérvényesítésük  

- fejlődik fantáziájuk, kézügyességük, a taktilis csatornákon történő érzékelésük 

- kialakul a választás és döntési képességük  

- megvalósul a megtapasztalás, kommunikálás, a gondolkodás együttese. 
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7.2.4. Irodalmi és ének - zenei tevékenységközpont 

 

Ez a tér alkalmas az énekes körjátékok megszervezéséhez. Szőnyegek, könyvek, bábok, hangszerek 

teszik érdekessé az éneklés, mesélés, verselés színhelyét. Legfontosabb hatása a tevékenységek 

érzelmekre ható, a közös éneklés és mesehallgatás élményét, örömét adó hangulata, mely biztosítja 

a gyermek saját ének, vers-és mesealkotását, annak mozgással, vagy ábrázolással történő 

kombinálását is. A mindennapos mesélés, éneklés, mondókázás a gyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan része.  A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és 

az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

Mindkét tevékenység az óvodapedagógus – gyermek személyes kapcsolatára épül. A felnőtt 

mintaadó szerepe itt határozottan fontos, különösen a hátrányos helyzetű gyermekeknél, akik 

nélkülözik a családban az ilyen jellegű felnőtt mintát. Ez a tér szolgál a beszélgető kör helyének 

biztosítására is. A meghitt, bizalmas légkörben érzelmi biztonságban érzik magukat, oldott 

hangulatban könnyebben mesélnek az őket foglalkoztató témákról, esetleges problémáikról. Az 

egymásra figyelés, a társ mondandójának figyelemmel kísérése, az udvariasság elemi szabályai a 

közösségi érzést erősítik, oldják a konfliktusokat. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- az érzelmi nevelés fontos eszközeként a polarizált érzelmek megalapozása, az empátia, 

az önkifejezés erősítése (mese, vers, zene, ábrázolás, mozgás tevékenységen keresztül) 

- esztétikai és etikai élmények nyújtásával az esztétikai, etikai fogékonyság formálása 

- népi és klasszikus irodalmi művek megismertetése, esztétikai élmények közvetítése, 

hagyományok ápolása  

- olvasóvá nevelés alapjainak lerakása, a könyv szeretetére, óvására nevelés  

- oldott, derűs légkör teremtésével (beszélgető kör) természetes közlési vágyuk, a 

meglévő ismereteik különféle élethelyzetben való gyakorlásának biztosítása  

- életkori sajátosságokhoz igazodó anyanyelvi és mozgásos játékok beépítése a 

mindennapi tevékenységekbe  

- a csoportban dolgozók beszédmintájának, kommunikációjának összehangolása  

- az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk 

szeretetére nevelés  

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   72 

 

- népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a népi 

hagyományok megismertetése, a kultúra gyökereinek ápolása 

- az érzelmek, gondolatok mozgással és egyéb eszközökkel történő kifejezésének segítése 

- az alkotás, az esztétikum létrehozásának ösztönzése - az etnikum multikulturális 

értékeinek megismerése 

- az énekes játékok, a zenélés örömének felfedezése, a zenei érdeklődés felkeltése  

- a készségek fejlesztése a mozgás - hang - szöveg összekapcsolásával  

- az egyéni és közös éneklés ösztönzése  

- az improvizációk támogatásával a zenei kreativitás fejlesztése  

- a zenei anyanyelv kialakulásának elősegítése. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- váljanak képessé esztétikai élmények befogadására 

- szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat, népi rigmusokat 

- várják, igénylik a mondókákat, verseket, mesehallgatást  

- szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek, és maguk szórakoztatására 

is  

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

- tudnak önállóan meséket, történeteket kitalálni, megjeleníteni, képesek történeteket, 

saját mesekönyvet alkotni  

- élvezettel játszanak énekes dalos játékokat 

- gátlások nélkül tudjanak egyedül énekelni 

- képesek legyenek önmaguk kifejezésére alkotó tevékenység során 

- élvezettel hallgassák a zenét 

- érezzék az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát, örömmel végezzék a ritmikus 

mozgásokat 

- különböztessék meg a zenei fogalompárokat  

- ismerjenek néhány dalt, zeneművet a kisebbség kultúrájából is, néhányat a település idős 

emberei által őrzött népdalokból, népi játékokból. 
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7.2.5. Természettudományos tevékenységközpont 

 

Szintén a családi nevelés kiegészítésének egyik eszköze, mert a mai családok többségének 

életvitelébe nem tartozik bele a természeti környezettel való ismerkedés, a kirándulás, túra, 

sátorozás. Egy – egy évszakban jelzi a változásokat a sokféle gyűjtemény, melyet rendszerben 

tartunk. A cselekedtetés, a tapasztalatszerzés és a folyamatában vizsgált megfigyelések tudatos 

pedagógiai tervezést igényelnek. Az együttműködés, a közösen átélt élmények, az ismert és 

ismeretlen természeti és társadalmi környezet felfedezése gazdagítja ismereteiket, erősíti bennük az 

összetartozás érzését. Az otthonról begyűjtött lexikonok, könyvek, albumok segítik az egyes témák 

feldolgozását, a gyermek érdeklődésének fenntartását, ismereteinek bővítését. Az önálló felfedezés, 

megtapasztalás és kísérletezés helyszíne. E tevékenységközpont a tágabb és szűkebb környezet 

közvetlen, tapasztalati úton történő megismertetésére, választásokon alapuló, elmélyült 

tevékenységekre teremt lehetőséget. Szabadon rendelkeznek az eszközökkel és a nyersanyagok 

felhasználásával, szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Kevés kész eszköz, 

több kreativitásra serkentő anyag áll rendelkezésükre, melyeket folyamatosan gyűjtünk. Albumok, 

gyűjtemények összeállításának színtere, melyeket a szabadon tanulmányozhatnak, nézegethetnek. 

Természetismereti témájú kiadványokat, lexikonokat is gyűjtögethetnek, különféle folyamatokat, 

jelenségeket közvetlenül is megfigyelhetnek, megtapasztalhatnak. Mindezen tevékenységek az 

óvodáskorúak környezettudatos viselkedésének, magatartásának megalapozását szolgálja, így 

befogadóvá válnak a külső világ ingereire, valamint a tanulás örömeinek átélésére. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulják 

azok védelmét, az értékek megőrzését.  

 

Óvodapedagógus feladata: 

- a természet, az élővilág szeretetére és környezetvédelemre való nevelés, az ehhez 

kapcsolódó szokások, szabályok alakítása, szakértők és szülők bevonásával 

- a tapasztalatokhoz, kísérletekhez, megismerési tevékenységekhez a megfelelő feltételek 

biztosítása, különböző kommunikációs eszközök alkalmazása (vetítőgép, laptop, 

számítógép) 

- fedezések segítése közvetlen és tágabb környezetükben, élmények, tapasztalatok 

szerzése (védett növényeink, madaraink megfigyelése a természetben)  

- végezzenek egyszerű kísérleteket 
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- az elméleti ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák a gyermekek, tudásukat 

tapasztalatokkal, megismerési funkciókkal mélyítsék el a pedagógus segítségével 

- a jeles napok, néphagyományok beépítése az óvodai életbe 

- funkciótáblák közös elkészítése, elhelyezése a csoportban (évszak, napszak, időjárás) 

- kirándulások, élményszerző séták során szülők bevonása 

- élmények rögzítésére albumok készítése 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- ismerjék a közvetlen környezetük természeti és társadalmi értékeit 

- szívesen vegyenek részt élményszerző sétákon 

- alakuljon ki a gyűjtögető szenvedély (nem virágok letépése) 

- ismerjék a környezet növényeit, virágokat, fákat, állatokat 

- vegyenek részt a mélyebb megismerést szolgáló kísérletekben mikro csoportos formában 

- ismerjék az alapvető közlekedési szabályokat 

- szimbólumok segítségével tudják felismerni az évszakokat, hónapokat, heteket, napokat és a 

hozzájuk kapcsolódó tevékenységet 

- megismerkedjenek a szülőfölddel, az itt élő emberekkel, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeivel 

- elemi ismeretekkel rendelkezzenek önmagukról 

- ismerjék a községben lévő intézményeket, középületeket, nevezetességeket. 

 

7.2.6. Manipulációs, asztali társasjátékok központja 

 

Ez a központ biztosítja a társas játékok, az értelemfejlesztő szabályjátékok használatát. Itt 

helyezzük el azokat a képességfejlesztő eszközöket, amelyekkel megállapíthatjuk a matematikai, 

környezetismereti, gondolkodási szintet. (kirakós puzzle játékok, a dominó és memória játékok 

számtalan variációi, a társasjátékok, a kézügyességet, logikát fejlesztő játékszerek). A játékok 

sokféle képességkör fejlesztésére alkalmasak. A célirányos egyéni fejlesztés egyik hatékony 

eszköze a szabályjáték. A fejlesztéshez olyan térbeli eszközöket használunk, amelyek a cselekvést 

biztosítják. A részképességek tudatos alakítására ez a központ a legalkalmasabb, mert az egyénhez 

lehet igazítani a játékot. Az egyéni és mikro-csoportos tevékenységek a szabályjáték során 

önkéntesek, ezért ez a helyzet csak akkor válhat célirányos fejlesztés színhelyévé, ha a gyermek is 

érdeklődik. A páros játékba társként az óvodapedagógus is bekapcsolódhat, segítve valamely 
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részképesség fejlődését  A matematikai, logikai készség fejlesztésére kész játékokat is alkalmazunk, 

de érdekesebbek azok, amelyek elkészítésében maguk a is részt vesznek. Törekszünk arra, hogy a 

játékok, eszközök, különböző színű, méretű, formájú, anyagú, funkciójú eszközök legyenek, 

amelyek alkalmasak a képességek fejlesztésére. Ezek köre változtatható, aktualizálható minden 

témakörhöz, projekthez.  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- érdeklődést felkeltő, változatos tevékenységi lehetőségek feltételeinek folyamatos 

biztosítása  

- a tevékenységközpont mobilitásának biztosítása  

- a kreativitás, fantázia, önmegvalósítás feltételeinek, eszközeinek biztosítása  

- kooperatív együttműködésre való ösztönzés.  

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

- könnyen felfogja a szabály lényegét, mindig betartja a szabályt, együttműködő  

- észreveszi és korrigálja a hibát  

- csapat munkában is képes közös célokért tevékenykedni, együtt tud örülni mások 

sikereinek  

- elviseli a kudarcot, tud várni a sorára 

- igényli az önállóságot  

- eszközhasználata célszerű  

- mozgása folyamatos, a mozdulatsorok egymásutánisága helyes. 

 

7.2.7. Építőjáték tevékenységközpont 

 

A faelemekkel játszva felfedezhetik a faelemek fizikai tulajdonságait (tapintással), vagy a fa 

hangját, a sima felületű elemek csúszását mozgatás közben. Az elemek alkalmasak arra, hogy 

megvalósíthassák ötleteiket, elképzeléseiket, kreatívak lehessenek. Az egyéni és közös élmények 

alapján megalkothatják a látott építmények modelljeit, képeken látható épületeket konkrét formába 

önthetnek. Közben az építőblokkokkal (melyek nagyrészt szabályos matematikai egységek) való 

játék során számtalan matematikai tapasztalatokhoz jutnak. Az elemek rakosgatásával fejlődnek 

motoros képességeik, a percepciójuk. A társakkal együttműködő gyermek szocializálódik, 
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miközben kifejezi gondolatait, elképzeléseit, megfogalmazza akaratát, szókincse gazdagodik. Az 

építőelemek számára fenntartott hely, tér, az építőelemek minősége, variálhatósága, mennyisége, 

tárolhatósága, elrendezése, mind üzenetet közvetítenek (létrehozás, alkotás öröme, elképzelés 

kivitelezése). Az építőelemeket méret, forma szerint külön polcon helyezik el, helyét tárgykép jelzi.  

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- látott és elképzelt építmények alkotása, emeletek, tornyok építése, leképezése  

- bonyolult építmények, célirányos építkezés, szerepjátékok feltételeinek létrehozása 

(bolt, farm, vár, hajó, színpad stb.)  

- fejlődik viselkedéskultúrájuk (fegyelmezettség), alkalmazkodó képességük 

(összedolgozás), gyakorolják a döntést (változtatás)  

- a tevékenységek során átélik az alkotás örömét, kreatívvá válnak.  

A programban a szabad játék fogalmának használata jelzi azt, hogy a gyermekek önként vállalt 

tevékenységei időtartamban is dominánsak a nap folyamán. Ugyanakkor a szabad játék mellett, 

ugyanabban a tevékenységrendszerben, a gyermekek választásai, kezdeményezései és az 

óvodapedagógus felajánlásai a tanulás sajátos formáit eredményeik. A szervezett tevékenységeket 

életkoruktól és fejlettségüktől függően választhatják. Ezekre a helyzetekre szolgál „az 

óvodapedagógus által felajánlott tevékenység” elnevezés. Ugyanúgy örömforrásként élik meg, mint 

a szabad játékot. A felajánlott tevékenységben az óvodapedagógus szempontjából vannak 

megkötések, a gyermekek a folyamatot önállóságuktól és kreativitásuktól függően szabadon 

alakítják. Ezek a tevékenységek a műveltségtartalmat tervszerűbben közvetítő, kezdeményezett, 

vagy irányított játéknak is minősíthetők. (pl. egy szabadjáték blokk kezdeményezése, vagy 

tapasztalatok szerzésére inspiráló helyzet előkészítése a homok- víz asztalnál; a gyermekek által 

elképzelt, a szabad játékhoz szükséges eszközök készítését segítő technikák bemutatása; ének- 

zenei tevékenység kezdeményezése).  

Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógus által felajánlott, választható tevékenységek 

színtere, a kisgyermek természetes élettere. 

 

7.3. A családok bevonása az óvodai életbe 

 

Az óvodai nevelés elsődleges segítője a család. Programunk egyik kiemelt területe a családdal való 

szoros együttműködés, a szülők bevonása a napi tevékenységekbe, az óvoda életébe. A család és 
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az óvoda harmonikus együttműködése elengedhetetlen a gyermekek sikeres nevelésében. Annak 

érdekében, hogy a legmegfelelőbb módszereket alkalmazzuk, szükség van igazi, szoros 

együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre, kölcsönös bizalomra, problémák iránti érzékenységre. 

Programjainkban, óvodai életünkben a szülők aktívan részt vállalhatnak. A gyermek szeretete olyan 

közös pont a szülővel, melyre építve a partneri kapcsolattartás hatékony formáit találtuk meg.  

Szülők bevonásának célja: óvodánkban hagyománnyá vált programjaink átadása, mely a szülők 

óvodai életbe történő bevonását helyezi előtérbe. A szülők és a gyermekek közösen szereznek 

tapasztalatokat, élményeket a sokrétű tevékenységek által. Lehetőségük van a szülőknek arra, hogy 

gyermekükről több információt szerezzenek, más oldalukról is megismerhessék egymást. Ezen 

tevékenységek alkalmával megalapozódnak azon képességek, készségek, jártasságok, mely 

képessé teszi a résztvevőket az együttélésre, a hanyatlóban lévő értékek továbbvitelére. Megvalósul 

általa a népi kultúránk sokoldalú megismerése, megismertetése, a nemzeti identitástudat 

megalapozása.  A család közvetlen bevonása az óvodai életbe segíti a gyermekek fejlődését, 

elősegíti a szoros kapcsolattartást, erősíti az óvoda és a szülők kommunikációját. Az óvoda 

programja jobban megfelel a családok szükségleteinek, igényeinek a nevelési és fejlesztési célok 

megvalósulásának. A hagyományos együttműködési formákkal szemben új minőségű 

kapcsolattartó formák is működnek. Az óvodapedagógusnak figyelembe kell venni a családok 

sajátosságait, szokásait, az együttműködés során és érvényesíteni kell az intervenciós gyakorlatot, 

azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

7.3.1. Együttműködés csatornái: 

 

- a szülő részvétele a napi munkában, az óvodapedagógussal való egyeztetés után az év 

bármelyik napján, nemcsak mint szemlélők, hanem mint résztvevők is jöhetnek, egyes 

projektek feldolgozásának aktív részesei lehetnek (anyag- és eszközgyűjtés 

projektekhez, sütés-főzés, kirándulás, családi nap stb.)  

- ismerkedő látogatás az óvodában: mielőtt a gyermek bekapcsolódik a programba, a 

család valamelyik tagjával tegyenek látogatást az óvodában, ahol figyelemmel 

kísérhetik az óvodai életet, találkozhatnak a nevelőkkel, a leendő társakkal, s 

összességében megismerhetik a programot (anyás beszoktatás) 

- tájékozódó jellegű találkozók: miután a gyermek óvodai felvétele megtörtént, a szülők 

kérésére rendezett tájékoztatók szervezése, hogy találkozzanak egymással, megismerjék 
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a napi munka rendjét és hasznos információk birtokába jussanak. (kérvények 

kitöltésében segítségnyújtás, egészséges táplálkozás, magatartási problémák) 

- beszélgető kör, előadások: szülőket érdeklő témában szervezzük külső szakemberek 

bevonásával igény szerint (szobatisztaságról, színtévesztés)  

- munkadélutánok: éppen aktuális közös rendezvény előtt eszközkészítés, díszítés, 

előkészítés közben kötetlen beszélgetés a szülőkkel, kapcsolat erősítése, tanácsadás, 

ötletcsere 

- hagyományok, ünnepek, jeles napok rendezvényein való szülői részvétel: 

együttműködés a hagyományok átadásában, a szülők szemléletformálása, gyermekkel 

közös élmény biztosítása (kirándulás, Márton-nap, gyereknap) 

- családlátogatások: a csoportban dolgozó óvodapedagógus meglátogatja otthonukban az 

óvodába kerülő gyermek szüleit annak érdekében, hogy megismerje azok otthoni 

környezetét, otthoni viselkedését 

- előre egyeztetett fogadóórák alkalmával az óvodapedagógus részletes tájékoztatást nyújt 

az adott gyermek fejlődéséről, esetleges lemaradásokról, a fejlesztés módjairól. erről 

kell legalább egy időpont megjelölés, szülő aláírása, szem. lapok elolvasásának 

biztosítása) 

- a reggeli és délutáni találkozás a szülővel: a nevelőtestület szervezze úgy a napirendet 

és a személyi feltételeket, hogy a gyermekek reggeli átadása az óvodában és a délutáni 

hazavitel egyúttal informális kommunikációs lehetőség is legyen 

- telefonbeszélgetések: a telefonbeszélgetések lehetőleg külön céllal történjenek és 

lehetőleg csak rendkívüli esetben (gyermek megbetegedése, ételrendelés) 

- szülői értekezletek: az értekezletek olyan, formális, tervezett találkozók, amelyeken a 

gyermekek általános fejlődését beszélik meg és a szülőknek lehetőségük nyílik arra, 

hogy elképzeléseiket, észrevételeiket, fenntartásaikat nyilvánosan elmondhassák. Az 

értekezletek a programok közös megtervezésére, aktuális témák megbeszélésére 

használjuk fel 

- előadások megszervezése valamilyen szülőt érdeklő témában igény szerint  

- „kézikönyv”: (az óvoda pedagógiai programja) a néhány oldalas nyomtatvány ismerteti 

a program rövid leírását. (A szülők egész évben mintegy útmutatóként használhatják. A 

teljes programot az irodában, eredeti példányban, másolt példányban az óvoda honlapján 

találhatják meg az érdeklődők.) 
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- hirdetőtáblák, faliújságok: a hirdetőtáblák olyan, falra kifüggesztett táblák, amelyeket a 

családok figyelmének a felhívására rendszeresítettünk és jelzik a soron következő 

találkozókat és rendkívüli eseményeket, a napi menetrend szerinti teendőket, a szülők 

számára igénybe vehető erőforrásokat, tehát összességében bepillantást engednek a 

szülőknek az óvoda napi életébe 

- beszámolók: az írott beszámolók a szülőkkel való információ-megosztás formális 

módjai. (Bár hasznosak is lehetnek, a személyes kapcsolattartást mégsem 

helyettesíthetik.) 

- kérdőívek: kizárólag mérés, vagy értékelés céljából alkalmazzuk (igény- és partneri 

elégedettség mérési vizsgálatok) 

- szórólapok, írásos tájékoztatók: minden rendezvény előtt egy héttel írásban is értesítjük 

a szülőket rendezvényeinkről, szolgáltatásainkról (fényképész, előadás). 

A kapcsolattartáshoz családi szoba kialakítására lenne szükségünk, hiszen az alapkövetelménye a 

programunknak. Mivel épületünk eredetileg nem óvodának épült, nem áll módunkban kialakítani 

olyan helyiséget, mely alkalmas lenne ennek a funkciónak a betöltésére. Jelenleg a vezetői iroda 

ezt a feladatot is ellátja. Az óvodában szülői szervezet tevékenykedik, tagjait a szülők választják. 

Működési rendjüket és éves munkatervüket a szülők önállóan határozzák meg.  

 

7.4. A családgondozás és szociális munka 

 

Az elmúlt évek gyakorlatából következően szoros kapcsolatba kerültünk a családokkal, így sok 

információt szereztünk belső életükről. Nem egyszer érzékeljük, hogy a családok gondjai negatívan 

érintik a gyermekeket, és a szülő megoldatlan problémái nála viselkedési zavarokban nyilvánul 

meg. Családsegítő munkát már évek óta folytatunk, hisz  nem tudtunk szemet hunyni a nap mint 

nap jelentkező problémák felett, amelyek az óvodában csapódtak le. A helyi pedagógiai 

programunkban megterveztük és tudatosan felvállaltuk ezt a segítő munkát. A családokkal való 

kapcsolatépítés már a beíratással megkezdődik. Már akkor fel tudjuk mérni a családok igényeit, 

szükségleteit, és ezek ismeretében meg tudjuk tervezni, hogyan működhetünk jobban együtt velük 

annak érdekében, hogy a erősségeik stabilizálódjanak. Az óvodavezető feladata, hogy felkutassa a 

településen lévő erőforrásokat, elérhető szociális szolgáltatásokat, és közvetítse a rászoruló 

családok felé. A családsegítést csak abban az esetben végzi, amikor a hozzátartozók élnek az 

elfogadás lehetőségével. Az intézményes nevelés során az óvoda dolgozói is felelősséggel tartoznak 
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a rájuk bízott gyermekekért (Kjt. IV. fejezet 19.§.). Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha az óvoda 

mindhárom funkcióját - óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő – maradéktalanul 

teljesíteni tudja. 

 

7.4.1. Az óvodapedagógus lehetőségei a családsegítésben: 

- nagyobb érzelmi biztonságot és mentális támogatást nyújt a krízishelyzetben élő 

gyermeknek és szüleinek  

- szakemberekkel együttműködve életviteli tanácsadást tart a szülőknek  

- tájékoztatást szervez családjogi kérdésekben, bemutatja a szociális támogatások 

rendszerét 

- képviseli a halmozottan hátrányos gyermekek érdekeit és támogatja a segítő kapcsolatok 

keresését a bajba jutott családok esetében  

- esetjelző lapon továbbítja a felmerülő tapasztalatait, információit a gyermekvédelmi 

felelősnek, intézményvezetőnek, aki a megfelelő szakemberek, segítő intézmények felé 

továbbítja azt 

- a családok kezdeményezésére ellátja érdekeik képviseletét a szolgáltató intézmények 

megkeresésével. 

A KUCKÓ családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat munkatársa alapos helyismeretekkel és 

információval rendelkezik, igénybe veszi azon személyek, intézmények, szervezetek segítségét, 

akik a családok ügyeiben a legtöbbet tudják nyújtani. 

 

 

8.  Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai  

tevékenységei, feladatai, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyermekekre 

 

8.1. Gyermekvédelmi munka 

 

Minden óvodai dolgozó a saját területén felelős azért, hogy maradéktalanul megvalósuljon a 

gyermekvédelmi munka célja, a prevenció, a hátrányos helyzet csökkentése, a veszélyeztetettség 

megelőzése, illetve megszüntetése és az abban való segítségnyújtás. Gyermekvédelmi szempontból 
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ki kell használni az óvoda nyújtotta lehetőségeket. Az óvodának jelzőrendszerként kell működnie, 

hiszen a gyermekkel való mindennapi kapcsolat lehetőséget nyújt arra, hogy a nevelő észre vegye 

a kedvezőtlen változásokat, viselkedés-, teljesítmény-, vagy kapcsolat zavarokat. Ezeknek a 

tüneteknek az okait vizsgálva következtetni lehet a kedvezőtlen családi háttérre, a megváltozott 

szociális, gazdasági és családi hatásokra. Rendszeres napi és közvetlen kapcsolatban vagyunk a 

gyermekkel, így állapotát, hogylétét nyomon követhetjük, és megfelelő információhoz juthatunk, 

melyből következtetni lehet hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetére. Az intézményben folyó 

gyermekvédelmi munka színvonaláért az intézmény vezetője a felelős, aki napi szinten 

együttműködik az illetékes hatóságokkal, segítő szervezetekkel.  

A köznevelési és gyermekvédelmi törvény alapján meghatározza azokat a feladatokat, 

amelyeket a nevelőtestületnek kell megvalósítania a gyermekvédelemmel kapcsolatban: 

- minden nevelőnek közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében – esetjelentések, megbeszélések 

- biztosítania kell a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését  

- az óvónőnek észre kell vennie a gyermek fejlődésének megakadását és jeleznie kell a 

gyermekvédelmi felelősnek tapasztalatait. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse az intézmény vezetőjének megbízása alapján látja el a 

gyermekvédelmi munkát. 

 

Gyermekvédelmi felelős általános feladatai: 

- elősegíti a csoportvezető óvodapedagógusok felderítő tevékenységét, segíti a 

veszélyeztetettség kritériumainak intézményi szintű meghatározását 

- közreműködik a helyi program gyermekvédelmi részének meghatározásában 

- összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az intézményben dolgozó 

óvodapedagógusok között 

- szükség esetén a csoportban dolgozó óvodapedagógussal, védőnővel, gyermekjóléti 

szolgálat képviselőjével családlátogatást végez 

- hatáskörén kívüli intézkedésekre a vezetővel történt egyeztetés után az illetékes hatósági 

szerv segítségét kérheti. 

Az óvodás gyermekek családi helyzetének felmérését évente végezzük. 
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Szempontok:  

- az óvodások száma összesen  

- ebből védelembe vett gyermekek száma (védőnő, családsegítő jelzése alapján) 

- hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (jegyzői határozat) 

- három-és többgyermekes családban élők száma (nyilatkozat) 

- munkanélküli szülők száma (szülő elmondása alapján) 

- egészségügyi szempontból problémás gyermekek (orvosi szakvélemény) 

- gyermekvédelmi támogatásban részesülők (jegyzői határozat lapján) 

- egyszülős családban nevelkedők száma (szülő elmondása alapján). 

A problémajelzést követően szükséges a szakemberek közötti – óvodapedagógus, gyermekvédelmi 

felelős, szolgáltató intézmények szakemberei - „team” munka megléte, melyben fontos jelentősége 

van a kompetencia határok betartásának.  

 

Az óvoda gyermekvédelmi feladatai:  

- 2 és fél-3 éves kortól a hátrányos helyzetűek óvodába kerülése és folyamatos óvodába 

járásának biztosítása  

- gyermekvédelmi szempontból problémás esetek kiszűrése, segítségkérés  

- megbízható, partneri kapcsolat kialakítása a családokkal, segítségnyújtás  

- környezettanulmány, nyilvántartások vezetése  

- preventív gyermekvédelem, korrekció megvalósítása  

- integráció biztosítása  

- óvoda-család kapcsolatát mélyítő programok  

- kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervekkel  

- szociális támogatások lehetőségeinek megismertetése a szülőkkel (jogi szabályok, 

rendeletek, törvény szerinti járandóságok ismerete)  

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek (adományok gyűjtése)  

- a gyermeki, szülői jogok megismertetése, érvényesítése az óvodában.  

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:  

- beilleszkednek az óvodai csoportba, a másságot társaik elfogadják, megvalósul a 

szocializáció folyamata  
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- megvalósul a hátránykompenzálás, az esélyegyenlőség megteremtésével egyéni 

képességeik kibontakoznak 

- csökkennek az indulási hátrányokból, fogyatékosságból adódó különbségek. 

 

8.2. Gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

8.2.1. Veszélyeztetett gyermekekre vonatkozó feladatok 

- felmérésük az óvodapedagógusok segítségével, nyilvántartásba vétel, a 

veszélyeztetettség súlyosságának megállapítása, mérlegelése javaslattétel, egyezkedés a 

gyermekjóléti szolgálattal. 

- fejlődésük figyelemmel kísérése: 

o A csoportvezető óvónővel konzultáció 

o A gyermek fejlődési lapjának vezetése 

o A rendszeres óvodába járás elérése 

o A gyermek állapotának folyamatos vizsgálata 

- tanácsadás szülőknek 

- szociális ellátások számbavétele. 

 

8.2.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feladatok 

 

- felmérés a törvényi meghatározás figyelembevételével az óvodapedagógusok 

közreműködésével 

- nyilvántartásba vétel, helyzetük mérlegelése és ez alapján a további teendőkre javaslattétel 

- fejlődésük figyelemmel kísérése, adott esetben javaslattétel változtatásokra 

- veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése 

- tanácsadás szülőknek 

- szociális ellátások számba vétele. 

 

8.2.3. Az intézmény valamennyi gyermekére vonatkozó feladatok 

 

- általános prevenciós tevékenységek a társadalmi környezet függvényében 

- szülőkkel, társ intézményekkel, védőnővel, orvossal, gyermekjóléti szolgálattal, 

önkormányzattal való kapcsolattartás, jelzések megtétele 
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- szociális ellátások számbavétele, szülő figyelmének felhívása 

- minden gyermek érdekeinek képviselete. 

Kapcsolattartás gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal, szervezetekkel: 

- Kuckó Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat, HÍD központ  

- Nyergesújfalui Gyámhivatal  

- Iskolaorvos, védőnő  

- Pedagógiai Szakszolgálat  

- Segítő karitatív szervezet vezetője (Karitász) 

- Nyergesújfalui Rendőrőrs 

Részletesen „Az óvoda nevelését elősegítő külső hálózati kapcsolatok” fejezetnél! (35.o.) 

 

8.2.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

8.2.4.1. Általános alapelvek 

 

Sajátos nevelési igényűnek azt a gyermeket tekintjük, akiről a szakértői bizottság szakértői 

véleményt adott ki. A helyi pedagógiai programunkban meghatározott nevelési, fejlesztési 

tartalmak mindenki számára szükségesek. Az óvodai nevelő munkánk során a sajátos nevelési 

igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. speciálisan 

képzett szakember közreműködésével.  A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az 

alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A 

környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a 

nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget 

kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. Nevelésükben eredményt jelent minden, a 

bemeneti állapothoz képest pozitív irányú elmozdulás. Végső célunk, hogy az iskolai életre való 

alkalmasság esélyeit a lehető legnagyobb mértékben növeljük. Folyamatos, speciális szakemberi 

segítséggel végzett pedagógiai munka mellett elérhetjük az iskolakezdéshez szükséges feltételeket. 

 

8.2.4.2. Az integrált nevelés célja 

 

Az integrált nevelés célja, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény 

összhangba kerüljenek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   85 

 

- az elvárások igazodjanak fejlődésük üteméhez 

- fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg 

- a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl őket 

- a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápia váljon az óvodánk helyi programjának 

tartalmi elemévé. 

8.2.4.3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

- életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását 

- bizonyos képességek részleges, vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. 

Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team munkában 

kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek, vagy 

gyermekcsoportok igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) 

alkalmazását teszi szükségessé. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli 

differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve 

kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és 

az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú 

fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakvéleménye.  

 

Az óvodai nevelőmunkánk során figyelemmel kísérjük, hogy: 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segítse 

- az elvárásokat fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg 

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez, az Egészségügyi és Pedagógiai Célú Habilitáció, 
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Rehabilitáció Egyéni Fejlődési Lap vezetéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta közreműködése szükséges. 

 

8.2.4.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 

- az érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékosságból fakadó hiányzó, vagy sérült funkciók 

helyreállítása, újak kialakítása 

- a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 

- az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai 

orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

- a fogyatékosság típusa, súlyossága 

- a fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje 

- a gyermek: 

o életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

o képességei, kialakult készségei, 

o kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés 

folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az egyes 

fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. Minden esetben a 

pedagógiai programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára  

- a sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása  

- az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a 

segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés  

- a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem, vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   87 

 

- annak felismerése, hogy egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet 

rugalmas szervezeti keretek kialakítása az egyéni foglalkoztatás megvalósulásához az 

óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása, befogadására ösztönzés, együttműködés a sérült gyermek családjával. 

 

8.3. Az óvodánkban megvalósuló integrált nevelés 

 

Közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált 

nevelésük. Az együttnevelést vállaló intézményünk többet vállal, magasabb értéket kínál nekik, 

mint pusztán részvétet és védettséget. Speciális tartalmak közvetítésénél figyelembe vettük 

fejlesztésük igényeit, külön gondot fordítva arra, hogy minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez. A többieket a különbözőségek elfogadtatására, tiszteletére neveljük megértő, 

toleráns attitűd kialakításával. A fejlesztési stratégiák kidolgozását a gyermek fogyatékosságának 

típusához igazodva a szakképzettséggel rendelkező, - jelenleg a helyi iskolában is dolgozó, az 

integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező oligofrénpedagógia, szurdopedagógia, korai 

fejlesztő szakos - gyógypedagógus, valamint szakképzett logopédus segíti. Közreműködésük 

kiterjed a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői 

ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, így az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az 

óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. Az integráltan fejlesztett gyermek számára 

biztosítjuk mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, 

rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a beilleszkedést, a fejlődést, az együtt haladás lehetőségét tekintjük, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

- az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és 

a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása 

- a módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz. 

Az integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai 

képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus: 
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- individuális módszereket, technikákat alkalmaz 

- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket megválasztja 

- egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező - 

gyógypedagógiai tanár/terapeuta - az együttműködés során: 

- a szakértői bizottság szakvéleményében előírt habilitációs, rehabilitációs órákat a 

törvény által meghatározott módon megtartja és adminisztrálja 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyeli a haladást 

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására 

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről 

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi azok tapasztalatait, 

észrevételeit, javaslatait 

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. 

Intézményünk az Alapító Okiratában meghatározott alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek 

sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során. 

 

8.3.1. A hallássérült – nagyothalló – gyermek 

 

Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - gyermekek a beszédtartományban mért hallásszintek 

enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, középsúlyos esetben 45-65 dB, súlyos esetben 65-90 dB 

hallásveszteséget mutatnak. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszédhang, a 

környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, 

általában spontán (hallókészülék segítségével), esetenként azonban csak speciális segítséggel indul 

meg. A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 
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megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a 

szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos 

javítása, melynek eredményeként különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi 

teljesítményét. Eredményes fejlesztésének feltétele az őt körülvevő környezet minden elemében a 

nyelvi kommunikációs helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség esetén a beszédértést és a konkrét 

megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér 

bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

 

8.3.2.Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

 

Fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán 

tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, 

tapasztalatok és minták, amelyeket a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 

keretében szükség szerint gondoskodunk a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

8.3.3. Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek 

 

A beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek, illetve beszédhibáihoz csatlakozó 

tanulási és / vagy magatartási zavarai miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség 

alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a 

szegényes szókincsben, a beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a 

grammatikai fejletlenségben, az utánzóképesség gyengeségében nyilvánul meg. Fejlesztésükhöz az 

életkori sajátosságokat és a játékosság elvét szem előtt tartva az anyanyelvi nevelést állítjuk a 

középpontba. Napi szinten az óvodai nevelés során, a mozgás, kommunikáció illetve a 

vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése a cél. Szakember segítségével speciális terápiák 

alkalmazása segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- a gyermek viselkedésében, magatartásában tapasztalt zavarok kompenzálása, oldása 

- beilleszkedés segítése, közösségi magatartásának koordinálása  

- tanulási képességek egyénre szabott fejlesztése, rugalmas szervezeti keretek biztosítása  
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- az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítők tájékoztatása a nevelés, gondozás 

főbb irányairól  

- a szülők megfelelő tájékoztatása, jó kapcsolat kialakítása a családokkal. 

Sikerkritériumok: 

- a folyamatos fejlesztések hatására fejlődnek képességeikhez és lehetőségeikhez mérten 

- együttműködőek a fejlesztést végző szakemberekkel és elfogadják az alkalmazott 

eljárásokat  

- személyiségük a nevelés, egyéni és közösségi fejlesztés hatására olyan szintre jut, hogy 

lehetővé teszi integrált iskolai fejlesztésüket 

- érzelmi biztonságuk képessé teszi őket pozitív interperszonális kapcsolatok 

kialakítására, eredményességük megélésére. 

 

8.3.4. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésével járó sajátos feladatok 

 

Az óvodába járó gyermekek 60-65%-a az etnikai kisebbséghez tartozik. Fejlesztésük integráltan 

történik, a cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 

Célunk, hogy a roma gyermekek 2 és fél, 3 éves kortól rendszeresen járjanak az óvodába. Helyi 

pedagógiai programunk egésze biztosítja az egyéni fejlesztést, a másság elfogadására, 

toleranciájára épít. Fejlesztésük érdekében alapvető feladatunk a cigánykultúra átadása, közvetítése 

az életkori sajátosságokhoz illeszkedő nevelési módszerekkel olyan módon, hogy abban az örök 

emberi értékek, saját kultúrájuk színeivel gazdagodjanak. 

 

Az óvodapedagógus sajátos feladatai a roma gyermekek fejlesztése érdekében: 

- a cigány kultúra, művészetek, hagyományok megismerése, ápolása 

- a cigányjátékok mesék, versek, dalok megjelenítése 

- sajátos szín- és formaviláguk helyének biztosítása 

- mozgásos tevékenységek között szerepeljen a cigány tánc, kultúra 

- felkészítés a sikeres iskolai előmenetelre 

- tudatosan építkezés a cigány kultúra és a többségi kultúra közötti hasonlóságokra 

- a migráns gyermekek esetében a lehetőség megteremtése, hogy megismerhessék egymás 

kultúráját, anyanyelvét. 
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Várható eredmények az óvodáskor végére: 

- alakuljon ki benne a pozitív viszony a kisebbség kultúrája és nyelve iránt 

- tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben 

- ismerjen a kisebbség kultúrájából ismert dalokat, verseket, mondókákat 

- ismerje a helyi kisebbségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra értékeit. 

 

8.3.5. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése  

 

Az óvoda fontos feladata a tehetséges gyermekek felismerése, képességeik kibontakoztatása, 

fejlődésük nyomon követése. Az óvodában nem tehetségekről beszélünk, hanem 

„tehetségcsírákról”- ígéretes képességekkel rendelkező gyermekekről. Általában iskoláskorban 

mutatkoznak meg az átlagon felüli képességek, de már óvodás korban segíthetjük, felismerhetjük a 

rá utaló jeleket, melyek különféle területeken megnyilvánuló adottságokból, készségekből 

alakulnak ki. Ennek területei: intellektuális -, művészi -, zenei -, vizuális -, és pszicho motoros 

képességek. A fentiek alapján egyértelmű, hogy a tehetségígéretes gyermekek számára képességeik 

kibontakoztatásának minél erőteljesebb elősegítése és a szülők figyelmének felhívása a gyermek 

kiemelkedő képességeire egyaránt fontos óvodapedagógusi feladat. Nagyon fontos azonban szem 

előtt tartanunk azt, hogy óvodás korban még inkább a cselekvés öröme, és ne a 

teljesítménykényszer uralja a tevékenységeket - még a nagyon tehetségesnek mutatkozók számára 

is biztosítani kell a szabad képzettársításon alapuló szabad játéktevékenységet - az óvodás 

életkorban játék közben még „mindenből minden lehet”. A kreativitással már óvodáskorban 

foglalkozni kell.  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- felismerni a kreativitást, segíteni őket a különböző helyzetekben  

- differenciált fejlesztéssel ösztönzés, megerősítés 

- egyéni fejlődési ütemének megfelelő feltételrendszer biztosítása  

- a szülők figyelmének felhívása a gyermek kiemelkedő teljesítményére. 

- a családi házzal közösen biztosítani a kiemelkedő képességeinek optimális fejlesztéséhez 

szükséges feltételeket 

- az esetlegesen beszűkült, túlzottan egy képességre fókuszálás megakadályozása változatos 

tevékenységek biztosításával. 
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8.4. Fakultatív tevékenységek 

 

- 5 éves kortól vízhez szoktatás, úszás előkészítése a nagycsoportosok részére évi 15 

alkalommal 

- hittanos foglalkozások szülői igények szerint a nagycsoportosok számára  

- logopédiai fejlesztés. 

„Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges, nem azért különleges, mert különb ember akar lenni, 

hanem azért, mert nem tud más lenni”  

(Szabó Magda)  
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Érvényességi nyilatkozat 

 

A helyi pedagógiai program érvényességi ideje: 2017. augusztus 25. 

 

A nevelőtestület határozata alapján érvényes 2017. szeptember 01-től folyamatosan visszavonásig  

A helyi pedagógiai program módosításának lehetséges indokai  

- hálózatbővítés, leépítés  

- szervezeti átalakítás  

- a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt  

- törvényi előírások módosulása  

- egyéb érdekegyeztető fórum, módosítási javaslata  

- a fenntartó kérése.  

 

Előírás a program módosítás előterjesztésére  

- részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten  

 

A bevezetés időpontja: 2017. szeptember 01.  

 

A felülvizsgálat indoka:  

- a program beválás során felmerülő változások beépítése,  

- a törvényi változásokból adódó feladatok kidolgozása és beépítése.  
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Legitimációs záradék 

 

 

Elfogadta:     .………………………………………………………  

Bajóti Hétszínvirág Óvoda - nevelőtestülete nevében 

 

Jóváhagyta:     .……………………………………………………….  

Bajóti Hétszínvirág Óvoda - intézmény vezetője  

 

Nyilvánosság biztosítása:        ……...…………………………………………………….  

      Bajóti Hétszínvirág Óvoda SZMSZ-ében foglaltak szerint  

 

Tájékoztatásul hivatalosan kapják:      ………………………………………………………..  

                   Bajót Község Önkormányzat 

 

…………………………………………………….…. 

         Bajóti Hétszínvirág Óvoda Szülői Szervezet 
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Mellékletek: 

 

1.sz. melléklet: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítőeszközök 

és felszerelések jegyzéke  

2.sz. melléklet: Szakmai etikai kódex       

3.sz. melléklet: A Bajóti Hétszínvirág óvodás viselkedéskultúrája  

4.sz. melléklet: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése részterületenként 
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1.sz. melléklet 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

 

Pedagógiai programunkban abból indulunk ki, hogy a gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb 

tevékenysége a játék. Óvodákban igen sok játékeszköz található, nagy jelentőséget tulajdonítunk a 

személyiséget leginkább fejlesztő szerepjátékokra, gondolkodást, beszédet fejlesztő játékokra. 

Ezen eszközök folyamatos biztosításával valósítjuk meg fejlesztő, nevelő tevékenységünket. A 

gyermekek játékötleteiből, érdeklődéséből, az elhasználtságból fakadóan folyamatosan szükséges 

a meglévő eszközök bővítése, pótlása, cseréje. Ezek nagy része kész, félkész, és általunk készített, 

melyek mennyisége és minősége az adott célnak megfelelő. Folyamatosan bővítjük a már meglévő 

verses, mesés, tudományos illetve szakkönyveink számát is. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos 

játékeszközök bővítésére, színesítésére.  

Az állami normatív támogatás és az önkormányzat által biztosított kereten kívül óvodánk törekszik 

egyéb anyagi források igénybevételére (támogatók, szülői felajánlások, pályázati források). 

 

 

A PROGRAM SPECIÁLIS ESZKÖZKÉSZLETE  

Bútorzat:  

- szőnyegek  

- polcok (mozgatható, két oldalról nyitott, gurulós)  

- könyvespolcok, tárolók  

- homok-víz asztalok 

- gyermek méretű asztalok és székek  

- felnőtt székek, asztalok 

- a mozgásfejlesztéshez tornaszerek, kézi szerek  

Építő, barkácsoló tevékenység eszközei:  

- építőkocka készletek (műanyag, fa)  

- szőnyegek, plédek  
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- emberek (felnőttek, gyermekfigurák)  

- állatok (farm és állatkerti állatok, dinók)  

- közlekedési kellékek (tárcsa, rendőrsapka) 

- kis és nagy autók, kamionok, tűzoltó autók, vonatok, buszok, repülők  

- babaház és bútorok, figurák és kellékek, ruhák   

- színes építőkockák (fa, műanyag) 

- választható kiegészítők, anyagdarabkák, pálcikák, gombok, dugók, fonalak  

- szerelő készletek  

Családi és szituációs játékok eszközei:  

- asztalok, székek  

- babaágy, kanapé, fotel, kisméretű heverő  

- konyhaszekrények  

- babák, plüss figurák, babakocsik  

- babaruhák, takarók, párnák  

- edények, étkészletek  

- takarítási eszközök  

- könyvek, folyóiratok  

- telefonok  

- férfi és női ruhák, táskák, ruházati kiegészítők (nyakláncok, kalapok)  

- eszközök a különböző szerepjátékokhoz (fodrász, zöldséges, cukrász stb.) 

- orvosos játék eszközei (fülhallgató, vérnyomásmérő, injekciós tű stb.)  

- boltos játék eszközei (mérleg, pénztárgép, bevásárló kosár)  

- főző edények, tányérok, poharak (műanyag, fém)  

- terítéshez, kínáláshoz szükséges étkészletek  

Manipulációs tevékenységek eszközei:  

- kirakós játékok, kártyajátékok, formaegyeztetők  

- lego-, duplo-, jáva építők   

- társasjátékok  

- gyöngyök fűzéshez 

- játéktáblák, táblajátékok  

- színes mérőkockák (súly, anyag)  

- egyszerű játékok (memory, puzzle, stb.)  
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- gyűjthető dolgok (gombok, kupakok, kulcsok, kagylók)  

- építőkockák (asztali), MINIMAT készletek 

- gondolkodást, konstruálást fejlesztő játékok  

Művészeti-vizuális tevékenységek eszközei:  

- temperafesték, gombfestékek, üvegfesték, stb.  

- ecsetek, filctollak, ceruzák  

- papír: újságpapír, rajzpapír, színes papír stb.  

- ragasztók  

- kréták, zsírkréták  

- ollók (az életkori sajátosságoknak megfelelően) bal- és jobbkezes gyermekeknek  

- fonalak (színes, illetve különböző vastagságú), cérnák, gombok 

- agyag, gyurma, gyurmatáblák  

- rongyok, anyagok  

- rajztáblák, mágneses táblák  

- lyukasztók  

- tűzőgépek, hegyezők  

- különféle eszközök, anyagok (fonal, drót…)  

- természetes anyagok (csutka, termések, nád, szalma…) 

- asztalterítők 

- nyomdák  

- szivacsok  

- különböző technikák eszközei  

Irodalmi, ének-zenei tevékenységek eszközei:  

- könyvespolc könyvekkel olyan magasságban, ahol a gyermekek elérhetik 

- mesekönyvek, változatos témákat felölelő könyvek, leporellók  

- a gyermekek által készített könyvek  

- bábok (ujj, tenyér) 

- papírok  

- magnók  

- hangszerek  

- szőnyegek  

- párnák  
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- babák, plüss állatok  

- az adott témához kapcsolódó kiegészítő eszközök  

- népzenei albumok, CD-k  

- klasszikus zenealbumok  

- DVD lemezek  

- hangszerek különböző anyagokból   

Homok és víz asztali tevékenységek:  

- homok és víz asztalok 

- mérőedények, tölcsérek, nagyító üvegek, lapátok, kanalak 

- fecskendők  

- műanyag kötény a játékhoz  

- eszközök a takarításhoz  

- különböző termések, anyagok  

- homok, víz, föld, fűmag  

- szerepjáték eszközök (halászos játék eszközei stb.)  

Természet-tudományos központ:  

- nagyítók, távcsövek  

- földgömbök, térképek (város, ország), szemléltető táblák  

- termények  

- fotók  

- lexikonok  

- gyűjtemények  

- kísérlethez szükséges edénykék, üvegcsék  

- tárolásra alkalmas kisméretű befőttesüvegek, kosarak  

- tematikus tablók (tűzről, vízről, levegőről)  

- különböző anyagféleségek, termések  

- eszközök méréshez  

- asztali számítógépek, hangfalak, képernyők, billentyűzetek, egerek, egérpadok 

Udvari környezet:  

- mászókák, hinták, polyball, rugós játékok, csúszdák, láncos hidak  

- talicskák, homokozó lapátokkal, vödrökkel, műanyag formanyomók, gereblyék, fűnyírók  

- labdák különböző méretben, tollaslabda ütők  

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   100 

 

- és az elmélyültebb tevékenységekhez egyéb eszközök  

- trambulin  

- homokozók  

- mozgásos játékok eszközei: háromkerekű motorok, futóbiciklik, fa húzós szekerek  

- nagyméretű műanyag babaház  

- foci kapuk  

- célba dobók, gólyalábak 

- zárható játéktároló az udvaron  

- az egyéni és csapatjátékokat biztosító, mozgásfejlesztő eszközök, kellékek  

- fák, bokrok, virágos övezet, évelő és egynyári virágokkal  
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2.sz. melléklet 

 

SZAKMAI ETIKAI KÓDEX 

 

1. PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGÉVEL, MUNKAVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ETIKAI NORMÁK 

 

1.1.A pedagógus pályája során küzd az elszürkülés, az üres rutinból végzett munka ellen. Állandó 

önképzéssel gyarapítja, fejleszti a hivatása gyakorlásához szükséges tudását, illetve 

képességeit. 

1.2.Testi és lelki egészségét ápolja. 

1.3.A pályakezdő pedagógus gyakorlottabb kollégáitól tanulva folytatja szakmai gyakorlati 

önképzését. Az idősebb pedagógusok kiemelten törődnek a kezdővel, és szakmai tanácsokkal 

segítik munkáját. 

1.4.A pedagógus munkájának lényege az, hogy tudását átadja és a gyermekekben rejlő 

képességeket kibontakoztatva biztosítja fejlődésüket. A gyermekekre való pozitív irányítású 

hatni tudás a legfontosabb kívánatos személyiségvonása. 

1.5.A nevelőmunka eredményessé tétele végett állandóan törekszik saját személyiségének, 

képességeinek fejlesztésére, kiemelten a következő értékek tekintetében: gyermekszeretet, 

lelkiismeretesség, igazságérzet, megbocsátani tudás, nyíltság, türelem, empátia, önzetlenség, 

a másság elfogadása, áldozatkészség, önismeret, önkontroll és felelősségvállalás. 

1.6.A pedagógus, mint minden ember tévedhet, hibázhat. A hibák megelőzésére, illetve a 

kijavításukra törekvés azonban etikai kötelessége. 
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2. A NEVELŐ–OKTATÓ MUNKA ETIKAI NORMÁI 

A pedagógus: 

2.1. A gyermek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartja, nem 

bántalmazza, nem alázza meg. 

2.2. Törekvéseinek, céljainak elérésére sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmaz. 

2.3. Eljárásait a gyermekek életkorához, egyéniségéhez és mentális képességeihez igazítja; 

semminemű olyan tevékenységet sem fejt ki vagy nem kezdeményez, amely káros hatással 

lehet a gyermekek testi vagy lelki épségére. 

2.4. Döntéseit a gyermekek érdekeit és érdeklődését szem előtt tartva hozza meg. 

2.5. Minden egyes óvodásával törődik, fejleszti, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz. 

2.6. Érvényre juttatja az intézmény nevelési programjában megfogalmazott nevelési elveket, 

eljárásokat. 

2.7. Törekszik a nevelés során keletkező konfliktusok helyes kezelésére. 

2.8. Segítséget nyújt a gyermekek személyes konfliktusainak, problémáinak megoldásában. 

2.9. Szociális, mentális problémák észlelése esetén segítséget nyújt, illetve kapcsolatot teremt 

az ellátó szervekkel. 

2.10. A gyermek bántalmazásáról, ellátatlanságáról, gondozatlanságáról, a testi, erkölcsi, lelki 

veszélyeztetettségéről szerzett információkat eljuttatja az intézmény vezetőségéhez, és 

kompetens szakemberekhez. 

2.11. Éves nevelő – oktató munkája tervének megvalósulását figyelemmel kíséri, és szükség 

esetén felülvizsgálja. 

2.12. Felkészül a foglalkozásokra és gondoskodik azok megszervezéséről. 

2.13. A foglalkozásokat pontosan tartja meg. 

2.14. Személyre szóló fejlesztő feladatokkal egyénileg is, egyéni bánásmódot alkalmazva 

foglalkozik a gyermekekkel. 

2.15. Felkészülten vesz részt a helyi nevelési és egyéb intézményi dokumentumok 

megalkotásában, elfogadásában és érvényre juttatásában. 

2.16. Állandóan képezi magát, és törekszik önálló alkotómunka végzésére. 

2.17. Nem enged a játéktevékenység prioritását veszélyeztető kívánságoknak. 

2.18. Figyel a gyermek mozgás- és pihenésigényére, személyes kapcsolat iránti egyéni 

igényeire. 
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2.19. A fejlődés várható jellemzőiről szóló szakmai elvárásokat nem alkalmazza 

követelményként az óvodások körében. 

2.20. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. 

2.21. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

2.22. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

3. A GYERMEKEKKEL VALÓ KAPCSOLAT ETIKAI NORMÁI 

3.1. Akkor alkalmaz fegyelmezést vagy büntetést, amikor szakmai szempontból ezt  

         tartja a legcélravezetőbb pedagógiai eljárásnak. A fegyelmezés és büntetés  

         alapja a közös tevékenységet zavaró, valamint saját és mások fejlődését gátló,  

         romboló cselekedetek megítélése. 

3.2. A gyermeket nem alázza meg, nem gúnyolja, testi fenyítést nem alkalmaz. 

3.3 A gyermek természetes társas szükségleteinek kielégítése feladat számunkra. 

 

4.  SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT ETIKAI NORMÁI 

4.1. A pedagógus és a szülő kapcsolata egyenrangú személyek nevelőtársi (partneri) kapcsolata, 

amely csak egyetlen területen, a pedagógiai kompetencia terültén aszimmetrikus. Ott a pedagógus 

szaktudása alapján az óvónő vezető szerepe érvényesül. 

4.2. A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. 

4.3. A szülői értekezleten az óvónő csak az egész gyermekcsoportot érintő kérdéseket, gondokat, 

feladatokat tárgyalja. Kerüli az egyes gyerekeket – így szüleiket is – bántó, megszégyenítő, csak 

az egyén teljesítményére, helyzetére utaló értékeléseket, megjegyzéseket. 

4.4. Családlátogatáskor, fogadóórákon és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű információt 

nyújt a szülőnek. 

4.5. A szülőkkel folytatott egyéni beszélgetések során elhangzott családi vonatkozással bíró 

információkat szigorúan titokban tartja, illetve csak a gyermek érdekében használja fel. 

4.6. A szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, kezdeményezi a szociális 

segítségnyújtást. 

4.7. A pedagógus a szülők között nem tesz különbséget, kapcsolatai egyenlők. 

4.8. Teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 
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4.9. Az óvodapedagógus vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés 

során. Érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz segítség nyújtás családhoz illesztett 

megoldásait. 

 

5. PEDAGÓGUS SZAKMAI KAPCSOLATAINAK ETIKAI NORMÁI 

 

5.1.  A pedagógus szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése, a 

fejlődés iránti fogékonyság és a pedagógus hivatás iránti elkötelezettség dominál. 

5.2.  A pedagógus az intézményi szervezet tagja. Ebben a minőségében: aktívan részt vesz az 

intézmény szervezeti kultúrájának alakításában. 

5.3.  Folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tart és együttműködik a nevelőtestület tagjaival 

nevelési és szakmai kérdésekben. 

5.4.   Érdeklődik kollégái munkája iránt, saját tapasztalatait megosztja velük. 

5.5.  Nyitottan fogadja a nevelőtársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak rá 

nézve. 

5.6.   Saját szakmai megállapításainak korrekt módon hangot ad, akár elismerők, akár kritikusak 

másokra nézve. 

5.7.   A szakmai vitákat tárgyszerűen, az övével ellentétes nézetek iránti toleranciával folytatja. 

5.8.   Részt vesz az intézmény közéletében; alkotó módon közreműködik az értekezleteken, részt 

vesz a nevelőtestületi döntéshozatalban, intézményi szintű feladatokat vállal. 

5.9.   Méltó módon képviseli intézményét és a pedagógushivatást a külvilág előtt. 

5.10. Mindaddig kiáll kollégája mellett a szülők és a külvilág előtt, amíg a másik szakmai vagy 

etikai hibája kétséget kizáróan be nem bizonyosodik. 

5.11. A vezető és vezetett kapcsolatát a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös 

bizalom és tisztelet jellemzi. 

5.12. Az intézmény jó légkörét, elsősorban a pedagógusok egymás iránti nyílt és őszinte 

véleménye biztosítja. Ez megmutatkozik a nevelők kölcsönös bizalmában és megbecsülésében, 

az idősebb kollégák iránti tiszteletben, az egymástól való tanulás örömében, a jó tanácsok 

elfogadásában, a szakmai tapasztalatok megosztásában, egymás tudásának elismerésében, a 

problémák megoldásának közös keresésében. 
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TOVÁBBI SZAKMAI, ETIKAI NORMÁK 

 

5.13. A pedagógus az intézmény nem pedagógus beosztású dolgozóival a kölcsönös tisztelet és 

megbecsülés jegyében alakítja kapcsolatait. 

5.14. A nevelői tevékenység közben szerzett magántermészetű információkkal kapcsolatban a 

pedagógusnak titoktartási kötelezettsége van. Ilyen információkat csak a gyermek érdekeit szem 

előtt tartva ad tovább, kizárólag olyan személyeknek, akiktől elvárható, hogy ezen információk 

birtokában eredményesebben tudnak majd cselekedni a gyermek érdekében. 

5.15. Az intézmény belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként kezelendők. 

Illetéktelen személyeknek tovább nem adhatók. 

5.16. A pedagógus a gyermekek jelenlétében, az intézményen kívül csakis a nevelői szolidaritás 

tiszteletben tartásával formál véleményt a kollégákról, az intézmény dolgozóiról és a szülőkről. 

5.17. A pedagógus sem tetteivel, sem nyilatkozataival nem csorbítja intézményének és 

hivatásának jó hírét. 

5.18. A pedagógus munkája a következő mutatók alapján értékelhető: 

- képzettsége 

- óvodásainak tapasztalható fejlődése 

- kötelességeinek teljesítése 

- személyiségének fejlődése, a hiányok pótlására való törekvése 

- etikai normák megtartása. 

5.19. A nevelőközösség erénye a békességre való törekvés. Az összeférhetetlen kolléga az 

intézmény jó működését akadályozza. 

5.20. Vitás kérdéseket a nevelők egymás között, a gyermekek távollétében tisztázzák. 
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3.sz. melléklet 

 

A Bajóti Hétszínvirág óvoda kisgyermek viselkedéskultúrája 

 

Udvariasság, figyelmesség 

1. Köszönti a csoportjába érkező gyermekeket és felnőtteket. 

2. Érkezéskor és távozáskor az óvodai szokásoknak megfelelően köszön. (felnőtteknek „csókolom”) 

3. Illő szavakkal kér pajtásaitól és a felnőttektől (kérem, légy szíves), a kapott tárgyakat megköszöni. 

4. Beszélgetés közben ránéz pajtására, illetve a felnőttre (tekintettartás). 

5. Vigyáz az óvoda tisztaságára, rendjére. Óvja az óvoda eszközeit, tárgyait, játékait. 

6. Tettével, beszédével, mozgásával tekintettel van társaira. Figyelmes, udvarias és tiszteli társait, 

valamint a felnőtteket. 

7. Segítőkész, akár kérés nélkül is szívesen segít. 

8. A fiúk előzékenyek a lányokkal szemben. 

9. Igyekszik halkan beszélni (csoportszobában, étkezőben, séta alkalmával). Helyváltoztatásait is 

iparkodik halkan végezni. 

Türelmesség 

Türelmesen kivárja:  

- amíg a kívánt játékot megkapja 

- amíg sorra kerül a tevékenységek folyamán 

- amíg meg tudják hallgatni mondanivalóját. 

A kapott feladatokat kitartó magatartással elvégzi. 

Alkalomszerűen társai javára le tud mondani számára fontos dolgokról. 

 

Igazságosság 

Saját igazságáért illendőséggel küzd. 

Szolidaritás 

 

Megértő és elfogadó az újonnan óvodába kerülő gyermektársaival szemben, a gyengébbekkel, a 

kevésbé ügyesekkel szemben, a szomorú, elesett társakkal szemben. 
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4. sz melléklet 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése részterületenként 

 

Megismerő funkciók fejlesztése: 

- Hallás fejlesztése: 

o a gyermek hangjának visszajátszása magnóról 

o zörejek, hangszerek, állathangok utánzása, differenciálása 

o magas, mély hangok megkülönböztetése 

o hang irányának felismerése 

- Látás fejlesztése: szín érzékelése és tanítása 

o színek egyeztetése: 

▪ azonos formájú, de különböző színű tárgyak párosítása 

▪ azonos tárgyak színek szerinti szétválogatása 

▪ különböző formájú, de azonos színű tárgyak egyeztetése 

▪ színegyeztetés, képekkel, színezéssel 

o színek nevének megértése 

o színek megnevezése 

- Formák egyeztetése: 

o formaperselyek (mértani testek) 

o formatáblák, formadominók 

o Montessori játékok 

o mértani formák egyeztetése 

Alak – háttér megkülönböztetése: 

- Formaállandóság 

o tárgy-tárgy egyeztetése, kép-tárgy egyeztetése 

o tárgykép-tárgykép egyeztetése 

o tárgykép- sziluett kép egyeztetése 

o forma kiegészítés, formakirakás 

- Téri orientációfejlesztése: 

o testséma kialakítása 
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o nagymozgások tanítása 

o relációs szavak tanítása 

o irányazonosság 

- Tapintás fejlesztése: 

o párosítás tapintással 

o mi van a kendő alatt? 

o egymás felismerése bekötött szemmel 

- Szaglás, ízlelés fejlesztése. 

o behunyt szemmel ízlelni, szagolni, összehasonlítani 

- Egyensúly, kinesztetikus érzékelés fejlesztése. 

o mozgásfejlesztés 

o Ayres terápia 

- Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése: 

o a figyelem tartósságának terjedelmének növelése 

o az akaratos szelektív figyelmi funkciók kialakítása, fejlesztése 

o megfigyelőképesség fejlesztése 

Emlékezet fejlesztése: 

- a tanulás tartósságának biztosítása 

- az idői tájékozódás fejlesztése 

- gondolkodási funkciók fejlesztése 

- a verbális memória fejlesztésével a beszédteljesítmény fokozása. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése: 

- Általános ismeretek: család, otthon, óvoda 

- Összehasonlítás: 

o azonosság felismerése tárgyakkal, képekkel 

o egyforma, nem egyforma fogalmának megértése 

- Különbségek megfigyelése: 

o van, nincs valamije 

o tárgyak válogatása tulajdonságaik szerint: kicsi, nagy, vékony, vastag 

o különbségek észrevétele képeken 

- Változás megfigyelése: 
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o mi változott meg? 

o hiányzó tárgy felismerése 

- Össze nem illőség felismerése: 

o tárgyakon, képeken 

o tréfás képek 

o kakukktojás játék 

Logikai, funkcionális összefüggések felismerése: 

- Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése: 

o hiányok pótlása 

o szimmetria felismerése 

o rész, egész viszonya 

o részekre bontás 

o részekből egész összeállítása 

- Főfogalom alá rendelés: 

o tárgyakkal, boltos, polcos játék 

o egy témakör feldolgozása 

o kakukktojás 

- Analóg gondolkodás fejlesztése: 

o ritmikus sorok alkotása 

o eseményképek értelmezése 

o időtájékozódás fejlesztése 

- Grafopercepció fejlesztése: 

Ujjtorna: 

- Kézügyesség fejlesztő játékok: 

o csipeszelés, apró tárgyak szétválogatása 

o gyurmázás, fonalragasztás 

o festés, ujjfestés 

o rajzolás, színezés 

- Fixációs gyakorlatok: (szemmozgások fejlesztése): 

o tárgyak megfigyelése letapogató szemmozgással 

o mozgó tárgyak tekintettel követése 
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o egy meghatározott pont fixálása 

- Szem-kéz koordináció: 

o két pont összekötése lejárása 

o kisautó végigtolás 

o fonalragasztás, ujj végigvezetése a fonalon, csiszolópapíron 

o pontlámpával követni, ujjal végigkövetni, vastag ecsettel, zsírkrétával, egyre 

csökkenő méretben 

Mozgásfejlesztés: 

- Testtudat fejlesztése: 

o testkép ismerete 

o testfogalom ismerete: testrészek elhelyezkedése, neve, funkciója 

o testséma kialakítása 

- Egyes érzékelési területek fejlesztése: 

o tapintás (taktilitás) 

o mozgásérzékelés (kinesztézia) 

- Vesztibuláris rendszer fejlesztése: 

o statikus egyensúly 

o dinamikus egyensúly 

- Két test fél mozgásának összerendezése 

- Alapmozgások koordinációjának javítása 

- Téri tájékozódás fejlesztése 

Beszédfejlesztés: 

- Fúvó – szívó, légző gyakorlatok: 

o fújás, szívás 

o orr és szájlégzés differenciálása 

o légző gyakorlatok 

- Artikulációs izmok ügyesítése: 

o mimikai izmok globális fejlesztése 

o ajak, nyelvgyakorlatok 

o hangutánzás gyakorlása 

o Ciklizálás rögzítő sorok 
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- Hallási differenciáló képesség fejlesztése 

o a gyermek saját hangja, hangszerek hangja, zörejek 

o magas mély hangok differenciálása 

o a hang iránya 

- Beszédmegértés fejlesztése, instrukciók megértése 

- Szókincs fejlesztése: 

o passzív szókincs fejlesztése 

o passzív szókincs fejlesztése rövid idejű verbális emlékezetfejlesztésével 

o aktív szókincs fejlesztése 

o szókincsfejlesztés egyeztetéssel 

o főnevek, igék tanítása 

o egyszerű mondatalkotás (tőmondat) 

o analógiás mondatalkotás 

o melléknevek, számnevek tanítása 

o színek tanítása 

o jelzős szerkezetek tanítása 

- Mozgás – beszéd – ritmus koordinálása: 

o babás versek 

o ujj versek 
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