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Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány  

címe:6725 Szeged Szabadkai út 18. 

 

Az óvoda neve: Kölyöksziget Óvoda 

címe:6725 Szeged, Szabadkai út 18. 

OM azonosító: 029503 

Alapítvány titkára: Muhariné Bíró Mária 

Óvodavezető:        Csontosné Kruzslicz Ildikó 

A program neve: Kölyöksziget Óvoda Pedagógiai Programja 

 

Az óvoda felügyeleti szerve :  Pick Gyermeknevelési Alapítvány   

                          6725 Szeged, Szabadkai út 18. 

Az intézmény tevékenységi köre:  

Alapfeladat (TEÁOR) és államháztartási szakfeladatrend szerint: 

    8510 iskola előkészítő oktatás 

         851011  óvodai nevelés,ellátás 

    851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

    562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

    562917 Munkahelyi étkeztetés 
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Az óvoda bemutatása 

Története: 

l977. február elsején nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. A vállalat nagy beruházásának 

utolsó fázisaként épült föl a két csoportos 50 férőhelyes földszintes épület. Két év múlva már 

l30% a kihasználtsága. A zsúfoltság enyhítésére l98l-ben megkezdődik a bővítése egy szintén 

kétcsoportos emeletes épülettel. Ezt az új szárnyat l983 márciusában vettük birtokunkba. Itt egy 

nagy tornaterem is helyet kapott. 

1987. decembere óta a gyermekekkel minden télen korcsolyázni járunk a szomszédságunkban 

felépült műjégpályára. 

2002. szeptember 1-jén fenntartó változás történt. Azóta a PICK ZRt. által alapított PICK 

Gyermeknevelési Alapítvány az óvoda fenntartója.  

2016. március 4-ig az óvoda Pick Alapítványi Óvoda néven működött, melyet Kölyöksziget 

Óvodára módosítottunk. 

A gyermekek összetétele Bonafarm cégcsoportnál dolgozók és külsős tekintetben körülbelül 50-

50%. A Pick Zrt. dolgozóinak gyermekei az alapfokú oktatási díjhoz magas kedvezményt 

kapnak, testvér esetén az alapfokú oktatási díj összegénél további kedvezmény került 

megállapításra.  

Az étkeztetés tekintetében az alábbi kedvezmények vehetők igénybe: 

 Ingyenes étkezés 

 50%-os étkezési díj 

A fentiekben említettek részletesen kidolgozva megtekinthetők az óvoda fali újságján, illetve a 

www.kolyokszigetovoda.hu/ovoda weboldalon. 

Elhelyezkedése, működése: 

Óvodánk a város peremén, a szalámigyár szomszédságában, található. 

Alapítvánnyá válásunk óta, 2002-től Csongrád megye területéről fogadjuk a gyermekeket. 

Óvodánk előnye a város óvodáihoz képest, hogy a PICK ZRt. elvárásainak megfelelően 

alakítottuk az óvodai életet. A gyermekeket már reggel 5 órától fogadjuk. A korán óvodába 

érkező gyermekeket lefektetjük és még 7 óráig altatjuk. Az étkezések időpontja is a korai 

óvodába érkezésnek megfelelően alakul. A reggelit és uzsonnát magunk állítjuk elő a 

gyermekeknek. Az ebédet az EUREST konyhájáról szállítják. A vállalat munkarendjét 

rugalmasan követjük, ha szükséges szombati nyitva tartással is. A nyári takarítási szünet 2 

hét. Óvodánk Szeged városában elismert pedagógiai munkát végez. A tőlünk kikerülő 

gyermekek megállják helyüket a város tagozatos iskoláiban is.  

Tágas, jól felszerelt udvarunk, tornatermünk, vízforgatós medencénk, foglalkozási és 

játékeszközeink is jól szolgálják a gyermekek egészséges életmódra nevelését, testi 

képességeinek fejlesztését. Helyi sajátosságként az egészséges életmódra nevelést, a 

környezettudatos magatartást, környezetvédelmet, mozgást és az angol nyelvű nevelőmunkát 

kiemelten kezeljük. (Sportovi) 

http://www.kolyokszigetovoda.hu/ovoda
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Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszak. 

 

Az óvoda szerkezetének bemutatása 

 

Az óvoda fenntartója:    Pick Gyermeknevelési Alapítvány 

Az óvoda címe.    6725 Szeged, Szabadkai út 18. 

Maximális gyermek létszám: 75 fő 

Csoportok szervezése:    3 

Fakultatív hit- és vallásoktatás:   heti 1 alkalommal külön csoportszobában  

     Elérhetősége: 62/567 177 

Logopédiai ellátás:  Dr. Bordásné Tőrös Anikó 

- szűrés : évente egyszer 

    - ellátás: heti 2-5 óra (a gyermekek létszámától függően) 

Óvoda orvos:   Dr. Udvardi Judit 

    - ellátás  heti 1 óra 

    Elérhetősége: 62/552-514 

Védőnő:   Patik Edit  

    - ellátás  heti 2 óra 

    
Elérhetősége: 62/567 177 

 

Az óvodai nevelés feltételei  Nkt. 22. § 

Személyi feltételek (2016. év) 

Felsőfokú főállású óvodapedagógusok 

száma 

 (ebből szakvizsgázott) 

7 fő    

2 fő 

Főállású szakképzett dajkák száma 3 fő 

Pedagógiai aszisztens 1 fő 

Vállalkozóként foglalkoztatott fejlesztő 

munkát végző logopédus 

1 fő 

Vállalkozóként foglalkoztatott védőnő 1 fő 
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Vállalkozóként foglalkoztatott 

gyógypedagógus 

1 fő 

Vállalkozóként foglalkoztatott 

gyermekorvos 

1 fő 

 

Az alapító okirat 10. pontja szerint nemzetiségi kisebbségi feladata, vállalkozási tevékenysége az 

intézményünknek nincs. 

Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda udvara tágas, lehetőséget biztosít a változatos játék témák megvalósításához, ( 

terasz, kerékpározáshoz betonos rész, füves terület a sportfoglalkozásokhoz, nagy homokozók) zöld 

övezettel körülvett, uniós szabályoknak megfelelő játékokkal felszerelt (két-, háromtornyú mászóka, 

hinták, drótkötél pálya, babaházak…stb.) Az óvoda épületében található tornaterem, tálaló konyha. A 

csoport szobák tágasak, világosak minden tekintetben megfelelnek az előírásoknak. Az óvoda 

helyiségei jól felszereltek, a rendeltetésnek megfelelnek.  A tárgyi felszereléseket, amelyeket a 

gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel, 

helyeztük el. Az óvodánk megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak és 

lehetőséget teremt a szülők fogadására. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ (g) 

pontja valamint a 20/2012. (VIII.31.) 168.§ , 169.§ alapján készítettük el a balesetvédelmi tervet, mely 

a pedagógiai program melléklete. 

Felnőtteknél mindenki zárható szekrénnyel rendelkezik, a gyermekek elkülönített szekrényben tárolják 

személyes dolgaikat. Az érvénybe lévő törvények, kormány-, valamint EMMI rendelet alapján a házi 

rendben megfogalmazottakat figyelembe véve az óvodába járáshoz nem szükséges tárgyakért, 

értékekért nem vállalunk felelősséget. Házi rendet minden szülő kap beiratkozáskor, valamint szülői 

értekezletek alkalmával illetve a fali újságon megtalálható és az óvoda honlapján. 

Eszközellátottság 

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott nevelési-oktatási 

intézmények kötelező minimális eszköz- és felszerelésjegyzéke alapján, a program megvalósításához 

megfelelő mennyiségű és minőségű eszközök állnak rendelkezésünkre. Ezek folyamatos pótlása 

szükséges. Minden évben sok új játékkal bővül a már amúgy is sokféle tevékenységre lehetőséget 

biztosító játék- és szemléltető eszköz készletünk. Az óvodapedagógusok is folyamatosan gyarapítják, 

a saját maguk által készített szemléltető eszközökkel.  

Az óvoda a következő folyóiratot találhatók:  

Óvodai Nevelés, Óvodavezetési Ismeretek, Óvodai Jogfutár, Ellenőrzés a közoktatásban, 

Óvónők Kincsestára.  Rendszeresen figyelemmel kísérjük az interneten a jogszabályokat, a szakmai 

lehetőségeket, továbbképzéseket, pályázatokat. 

Eszközökkel a legjobban ellátott területnek az óvoda sajátos arculatát meghatározó mozgásfejlesztés 

mondható. A korcsolyázáshoz a kori cipőket, hoki botokat, korongokat az óvoda vásárolja meg a 

gyermekek számára. A tornaterem felszereltsége is megfelelő. Parafa padlója rugalmas, így aktívabb 

futásra és ugrálásra is alkalmas. A Magyar Mozgáskotta Módszer alkalmazásához minden eszköz 

rendelkezésünkre áll. 

Az óvoda eszköz és felszerelésjegyzéke a mellékletben megtalálható. 
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2. Az óvodai nevelés célja, feladata, rendszere, fő elvei 

2.1. Gyermekkép 

A 3-6-7 éves ember, gyermek, fejlődő személyiség. A személyiség az „én” 

kialakulásának alapfeltétele a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel való optimális 

kapcsolat, amelyben a gyermek életkoronként és egyénenként változó testi szociális, lelki 

szükségleteivel is közreműködik. 

Gyermekképünk megfogalmazásánál az emberi személyiségből indulunk ki, abból a 

tényből, hogy az ember egyedi, szellemi, erkölcsi biológiai értelemben is egyedi személyiség 

és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően 

a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön 

a meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. 

Esélyt adunk a gyerekeknek arra, hogy önmaguk értékeit felismerhessék, hogy saját 

lehetőségeikhez megfelelően fejlődhessenek. Sok pozitív élményt szerezve szellemileg, 

fizikailag feltöltve kezdhessék az iskolát. 

Problémájukra – aktívan közreműködve – találjanak megoldást, rendelkezzenek jó 

kapcsolatteremtő képességgel. 

Figyelembe vesszük, hogy a gyerek rácsodálkozik az őt körülvevő világra. Megismertetjük a 

gyerekekkel az őket körülvevő természeti környezetet, természetszerető gyerekek legyenek. 

Gyermekeink legyenek egészségesek, edzettek. Az egészséges környezet biztosításával a 

mozgás legyen számukra örömforrás. 

Lelkileg kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyermekeket szeretnénk nevelni. 

Különös gonddal foglalkozunk a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű, támogatásra szoruló, illetve sok gyermekes családokkal). 

A gyermekkép megvalósításánál legfőbb feladatunk a megfelelő feltételek biztosítása. 

Munkánk során a gyermekek és az ember ismeretéből indulunk ki. Egyrészt életkorok szerint, 

változó szükségleteikhez alkalmazkodva, másrészt messzemenően figyelembe kell vennünk az egyes 

gyerek testi, lelki, személyiségbeli és alkati sajátosságait csakúgy, mint környezetünk természeti és 

társadalmi meghatározottságát. 

 Pedagógiai hitvallásunk legyen példamutató és követésre méltó a gyermek számára. 

Ragaszkodunk a kisgyermek képességeinek kibontakoztatásához, építő fejlesztéséhez. A gyermek 

képességeit cselekvő módon fejlesztjük. Empátiás és kommunikatív képességek fejlesztésének 

módszereit valljuk, amely a gyermek életkorának megfelelően az önkéntelen figyelemre és spontán 

utánzási késztetésre épül. 

 

2.2 Az Óvoda sajátos arculata 

Az óvoda a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig biztosítja az óvodás korú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit családi nevelés kiegészítője. Csak a 

családdal, a szülőkkel közösen tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat, feladatokat. Óvodánk nyitott, 

ami azt jelenti, hogy nagyon sok lehetőség kínálkozik a szülők és az óvoda dolgozóinak 

együttműködésére.. Figyelembe vesszük a szülők kéréseit, igyekszünk eleget tenni neki.  

A Magyar Mozgáskotta Módszer komplex mozgás és személyiségfejlesztő program: egy olyan 

tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai 
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sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit, mely 

akár a csoportszobák átrendezésével is alkalmas arra, hogy a mozgás és a sport a nevelés egészébe 

helyezve, a mindennapok meghatározó élményévé váljon. 

 Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Tiszteletben tartjuk a családok világnézetét.  

Elfogadjuk a másságot.  

Tiszteletben tartjuk a szülők nevelési elveit.  

Kölcsönös bizalom és nyílt őszinte együttműködés alakult ki az óvoda és a családok között. 

Továbbra is ezt tartjuk egyik legfontosabb feladatunknak. A szülőnek érezni kell, hogy a gyermekét 

szeretik az óvodában. Tapasztalnia kell, hogy a gyermeke szeret óvodába járni, szereti az 

óvodapedagógust, dajka nénit, gyerekeket. A kiemelt feladatinkat is a szülőkkel egyetértésben tűztük 

ki (külső világ tevékeny megismerésére nevelés, környezetvédelem, környezettudatos magatartás, 

egészséges életmódra nevelés, angol nyelvű nevelőmunka, sport). Az átlagosnál jóval több 

lehetőségünk adódik a feladatok megvalósítására (pl. a szakemberek bevonását, a (gyermekorvos, 

védőnő, logopédus). Kihasználjuk az óvoda épületének és felszereltségének a lehetőségeit (tornaterem, 

nagy udvar, tágas csoportszobák).  

Az alapelvek és a kiemelt feladatok megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, 

a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységről; különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető  szabad játékra. E tevékenységeken 

keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, társadalmi 

integráció közvetítéséről a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személy- 

tárgyi környezetről. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom 

övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai 

hatásoknak a gyermekek személyiségéhez kell igazodniuk.  

2.3 Az óvodai nevelés célja 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a 

gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

Célja a 3-6-7 éves gyermekek testi, lelki szociális fejlődésének elősegítése. A nevelés az 

óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, 

változatos tevékenységet. Az óvoda egyrészt folytatja a család, bölcsőde nevelőmunkáját, másrészt új 

módon kiegészíti azt. A gyerek óvodába lépése pillanatától kezdve, a családdal együtt felelős azért, 

hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek és az együtt elért 

eredmények, megalapozzák az iskolai nevelést. A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a 

gyermeki személyiség egészét, és az érzelmi biztonság burokrendszerében biztosítani kell, mint a testi, 

mind az értelmi, mind a közösségi fejlődést. 
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2.4. Az óvodai nevelés feladatai a személyiség fejlesztés területén. 

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

Ezen belül: 

 az egészséges életmód alakítása 

 az érzelmi és erkölcsi nevelés és közösségi nevelés biztosítása 

 anyanyelvi- az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

2.4.1. Az egészséges életmód alakítása     

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása a gyermek testi, 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

Ezen belül: 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  

 a gyermek testi képességei fejlődésének segítése 

 a gyermek egészségének védelme edzése, óvása, megőrzése 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, pihenés a betegségmegelőzés 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet  

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása  

 megfelelő szakemberek bevonásával,- a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve-  

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki  nevelési feladatok ellátása. 

2.4.2. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása 

Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

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

kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye körül. 

Ezért szükséges hogy: 

 az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolatot, pozitív attitűd, érzelmi töltés 

jellemezze 

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

tudatának alakulását, engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. 

 az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes, társas 

szükségleteit 

 nevelje a gyermeket különbözőségek elfogadására, tiszteletére, az óvoda nevelje a gyermeket 

annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól 

 az óvoda segítse a gyermek erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, 

 a gyermek akaratának, ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának,  

 feladattudatának, szabálytudatának fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását 

 az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi 

környezetben megmutatkozó igazra, jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt, ismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely a hazaszeretethez, szülőföldhöz való kötődés alapja.  
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 a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus, dajka és az 

óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.   

 a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek integrált nevelését, hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű, illetve kiemelkedő 

képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel.  

 A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott, speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel 

 

2.4.3. Az anyanyelvi az értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítson a 

gyermekeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti 

és társadalmi környezetről. Az anyanyelv fejlesztése az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen 

van: 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés  

Természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására és ösztönzésére nevelés 

 a gyermek meghallgatása 

 a gyermeki kérdések támogatására 

 a válaszok igénylése 

További feladatok: 

 a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása   

 értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezés, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás fejlesztése. 

A feladatok mindhárom területen történő megvalósulása biztosítja azt, hogy az óvodás kor végére 

minden gyermek megfeleljen az iskolába lépés feltételeinek.  

 

2.5. Az óvoda kiemelt feladatai: 

 

 

Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt jelentőségű. 

 

 Szükségesnek látjuk  

 óvodánkban a gyermekek mozgásigényének kielégítését, mozgáskultúrájának, 

edzettségének fejlesztését az egész nap folyamán, a szervezett és kötetlen 

tevékenységek keretén belül, heti rendszerességgel, mely hozzájárul a gyermek 

egészségének védelméhez, edzéséhez, megőrzéséhez. 
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. 

 az egészséges életmód testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítását fontosnak tartjuk. 

 

 Óvodánk területi elhelyezkedése miatt különös feladatunknak tartjuk a környezetvédelmet, 

környezettudatos magatartást. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében 

érvényesülő folyamat. Általa a gyermekek az őt körülvevő és tágabb természeti, társadalmi 

környezetből olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos 

eligazodásához, tájékozódásához nélkülözhetetlenek. Az a gyermek, aki szereti a természetet, 

gondoskodik róla, lelkileg is kiegyensúlyozott lesz. Feladatunk ennek kialakítása a gyermekekben. 

 A szociális problémákkal küzdő, érzelmileg halmozottan sérült gyermekek számára 

elengedhetetlen feladatunk megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, óvodapedagógussal 

együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.  

2.5.1. Egészségfejlesztés tartalma 

 

Célkitűzéseink: 

 A gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük segítése.  

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

tisztálkodás) fontosságáról.  

Az együttműködés elmélyítése a közös élmények – ismeretnyújtás, felvilágosítás, egymás 

megismerése.  

Feladataink: 

Egészséges óvodai környezet biztosítása  

 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, baleset-megelőzés fontossága 

 

A gyermekek egészségének védelme – egészséges táplálkozás-, edzettségük biztosítása- 

 

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

 

Kiemelten fontos a kulcsképességek fejlesztése, az egyén tanulási képességének fejlesztésére való 

felkészítés.  

 

A mozgás, cselekvés, közvetlen tapasztalatszerzés készségeinek fejlesztése a játékon keresztül – ahol 

megjelenik az ismeret, a jártasság, a készség-. 

Az egészségnevelés, módszerei, eszközei 

Bizalom kialakítása a gyermekekkel és szüleikkel, a kapcsolat létrejöttétől kezdődően  

Szokások – napirend – alakítása  

Pozitív minta biztosítása az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazott részéről  

A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás az egyéni igényeknek, helyzetnek megfelelően.  

Ismeretnyújtással, közös tevékenykedtetéssel az egészséges életvitel megismertetésére  

  törekszünk az egész nevelési év során. Különböző programok, tevékenységek segítségével 

  megismerkednek a gyermekek saját testükkel, annak ápolásával, az egészség megóvásával.  
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  Közös tevékenységeik során alakítjuk szemléletmódjukat, empatikussá, nyitottabbá válnak 

  saját maguk és mások megismerésére, elfogadására, tiszteletére. 

 

 

Várható eredmények  

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

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

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

összehangolásának képessége, döntési képesség, kezdeményezőképesség, akaraterő, kitartás, 

kommunikációs és kooperációs készség)  

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

testi-lelki fejlődéséhez az optimális környezetet.  

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

válik az egészséges életmód.  

A szülők megismerkednek az egészséges életvitel alapjaival és gyermekeik érdekében 

maguk is törekednek életmódjuk egészségesebbé alakítására.  

A részletes egészségfejlesztési program a pedagógiai program mellékletében található. 

2.5.2 Sportoktatás 

Mivel az óvodánk sportóvoda, ahol a gyerekek számára széles körű lehetőséget biztosítunk a 

változatos mozgásformákra (jégkorcsolya, görkorcsolya, foci, kézilabda, Magyar Mozgáskotta 

Módszer, úszás, zenés tánc). A Mozgáskotta módszer segíti a munkánkat, mivel a nevelési 

programmal és a személyi feltételekkel is összhangba hozható. Hiszünk a hatékonyságában, mivel a 

felnőttek is azonosulni tudnak a szellemiségével. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek spontán, 

örömmel végezzék a feladatokat, közben ügyesedjenek, erősödjenek, bátrak és magabiztosak 

legyenek. A mozgáskotta módszerrel a gyerekek egész személyiségét fejlesztjük. Ez a program a 

természetes mozgásfejlődés és a sportági mozgások aprólékosan lebontott elemeiből tevődik össze, 

amely alkalmassá teszi a személyiséget, hogy a későbbi mozgásos megnyilvánulásait 

összerendezetten, eredményesen hajtsa végre. Nagyon fontos szerepe van az érzelmeknek, 

ismereteknek, figyelemnek, gondolkodásnak, emlékezetnek. A módszer során használt eszközök szín- 

és formavilága biztosítja az érzelmi azonosulást, a figyelem és az emlékezet fejlődését. Azokat a 

gyerekeket is megmozgatja ez a módszer, akiknek a veleszületett fizikai képességei (erős, 

állóképesség, gyorsaság, ügyesség, stb.) nem olyan fejlettek, vagy olyanoknak is, akik a hagyományos 

teljesítményközpontú mozgásoktatásban nem jeleskednek. Fő célunk, hogy játékosan megszerettessük 

a mozgást a megfelelő didaktikai elvek alkalmazásával (fokozatosság elve, egymásra épülés elve, 

ismételhetőség elve). 
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A tervezésben, szervezésben, bevezetésben a rugalmasság érvényesül. Úgy látjuk, hogy jól 

beilleszthető óvodánk helyi programjába. 

2.5.3. Angol nyelvű nevelőmunka 
 

Kisgyermekkorban a megkezdett nyelvtanulásnál a hangsúlyt a játékosságra fektetjük. 

A korai nyelvtanulás ugyanúgy segíti a fejlődést, mint a mozgás vagy a zene.  

Az idegen nyelvű nevelőmunka célja, a gyermekek kommunikáció iránti fejlesztése.   

 

Az óvodai nyelvfejlesztés feladata: 

o a nyelvhasználat, nyelvi készség fejlesztése  

o fonémahallás fejlesztése 

o hangok helyes kiejtése  

o beszédészlelés-, megértés fejlesztése 

o önbizalom szerzése a későbbi nyelvtanuláshoz 

 

Az idegen nyelv fejlesztésére használható tevékenység típusai: 

 

o mozgásos feladatok 

o zenés, énekes játékok 

o szókincsfejlesztő feladatok 

o beszédértés, beszédkészség fejlesztése 

 

A korai nyelvtanulás fejleszti: 

o a kommunikációs figyelmet 

o a logikus rendszerekben való gondolkodást 

o a további nyelvek elsajátításának képességét 

 

A fejlesztés során alkalmazott módszertani alapelvek: 

Mindennapi tevékenységekbe épülve, játékos módszerekkel az életkori sajátosságoknak megfelelően 

az idegen nyelv megismerése. 

A tanulási folyamat cselekvésen és tapasztaláson keresztül megy végbe: 

 

o hallás utáni megértés 

o egyszerű utasítások 

o megértés elsődleges szerepe 

 

Az óvodai nyelvtanulás sajátosságai: 

 

o Bemutatás 

o Beszélgetés 

o Magyarázat 

o Szemléltetés 

o Gyakorlás 

 

 

 

Az idegen nyelvfejlesztés folyamán alkalmazott eszközök: 

 

A mondókák, dalok, versek, applikációs képek, bábok, könyvek, hanganyagok, kártyák, dominók, 

értelem (képesség) fejlesztő játékok stb. Olyan eszközök, melyekkel a gyermekek játszva sajátíthatják 

el az adott idegen nyelvet. A gyermekek a hallott dalokkal, versekkel, kiszámolókkal nemcsak 

jobbkedvűek lesznek, de testileg és lelkileg is fejlődnek, hisz a mozgás, a ritmus élményt okoz.  



Kölyöksziget Óvoda Pedagógiai Program 

 Kölyöksziget Óvoda 
 

15 

 

Az idegen nyelvtanítás anyagát a külső világ tevékeny megismerésének tematikája határozza meg: 

 

o Alapvető illemszabályok – köszönés, bemutatkozás,  

o Egyszerű utasítások 

o Családtagok 

o Testrészek 

o Színek 

o Ruhadarabok 

o Állatok 

o Tárgyak 

o Gyümölcsök 

o Zöldségek 

o Számok 

o Évszakok 

o Időjárás 

o Napok 

o Hónapok 

o Testápolás, egészséges életmód 

o Ünnepek 

o Közlekedési eszközök 

o Foglalkozások 

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

o Idegen nyelv használata iránti igény kialakulása 

o Alapvető illemszabályok ismerete (napszaknak megfelelő köszönési forma 

alkalmazása, bemutatkozás) 

o Egyszerű utasítások megértése, végzése 

o Családtagjainak megnevezése (Apa, Anya, Testvér, Nagyszülők) 

o Testrészek ismerete 

o Színek megnevezése alapszíneken túl 

o Az öltözködés során használatos ruhadarabok felsorolása 

o Házi- és vadállatok megnevezése  

o A közvetlen környezetben található tárgyak (asztal, szék, ablak, ceruza, stb.), 

gyümölcsök, zöldségek nevének ismerete 

o Számok felsorolása tízes számkörben 

o Évszakok, időjárás jellemzőinek megnevezése képről 

o Napok, hónapok felsorolása 

o Testápolás, egészséges életmód során használatos eszközök megnevezése, kifejezések 

használata 

o Ünnepek megnevezése 

o Szárazföldi, légi, vízi eszközök felsorolása 

o A különböző témakörökhöz kapcsolódó mondókák és dalok ismerete 
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2.5.4. A környezettudatos magatartás tartalma, formálásának lehetőségei 

Környezeti nevelésen az óvodában a környezeti kultúra megélését és átadását értjük. 

A környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, amelynek során a gyereket felkészítjük a környezet 

megismerésére, tapasztalatok befogadására az élő és élettelen környezet szépségeit észrevevő 

cselekvésre. 

A természetet nem csak tudományosan, hanem érzelmileg is meg lehet közelíteni. Pl: - 

rácsodálkozunk a szépségre, beszívjuk az illatát, megsimogatjuk a levelét, stb. Az értelmi és érzelmi 

megközelítés egymás mellett egyszerre is lehetséges. Kisgyermekek esetében természetesen az 

érzelmi út kell, hogy domináljon. Nagyon fontos a közvetlen tapasztalatszerzés, kirándulások, séták, 

alkalmával. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy az élőlény nem játékszer, megfelelő 

gondozást igényel. Séták alkalmával figyelmeztetni kell őket, hogy ne zajongjanak, ne szemeteljenek, 

ne tapossanak el élő állatokat, a növényeket ne tépkedjék. Vigyázzanak a természetre. 

A környezeti nevelés területei 

 Külső természeti környezet / táj, föld, talaj, barlangok, növények állatok védelme/ 

 Ember alkotta környezet/az épületek, tárgykultúra, műemlékvédelem, téralkotás, 

az eszközök és az anyagok ökológiája, hulladékkezelés, vásárlási szokások, 

emberi kapcsolatok a városi környezetben./ 

 Belső természeti környezet / egészségneveléssel kapcsolatban kell kialakítani, 

táplálkozás, mozgás, megfelelő napirend, betegségmegelőzés/ 

 Belső személyes környezet/ mentálhigiéné, a lelki élet egészsége, önértékelés, 

énkép/ 

Az óvodai környezeti nevelés célja 

 A természeti és társadalmi környezethez való pozitív viszony kialakítása 

 Megfelelő viselkedésmód és magatartásformák kialakítása 

 Környezetbarát életformára csak környezetbarát környezetben lehet nevelni 

 A harmonikus környezet fenntartásához szükséges készségek, képességek kialakítása 

 

 

Az óvodai környezeti nevelés sajátosságai 

 Érzelemre orientált 

 Az érdeklődést fenntartja 

 A rácsodálkozó képességet fejleszti 

 A megismerés fő formája a megtapasztalás 

 Fő tevékenysége a mese és a játék. Meg kell keresnünk azokat a lehetőségeket, amelyek a 

környezetre nevelés szempontjából értékesek. Ilyen tevékenységek lehetnek: 

- növények, állatok megfigyelése, megismerése elnevezése 

- a közvetlen környezetben található növények, állatok 

megfigyelése, beszélgetés róluk. 

- távcsővel, nagyítóval való barátkozás 

- patak, vagy folyó vizének vizsgálata 

- természet utáni, vagy fantázia szerinti rajzolás, festés, 

gyurmázás. 

A természetsarok évszakonkénti változása 

TÉL: - rügyeztetés, csíráztatás, hajtatás. Kísérletek végzése, pl. krumpli ültetése vízbe, földbe. 
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TAVASZ: - elvetjük a magokat, majd kiültetjük a szabadba.  

NYÁR: - Friss gyümölcsök, zöldségek tehetik változatossá a megfigyelő érzékelő helyet. Séták során 

gyűjtött kavicsok, kövek, ágdarabok, fakéreg, kagyló, csigaház. 

ŐSZ: - termések, magok, színes levelek. 

Szükséges, hogy sok természettudományos könyv álljon rendelkezésre, amit folyamatosan bővítünk, 

frissítünk. Hangfelvételek és oktatófilmek is segíthetik a környezet minél szélesebb körű változatos 

megfigyelését. 

A külső világ megismerésének feladatai 

 Az élő és élettelen világ változásainak megfigyelése az évszakok körforgásán keresztül 

 A modell tartalmú ismeretek, tapasztalatok megismertetése 

  Természet és környezetvédelem a gyermek életkorának megfelelően 

 A környező világgal való ismerkedés során a gyermekek cselekvő tapasztalatokat szereznek az 

őket körülvevő tárgyak, jelenségek, formák mennyiségi jellemzőiről. Minden tevékenységben 

megjelenik a matematika. 

A külső világ tevékeny megismerésének hatására a gyermek: 

- Észreveszi a természet szépségét 

- Gondozza a környezetében levő élőlényeket 

- Matematikai tapasztalatokat szerez és azokat a tevékenységekben 

alkalmazza / forma-mennyiségjelzők, halmazképzés, párosítás, 

összehasonlító mérések, kísérletek, sorba rendezés, sík és térbeli alakzatok 

felismerése, tájékozódás síkban és térben, tükörképek 

- Fejlődik a tapasztalás, emlékezet, konstruálás, ítélőképesség 

- A közös tevékenységek során kapcsolatot teremt társaival 

- Fejlődik önfegyelme, akarata 

Az óvodapedagógus feladatai 

 Tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését 

 Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a cselekvő tapasztalat és 

ismeretszerzésre 

 Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességének fejlődését a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában 

 A fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás 

alapozására, alakítására 

A környezeti neveléshez kapcsolódó fogalmak 

 Természetvédelmi nevelés 

 Környezetvédelmi nevelés 

 Környezeti nevelés 

Elsajátítandó készségek 

- kommunikációs készség 

- problémamegoldó gondolkodás 

- kritikus gondolkodás 

- megfelelő értékközvetítés 

- környezettudatosság fejlesztése 

- együttműködő képességek 
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- megelőzés 

3. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

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

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás 

az életkor figyelembe vétele mellett, lehetőséget ad fejlettség szerinti iskolakezdésre.  

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükséges az eredményes iskolai munkához. Melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan 

fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklősével 

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

iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. 

(Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és a felidézés, a közvetlen felidézés 

mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés 

időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 

 

 fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a 

megosztása és átvitele, 

 

 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek 

 

Érhetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

alkot, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy 

egyéni eltérések lehetségesek), végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait. Ismeri szűkebb lakóhelyét, a 

környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét, felismeri 

az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető 

szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a 

természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, 

elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 

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

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 
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együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.  

 

A szociálisan érett gyermek, egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni 

tudja szükségletei kielégítését. Szükség szerint kreatív. 

 

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

 

A kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata 

változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus testi-, lelki-, szociális fejlődésének 

elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

Tankötelezettség 2011. évi CXC. 45.§ (2.) pontja figyelembevételével történik. 

 

4. Az óvodai nevelés rendszere 

Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex 

módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét.  

Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának 

kiteljesedését. 

4.1 A rendszer elemeinek rövid felvázolása 

4.1.1 Anyanyelvi  értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermekek sokféle tevékenység közben, 

a felnőttekhez és társaikhoz való viszonyának fejlődése során sajátítanak el. Az anyanyelv fejlesztése, 

használata, a kommunikáció különböző formáinak alakítása szerves része az óvodai 

nevelőtevékenység  egész folyamatának.  

A szocializáció folyamatán a beszéd, a gyermekek környezetükkel való érintkezésének, 

önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyerekek 

biztonságérzete, növekszik tájékozottságuk, gazdagodnak ismereteik. A helyes és szép beszéd mélyíti 

érzelmeiket, fejleszti esztétikai érzéküket, előkészíti őket irodalmi élmények befogadására. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözőformáinak alakítása – helyes mintaadással – az 

óvodai nevelő tevékenységben kiemelt jelentőségű.  

Az óvodai nevelési folyamat során rendkívül fontos a gyermek egyéni érdeklődésére, a 

meglévő tapasztalataira, élményeire épülő, valamint ezáltal változatos tevékenységeket biztosító 

környezet, melyen keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az értelmi képességek 

fejlődése által. 
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4.1.2. Az alapvető keretek 

 gondozás, egészséges életmódra nevelés 

 közösségi nevelés, szocializáció 

4.1.2.1 Egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmód alakítása az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. A 

kisgyermek olyan szükségleteit elégíti ki, amely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul 

egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához és megteremti 

a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Ezzel a gyerekek testi nevelésén kívül 

hozzájárul az egész személyiség alakulásához. Az egészséges személyiségfejlődés egyik legfontosabb 

feltétele az óvodapedagógus – gyermek, dajka-gyermek , óvodapedagógus-dajka közötti jó kapcsolat. 

4.1.2.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

A közösségi élet kerete: a napirend 

Napirendünk biztosítja a gyermekek tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez szükséges 

feltételeket valamint, az egészséges fejlődést és fejlesztést teszi lehetővé azzal, hogy megfelelő 

időkeretű, párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységet biztosít a gyermekek együttműködő 

képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú csoportos foglalkozások tervezésével, 

szervezésével. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek ugyanis érzelmi biztonságot teremtenek.  

A napirend kialakításának szempontjai: 

Szervezettségével, rugalmasságával, folyamatosságával biztosítja a nyugalmat, ritmust, 

rendszerességet. 

A tevekénységek közötti harmonikus arányok alakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett 

szerepét. 

Igazodjon a különböző tevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, helyi 

szokásokhoz, igényekhez 

A legtöbb időt a játékra és játékos tevékenységekre kell biztosítani. 

Vegye figyelembe az évszakok változásait (nyári napirend). 

Rugalmas legyen: alkalmazkodjon az előre nem látható eseményekhez, a gyermeki 

tevékenységekhez. 

Napirendünk stabil elemei az étkezések és a pihenés időpontjai. 

Megfelelő időt biztosítson a szabad levegőn való tartózkodásra. 

A gyermekcsoport napirendjét a csoportban dolgozó óvodapedagógusok készítik el. 
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Javaslat az óvodai napirend elkészítéséhez: 

5-7 óráig pihenés, mely a korán óvodába érkező gyermekek miatt szükséges. 

7-8 óráig játék és reggelizés. 

7-11 (11
30

) óráig játék, tanulás, séta, levegőzés. 

11 óra (11
30

 óra) ebédelés, majd délutáni pihenés. 

14 órakor uzsonnázás 

14-17 óráig játék az udvaron, közben haza bocsátás, csoportösszevonás folyamatosan. 

 

A heti rend: 

  A napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő az 

óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének 

megszervezéséhez.  

A közösségi élet alakulását meghatározó feltételek: 

 az otthonos életkörülmények, barátságos légkör kialakítása 

 a fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 a feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 a gyerekek tevékenység formái 

A közösségi élet alakulásában nagyon fontos szerepet játszik:  

 a befogadás 

 a gyermekek tevékenységének megszervezése 

 az ünnepek, ünnepélyek 

 az egyéni bánásmód a közösségben 

 az értékelés 

A közösség fejlődése a csoport tagjainak tevékenységétől és a gazdagodó társas kapcsolatoktól függ. 
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5. Az óvodai élet tevékenység formái 

  Játék 

  Munka jellegű tevékenységek 

  Tanulás 

5.1. Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb eszköze és így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. Legfontosabb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermekek életében, 

mert benne minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik. Eredményeképpen 

alapozódnak a képességek és alakul a magatartás. A játék a személyiségfejlesztés alapvető eszköze, 

fejleszti a gyermekek mozgását, segíti értelmi képességeik fejlődését. A játéknak a kreatív 

személyiség fejlesztésében értékes mozzanatai (pl.: gyakorló játék, szimbolikus és szerepjáték, építő 

játék, barkácsolás) lehetőséget adnak a szociális kreativitás fejlődésére. A személyiségfejlődésben 

különösen jelentős, hogy legváltozatosabban a játékban nyilvánulnak meg, és fejlődnek a gyermekek 

közti társas kapcsolatok. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan 

benyomásait játékban taglalja így válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot, a 

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

A játék folyamatában az óvodapedagógus jelenléte biztosítja az élményszerű, elémélyült gyermeki 

játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő képessége mellett a szükség és igény 

szerinti együttjátszásával, támogató és serkentő, ösztönző magatartásával éri el. Előtérbe kell helyezni 

a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését.  

5.2. Munka jellegű tevékenységek 

 A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka-, és munka jellegű játékos tevékenység (pl. önkiszolgálás, 

segítése az óvodapedagógusnak vagy más felnőttnek, alkalmai megbízások teljesítése, naposi 

munka…).  

A gyermek munkajellegű tevékenysége:  

 örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység 

 a tapasztalatszerzésnek a környezet megismerésének képességek, készségek, 

tulajdonságok, mint például a kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság 

alakításának fontos lehetősége 

 eszköze a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának  

5.3 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

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

tevékenység, amely a gyermek teljes személyiségfejlődését, fejlesztését támogatja. Amely nem szűkül 

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

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban 

foglalkozásokon és időkeretben valósul meg. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek 

képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése Az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, 
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ismereteire. A tanulás feltétele a gyermekek cselekvő aktivitása, a közvetlen sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.  

A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

 utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása),   

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 játékos, cselekvéses tanulás 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 a gyakorlati problémamegoldás 

A tanulás áthatja mindkét tevékenységformát, a játékot és a munkát. A gyermekek személyiségének 

fejlesztésében fontos helyet foglal el. Általa megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 

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

cselekvő – szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 

Tekintettel arra, hogy a tanulás az összes nevelési területen jelen van, azt áthatja, önálló fejezetet nem 

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

gyermek személyiségének kibontakozását. A cselekvéses tanulásra helyezi a fő hangsúlyt. 

6. A fejlesztés tartalma 

6.1. Verselés, mesélés 

 A többnyire játékos mozgásokkal összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak 

egységével a gyermekeknek érzéki – érzelmi élményeket adnak. 

 A mindennapos mondókázásra, verselése kiváló lehetőséget nyújtanak a magyar 

gyermekköltészet alkotásai, valamint a népi és dajkai hagyományok. A mese a gyermek életének 

szerves része kell, hogy legyen, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének alapja. A 

mese megmutatja a gyermek számára a külvilág és a belső lelki világ érzelmi viszonyait, a megfelelő 

viselkedésformákat. 

 A mese különösen alkalmas az óvodás gyermekek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermekek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A 

tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozat 

kapcsolatokat feloldó, mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal, ráébreszt a mélyebb 

értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. A mesélővel 

való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett, intim állapotában eleven belső képvilágot 

jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamat a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb 

formája. A gyermek saját vers és mese alkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálás az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a 

kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Az óvodába a népi klasszikus és a kortárs 

irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

6.2. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Szoros kapcsolatban van a mesével, verssel. Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket 

élményhez juttatja, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyermekkel 

az éneklést, az énekes játékokat s szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. Alapot ad a zenei műveltség 
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továbbfejlesztéséhez (néphagyomány, művészeti értékű gyermekdalok). Elősegíti mozgáskultúrájuk 

fejlődését, megalapozza zenei anyanyelvüket.  

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

az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek.  Egyben felkeltik zenei 

érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket. A közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek a 

ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét fedezi fel. A népdalok éneklése, hallgatása a 

gyermek -, néptáncok és népi játékok hagyományok megismerését, továbbélését segítik. A zenei 

anyanyelv kialakulását megalapozza és elősegíti az óvodában eredményesen megvalósuló ének-zenei 

nevelés.  

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

szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, a ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az 

óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi, nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi 

hovatartozását is. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt 

minta spontán utánozásával. 

6.3. A külső világ tevékeny megismerése 

 A gyermek a szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, 

mennyiségi, téri viszonyairól tapasztalatokat szerez, aktivitása és érdeklődése során.  Pozitív érzelmi 

viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek 

megőrzését, a valóság felfedezése folyamán.  

A gyermek olyan tapasztalatok birtokába kerül, amelyek szükségesek a környezetben való, 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz miközben felfedezi környezetét.  

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a 

gyermekek az őket körülvevő szűkebb és a tágabb természeti, társadalmi környezetből olyan 

tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. A környezet megismerésére nevelés fejleszti a gyerekek 

megfigyelőképességét, képzeletüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. Alakul társas magatartásuk, 

fejlődik nyelvi kifejezőképességük, érzékelik a szépet, a környezetvédelem, környezettudatos 

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

néphagyományok, szokások a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét 

is. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában. A gyermek a környezet megismerés során matematikai 

tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jutnak és azokat a tevékenységeikben 

alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Alakul ítélőképessége, 

fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélet, mennyiségszemlélete. Tartalmában tér--, és sík látásuk és 

mennyiség szemléletük feladataikban konkrét összefüggést mutat a vizuális neveléssel.  

Az óvodapedagógus feladata, hogy a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését 

lehetővé tegye. Elegendő alkalmat, helyet, időt, eszközöket biztosítson a spontán és szervezett 

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

alakítására. A gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését segítse elő a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, valamint helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására a fenntartható fejlődés érdekében.  
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6.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelés terület, magába foglalja a rajzolást, festést, 

mintázást, az építést, képalakítást, konstruálást, a kézimunkát, a műalkotásokkal való ismerkedést és a 

környezetalakítást. A gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi- plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja bennük az elemi képolvasási komponáló, térbeli 

tájékozódó és rendezőképességet. Formálódnak a gyermekek képzetei, nő önismeretük, önbizalmuk. 

Szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez, különösen a mese, vers és zenei neveléshez.  

 A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszköze a rajzolás, festés, mintázás, építés, 

képalakítás, kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a 

népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való megismerkedés. 

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Az óvodapedagógus az ábrázoló 

tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít. Maga a tevékenység és 

ennek öröme a fontos, valamint  igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet 

esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.  

 Ezen tevékenységek segítik a képi, plasztikai kifejezőképesség komponáló-, térbeli tájékozódó 

és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény- és fantáziavilág gazdagodását és annak képi 

kifejezését, az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva, valamint a gyermekek tér-, forma-, 

színképzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítását.  

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 

anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és a kézi munka különböző technikai alapelemeivel és 

eljárásaival. 

6.5. Mozgás 

 A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, 

függés, egyensúlyozás, dobás) és testi képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, 

társra figyelés. A mozgásnak, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységeknek teremben és szabad levegőn eszközökkel és eszközök nélkül spontán vagy 

szervezett formában az óvodai nevelés minden napján az egyénis szükségleteket s képességeket 

figyelembe véve minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Fejleszti a gyermekek 

természetes mozgását, lehetőséget biztosít mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti 

cselekvő és feladatmegoldó képességüknek.. A mozgás fontos szerepet játszik az egészség 

megőrzésében, megóvásában. Segíti a térben és időben való tájékozódást, helyzetfelismerést, döntést, 

fejleszti az alkalmazkodás képességét. 

A pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, fejlesztésének és formálásának eszközei: 

rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő mozgásos 

játékok és feladatok. A természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, továbbá a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza az óvodáskor, amelynek 

során változatos, sokszínű és örömteli érzelmi biztonságban történő gyakorlási formákkal, játékokkal 

lehet elősegíteni a gyermekek fejlődését. Ezzel az értelmi fejlődés és a mozgás kedvező egymásra 

hatása biztosítható.  

 A kondícionális képességek közül az erő és az állóképesség fejlődésére kedvezően hatnak a 

mozgásos játékok, feladatok és tevékenységek, amelyek befolyásolják a gyermekek szervezetének 



Kölyöksziget Óvoda Pedagógiai Program 

 Kölyöksziget Óvoda 
 

26 

egészséges fejlődését, teherbíró képességét. Fontos szerepet kapnak a helyes testtartás kialakulásához 

elengedhetetlen izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, valamint az 

egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 Az irányított mozgásos tevékenységek kiegészítik a spontán, a szabad játék során végzett 

mozgásos tevékenységeket. A komplex testmozgások az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is 

beépülnek, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – önkontroll, együttműködés, pozitív 

énkép, kommunikáció, szabálykövető társas viselkedés és problémamegoldó gondolkodás – 

fejlődésére. 

 Az óvodai nevelés minden napján, az egyéni képességeket és szükségleteket figyelembe véve, 

lehetőséget kell biztosítani minden gyermek számára a spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak. Törekedni kell a szabad levegő 

kihasználására, valamint a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására. 
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CÉL 

 

 

ANYANYELVI NEVELÉS 

 

A nevelés alapvető 

keretei 

A fejlesztés tartalmi 

eszközei 

A gy. tevékenység 

formái 
Kapcsolatok 

 

Anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása 

 

 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Rajzolás, festés mintázás, 

kézimunka 

Mozgás 

 

 

 

Játék, Munka jellegű 

tevékenységek, Tanulás 

 

Egészséges életmódra nevelés, közösségi nevelés, szocializáció 

 

 

Fejlődés jellemzői 

FŐ TERÜLETEK 
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7. Az Óvoda kapcsolatai 

KAPCSOLATOK MODELLJE 

Fenntartó Óvoda Család 

 

 

Kölyöksziget Bölcsőde 

Alsóvárosi Általános Iskola 

Arany János Általános Iskola 

Zrínyi Ilona Általános Iskola 

 

Somogyi Könyvtár 

Múzeumok 

Vadas Park 

Füvészkert 

Százszorszép 

Gyermekház 

Városi Rendőr Kapitányság 

Közlekedés Rendészeti Osztály 

Mentőálomás 

 

Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsága 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Humán Közszolgáltatási Iroda 

Orvos 

Védőnő 

Logopédus 

Gyógypedagógus 

 

Óvodánkat nevelő és szociális funkciója elsősorban a családdal, az iskolával és a fenntartóval 

kapcsolja össze a gyermekek érdekében. Kapcsolatrendszerünket a nevelési célok és feladatok 

határozzák meg, ezek alapján tervezzük, szervezzük és kezdeményezzük az együttműködést. 

7.1. Az óvoda és a család kapcsolata 

A gyermekek nevelésében csak a családdal szoros együttműködő, velük összhangban nevelve 

érhetünk el eredményt. A családi és az óvodai nevelés egymás kiegészítői  

Az együttműködés alapelvei: 

 Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait az 

együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz 

illesztett megoldásait.  

 kölcsönös nevelőtársi viszony, mely minden előítélettől mentes, kölcsönös bizalom, 

 az óvodapedagógus irányító és modell szerepe, 

 a családi hagyományok és értékek megőrzése,  

 az óvoda működésének és nevelési programjának megismertetése  
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 a családi nevelés segítése, egyéni igények figyelembe vétele. 

 

Az együttműködés formái: 

 Családlátogatás szükség szerint, a szülővel egyeztetve. 

 A gyermekek beszoktatása a szülővel együtt. 

 Nyílt napok, az anyák napja és az évzáró, közös rendezvények (játszódélután, 

sportdélután) 

 Szülői értekezletek. 

 A szülők tájékoztatása faliújságokon, napi találkozások alkalmával. 

A szülők közössége (SZK) figyelemmel kíséri az óvodában folyó nevelőmunka eredményességét, a 

gyermeki jogok érvényesülését, gyakorolja törvényes jogait az óvodai nevelőmunkával kapcsolatban, 

segít az óvoda és családi nevelés összhangjának megteremtésében 

7.1.1. Szülő- gyermek- pedagógus együttműködés formái 

Ünnepek Életkor 

 

Csoport 

 

Óvodai 

nyitott zárt nyitott zárt 

Advent 

Mikulás 

Karácsony 

3-4 

4-5 

5-6-7 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

Farsang 3-4 

4-5 

5-6-7 

  

 

 

X 

Március 15.   X   

Húsvét  x    

Gyermek nap 3-4 

5-6-7 

   

X 

Anyák napja 3-4-5 

6-7 

X 

   

Sportnap 3-7   X  

Egészségnap 3-7   X  

Nagyok 

búcsúztatása 

   
X 
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A kapcsolattartás egyéb formái 

o Szülői értekezlet 

o Családlátogatások 

o Nyílt nap 

o Játszó délután 

o Kirándulás 

o Egészségnap 

o Iskolalátogatás 

7.2. Az óvoda és iskola kapcsolata 

Az iskolával történő kapcsolattartás célja, hogy a gyermekek iskolai beilleszkedését 

elősegítsük. Gyermekeink a város összes iskolájába mehetnek iskolába, sőt a környező települések 

iskoláiba is minden évben több gyermeket kell beiskoláznunk. 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 

A kapcsolattartás alapelvei: 

 Kölcsönös nyitottság és bizalom. 

 Megismerni az iskola nevelési elveit, elvárásait, az általános iskolai tanító ismerje meg 

az óvodánkban folyó munkát. 

 Nevelési elveink hasonlóak 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola átmenet 

megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

A kapcsolattartás formái: 

 A gyermekek látogatása az iskolában játszó délelőttön. 

 Részvétel tanítási órákon. 

 Sportverseny 

 Rajzverseny 

 Az első osztályos tanítónő részvétele a nagycsoportos szülői értekezleten. 

Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet 

követően. 

7. 2.1. Óvoda-iskola átmenet 

A gyermek egészséges lelki fejlődéséhez szükség van a biztonságot nyújtó környezetre.  

A kisgyermek miután elhagyja az óvodát, új és ismeretlen környezetbe kerül. Megváltozik számára az 

intézmény, az épület, a gyermek- és a felnőtt közösség egyaránt.  
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Az óvoda-iskola átmenet tartalma 

Cél: 

Gyermekek számára a zökkenőmentes iskolai átmenet biztosítása 

Feladat: 

o Az iskolai kapcsolatok kialakításában, fenntartásában nyitott és kezdeményező magatartás  

 

o Rendszeres figyelemmel kísérése, felmérése a általános iskolák pedagógusainak 

véleményének gyermekeink iskolai életbe való beilleszkedésének sikerességéről, anyanyelvi,- értelmi 

képességinek fejlettségéről illetve a fejlesztendő területekről. (Minőségirányítási programban foglaltak 

alapján) 

 

Módszer, eszköz 

Tapasztalatot gyűjtsünk egymás munkájáról az eredményes iskolakezdés érdekében: 

o Tanító részvétele a szülői értekezleteken 

o Közös ünnepek, programok szervezése 

o Közös szakmai tanácskozások szervezése 

o Iskolalátogatások szervezése a leendő első osztályos gyermekek számára 

 

 

Az óvoda és az iskola magas színvonalú pedagógiai munkája, együttműködése, biztonságos légkör 

teremtése, mely szükséges ahhoz, hogy az óvodából az iskolába történő átmenetet megkönnyítsük a 

gyermekek számára.  

7.3. Külső kapcsolatok rendszere 

 Pedagógiai szakszolgálatok 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, 

valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői 

értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus és 

óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint szaktanácsadói 

szakmai segítés. 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, 

szaktanácsadói javaslat. 
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Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal 

 

 

 A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában 

közreműködő Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanulási Képességit Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsággal az óvodavezető állapodik meg az együttműködés formáiban. 

 

 Az óvodavezető szükség esetén kapcsolatot tart a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalával, és a Családsegítő központtal: 

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal 

Kapcsolattartó: óvodavezető 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való 

részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt. 

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat 

javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést 

tegyen 

 esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére 

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben 

való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

Gyakoriság: szükség szerint. 

A gyermekvédelmi feladatok meghatározását az óvoda pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 Az Egészségügyi Szolgáltatóval a kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 

A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi 

ellátásról szabályozza. 

Az intézményt a Szakmai Szervezetekben az óvodavezető képviseli. 

Óvodavezető tart kapcsolatot az alsóvárosi plébániát képviselő hitoktatóval. 

  

Bölcsőde 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógusok. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda átmenet 

megkönnyítésével. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás. 
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 Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

  Alapítványi kuratórium 

Kapcsolattartó: óvodavezető. 

A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány munkájáról. 

Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján. 

 Az óvoda és a fenntartó közötti kapcsolat: (A tartós támogatási szerződésben rögzítettek 

alapján) 

Fenntartónk a Pick Gyermeknevelési Alapítvány  

A fenntartó és az óvodai közötti együttműködés a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

83.§, 84.§, 85.§ figyelembevételével történik. 

Kapcsolattartó: óvodavezető 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való 

megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

A kapcsolattartás formája: munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló 

 

8. Kiemelt nevelési elvek 

8.1. Általános 

 A nevelésben az óvoda ismerje el a család elsődlegességét, az óvodapedagógus ismerje és 

fogadja el  

 A család szokás-, szabályrendszert, s tapintatosan befolyásolja az életmód jó szokásainak 

alakításában.  

 Az óvodai nevelőmunkánk során a gyermeki jogok szem előtt tartásával törekszünk a gyermek 

egyéni képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására. 

 Az óvodapedagógusi modell meghatározó szerepű, legyen példamutató és követésre méltó. 

8.2. Helyi adottságokból és igényekből fakadó 

 A szülőkkel jó kapcsolattartásra törekszünk, megerősítve bennük, hogy a nevelésben az 

elsődleges szerep őket illeti. Tiszteletben tartjuk a családban kialakult szokásokat. (pl. vallás, 

öltözködés) 
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 Ragaszkodunk a kisgyermekek elsősorban képességek kibontakoztatására építő egyéni 

fejlesztéshez. 

 Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy természetes élethelyzetekben és egészséges 

környezetben látassuk meg a gyermekekkel a természet szépségeit, az emberek által elkövetett 

hibákra felhívjuk a figyelmet. Óvják, védjék, ápolják az állatokat, növényeket. A helyi 

sajátosságokból adódóan (tornaterem, zárt udvar) a meglévő lehetőségek maximális 

kihasználása, eszközök és az egészséges környezet, egészségfejlesztés biztosítása. 

9. Az óvodai nevelés tartalma 

Az óvodai nevelés alapvető keretei 

Az anyanyelvi értelmi fejlesztés és nevelés 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés egész rendszerén belül kiemelt jelentőségű, áthatja 

az óvodai nevelő tevékenység egészét. A fejlesztést az óvodai élet változatos tevékenységei szolgálják. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai: 

 anyanyelvi fejlettség feltárása 

 egyéni képességek figyelembe vétele 

 fejlődés nyomon követése minden egyes gyermeknél 

 szókincs bővítése 

 beszédminta nyújtása 

 beszédhibán kívüli ejtéshibák korrigálása 

 változatos élmények biztosítása 

 az óvodapedagógus tanítsa meg a gyermekeket az élmények, mondanivalók verbális kifejezésére 

 kérdéseivel fejlessze a gyerekek gondolkodását, ösztönözze a beszédre őket 

 ügyeljen beszédének hangzásbeli hatására 

 éreztesse meg a nyelv kifejezőségét, szépségét 

 mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos 

 használjon ki minden adódó alkalmat egy-egy arckifejezés, testtartás, mozdulat  értelmezésére 

 az óvodapedagógus ismertesse a szülőkkel a gyermekekről szerzett óvodai tapasztalatait. 

 

A gyermekek tevékenységformái 

 párbeszédet folytat, kérdez 

 beszédhelyzetekben vesz részt 

 anyanyelvi játékokban játszik 

 utánoz, fantáziajátékokban vesz részt 

 kommunikál 

 versel, mesél 

 mese szöveget produkál 

 hangokat képez, hangsúlyoz, ritmusgyakorlatokat végez 

 közli élményeit 

 véleményt nyilvánít 

 megfogalmazza tapasztalatait 

 légzésgyakorlatokat végez 

 szóbeli hívás alapján hajt végre mozdulatokat. 
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A fejlődés jellemzői 

A beszédmegértés és a beszéd alapfeltétele a magán- és mássalhangzók pontos hallása és tiszta 

képzése. A 3 éves gyereknek főleg a családban szerzett tapasztalatok alapján egy bizonyos szókincse 

van. 

 jól használja a helyet, kifejező ragokat 

 a meglévő szókincse az óvodai élet folyamán gyorsan bővül a szerzett tapasztaltok hatására. 

 a fogalmaknak jelentéstartalma 3-4 éves korban még összefügg tárgyakkal, cselekvésekkel. 

 a mondatalkotás módját folyamatosan sajátítja el. 

 a fejlődés során elkülönülnek a mondattípusok, 3-4 éves korban jellemzőek a kijelentő és a 

 kérdő mondatok. 

 5-6 éves korban már felkiáltó, felszólító mondatokat is használ a gyermek. 

 képes arra, hogy minden hangot helyesen képezzen, tisztán ejtsen. 

 a szó jelentése függetlenedik a konkrét cselekvéstől, helyzetektől 

 a jövő idő vagy a névutós határozós szerkezet az 5-6 éves gyerek számára nehézséget okoz 

 a csoportos beszélgetésben kialakul a beszédfegyelem 

A szocializáció folyamatán a beszéd a gyerek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, 

gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyerek biztonság érzete, 

növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. A helyes és szép beszéd mélyíti érzelmeit, fejleszti 

esztétikai érzékét, előkészíti őt irodalmi élmények befogadására. 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 Az óvodapedagógus nagy gondot fordítson az egyéni fejlettségre. 

 Vegye figyelemben a családi hátteret, figyeljen a családban esetleg előforduló beszédhibákra 

és a beszédfejlődést befolyásoló tényezőkre. 

 Nagyon fontos az óvodapedagógus és a személyzet példamutatása. 

 Az óvodapedagógus fejlessze az óvodáskori élmény feldolgozási készséget. 

 Az óvodapedagógus biztosítson teret a gyerek spontán megnyilvánulásának. 

 Biztosítsa az óvodapedagógus a nyílt, derűs óvodai légkört. 

 Az óvodapedagógus kezdeményezzen beszélgetést egy-egy gyerekkel vagy csoporttal, adja 

jelét annak, hogy szívesen hallgatja a gyerekeket. Válaszoljon a kérdésekre, fűzze tovább a 

beszélgetés fonalát. 

 Ösztönözze a gyermekeket szóbeli kapcsolat folytatására. 

 Az óvodapedagógus-dajka, dajka-gyermek együttműködése 

Az anyanyelvi nevelés kapcsolata más nevelési területekkel 

Gondozás 

A gondozási műveletek jó alkalmat teremtenek a párbeszéd kialakítására, a szóbeli utasítás 

megértésének és követésének megfigyelésére. 

A gondozás közben folytatott beszélgetések elősegítik a gyerekek és az óvodapedagógus, 

gyerekek és a dajka érzelmi kapcsolatának kialakulását, elmélyülését, fokozzák a gyerekek jó óvodai 

közérzetét, nyitottságát a kapcsolatteremtésre. (pl.. étkezés, önkiszolgálás alatt is, a tevékeny 

segítséget kíséri az óvodapedagógus szókincsbővítő, magyarázó beszéde). 
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Közösségi nevelés 

Az óvodapedagógus és a dajka mutasson példát arra, hogy: 

 milyen változatos formákban lehet megfogalmazni a határozott, de udvarias utasításokat 

 hogyan lehet javaslatot tenni 

 mi a kérés 

 mi a mások indítványának elfogadó, vagy tapintatosan elutasító nyelvi formája 

 az óvodapedagógus beszélgessen a gyerekekkel 

 biztasson, dicsérje a gyermekeket (ezzel növeli a gyermekek örömét, önbizalmát) 

Játék 

A játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a beszédet. 

Lehetőséget teremtenek a párbeszédek kialakulására. 

Tervezett, szervezett, spontán Játékos szituációk során alkalmuk nyílik a gyerekeknek, hogy 

felismerjék és gyakorolják a különböző beszédhelyzetekhez illő beszédmódok, nyelvi eszközök 

használatát. 

A szerepjátékokban különböző játékformákban nagyon sok a gyakorlás lehetősége. 

Az anyanyelvi játékoknak beszédfejlesztő céljuk van. (pl.: artikuláció, szókincs, 

mondatalkotás, összefüggő beszéd, párbeszéd fejlesztése) élményt adó tevékenység különösen a 

képzelet és kreativitás fejlesztését, ösztönzését elősegítő környezet biztosítása. 

A bábjáték jól használható az anyanyelvi nevelésben. 

Munka jellegű tevékenységek 

A munka jellegű tevékenységek a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb elemei, cselekvő 

tapasztalással összehangolt, közös tevékenység által. Ez szükségessé teszi a gyerekek folyamatos, 

szóbeli kapcsolatát a társakkal, az óvodapedagógussal. (pl.: a kérdéshez illeszkedő válasz, a 

tevékenység megtervezése, azon elvégzett tevékenység értékelése.) 

A szabályok, eszközhasználat közlése, utasítás megértése segíti a beszédfejlődést, kialakul az 

igény és a képesség a beszédkapcsolaton alapuló együttműködésre. 

Munka közben nyitottá válnak a gyermekek, beszédgátlásul oldódhat. 

Tevékenységi formák: 

 Verselés, mesélés 

 Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Rajzolás, festés, mintázás kézi munka 

 Mozgás 
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Egészséges életmód alakítása 

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai: 

 az életkor és az egyéni sajátosságok figyelemben vételével helyes életritmus kialakítása a 

családdal együttműködve 

 az étrend összeállításánál az életkori sajátosságok és szükségletek figyelembe vétele 

 az élelmezés legyen változatos, tápanyagszükséglet kielégítése megfelelő legyen 

 az étkezések megszervezése (kulturált lebonyolítás) 

 folyadék egész nap álljon a gyerekek rendelkezésére 

 táplálkozási szokásokban az egyéni különbségek figyelembe vétele 

 diétás étkeztetés biztosítása (szükség szerint, szakember bevonásával) testápolás, 

tisztaságigény kialakítása 

 a családi és az óvodai gondozási szokások összehangolása 

 igény kialakítása a tisztaságra, rendre és a személyes gondozottságra 

 célszerű, többrétegű öltözködés, egészséges cipőviselet 

 igény kialakítása az önálló öltözködésre 

 a mozgásigény kielégítése (mozgásos tevékenységek, változatos mozgásformák, séták 

kirándulások, sport tevékenységek) víz- és napfürdőzés lehetőségének biztosítása 

 a baleset megelőzése minden dolgozó feladata 

A gyermekek tevékenység formái 

 táplálkozik 

 öltözködik 

 mozog, sétál játszik 

 sportol 

 pihen 

 testi szükségleteit kielégíti 

 fogat, kezet, arcot mos 

 WC –t használ 

 fésülködik 

 cipőt vált 

 kiránduláson vesz részt 

 nyári nap és vízfürdőzésein vesz részt 

 szánkózik, csúszkál 

 labdázik, rollerezik 

 

A fejlődés jellemzői (óvodáskor végére) 

 önállóan mosakodnak, törülköznek, figyelmeztetés nélkül kezet mosnak szükség esetén 

 ruhájuk ujját fel- és letűrik, ki- és begombolják 

 önállóan használják a WC-t  

 vigyáznak a WC, mosdó rendjére 

 a tisztálkodási eszközöket tisztán teszik a helyére 

 fogat mosnak, a fogápoló eszközöket rendben tartják 

 hajukat rendben tartják 

 helyesen fújják orrukat, zsebkendőjüket használják 

 holmijukat rendben tartják 
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 rendet tartanak maguk körül 

 önállóan tevékenykednek, észreveszik elvégezhető feladataikat, segítséget nyújtanak 

társaiknak és a felnőtteknek. 

 étkezés közben kulturáltan viselkednek 

 igénylik az asztal esztétikus rendjét 

 az evőeszközöket helyesen használják 

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

kiemelt jelentőségű. 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 az óvodapedagógus és a dajka lehetőségeit figyelembe véve, gondoskodjék a megfelelő tárgyi 

környezetről 

 vegye figyelembe az adott feltételeket és kezdeményezze a hiányok pótlását 

 tartsa szem előtt és állandóan ellenőrizze a felszerelések állapotát, folyamatos karbantartását 

 az óvodapedagógus biztosítsa a lehetőséget és tevékenyen vegyen részt a gyermekcsoportjával 

a felszerelések megóvásában, a környezet ápolásában, védelmében 

 tegye lehetővé az óvodapedagógus, dajka hogy az udvar, az óvoda helyiségeinek kialakítása 

az óvodások sokféle tevékenységet szolgálja minden évszakban és a különböző napszakokban 

 gondoskodjék róla, hogy az átlagos hőmérséklet a gyerekek testmagasságában 22 C
0 
legyen 

 biztosítsa a megfelelő méretű berendezési tárgyakat (asztalok, székek fektetők) 

 a tornaterem felszereltsége, az egészséges környezet fenntartása folyamatosan. 

Egészséges életmód alakításának kapcsolata más nevelési területekkel  

Játék:  

 a játék az kisgyermekkor, legfontosabb, legfejleszthetőbb tevékenysége. Ebben jelennek meg 

és fejlődnek azok a sajátosságok, amelyek később a gyerek magatartására a játékon kívül is 

jellemzőek lesznek. 

 a játék fejleszti a gyerekek mozgását, pszichikumot, egész személyiséget 

 segíti új mozgásformák kialakulását, gyakorlását, ismert mozgások ismétlését azok 

tökéletesedését 

 veszélyhelyzetekkel való ismerkedés 

 növeli az önállóságot, kitartást 

 az egyes játékszituációkban gyakorolja az összes tevékenységi formákat 

 játék közben gyakorolják a gondozás területén szerzett ismereteket, tapasztalatokat. 

Munka jellegű tevékenységek 

A munka jellegű tevékenységek végzése közben szintén nagyon sok alakalom adódik arra, 

hogy egészséges életmód alakítása során kialakult szokásokat, szabályokat alkalmazzák, illetve 

gyakorolják. 

 munkaeszközök megtisztítása 

 elvégzett munka után a helyszín rendbe hozása, takarítása 

 saját maguk rendbe hozása 

 igény kialakítása a tisztaságra, rendre és a személyes gondozottságra 

 igény kialakítása az önálló munkavégzésre, testápolásra. 
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Az érzelmi,- az erkölcsi- és a közösségi nevelés 

A közösségi nevelés az óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete, gyakorlati módszere, 

amely lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A közösségi nevelés 

segíti a szocializációt. Az óvodai nevelés folyamatában az egyén és a közösség nevelése szervesen 

összefonódik. A gyerekek alkalmazkodnak egymáshoz és maguk is alakítják a közösségi szokásokat 

 együttes tevékenység 

 másokra odafigyelés 

A csoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosít az egyénnek a sokszínű 

tevékenységre, társas együttműködésre (élményszerzés, szerepvállalás). A csoporton belüli közösségi 

nevelés mellett jelentős az óvoda egész is 

 a csoportok közötti kapcsolatok 

 az óvoda kapcsolata társadalmi környezetével 

 a családdal való kapcsolat 

A közösségi élet kerete a napirend 

A napirend járuljon hozzá a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és 

pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Biztosítsa a gyerekek gazdag, változatos tevékenységét, az 

aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletnek megfelelő váltakozását. A legtöbb időt a 

gyerekek legfőbb tevékenysége a játék kapja. 

A napirendben 

 érvényesüljön a folyamatosság 

 legyen rugalmas 

 alkalmazkodjék az évszakokhoz 

 lehetőség szerint a gyerekek napirendje a családban az óvodáéval legyen összhangban, és 

harmonikusan egészítsék ki egymást. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai: 

 a gyerekek közösségi életének irányítása 

 az óvodapedagógus maga is a közösség tagja, személyisége modell értékű legyen 

 viszonya a közösségi értékekhez egyértelmű legyen 

 az óvodapedagógus magatartása legyen határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, 

őszinte, megértő, toleráns 

 követeléseiben vegye figyelembe a gyerekek fejlettségét, jó szándékát, törekvéseit 

 tartsa szem előtt fejlesztésének feladatait 

 az óvoda dolgozóinak közössége azonos pedagógiai nézeteket valljon 

A gyerekek tevékenység formái 

 a gyerekek önállóan, kezdeményezően vesznek részt az óvoda sokféle tevékenységében 

 a gyerekek jól érzik magukat a csoportban, szoros, meghitt kapcsolat fűzi össze őket 

 minden gyereknek stabil, de nem mindig azonos a helye a társai között 

 részt vesznek a névsorolvasásnál annak felfedezésében, hogy ki nincs jelen 

 érdeklődnek egymás iránt, ajándékot készítenek közösen a betegségből visszajövő társuknak 

 kialakul az „én-tudata” a gyerekeknek 

 képesek tolerálni egymást 
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 kialakul a felelősségérzet és a kötelességtudat 

 a gyerekek elfogadják társaik esetleg többiekétől eltérők külsejét, beszédét, viselkedését 

 fokozatosan kialakul a tűrő- és konfliktust megoldó képességük 

 aktívan vesznek részt az óvodapedagógus és gyermek, valamint gyermek és gyermek között 

kialakult meghitt beszélgetésekben. 

A fejlődés jellemző (óvódáskor végére) 

 a kialakult szokások a gyerekek igényévé válnak, melynek természetes módon tesznek eleget 

 aktívan vesznek részt a közös tevékenységekben 

 elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat 

 észre veszik, hogy kinek miben van szüksége segítségre 

 számba veszik a csoport tagjait, érdeklődnek egymás iránt 

 képesek türelemmel végighallgatni a felnőtteket vagy társaikat 

 aktívan bekapcsolódnak a foglalkozásokban, illetve minden közösen végzett tevékenységbe 

 örülnek a közösen elért sikereknek 

 kialakul a csoport iránti érdeklődés 

 bíznak önmagukban és társaikban 

 igyekeznek egymásnak segíteni 

 érzelmileg és értelmileg egyaránt elfogadják és követik az óvodapedagógus kérését 

útmutatását 

 felfogják alapvető metakommunikatív jelzéseit 8elsmerés, öröm, biztatás, szomorúság, 

nemtetszés) 

 a közösség számára hasznos feladatot végeznek 

 felelősséget éreznek a vállalt feladatokért 

 önálló véleményalkotásra vállalkoznak 

 választanak és döntenek ismert helyzetekben 

Olyan óvodai életet igyekszünk biztosítani gyerekeinknek, amely segíti az erkölcsi 

tulajdonságainak (pl.: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (ezen 

belül: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 törekedjék a barátságos, derűs légkör kialakítására 

 vegye figyelemben a családi hátteret 

 tegye otthonossá, barátságossá a gyerekek közösségi életének színtereit 

 együttesen döntsék el, hogy hogyan rendezzék be a csoportszobát, mivel díszítsenek 

 biztosítson teret a gyerekek spontán megnyilvánulásainak 

 biztosítsa a nyílt, derűs óvodai légkört. 

 

A közösségi nevelés kapcsolata más nevelési területekkel 

Egészséges életmód alakítása 

Az egészséges személyiség egyik legfontosabb feltétele az óvodapedagógus és a gyermek 

közötti jó kapcsolat. A gondozási területek nagyok sok alkalmat kínálnak a közösségi nevelés 

szempontjából 

 az óvoda udvara, helyiségeinek közös rendben tartása, szépítése, díszítése 

 betegség esetén egymásra odafigyelés 
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 étkezések során, kulturált magatartás, figyelmesség 

 testápolás, tisztaságigény kialakulása, tisztálkodáshoz szükséges eszközök tisztántartása, 

egymásra odafigyelés 

 öltözködés, egymás segítése, ízlésformálás, másság elfogadása 

 mozgás, udvaron, tornateremben, csoportszobában egymásra vigyázás, óvatosság (egymás 

testi épségének megőrzése)  

 pihenés, figyelemmel kell lenni az alvó társakra. 

Munka jellegű tevékenységek 

 A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze. Cselekvő tapasztalás útján jutnak a gyermekek 

megfelelő ismeretekhez. Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység. 

 Hozzájárul: 

 gyerekek közti társas kapcsolatok alakulásához 

 a közösségért végzett tevékenység értelmének, szükségességének és örömének felfogásához, 

átéléséhez 

 a kapcsolatok színesebbé, bensőségesebbé váláshoz 

 Lehetővé válik általa: 

 a kitartás alakulása 

 a felelősségérzet alakulása 

 a kötelességteljesítés gyakorlása 

 az önértékelés alakulása 

 közösségi érékelés alakulása 

Játék 

Tervezett, szervezett, spontán játékos szituációk során 

A személyiségfejlődésben különösen jelentős, hogy legváltozatosabban a játékban nyilvánulnak meg 

és fejlődnek a gyerekek közti társas kapcsolatok. 

A játékban válnak közelivé és elfogadhatóvá a viselkedési szabályok. 

A közös játék olyan bonyolult kölcsönös kapcsolatokra, együttműködésre készteti a gyerekeket, 

amilyenre a játékon kívül még nem képesek. 

Tapasztalatokat szereznek társaik szándékának megértésében, az együttérzésben. 

A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, amelyek a „mi- tudat” létrejöttét erősítik. 

Kiemelkedő közösségformáló ereje van az óvodában megtartott ünnepeknek. 
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A gyermek tevékenységi formái 

 Játék 

 Munka jellegű tevékenységek 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Játék 

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége. A játék a valóságot tükrözi. A gyerek 

tapasztalatait, élményeit játssza el sajátos, gyakran átalakított formában. Bármelyik élménye játékának 

forrásává válhat. A játék közben a gyerek derűs, felszabadult, a játék örömforrás számára. Az 

óvodáskor végig a játék marad a gyerek legfőbb tevékenysége, és a munka, a tanulás is megőrzi 

játékos jellegét. Így a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé válhat. A játék fejleszti a 

gyerekek mozgását, fejleszti kézügyességüket. A gyerekek a játék útján ismerkednek a világgal, a 

tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeinek, eseményeivel, ezzel, hatással van a 

gyerekek értelemi képességeinek fejlődésére. 

Az ötletek, a szokatlan fordulatok tág teret adnak a kreativitásnak. A különböző elgondolások 

megbeszélése, a társ nézőpontja iránti nyitottság, az új lehetőségek gazdag áramlása a kreatív 

együttműködés fejlődését segíti elő. Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív érzelmek. A 

játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek. A játékban válnak közelivé és elfogadhatóvá a 

viselkedési szabályok. A játék, hatással van a gyerekek ízlésének alakulására is. A személyiség 

fejlődésben különösen jelentős, hogy legváltozatosabban a játékban nyilvánulnak meg és fejlődnek a 

gyerekek közti társas kapcsolatok. A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, amelyek a „mi-

tudat” létrejöttét erősítik. Így a játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze. Az elmélyült 

gyermekjátékhoz szükséges az óvodapedagógus együttjátszó tevékenysége. A gyermeki 

játéktevékenység élményszerűségében fontos szerepe van a dajkának is. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai: 

 biztosítsa a nyugodt, derűs, biztonságos légkört 

 közvetett irányítás 

 ne avatkozzon be indokolatlanul a játékba 

 előzze meg az ellentétek kibontakozását, a veszélyhelyzetek létrejöttét 

 hagyja, hogy konfliktusaikat a gyerekek maguk oldják meg 

 segítsen, ha technikai tanácsra van szükség 

 az egyéni sajátosságokat vegye figyelembe 

 ismerje a gyerekek érdeklődési körét, tapasztalatait, élményeit, játékuk jellemzőit 

 segítse, hogy a gyerekek minél több tapasztalatot szerezzenek 

 a gyerekekről szerzett tapasztalatokat beszélje meg a szülőkkel 

 a nap folyamán megfelelő helyet, időt biztosítson 

 biztosítsa a megfelelő játékeszközöket, az életkori sajátosságok figyelembe vételével 

 teremtse meg a játék lehetőségeit a szabadban és az udvaron is 

 segítse az óvodapedagógus a gyerekeket, hogy különböző élethelyzetekben és 

tevékenységekben növekedjék önállóságuk 

 az óvodapedagógus a gyerekek segítségével alakítson ki állandó és ideiglenes játszóhelyeket 

 az óvodapedagógus kísérje figyelemmel minden egyes gyerek játékát 

 az óvodapedagógus a félénk, bátortalan, passzív vagy a csoportba újonnan érkező gyereket 

kapcsolja be a játékba 

 az óvodapedagógus teremtse meg a feltételeket, hogy a gyerekek a játékidőben bármikor 

barkácsolhassanak 
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 gondoskodjék helyről, anyagról és kifogástalan, a gyerekeknek megfelelő szerszámokról 

 a dramatizáláshoz gondoskodjék különféle eszközökről, jelmezekről (ezek mindig kéznél 

legyenek) 

 a játékidőben szabadon legyen a gyerekeknek lehetőségük megszólaltatni a számukra 

legvonzóbb bábokat 

 a szabályjátékok kiválasztásánál a óvodapedagógus vegye figyelembe a gyerekek kívánságait, 

 fejlettségét, a csoport létszámát, a helyi adottságokat, a játék előzményeit 

 segítse a gyerekeket a játék vezetésében, a szabályok betartásában 

 figyelmesen követve a gyerekek játékát, képes legyen cselekvéseit, szavait, 

metakommunikációját a gyerekek folyamatos visszajelzéséhez kapcsolni. 

A gyermekek tevékenység formái 

 szükségleteinek, életkorának megfelelő játékot választ 

 különböző játékhelyzetekben vesz részt 

 több napon keresztül játszik egy-egy játéktémát 

 elképzeléseit, elgondolásait megvalósítja 

 utánoz, fantázia játékban vesz részt 

 egy-egy tárgyat kinevez játékeszköznek és azonosul vele 

 játékszituációk során érzéseit, élményeit kifejezi 

 szerepeket teljes átéléssel játssza 

 környezetből vett tapasztalatokat eljátssza, lejátssza 

 véleményt nyilvánít, irányít a játék során 

 baráti, társas kapcsolatokat teremt 

 játék során maga alkotta szabályokat, állít fel 

 élményeit feldolgozza 

 önállóan kezdeményez játéktémákat 

A fejlődés jellemzői 

3-4 éves korban 

 legszívesebben egyedül vagy elhúzódva kisebb csoportokban játszanak 

 érzelmileg erősen kötődnek a játékszerekhez 

 tevékenységüket a gyakorló játék és a szerepjátékból kiemelt művelet jellemzi 

 a környezetükben lévő tárgyakat is felhasználják a játékhoz 

 kialakulnak a szerepe- és konstruáló játék elemei 

 a hangok, a szótagok, szavak esetleg rövid mondatok és dallamok, a halandzsa játékos szabály 

szerinti ismétlések útján válnak játékká 

 mozgások azáltal válnak játékká, hogy önként felállított és vállalt szabályokat tartalmaznak 

 játékszereket, eszközöket rakosgatnak maguk alkotott szabály szerint 

 a játékszerekkel és együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat betartják 

 a játékukhoz önállóan megkeresik az eszközöket, azokra vigyáznak 

 szívesen vesznek részt az elromlott játékukhoz javításában  

 az óvodapedagógus által gyakran használt bábot a gyerekek is szívesen kézbe veszik és 

mozgatják (ebben a korban elsősorban a bábu mozgatása kelti fel a gyerekek érdeklődését) 

 azt a szabályjátékot fogadják szívesen, amelyben nincs különösebb kötöttség és nem 

szükséges hozzá az egész csoporttal való együttműködés. 

4-5 éves korban 

 már jól összeszoktak, gyakran kialakulnak együtt játszó csoportok 



Kölyöksziget Óvoda Pedagógiai Program 

 Kölyöksziget Óvoda 
 

44 

 gyakorló játék tartósan csak akkor jelentkezik, ha a gyerek fejlődésben lemaradt, képességei 

fejletlenek, tapasztalatai, élményei szegényese, vagy amikor egy új játékszer, eszköz 

használatát még nem ismeri 

 gyakorló játék jelentkezik a konstrukciós és szerepjáték elemeiként is 

 tartósan kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye 

 kötődnek szerepekhez, képesek a cselekvés összehangolására 

 magatartásuk megfelel a szerep által megkívánt tevékenységeknek és az emberi 

kapcsolatoknak 

 képesek egyszerűbb közös játékok megszervezésére, a szükséges játékszerek kiválasztására 

 segítenek a játékok megjavításában, egyszerűbb eszközöket maguk is készítenek segítséggel 

 az építés, a konstruálás gyakran szerepjátékhoz kapcsolódik 

 már képesek olyan szabályjátékok játszására, melyek megkívánják, hogy a győzelem elérése 

érdekében a gyerekek egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik érdekébe, közösen őrködjenek 

a szabályok betartása felett. 

5-6-7 éves korban 

 több napon keresztül is játsszák ugyanazt a játéktémát 

 gyakorló játék a konstrukciós és szerepjáték elemeiként jelentkezik 

 megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját 

 alkalmazkodnak a játék szabályaihoz 

 le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről 

 vállalják a számukra kevésbé érdekes szerepeket is 

 tudnak vezetni és játszótársukhoz alkalmazkodni 

 megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös  tervezésében, 

szerepek kiválasztásában, játékszerek és eszközök megválasztásában, szabályok betartásában 

 a játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki 

 a barkácsolás a szerepjáték, a bábozás természetes eszközévé, alkotórészévé válik 

 élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek, szerkesztenek, bele képzelik magukat 

különböző élethelyzetekbe 

 igényessé válnak alkotásaikkal szemben 

 képesek olyan szabályjátékok játszására, amely nagyobb ügyességet, szellemi erőfeszítést 

igényel 

 képesek a szabályok betartására, sőt egymást is figyelmeztetik arra 

 megjelenik az egészséges versengés 

A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyerek elemi pszichikus 

szükséglete, melynek minden nap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell 

elégülnie. 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 ismerje meg az óvodapedagógus az otthoni játék feltételeit és vegye figyelembe a családi 

hátteret 

 az óvodapedagógus tegye lehetővé az önkéntességnek, szabad választásnak, önállóságnak 

érvényesülését a játékmegszervezésében, a téma megválasztásában, a szerepek kiosztásában 

 az óvodapedagógus magatartása ösztönzőleg hasson a játékötletek kibontakozására, a 

színvonalas társas együttműködésre 

 az óvodapedagógus törekedjék arra, hogy a gyerek minden játéka egyéni képességeinek 

legfejlettebb szintjén bontakozhasson ki 

 konfliktus esetén az óvodapedagógus törekedjék a gyerek szándékának, belső indítékának 

megértésére 

 alakítsa ki a gyerekekben azt az igényt, hogy maguk készítsék el a játékhoz szükséges 

eszközöket 
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 a barkácsolást személyes példamutatással biztosítsa az óvodapedagógus 

 ismertesse meg a gyermekekkel a különböző anyagokat, a szerszámok használatát és az 

egyszerűbb technikai fogásokat 

 annyi segítséget nyújtson, amennyit a gyerekek igényelnek 

 az óvodapedagógus segítse elő, hogy a barkácsolás a szerepjáték, a bábozás természetes 

eszköze, alkotórésze legyen 

 az óvodapedagógus adjon lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy mese-, vers-, filmélményeik 

alapján szándékaik szerint formálják a történetet át vagy tovább, válasszák ki a szerepelőket 

 az óvodapedagógus színes, megragadó, érdeklődést felkeltő bábjátékkal ébresszen kedvet a 

gyerekekben a bábozáshoz. 

 adjon lehetőséget arra, hogy a látottakat a gyerekek is eljátszhassák 

 biztosítson teret a gyerekek spontán megnyilvánulásának 

 az óvodapedagógus fordítson figyelmet az egyéni fejlettségre, és a továbbfejlesztésre 

 érvényesüljön a folyamatosság, fokozatosság, következetesség, rendszeresség elve 

 az irányítás legyen játékot követő szemlélő, cselekedtető 

 különös gonddal és megértéssel segítse az udvari, illetve a homokban folyó játékok 

kialakulását 

 az óvodapedagógus tervszerűen készüljön fel a szabályjátékok megtanítására 

 ügyeljen arra, hogy a gyerekek a szabadon választott játékban is megtartsák annak szabályait, 

egymáshoz udvariasak, előzékenyek legyenek. 

A játék kapcsolata más nevelési területekkel 

Anyanyelvi nevelés 

A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra a párbeszédek kialakítására. Az 

óvodapedagógus szerepvállalásai modellértékűek a szókapcsolatok nonverbális jelzések (mimika, 

gesztus) hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín tekintetében. A hangszínnel, hangerővel bánni tudást 

a dramatikus játékok segítik elő. Az általunk kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak tere (állatok 

hangjának utánzása) az artikuláció, szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez (légzéstechnikát segítő 

szinonima kereső játékok). A szerepjátszás közbeni szókincs használatok, mondatszerkesztések 

példaértékűeknek kell lenni, utánozásra alkalmasnak. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése 

mindig jelen van a játék közben. 

Ének, zene énekes játék, gyermektánc 

Az énekes gyermekjátékok sokaságával alapozzuk meg a zenei anyanyelvet. Az  énekes játék 

a jó amelyiknek egyszerű a szabálya. Így a zenére és a játékra figyelhetnek a gyerekek. Az éneklés a 

csoportos játékok egyik lehetősége, de egyéb játékhelyzetből is következhet. Az éneklést vagy a 

gyerekek kezdik vagy az óvodapedagógus. A gyakorlójáték során az autó tologatás, kockarakosgatás 

közben gyakran dalra fakadnak. A babszobai szerepjátékok gazdag lehetőséget biztosítanak az énekes 

játékokra pl.: főzőcske közben, babaaltatás stb. Lényeges, hogy a felnőtt ebben is biztos támasz 

legyen. 

Verselés, mesélés 

A mondóka, dramatikus szöveges gyermekjáték minden nap előkerül. A népköltészet verses 

anyaga eleve mozgásos játék is. Párban, kisebb csoportokban, közösen a játéköröm kedvéért 

számtalan önkéntes ismétléssel ragad rá a gyermekekre. Szinte minden játékra van hangulat fokozó 

ötleteket adó költői alkotás. A vers, játék a nyelvvel az érdekesen szépen hangzó beszéddel. 

A mese örömforrás és társas élmény, amely szorosan kapcsolódik a játékhoz, nagy 

belsőenergiákat mozgósít. A fantázia, képzelet, a mesealakok megszemélyesítése segítségével nagy 
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kihívás a kisgyermekeknek. Olyan szóbeli közlés forma amelynek segítségével a gyermekekkel szót 

válthatunk, arról ami pillanatnyi kézzelfogható benyomásokon túl a legjobban foglalkoztatja saját 

személyét és a világ egészét illetően. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A manipulációs eszközök, rakogatás, építés, barkácsolás, a festés, mintázás, agyagozás, 

rajzzal, hajtogatással elkészült eszközök a játék kellékei lesznek. Az elkészítés folyamata is játék s az 

elkészült tárgy kép kézimunka játékszer lesz valamelyik ügyességi vagy szimbolikus játékban. A 

természetes anyagok értékesebbek, más üzenetet hordoznak, mint a műanyag játékszerek. 

Külső világ tevékeny megismerése 

A számlálgatás, méricskélés a tér alakítása az irányok megnevezése hasonlítgatások 

összegyűjtése és szétválasztás, párosítás, az időbeliség, felfedezése, megnevezése a formák 

letapogatása játékközben olyan természetes, mint a mondókázás, dúdolgatás. Bújócskázás közben az 

asztal alá, a szekrény mögé, a fa mögé, a bokor alá, a fal mellé bújnak a gyermekek. Nap, mint nap 

hurcolják, halmozzák, szétválogatják a játékszereket. Labdázunk, színes kendővel, sálakkal apró és 

nagyméretű játékszerekkel teszünk-veszünk és játék közben a matematika jellegű környezet 

megismeréssel tapasztalatot, ismeretet szerzünk. Feladatunk az egészséges életmód kialakítása keretén 

belül a gyermek mozgás biztonságáért, mozgásfejlődéshez szükséges inger gazdag környezetről 

szeretetteljes, bátorító légkörről gondoskodni. A mozgásos játékok természetes mozgásokból 

építkeznek. 

Mozgás 

Az ugrás, ugrándozás, futás, járás, bújás a labdával való ügyeskedés, az állatok mesealakok 

mozdulatainak utánzása egy sor olyan hagyományos népi és mozgásos játék nélkülözhetetlen eleme, 

ami a legtermészetesebb mozgás biztonságerősítő önként és örömmel végzett gyakorlás. A játékban 

tökéletesedik a már megtanult mozgások sokasága. A mozgásos játékokban a gyermekek, 

ötletgazdagsága, kitartás figyelhető meg. Fáradhatatlanul képesek a számukra sikerélményt nyújtó, 

mozgásokat, ismételni és újabb mozdulatokban kipróbálni. A hagyományos óvodai játékeszközök 

(pad, zsámoly, szőnyeg) az újabb eszközök játékszerek bekapcsolása (Mozgáskotta Program) 

gazdagítja a mozgáskínálatot, mozgásra késztető hatása mellett ébren tartja a gyermek fantáziáját, 

fejleszti személyiségét. Az óvodás gyermek számára a kipróbált, megtalált, utánozott mozgások 

mozdulatok más-más formában való variálása a legjobb játékok egyike. Ép testben ép lélek. A játék a 

kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvoda nevelés leghatékonyabb 

eszköze. 

Munka jellegű tevékenységek 

A munka az óvodáskor végig játékos jellegű marad. Az óvodai játék és munka közti 

különbség a kétféle tevékenység indítékában van. A munka célra irányuló tevékenység. Többnyire 

külső irányítással folyik a gyerekektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését 

igényli. 

A munka végzése közben a gyerekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket 

szereznek természeti, társadalmi környezetükről. A munka hozzájárul az értelmi képességek 

fejlődéséhez. Munkavégzés közben formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges 

készségek. Kezdenek kialakulni a munkavégzés képességének alapjai is. Erősödik 

kezdeményezőképességük. Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység. 

Lehetővé válik általa a kitartás, felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés és 

ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása. 
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A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 az óvodapedagógus tanítsa meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére 

 ismertesse meg velük az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka 

legcélszerűbb fogásait, azok sorrendjét, a munka ellenőrzésének módját 

 az óvodapedagógus, dajka erősítse a munkára késztető indítékot a gyerekben 

 erősítse, fejlessze a munka sajátos, játéktól eltérő vonásait 

 biztosítsa az önálló munkavégzés lehetőségét 

 az egyes munkafajtákat fokozatosan vezesse be 

 a munka mennyiségét fokról-fokra növelje 

 biztosítsa az eszközöket, szoktassa rá a gyerekeket, hogy azokat tartsák rendben 

 a gyermek saját magához mért fejlesztő értékelése 

A gyermekek tevékenységi formái 

 a gyermek naposi munkát végez 

 erejükhöz mérten részt vesznek a rend fenntartásában 

 segítenek a terem díszítésében (pl. ünnepekre való felkészülés során) 

 apróbb tárgyakat készítenek (díszítésre vagy ajándékba) 

 bizonyos eszközöket segítenek átvinni egyik szekrényből a másikba 

 ügyelnek az öltöző, a mosdó rendjére 

 leesett, elszórt tárgyakat összeszedik 

 segítenek az óvodapedagógusnak a játékok javításában 

 szükség szerint átrendezik a termet 

 segítenek a foglalkozáson használt eszközök előkészítésében 

 a kért eszközöket behozzák, kiviszik, üzeneteket adnak át 

 játéksarkot átrendeznek, takarítanak 

 olyan megbízásokat teljesítenek, amelyekhez otthoni előkészületekre van szükség 

 növények öntözése, gondozása,  

 környezet megismerése, tudatos védelme 

A fejlődés jellemzői 

5-6-7 éves korban 

 a naposi munkát önállóan végzik 

 játékelrakás után, ha szükséges esztétikusan eligazítják a tárgyakat 

 figyelemmel kísérik, hogy az udvari játékok is a helyükre kerüljenek 

 nagy önállósággal vesznek részt a foglalkozásokon szükséges eszközök kiosztásában 

 vigyáznak a különböző helyiségek rendjére 

 szükség szerint átrendezik a csoportszobát 

 meglocsolják a szobanövényeket 

 részt vesznek a csoportszoba díszítésében 

 részt vesznek a játékszerek tisztításában, megjavításában 

 nyáron segítenek a fürdés előkészítésében 

 minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van. 

A gyerek a munkát – éppúgy, mint a játékot – általában könnyedén, örömmel végzik. Ezért 

szívesen azonosulnak munka céljával, természetesnek tartják szükségességét, élvezik az elért 

eredményeket. 
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A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 az óvodapedagógus biztosítsa a munka állandóságát és folyamatosságát. 

 vegye figyelembe az óvodapedagógus az egyes gyerekek egyéni sajátosságait. 

 az óvodapedagógus a munka jellegének, a csoport és az egyes gyerekek fejlettségének 

megfelelően értékelje a munkát. 

 teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. 

 tegye lehetővé, hogy a gyerekek az általuk különösen kedvelt munkafajtákban

 elmélyedhessenek. 

 ha szükséges, hívja fel a szülők figyelmét a türelem, az érdeklődés, a segítség és a 

munkaértékelésének fontosságára. 

A munka jellegű tevékenységek kapcsolata más nevelési területekkel 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Az óvodában a munka a közösségért végzett tevékenység. A csoport hatása annál jelentősebb, 

minél gazdagabb lehetőséget biztosít az egyénnek a sokszínű tevékenységre, a társas 

együttműködésre. A gyerekek alkalmazkodnak egymáshoz munkavégzés közben. Az együttes 

tevékenység, a másokra odafigyelés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését. Kialakul az az 

igényük, hogy az egyéni teljesítményeket, a közösen végzett, munkát a közösség szempontjából is 

mérlegeljék. 

Anyanyelvi , az értelmi fejlesztés és nevelés 

 munka közben nyitottá válik a gyermek, az esetleges beszédgátlások oldódnak. 

 a munka folyamatos szóbeli kapcsolatot tesz szükségesség az óvodapedagógus és gyermek, illetve 

gyermek-gyermek között. 

 közösen megbeszélik, megtervezik a munkafolyamatot, mindenki elmondhatja ötleteit. 

 munkavégzés közben sok kérdésre és válaszra van lehetőség, folyamatos beszélgetésre van 

lehetőség. 

 az eszközök használatának közlése, szabályok, utasítások megértése, mint segítik a 

beszédfejlődést. 

 kialakul a beszédkapcsolaton alapuló együttműködés. 

Tevékenységekbe megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 

nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben természetes és 

szimulált környezetben, kiránduláson, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon és 

időkeretekben valósul meg.  

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

 a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás 
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A fejlesztés tartalma 

 Mesélés, verselés 

 Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Rajzolás, festés, mintázás kézi munka 

 Mozgás 

Mesélés verselés 

A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, 

segíti a világ megismerését. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 a mese, a vers legyen az óvodai élet mindennapjait kitöltő és megszépítő szórakozás, az 

összetartozás eszköze. 

 a szó varázsának megéreztetése az irodalmi alkotásokon keresztül. 

 magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával érzelmi kötődés kialakítása a gyerekek, a 

művészetek és az irodalom között. 

 pozitív személyiségi jegyek megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével. 

 esztétikai ízlésformálás, élménybefogadó képesség differenciálódásának kibontakoztatása. 

 belső folyamatok megformálásával elősegíteni a lelki életrevalóság kibontakozását, a 

racionális világkép kialakulását. 

 a beszédértés képességének fejlesztése mesehallgatás során. 

 nyelvi eszközök elsajátítása, a kommunikációs készség fejlesztése. 

 a képi nyelv: a konkrétnak és szimbolikusnak a keverékével segít eligazodni a világban. 

 hozzászoktatni a gyermekeket ahhoz, hogy a szó a legnagyobb külső, belső rendteremtő,mely 

ösztönzést ad a képzeletnek. 

 célzott verstanítással a gyermek szimbolikus gondolkodásának fejlesztése. 

 metakommunikációs képzelet fejlesztése. 

 ok-okozati összefüggések megláttatása. 

 a gyermek mágikus képzeletének fejlesztése. 

 pozitív személyiségjegyek megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével. 

 anyanyelvi biztonság megalapozása. 

A gyermekek tevékenység formái 

 verssel, mesél 

 meseszöveget produkál 

 anyanyelvi játékokban vesz részt 

 utánoz, fantázia játékokban vesz részt 

 dramatizál 

 mondókázik, dalos, mozgásos játékokban vesz részt 

 élethelyzetekben megnyilvánul 

 játék közben odaillő szövegeket mondogatnak 

 folytatásos versek, verses mesék, meseesemények szálait összefűzik 

 ismert mesei motívumokat rajzolnak 

 meséskönyvek képeit, hosszan, önállóan nézegetik 
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 kérik a felnőttet, hogy meséljen 

 a könyvek között eligazodnak az óvodában 

 vigyáznak a könyvekre 

 

 

A fejlődés jellemzői 

A gyermek: 

 szívesen mondjon mondókákat, verset, mesét. 

 adott ünnepi alkalomhoz tudjon kapcsolni irodalmi szöveget, használjon nyelvi stilisztikai 

eszközöket. 

 törekedjék a kommunikációs partner érzelmi állapotának figyelembevételére. 

 váljon nyitottá. 

 meglévő tapasztalatai alapján mondja el milyennek képzeli a mese szereplőit, helyszíneit. 

 legyen igénye a hallott művek újra hallgatására 

 óvja, becsülje meg a könyveket, tudjon azokban tájékozódni a képek alapján. 

 szívesen vegyen részt dramatikus játékokon. 

 figyelmesen hallgassa végig óvodapedagógusét, a pajtásait. 

 tudja követni a korának megfelelő színházi élmény cselekményét. 

 élményeit tudja megfelelő szavakkal mondatokba foglalva rekonstruálni. 

 ismerje a megismert szavak jelentését. 

 tudjon kiegészíteni megkezdett meserészletet. 

 folytatásos mesék szálait tudja összekötni 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 az óvodapedagógus ismerje meg és vegye figyelembe a családi hátteret 

 vegye figyelembe az óvodapedagógus, hogy kezdetben a gyerek egyértelműen a befogadó, az 

óvodapedagógus, az előadó 

 tartsa szem előtt az óvodapedagógus, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes mesét, verset 

halljanak a gyerekek 

 minél kisebb a gyermek, az óvodapedagógus annál több dalt, mondókajátékot, felelgetős 

mondókát, halmozó- és láncmesét alkalmazzon 

 az előadásmódban elengedhetetlen a beszéd zenei elemeinek érvényesítése 

 az óvodapedagógus nagy gondot fordítson a személyiség, az élő emberi kapcsolat sokféle 

érzékeltetésére 

 az anyag kiválasztásánál mindig vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 

 biztosítson az óvodapedagógus lehetőséget a mesekönyv nézegetésére, verselésre, mesélésre, 

ismétlésekre 

 teremtse meg az óvodapedagógus a mesemondás alkalmait a mesehallgatására utaló ismétlődő 

szokásokkal 

 éreztesse az óvodapedagógus, hogy a mesemondás a nap lényeges eseménye 

 olyan nevelési helyzeteket hozzon létre az óvodapedagógus, amelyekben viselkedése 

egyértelmű (a gyerekekkel együtt jól érzi magát) 

 a meséléshez csend szükséges, amelyet az óvodapedagógus a személyi kapcsolatokat erősítő 

érzelmi eszközökkel teremthet meg 

 az óvodapedagógus nagy gondot fordítson a rendszeres, elalvás előtti mesemondásra 

 az óvodapedagógus kezdeményezze, hogy otthon is rendszeresen énekeljenek, verseljenek, 

meséljenek felnőttek a gyerekeknek 
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 hívja fel a szülők figyelmét, hogy mindig hallgassák meg a gyerekek által elkezdett szöveges 

válaszoljanak kérdéseikre 

 az óvodapedagógus és a szülő is tegye lehetővé, hogy a gyerekek meseélményeiket játékkal, 

rajzzal, kifejezhessék. 

Mesélés, verselés kapcsolata más nevelési területekkel 

Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

A beszélni tanuló gyerek ritmusok, dallamok, hangzóviszonyok szerint spontán, játékos 

módon szerkeszti a nyelvet. Ehhez a spontán tevékenységhez igen közel állnak a népi mondókák, 

dúdulók, csiklandozó, höcögtető, tapsoltató és más játékok. Ezek mind élményhez juttatják a 

gyerekeket. Fejleszti zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos, zenei alkotókedvét. A 

mese, a vers, a zene egyaránt az érzelemre hat. A zenei élmény serkenti a gyermekek képi és irodalmi 

alkotások iránti esztétikai kíváncsiságát, alkotókedvét, miközben fejlődik zenei emlékezetük, 

képzeletük, s esztétikusan formálódik mozgásuk.  

Rajzolás, festés mintázás kézi munka 

A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Szorosan kapcsolódik az irodalmi 

neveléshez azért, mert az ábrázoló tevékenységhez és annak tartalmához kapcsolódó beszéd 

ösztönzésével, a mesék, versek képi megjelenítésével a gyerek gondolkodására, nyelvi 

kifejezőkészségére sokoldalúan fejleszthető. A gyerekek meseélményeiket játékkal és rajzzal is 

kifejezik. A mesében elhangzottakról beszélgetnek, a szereplőket megformázzák agyagból, vagy 

különféle bábokat készítenek. 

Csak abból a gyerekből lesz jó beszélő és jó olvasó, aki képes intenzív belső fantáziakép 

megjelenítésére. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, 

amely az irodalmi nevelés távlati és lényegi feladat. 

Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

Az ének, a zene fontos szerepet tölt be életünkben. Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket 

élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

Fejleszti a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét. A ritmusból fakadó 

harmonikus mozgás elősegíti mozgáskultúrájuk fejlődését. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése 

 tudatos, tervszerű, folyamatos hatások megszervezése 

 állandó igénye legyen a zenei önművelődésre, önképzésre 

 minél több alkalmat biztosítson az óvodapedagógus arra, hogy a gyermek ösztönös alkotó 

hajlama kibontakozhasson 

 az óvodapedagógus a gyermekek zenei nevelését 3 évre tervezze és a fejlesztési tervek 

egymásra épüljenek. 

 vegye figyelemben a gyermekek fejlettségi szintjét, érdeklődését, kövesse a fokozatosságelvét. 

 legalább egy hangszeren magabiztosan játsszon 

 úgy alakítsa ki az óvodapedagógus a gyermekek környezetét, hogy a zenei játékokhoz 

szükséges eszközök mindig elérhető közelségben legyenek. 
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A gyermek tevékenysége 

 ölbeli játékok, melyeket a felnőttekkel közösen játszanak. (legyen ezek között arc-, kéz-, ujj-és 

mozgattató játék). 

 énekes játékok, melyek álló helyzetben, játékos mozdulatokkal eljátszhatók 

 körjátékok melyek során megismerik a (szereplés, párválasztás, hidas, kapus, csúfolós) 

játékokat. 

 kérdez-felelek játékok 

 kiolvasók, kiszámolók 

 gyakran énekel a gyermek önállóan, kisebb csoportokban, halkan, hangosan 

 zenei játékokat játszik a gyermek (pl.. különböző mozgásnál lehet éreztetni a zenei 

motívumok hosszát) 

 ütőhangszereket önállóan, változatosan használ a gyermek az éneklés kísérésére 

 megfigyelik a csendet, a környezet hangjait, hangszereket  

 szabadidőben dúdolnak, énekelgetnek, ritmust tapsolnak 

A fejlődés jellemzői 

A gyermekek: 

 élvezettel játszanak énekes játékokat 

 gátlások nélkül egyedül is tudjanak énekelni 

 tudjanak ritmust, mozgás dallamot rögzíteni 

 tudjanak zenei fogalom párokat megkülönböztetni 

 tudjanak élvezettel figyelni a zenehallgatásra 

 érezzék az egyenletes lüktetés, és a dalok ritmusának különbségét 

 ismerjenek fel dallamokat jellegzetes kezdő vagy sajátos belső, illetve záró motívumokról 

 ismerjenek fel különböző tempókat és tudják kifejezni énekkel, mozgással 

 tudjanak önállóan ütőhangszereket használni éneklés kísérésére is 

 találjanak ki dallamokat versekhez, mondókákhoz, bábozáshoz 

 játékok, játékos mozdulatok kitalálása 

A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése fejleszti a gyermekek zenei ízlését, 

esztétikai fogékonyságát. A zenei élmény megalapozza a zenei anyanyelvüket. Sok alkalom nyílik a 

magyar népdalok, hagyományok megismerésére. Megismerik az ünnepekhez kapcsolódó népdalokat, 

népi játékokat. A néphagyomány megőrzése mellett megismertetjük a műdalokat, gyermekdalokat. 

A fejlesztés során alkalmazott módszertani alapelvek 

 a zenei anyag legyen alkalmas arra, hogy a gyermekeket ösztönözze a szép tiszta éneklésre, a 

közös játékra, az igényes esztétikai mozgásra. 

 folyamatosan gazdagítsuk a gyermekek énekes alkotó kedvét. 

 biztosítsunk pozitív érzelmeket, melyek során örömmel, jókedvvel fogadják az énekes 

játékokban felmerülő szabályokat, szokásokat. 

 zenei tevékenységekkel is segítsük elő a gyermekek önállóságát, fejlesszük zenei 

alkotókedvüket és vidám játékokkal sokféle formában, biztosítsuk a közös élményt. 

 az óvodapedagógus az élő zenei bemutatáshoz (pl.: népzenei hangszerek bemutatása) 

 az élőben bemutatott hangszer alakja, formája, anyaga és megszólaltatási módja sok 

újismeretet és maradandó élményt nyújt a gyermekeknek. 

 az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a szülők megismerhessék, milyen jellegű dalaikat 

használ a zenei neveléshez 

 vegye figyelembe a gyermekek egyéni adottságait 
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Az Ének zene, énekes játék, gyermektánc kapcsolata más nevelési területekkel: 

Szorosan kapcsolódik az irodalmi neveléshez 

„ A mese: az anyanyelv zenéje, észjárása a játékkal együtt a kicsinyek tanuló iskolája” 

A mesei élmények fokozására dalokat építünk be. 

Mesék felismerésére is használjuk a játékos dalokat. 

A versek, és a mondókák zenei hangzása alapvetően ösztönzi a gyermekeket, hogy a sokszor 

ismételgessék. 

A népköltészet ritmusa tapsra, dobolásra, mozgásra serkenti a gyermekeket. 

Az anyanyelvi neveléssel alapvető és átfogó kapcsolatot mutat 

A mondókák, énekek ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak helyes, pontos 

kiejtését. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése, ritmusa, hangerő érezteti a nyelv kifejező 

erejét, szépségét. 

A hangutánzó szavak éneklése elősegíti a magán és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. 

A sokféle énekes játék alkalmat ad a szókincs bővítésére. 

Az ének zene, énekes játék, gyermektánc kapcsolata a külsővilág tevékeny megismerésével 

A gyermekdalok gazdagsága biztosítja, hogy: 

 gyümölcsökről 

 virágokról 

 költöző madarakról 

 évszakokról 

énekelhessünk, és ezeket felhasználhassuk a környezet megismerésére, megóvására. 

Az ének zene, énekes játék gyermektánc kapcsolata a rajzolással, mintázással, kézi munkával 

Az énekes játékok szimbólumait (pl. egy-egy fejdíszt, vőfélybotot, szalagot, kendőt a 

gyerekek szabadidőben festenek, díszítenek) Ezeket felhasználják a dalos játékokhoz. 

A gyerekek szívesen vagdosna, hajtogatnak, barkácsolnak, az így készített eszközöket is 

felhasználják az énekes játékok során. 

Az Ének zene, énekes játék, gyermektánc kapcsolata a mozgással  

Az énekes játékok mozgásanyagából következik, hogy szorosan kapcsolódik a testnevelési 

játék elemeihez (pl. egyenletes lüktetés, járás közben, zenére történő mozgásgyakorlatok végzése).  

Külső világ tevékeny megismerése (benne a matematikai ismeretek nyújtásáról) 
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A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A 

környezettel való ismerkedés közben alakul a gyerekek társas magatartása fejlődik beszédmegértő és 

nyelvi kifejezőképességük. A gyerekek a természeti és emberi környezetben érzékelik a szépet, a 

környezetvédelem, a környezethigiénia szerepét. 

Fontos feladata a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi 

viszony alakítása, a helyi népszokások felelevenítése. Szorosan összekapcsolódik a matematikai 

neveléssel, hiszen lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi viszonyaival 

kapcsolatos tapasztalatszerzésre. A matematikai jellegű tevékenységek útján is fejlődik a gyerekek 

közösségi érzése, a munka megbecsülése, szeretete, a gyermekek önismerete, önbizalma akaratereje. 

Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóval történő kifejezésének képessége. 

A matematika és a külső világ tevékeny megismerésének szoros kapcsolata számtalan 

lehetőséget teremt a külvilágról szerzett tapasztalatok feldolgozására. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 az óvodapedagógus ismerje meg a csoportját és a családi hátteret 

 vegye figyelembe a gyerekek természeti és társadalmi környezetére vonatkozó tapasztalatait 

 segítse a szülőket, hogy felismerjék a gyerek környezet iránti érdeklődésének fontosságát 

 támaszkodjon a gyerek családi kiránduláson, nyaraláson szerzett tapasztalataira 

 az óvodapedagógus irányításával a mindennapi tevékenység közben ismerkedjenek a 

környezetükkel 

 az óvodapedagógus kísérelje meg felkelteni minden gyermek érdeklődését, változatos 

tevékenységgel biztosítsa érdeklődésük és aktivitásuk fennmaradását 

 az óvodapedagógus mindig hallgassa meg a gyerek kérdéseit, közléseit és reagáljon azokra 

 használja fel az óvodapedagógus a váratlan helyzetekből, eseményekből adódó 

tapasztalatszerzési lehetőségeket 

 az óvodapedagógus szabad, alkotó légkörben ösztönözze beszélgetésre a gyerekeket 

 állítson a gyerekek elé problémákat 

 adjon olyan feladatokat, amire többféle megoldás lehetséges 

 minden alkalmat használjon ki az óvodapedagógus a környezet megismerésére, 

megszerettetésére, védelmére és ezen belül a matematikai ismeretek nyújtására 

 a matematikai eszközök, megválasztásánál vegye figyelembe az óvodapedagógus a 

matematika tartalmát és a gyerekek érdeklődését 

 az óvodapedagógus tartsa szem előtt a gyerekek egyéni különbségeit, alkalmazkodjon a 

gyerekek egyéni témájához 

 az óvodapedagógus mindig pontosan fogalmazzon, pontos, szép beszéde legyen minta, 

nagyon fontosaz érthetőség 

 engedje az óvodapedagógus az elmélyült gyakorlást, nyújtson segítséget ha szükséges 

 az óvodapedagógus éreztesse a gyerekekkel, - teljesítménytől függetlenül hogy szívesen 

dolgozik, játszik a gyerekekkel együtt 

 az óvodapedagógus fejlessze a gyermekek egyéni megismerő erőit, problémalátásukat, 

problémamegoldó képességüket, összehangolva a csoport egészének fejlesztésével 

 az óvodapedagógus vegyen részt a csoportjával a környezetvédelmi és egyéb más területeken 

meghirdetett pályázatokon, rendezvényeken 

A gyerekek tevékenységi formái 

 a gyerekek beszélgetésekben vesznek részt 

 ismerkednek a testükkel, annak funkcióival és ápolásával 

 ismerkednek az orvos gyógyító munkájával 

 séták alkalmával ismerkednek a közlekedéssel, a közlekedés szabályaival, gyakorolják azt 
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 figyelik az évszakokat, az évszaknak megfelelő gyűjtő munkában vesznek részt 

 tapasztalatokat szereznek az évszak jellemző jegyeiről, időjárásról, az évszaknak megfelelő 

öltözködésről, felfedezik a természet szépségét 

 gyümölcsökkel, virágokkal, zöldségfélékkel ismerkednek 

 állatokkal ismerkednek 

 színekkel ismerkednek 

 beszélgetnek a családról, különböző szerephelyzetekben vesznek részt 

 szimulációs játékokban vesznek részt 

 megfigyelik a felnőttek munkáját 

 sok esetben maguk is részt vesznek a munkában 

 munkaeszközökkel ismerkednek 

 megfigyelik a napszakokat 

 gondoskodnak a környezetükben lévő kis madarak téli etetéséről 

 gondoskodnak a csoportszobai növények folyamatos ápolásáról 

 matematikai feladatok megoldásában vesznek részt 

 az egyes tevékenységek végzése közben állandóan élményhez jutnak és tapasztalatokat 

szereznek 

 tárgyak, személyek, halmazok összehasonlításában, szétválogatásában vesznek részt 

 sorba rendeznek 

 sorozatokat hoznak létre 

 összehasonlításokat végeznek 

 összemérnek tárgyakat 

 párosítanak 

 tapasztalatokat szereznek a darabszám változásairól, számlálgatnak 

 tapasztalatokat szereznek a geometria körében 

 megismerkednek a tükörképpel 

 tájékozódnak a térben és síkban ábrázolt világban 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 érzik a családhoz tartozásukat, tudják a nevüket, szüleik nevét, lakcímüket, óvodájuk nevét és 

címét 

 ismerik testrészeiket, képesek annak védelmére, tisztántartására 

 a gyalogos közlekedés szabályaival tisztában vannak. Ismerik a környezetükben 

közlekedőjárműveket, az utazás illemszabályait 

 ismerik az évszakok legjellemzőbb tulajdonságait, felismerik bennük a szépséget, a színeket, 

azokat meg is nevezik 

 felismerik az időjárás hatását az élővilágra 

 több házi é vadonélő állatot tudnak felismerni, fogalmuk van életkörülményeikről, meg tudják 

ítélni hasznukat, kárukat 

 ismerik a növény, mint gyűjtőfogalmat. Ezen belül tudnak felsorolni zöldségféléket, 

gyümölcsöket, virágokat az évszaktagozódást figyelembe véve 

 a természete szerető gyerekekké válnak, igénylik a szabadban lévő mozgást, kirándulást. 

Óvják, védik a szűkebb, tágabb környezetüket. 

 érdeklődéssel figyelik a felnőttek munkáját, azt megbecsülik. Szívesen végeznek maguk is 

munkát a környezetükben, örömüket lelik benne. 

 nyitottak, érdeklődőek az új iránt, szívesen próbálkoznak, kísérleteznek önmaguk és felnőtt 

segítségével is 

 érdeklődnek városuk természeti, kulturális rendezvényei iránt óvodapedagógusi és szülői 

segédlettel 

 képessé válnak, hogy az óvodapedagógus kéréseit, utasításai pontosan végrehajtsák 

 tudnak összehasonlítani, megkülönböztetni, megfelelő szempontok szerint szétválogatni, 

rendszerezni 

 tudnak mennyiségeket mérni, párosítani, bontani 
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 megkülönböztetik a fő- és sorszámokat 

 tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig 

 ismernek néhány síkmértani formát, térelemet 

 értik a tükör és tükörkép viszonyát 

 tájékozódni tudnak térben és síkban. Jól használják, követni tudják az irányokat, tudják melyik 

a jobb ill. balkezük 

Minden lehetőséget kihasználunk a természet szeretet, védelme érdekében. Mi magunk is 

szervezünk óvodai programokat, pályázatokon veszünk részt. 

 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

 az óvodapedagógus a helyi adottságokból, csoportja eddigi tapasztalataiból, a gyerekek 

gondolkodásának fejlettségéből induljon ki. 

 az óvodapedagógus tegye lehetővé a gondolkodási képesség hajlékonyságának alakulását 

 teremtsen olyan helyzeteket, amelyekben a gyerekeknek alakalmuk nyílik 

különbözőszempontok felfedezésére 

 az óvodapedagógus fokozottan érvényesítse a valóság, az ahhoz kapcsolódó cselekvés, az 

erről alkotott kép és az ezt kifejező szó egységét 

 vezesse rá a gyerekeket a legfontosabb ismertetőjegyek, hasonlóságok, különbségek, 

összefüggések észrevételére és ösztönözze őket, hogy megfigyeléseiket szóban is fejezzék ki 

 az óvodapedagógus a válaszokat kísérje figyelemmel, és a csoporttal együtt elemezzék, 

közösen jussanak el a helyes megállapításhoz 

 biztosítson lehetőséget a sokféle tevékenységre, a sokoldalú megfigyelésre, a tapasztalatok 

gondolkodtató megbeszélésére  

 legyen néhány gyakran látogatott kedvenc helyük, meghitt kapcsolat alakuljon ki a gyerek és 

az óvoda környezete között 

 az óvodapedagógus teremtse meg a lehetőséget és feltételeit s szimulációs játékhelyzeteknek 

 használja ki az óvodapedagógus az egyéni beszélgetéseket a gyerekek szókincsének, nyelvi 

kifejezőkészségének gyarapítására 

 az óvodapedagógus maximálisan használja ki a gyerekek együttműködő képességeit 

 az óvodapedagógus biztosítsa a lehetőségeket a folyamatos tapasztalatszerzésre, élményeket 

nyújtson(ezen belül a matematikai tapasztalatszerzés) 

 biztosítson optimális feltételeket a fejlődés érdekében 

 az óvodapedagógus tartsa szem előtt, hogy a matematikai nevelés folyamat 

 vegye figyelemben az óvodapedagógus, hogy a gyereket a személyes, érzelemmel átfűtött 

kapcsolat motiválja a legjobban 

 teremtsen olyan problémahelyzeteket, ahol a probléma megoldására irányuló tevékenység 

önmaga is motivál 

 biztosítsa az óvodapedagógus az egyéni foglalkoztatás lehetőségét 

 teremtsen lehetőséget csoportos tevékenységekre 

 biztosítsa a zavartalan kapcsolattartást az óvodapedagógussal és a csoport tagjaival 

 az óvodapedagógus a matematikai jellegű tevékenységek útján is fejlessze a gyerekek 

közösségi érzését, a külvilágról szerzett tapasztalatok feldolgozását és ezzel a gyerekek 

értelmi és érzelmi fejlődősét. 

A Külső világ tevékeny megismerésének kapcsolata más nevelési területekkel 

Anyanyelvi , az értelmi fejlesztés és nevelés 

A legszorosabb kapcsolat az anyanyelvi neveléssel van azért, mert a beszéd, a kommunikáció 

közvetítőként lehetővé teszi az ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozását. Nagyon nagy 
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szerepe van a környezeti nevelésnek a beszédkészség fejlesztésében, a szókincs gyarapításában. Pl.: az 

évszakokra vonatkozó hangutánzó, hangulatfestő szavak (zizeg, pörög a falevél, szikrázóan csillogó 

hó, kavargó hópihe, bágyadt napsütés, futó bárányfelhő, csattogó villámlás). 

Mesélés, - versélés 

A mesélés, verselés eszközei még kifejezőbbé, szebbé teszik a külső világ tevékeny 

megismerésére nevelést. Azok a versek, mesék alkalmazhatóak, amelyek tartalma valósághű 

ismereteket nyújtanak. Az elbeszélések, történetek általában a gyerekek környezetéből, mindennapi 

életéből merítik témájukat. A gyerekek pozitív érzelmi kapcsolatban kerülnek környezetükkel, át érzik 

és szeretve tanulnak belőlük. Így formálódik erkölcsi ítélőképességük. 

 

Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelés nagyon elősegíti a valóság hangulat elemeinek megértését. A gyerek a 

környező valóságot a tapasztalás útján ismeri meg és ebben fontos tényező a hallási érzékelés. A 

legtöbb gyerek figyelmét azonban rá kell irányítani. A természet jelenségei, az évszakok, állatok, 

virágok mind gazdag élményforrások. 

 

Rajzolás, festés, mintázás kézi munka 

A rajzolás, festés mintázás kézi munka is szoros kapcsolatban van a külső világ tevékeny 

megismerésére való neveléssel. Mind a két nevelési terület a valóság megismerését szolgálja a maga 

sajátos eszközeivel. A vizuális nevelés törekszik az érzékelt valóság ábrázolási eszközökkel történő 

kifejezésére. 

A mozgásnak is kapcsolata van a környezet megismerésével, mert a gyerekek kedves 

időtöltésévé válik a szabadban történő mozgás, rendszeresen igényükké is válik. 

A játékok, séták, kirándulások anatómiai és élettani funkciójukat fejlesztik, erősítik. Edzettebbé, 

alkalmazkodóbbá, teherbíróbakká válnak a gyerekek. 

A matematika is kapcsolatban áll a külső világ tevékeny megismerésére való törekvésben. 

„lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos 

tapasztalatszerzésre ”. Ezeket, a tapasztalatokat fejezik ki eleinte a saját szavaikkal és ezekből 

alakulnak ki több év alatt képzetek, fogalmak, összefüggés-ismeretek, az igazság keresésének 

izgalmas élménye, az önálló problémamegoldó gondolkodás. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Az óvodai ábrázoló munka jelentős szerepet játszik a gyermek személyiségfejlődésében, ezért 

az óvodapedagógusnak nagyfokú hivatástudattal, szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie ahhoz, 

hogy a 3-7 éves korú gyermekek vizuális nevelését ellássa. 

A gyermeki ábrázolás a világ megismerésének sajátos formája. Ez a tevékenység lesz 

játékélményének fontos, új forrása. Mivel a külvilághoz fűződő kapcsolatát érzelmi síkon éli át, így 

egyik sajátos kifejező módjukban, a gyerekrajzban tükröződik élményük. 

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 
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A vizuális munka akkor lesz eredményes, ha a gyerek számára azt játékos tevékenységgé, 

felfedezéssé tesszük. Figyelembe kell vennie az óvodapedagógusnak a gyermekek: 

 öröklött adottságait 

 a környezet motiváló hatását 

 a csont és idegrendszer fejlődését 

 a kéz fejlődését (ujjpercek csontosodása).  

 

Az óvodapedagógus feladata, hogy: 

 felkeltse a gyermekek érdeklődését a különböző eszközök (ceruza, festék, ecset, agyag, 

gyurma, stb.) és tevékenység iránt 

 teremtse meg a feltételeket az alkotáshoz (hangulat, tárgyi feltétel) 

 a gyerekeket úgy motiválja, hogy abból alakuljon ki a tevékenység 

 mivel az óvodapedagógus példa a gyerekek előtt, így a környezete formálásában is mutasson 

példát, törekedjen a gyerekekkel is környezetük tiszteletben tartására kialakítani és 

figyelmüket a természetes, esztétikus felé fordítani 

 a gyerekrajzokat kezelje értékként 

 motiválja a szülőket, hogy otthon is segítsék gyermeküket alkotó tevékenységében 

 az iskolakezdéshez harmonikus finommozgás megalapozása az óvodáskorban. 

A gyerekek tevékenység formái 

A gyerekek ábrázolási tevékenysége térben és síkban öt munkakeretben történik. Ezek 

biztosítják a témától és technikától függetlenül a foglalkozások jellegét. Fontos, hogy az elkészített 

alkotás a játéktevékenységben felhasználható legyen. Az öt munkakeret: 

 a természet utáni munkakeret (vizuális érzékelés a látott tárgy, jelenség formai, színbeli, térbeli 

legfontosabb összefüggéseinek). 

 az emlékezet utáni munkakeret (előzetes élményanyagból hozzák létre rajzaikat, 

festményeiket, plasztikájukat) 

 az elképzelés utáni munkakeret (az alkotás tartalma át nem élt helyzeteket, szituációkat 

tükröz) 

 a díszítő jellegű munkakeret (tárgyak, eszközök szebbé tétele, ritmizálások. A finom 

mozgások fejlesztik az önfegyelmet, figyelmet, türelmet, koncentrációt. Fontos szerepe van az 

írás előkészítésben.) 

 a kézimunka, barkácsolás munkakeret (természetes anyagokból fantázia segítségével 

különböző eszközök készítése).  

A fejlődés jellemzői óvódáskor végére 

 bátrak, ötletesek az építésben, téralakításban tevékenyen részt vesznek az őket körülvevő tér, 

valamint térbeli makettek berendezésében 

 képkialakításaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat 

 színhasználatuk változatos, érvényesítik kedvenc színeiket 

 formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb 

megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat 

 próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével 

 közös munkák értékelése során, saját műveikkel kapcsolatban véleményt nyilvánítanak 

 elképzelés és megfigyelés felhasználásával tudnak formákat mintázni 

 önállóan és csoportosan készítnek egyszerű játékokat, kellékeket, modelleket 
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 fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat (papírhajtogatás, nyírás, 

tépés, ragasztás, konstruálás, összeszerelés, varrás, kötözés, szövés, fonás, agyagozás, 

gyöngyfűzés) 

 önállóan díszítenek tárgyakat 

 szívesen vesznek részt az óvoda szépítésében 

 

A feladatok megvalósításához alkalmazott módszertani alapelvek 

Az óvodás periódusban minden ábrázolási foglalkozás alapját érzelemmel motivált 

élménysorok alkotják. Az egész év folyamán folyamatosság, fokozatosság, következetesség, 

rendszeresség és a koncentrikusság érvényesül. 

A rajzolás, festés, mintázás,  kézi munka kapcsolata más nevelési területekkel 

Az óvodában nem lehet élesen elválasztani a nevelési területeket, mivel egyik a másikhoz 

kapcsolódik. Így a vizuális nevelés is kapcsolódik mindegyik ághoz. Egy-egy alkotást fel lehet 

használni szemléltetésként, motivációként, beszélgetésekkor, mese alapjául. Az alkotásokban 

megnyilvánul a gyermekek élménye, tapasztalata, fantáziája. 

Mozgás 

A gyerekek egészséges fejlődése érdekében meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek 

elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodóképességét. 

Egyik alapvető feladat a jó levegőjű, tiszta környezet. Mindennap adjunk lehetőséget a gyerekeknek 

minél hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra. 

Biztosítsuk a gyerekek szabad mozgásgyakorlásának feltételeit. Különböző mozgások 

elsajátításának folyamatát a gyerek mozgástapasztalatára, játékos kedvére építsük.  

A fejlesztés során az óvodapedagógus feladatai 

 adjon ötleteket, irányítsa a gyerek figyelmét a szabadban és az épületen belül a 

legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz 

 változatos eszközökkel, a gyerekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegye

 lehetővé, hogy a mozgás örömet jelentsen számukra 

 mivel a mindennapos mozgásfejlesztés nagy része a szabad levegőn történik, fontos feladat a 

megfelelő öltözködés biztosítása 

 az óvodapedagógus alkalmazkodjon a gyerekekhez, lehetőséget kell adni arra, hogy az adott 

gyakorlatot ki-ki saját képességeinek szintjén hajtsa végre 

 a gyerekek sokoldalú mozgástapasztalatot szereznek az alapvető mozgásformák gyakorlása 

által 

 a kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtson változatos lehetőséget 

 segítse elő a gyerekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását 

 az óvodai mozgásfejlesztés feladatai az óvodapedagógus a mindennapos mozgásfejlesztéssel 

teljesíti. A mozgás megszerettetésében az óvodapedagógus működjön együtt a dajkával, a 

családdal.  

 Az óvodapedagógus személyisége, mozgáshoz való viszonya nagy mértékben, meghatározza a 

gyerekcsoportban folyó mozgás eredményességét. 

Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett mozgás hozzájárul az egészséges életmód 

szokásainak megalapozásához is. Nagyon lényeges, hogy az óvodapedagógus minden 
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megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen mozog a gyerekekkel együtt. Örül a mozgásban elért 

sikereknek! 

A gyermekek tevékenységi formái 

 szeretik és igénylik a mozgást 

 járnak, futnak, kúsznak, másznak 

 ugrásokat végeznek 

 dobásokat végeznek 

 labdajátékokban vesznek részt 

 mozgásos játékokban vesznek részt 

 futójátékban szerepelnek 

 akadályt ugranak át 

 kirándulásokon vesznek részt 

 jégkorcsolyáznak 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezetté, megfelelő ritmusúvá válik 

 megszeretik és igénylik a mozgást 

 fejődik tér és időtájékozódó képességük 

 egyéni-, csoportos-, sor és váltóversenyt játszanak az óvodapedagógus segítségével, a 

szabályok pontos betartásával 

 a természetes járást ütemes járással váltakoztatják 

 kislabdát hajítanak távolba 

 labdát vezetnek helyben 

A mozgás feladata a gyerekek mozgáslehetőségeinek szélesítése, mozgáskoordinációjuk és 

egészségük érdekében a rendszeres, aktív mozgáshoz való szoktatás. Fontos, hogy az óvodás kor 

végére a gyerekek jártasságot szerezzenek a mozgásban. Célunk egy egészséges életvitel 

megalapozása a családdal közösen együttműködve.  

A fejlesztés során alkalmazott módszertani alapelvek 

 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok alkalmazása.  

 A pszichomotoros készségek-, képességek kialakítása és fejlesztése. 

 Differenciált feladat átadással tegye lehetővé, hogy minden gyerek sikerélményhez jusson és 

egyéni tempóban fejlődjön. 

 Adjon sok lehetőséget a gyakorlásra, a hamarabb fáradó gyerekeknek a pihenésre. 

 Jó szervezéssel biztosítsa a foglalkozáson a mozgás folyamatosságát 

 A mozgásminta adása példamutató legyen! Az óvodapedagógus mindig példa.. 

 Adjon az óvodapedagógus gyakran kézi szereket a gyerekeknek, hiszen ezek használata 

fokozza a mozgásigényüket, fejleszti kézügyességüket, finommozgásukat, és elősegíti a téri 

irányok konkrét megismerését. 

 Amíg lehetőség van, a szabadban mozogjanak! 

 A hely kiválasztásánál ügyelni kell a balesetek elkerülésére, megelőzésére. 

A mozgás  kapcsolata más nevelési területekkel 

A mozgáskultúra mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a 

döntést. Fejleszti az alkalmazkodás képességét is, így előkészíti  az ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, külső világ tevékeny  megismerésére nevelés ezen belül a matematika és a rajzolás, 
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festés, mintázás, kézi munka nevelés fontos, kapcsolódó feladatait, ezzel is fejleszti a gyerek 

személyiségét. 

10. Integrált nevelés óvodánkban 

 

Óvodánk 2004. szeptember 1-től az Alapító Okirat módosítása nyomán sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését is végzi, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanulási képességeket vizsgáló 

Bizottság és a Nevelési tanácsadó véleménye alapján.  

Az intézmény vállalja a Köznevelési törvény 4 § 25. pontja: szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerekek 

integrált nevelését. 

Mi is tapasztaljuk, hogy a társadalomban végbemenő törekvések megváltoztatták a családok 

körülményeit. A többségük egyre nehezebb anyagi háttérrel rendelkezik, a hátrányos helyzet több 

oldalról is szorítja a gyerekek egy részét. Az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek számának 

növekedése miatt felerősödött a szükségletek kielégítésének szerepe, a differenciált fejlesztés igénye, a 

családi szocializáció mulasztásaiból eredő redukció, a családgondozás, a gyerekek képességbeli szintre 

hozása, hátrányaik kompenzálása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek sajátos egyéni 

bánásmódot kívánó fejlesztési igénye mögött döntő többségben nem értelmi fogyatékosság áll, hanem 

a hátrányos bio-pszicho-szociális háttér, az ingerszegény környezet. 

„Először tedd ami szükséges, aztán ami lehetséges, és máris megtetted a lehetetlent!” 

Sajátos nevelési igényű: 

Az a gyermek, aki a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 

a) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista és több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. 

b) Pszichés fejlődés zavarai miatt, a nevelési-oktatási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott. 

Integráció: 

Pedagógiai értelemben minden gyermek kirekesztés nélkül, egymással együttműködve, 

mindenkori fejlettségi szintjének megfelelően együtt játszik, tanul, tevékenykedik. 

Inkluzív nevelés: Sikeresen megvalósuló integráció, az integráció magasabb szintje. 

Szűkebb értelemben: az SNI-s gyerekek befogadása 

Tágabb értelemben:  

 Hátrányos Helyzetű (a család anyagi helyzete alapján) 

 Halmozottan Hátrányos Helyzetű (anyagi helyzet és szülők iskolázatlansága) 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők. 
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Tanulási akadályozottság: 

1. Tanulási nehézség: lemaradás, ez általában átmeneti jellegű, betegség vagy 

hosszabb kimaradás után. 

2. Tanulási zavar: egy- egy képességterületet érint 

3. Tanulási akadályozottság: több területet érintő mélyreható probléma. 

Tanulási zavarral küzdő gyermekek 

Tanulási zavar: A tanulási potenciál és az eredményesség között eltérés van, melynek oka 

általában neurológiai deficit, mely jellegzetes kognitív tünet együttesben nyilvánul meg. 

 a percepció zavaraival küzdő gyermekek /dislexia, stb/ 

 a motoros működés zavaraival küzdők /hiperaktívak, MCD POS/ 

 a beszéd és kommunikáció zavaraival küzdők/beszédhibások, megkésett 

beszédfejlődésű, elektív mutizmusban szenvedő gyerekek/ 

 a kognitív funkciók zavaraival küzdő gyermekek /észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás/ 

Az integráció formája óvodánkban funkcionális, teljes. A szociális tevékenységek, a játék, az 

oktatás és egyéb tevékenységek közben együtt vannak az ép gyermekekkel. 

Az integrált nevelés objektív és szubjektív feltételeit megteremtettük. Az objektív feltétel a 

környezet és az eszközök biztosítását jelenti, míg a szubjektív feltételek magukba foglalják a: 

 pedagógus személyiségét 

 szakmai tudását 

 differenciáló képességét 

 felkészültségét 

 a módszereket 

 a szülőkkel való együttműködést 

 a szakemberek jelenlétét 

Az integrált óvodai nevelési program feladatai: 

 játéktevékenység biztosítása 

 szocializáció biztosítása 

 önkiszolgálás, alapvető feladatok fejlesztése 

 nevelési területek fejlesztése 

 elfogadó környezet biztosítása 

 diagnózisra épülő képességfejlesztés 
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 nagy mennyiségű változatos ingerek biztosítása 

 kellő többlet idő és tartalom 

 közvetlen tapasztalatszerzés és cselekedtetés 

Célunk 

A 3-7 éves Sajátos Nevelési igényű, Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integrálható 

gyermekek normál óvodai nevelése során – részükre biztosított speciális fejlesztés mellett – gyermeki 

jogaikat is gyakorolva, szociálisan, érzelmileg, értelmileg az iskolai életre éretté váljanak. Mind az ép, 

mind az SNI-s gyermek számára adjon lehetőséget az egymással való kommunikációra, egymás 

megismerésére, elfogadására. 

A sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlesztése, elfogadó környezet biztosítása, a 

fogyatékos kisgyermek egyes területen kiemelkedő teljesítményének felismerése és gondozása. 

Az óvodapedagógusok szemléletváltása /tréningek, továbbképzések, módszertani képzések/ 

Az óvoda könyvtárának szakirodalommal való bővítése 

Kapcsolattartás a szakemberekkel 

Az SNI-s gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

A Sajátos Nevelési igény szerinti környezet kialakítása. A szükséges tárgyi feltételek akkor 

biztosítják a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi 

segítséget kap, ami a további önálló cselekvéshez szükséges. 

- az elvárások igazodjanak a gyerekek fejlődési üteméhez 

- fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg 

- a fejlesztés ne terhelje túl őket 

A nevelés és a fejlesztés feltételeit a Közoktatási Törvény és az ahhoz kapcsolódó 

jogszabályok határozzák meg. 

A gyermekek fejlesztésének alapja a Szakértői Bizottság véleménye. 

Az SNI-s gyermekek jogai: 

 Különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

 A korai fejlesztést és gondozást az óvodai nevelés keretében kell biztosítani 

 Ezeknek a gyerekeknek nevelése oktatása eredményességének érdekében a 

szokásostól eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai segítségnyújtást kell biztosítani megfelelő 

szakirányú szakember személyében. 

Az SNI-s gyermekek szüleinek joga: 

A Szakértői Vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írathassa. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja, feladatai: 

 A fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása 
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 Az ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 

 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 

 Egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

 A fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni 

Az óvodapedagógusok és a speciális szakemberek kapcsolattartása 

Gyógypedagógus: felméri a gyerek képességeit, részletes vizsgálatot végez, amely alapján 

elkészíti a fejlesztési tervet, meghatározza a legfontosabb feladatokat. Segíti a gyermek fejlesztését, 

figyelemmel kíséri haladását, segíti az óvodapedagógus munkáját, kapcsolatot tart a szülőkkel. 

Logopédus: a részképességek körében is kiemelkedő jelentőségű a beszédészlelés, 

beszédmegértés, a hangzódifferenciálás, a fonológiai tudatosság, figyelmi és emlékezeti 

teljesítmények, az észlelési szerveződés, soralkotás és más megismerő funkciók. E funkciók hiányos 

vagy zavart működése indokolja személyének fontosságát, hiszen a részképességek működési 

következményeként értelmezik a dislexiát. 

Munkánkat segítő szakemberek: orvos, védőnő, szakértői bizottság 

 

A család és az óvoda kapcsolata 

 A szülőknek lehetőséget adunk, hogy gyermekükkel a beszoktatás előtt is 

ellátogassanak óvodánkba 

 A beszoktatás fokozatosan történik és a szülővel közösen 

 Időtartamát a szülő az óvodapedagógus és a szakember közösen határozzák meg 

 Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógus és a szülő részéről is állandó, folyamatos 

tájékoztatás történjen a mindennapi, gyermeket érintő eredményekről, 

problémákról 

 Kirándulásokat, kulturális és sporteseményeket szervezünk, melyet az integráció 

nagyon fontos eszközének tekintünk. Lehetőséget teremt pl. a családok 

problémáinak, értékrendszerének, nevelési elveinek kölcsönös megismerésére. 

 

A kommunikáció formái: 

- megbeszélés 

- családlátogatás 

- tanácsadás 

- szakmai konzultáció 

- írásbeli rögzítések (a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 63.§ (1), 139.§ (1)  

    alapján) 
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SNI-s gyerekek értékelése 

Óvodán belül: fejlettségmérő lapok, DIFER-teszt 

Óvodán kívül: Szakértői hálózat 

 

A tehetséggondozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47.§ (11) bekezdés alapján a 

tehetséggondozás kereteit a nemzeti tehetségprogram jelöli ki, melyet a nemzeti tehetségalap támogat.  

A nemzeti tehetségalap elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára,  

melyek figyelembevételével szervezzük meg intézményünkben a tehetséggondozást. 

 

10.1. Esélyegyenlőség érvényesülése 

Egyik fontos nevelési alapelvünk az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

Rendívül fontosnak tartjuk a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlesztését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a hátrányok csökkentése 

érdekében. 

A gyermeki boldogság, testi-lelki egészség megóvása, a személyiség fejlesztés csak a szülővel való 

közös munkálkodás eredményeként valósítható meg. 

Célunk, hogy óvodánkban érvényesüljön a: 

o Diszkriminációmentesség 

o Szegregációmentesség 

o Hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő-, illetve több gyermekes családok 

gyermekeinek nevelési-oktatási integrációjának támogatása 

o Neveléshez-oktatáshoz egyenlő hozzáférés biztosítása 

o Integráció biztosítása 

Véleményünk szerint mindezt a játék-és mozgásközpontú tevékenységek biztosításával, a természet 

megismertetésével, megszerettetésével, annak megóvásával, védelmének tudatosításával érhetjük el. 

Feladataink: 

 Szülőkkel való megfelelő kapcsolattartás, együttműködés 

 Szülői nyilatkozatok bekérése az óvodai beiratkozásnál a szülők részéről 

                           ( Hátrányos helyzetre vonatkozóan)  

 Családlátogatás végzése  

 Szülők tájékoztatása a megfelelő támogatás igénybevételéhez 

 Rendszeres gyermekprogramok, séták, kirándulások szervezése 

 Szükség szerint logopédiai, gyógypedagógiai ellátás biztosítása 

 Egyéni személyiségfejlődési napló vezetése 

 Iskolára való alkalmasság elérésének biztosítása minden gyermek számára 

 Bölcsődével való szoros partnerkapcsolat által a gyermekek helyzetére vonatkozóan 

beilleszkedés segítése 
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 Partner kapcsolat kialakítása általános iskolával az átmenet kérdése tekintetében 

 Gyermekjóléti szolgálatokkal, családsegítő központtal, pedagógiai szakszolgálattal, 

védőnővel, gyermekorvossal egyaránt együttműködő partnerség építése 

 Homogén csoportszervezés 

 Esélyegyenlőségre, egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírások ismerete a 

nevelőtestület tagjai számára 

 Tárgyi eszközök tovább fejlesztése a gyermekek igényeinek megfelelően 

 

Nevelői – pedagógiai munkánk során törekszünk az eredményes nevelésre, a gyermekek szociális 

hátrányainak kompenzálásában, esélyegyenlőségük biztosításában, előmozdításában. 

Az egyenlő hozzáférés biztosítása, mely hozzájárul a gyermekek hátrányainak csökkentéséhez, 

sikerességükhöz. A pedagógiai munka kulcsfeladatait – az egészséges életmód alakítása,- érzelmi, 

erkölcsi és a közösségi nevelés, - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés – tevékenységekbe 

ágyazva, az egyéni személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználásával valósítjuk meg. 

11. Gyermekvédelem 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az 1997. évi XXXI. Törvény rendelkezik. 

A gyermekvédelem az óvodai munka szerves része és minden gyermekre megkülönböztetés nélküli 

gondoskodást jelent. Ez a tevékenységünk elsősorban pedagógiai jellegű. 

A gyermekvédelem célja óvodánkban: 

A gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez segítségnyújtás. 

A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség megelőzése, okainak feltárása és megszüntetése. 

A gyermekvédelem feladatai: 

Feladatai: 

Preventív munkával a hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkentése. Ez minden 

óvodapedagógus munkaköri kötelessége.  

A személyes gondoskodást nyújtó, segítő nevelési tanácsok adása, előadások szervezése , szülői 

értekezleten. 

A veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásba vétele, szükség esetén intézkedések foganatosítása, 

kapcsolattartás a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodával és más segítő szervezettel, 

Családsegítő Központokkal. 

Anyagi veszélyeztetettség esetén a rászoruló szülők tájékoztatása a támogatások lehetőségéről ill. 

annak kezdeményezése. 

Gyermekvédelmi terv készítése. 

Szükség szerint családlátogatás végzése az óvodapedagógussal együtt és környezet-tanulmány 

készítése. 

A gyermekek bántalmazása vagy védelme esetén értesíti az erre hivatott szervet  
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A szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb 

intézmények címét és telefonszámát. 

A gyermekvédelem alapelvei óvodánkban: 

A gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, megbecsülés övezze, a diszkrimináció kizárt. 

Fontos a család bizalmának megnyerése és a partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel. 

A gyermekvédelem lényege a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. 

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 
 rendelkezései 

figyelembevételével: 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, gyermekintézményi étkeztetési 

térítési díj támogatásra, valamint óvodáztatási támogatásra jogosult a szociális helyzete 

alapján. ( 19.§) 

Az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló 

érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. (35.§) 

Az intézmény törvény által előírt nyilvántartást vezet valamint a helyi önkormányzati 

rendeletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni.(134.§, 137.§, 139.§) 

A fenntartó feladat- és jogkörébe tartozó tevékenységeket a 104. §  alapján gyakorolja. 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj összege a törvényben 

meghatározottak figyelembevételével kerül meghatározásra.(146.§) 

 Az óvodai nevelési napokon az étkeztetés biztosítása a gyermekétkeztetés szabályainak   

megfelelően történik. (151. § (1) b.) 

12. Az óvoda egyéb szolgáltatásai 

Óvodánkban a szülők kezdeményezésére és igényei alapján, megfelelő pedagógiai kontroll 

mellett az alapellátásban lévő szolgáltatásokat biztosítunk.  

Szolgáltatások: 

Jégkorcsolya, mozgáskotta program, nyelvoktatás, hittan, logopédiai ellátás, gyógypedagógiai ellátás 
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13. A tervezés 

Az óvodai nevelés tervezettsége fontos, mert tudatos, felkészült munkát eredményez. A 

tervezés korlátoz, irányt ad, segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését. Ugyanakkor a 

jó terv a szabadságot, rugalmas alkalmazást, a gyerekekhez való igazodást biztosítja. Szabadságot, 

mert a célok, keretek tervezettsége megadja az óvodapedagógusnak a kompetenciát a részletekben 

való elmélyülésre, a gyerekek egyéni fejlettsége szerint. A tervezés alapelvének minden területén 

egységesnek kell lenni – egyéni képességfejlesztés – és mindenhol érvényesülnie kell. 

A következő tervek készülnek:   éves terv 

negyedéves terv  

heti terv 

szervezési feladatok  

mindennapos torna 

mozgáskotta 

14. Az óvodai nevelés írásos dokumentumai, a gyermekek fejlődésének nyomon követése 

Minden óvodapedagógus által kötelezően vezetett dokumentumok óvodánkban: 

 Csoportnapló 

 Felvételi és mulasztási napló 

 Személyiségfejlődési napló 

 

 A 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 63.§ (1) bekezdése alapján az óvoda az óvodás gyermekek 

fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt 

folyamatosan tájékoztatja. A gyermekek fejlesztéséhez a pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít 

közösen a logopédussal illetve fejlesztőpedagógussal. A tervet a Szülővel ismerteti és a gyakorlati 

megvalósításba bevonja. 

 

Csoportnapló 

Saját készítésű naplóval dolgoznak az óvoda óvodapedagógusai. 

Az óvodapedagógus számára alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos 

átgondolása még akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán, gyermeki ötletekre, 

tapasztalatokra. A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon éves és három havi 

periódusokban gondoljuk át, fejlesztési ütemtervet egy  hetes időszakra készítünk. Építünk a 

gyermekek spontán ötleteire és tapasztalataira.  

A gyermekek folyamatos megfigyelése, az óvodások élményeinek meghallgatása és közös 

élmények nyújtása a tervezés előkészítő folyamatához tartozik. A rövid időszakot átfogó tervezés 

ugyanakkor lehetővé teszi olyan nevelési alaphelyzet kialakulását, amiben a gyermekek és az 

óvodapedagógus aktív egymásra hatása képes a nevelési, tervezési folyamatot befolyásolni.  
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A tevékenységbe megvalósuló tanulás tervezésének általános elvei: 

(Éves anyaggyűjtés, a csoport szokásrendszerének három havi tervezése, értékelése, fejlesztési 

ütemterv) 

 A helyi lehetőségek figyelembe vétele. 

 A csoport általános fejlettsége. A gyermekek meglévő 

tapasztalatainak és spontán ötleteinek felhasználása. 

 Az egyes gyermekek eltérő fejlődési üteme. A tervezésben 

tudatosan vegyük számításba, hogy az egyes gyermekek fejlődési 

üteme különböző és a gyermek fejlődését tekintve is különböző 

szinteken lehet egyik vagy másik képességét illetően.  

 Fontos az anyaggyűjtés, egy ötlettár összeállítása, konkrét ötletek, 

tevékenységek gyűjtése, válogatása (mesélés, verselés, ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, 

mozgás, külső világ tevékeny megismerése, anyanyelvi 

neveléshez játékok).  

 A témával való foglalkozás időtartamát az határozza meg, hogy 

mennyi ideig köti le a gyermekek figyelmét 

 A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segítjük a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

 

Felvételi és mulasztási napló: 

A gyermekek adatainak pontos dokumentálása után vezetése naprakész, a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok: ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad a 

mulasztást igazolni kell az alábbiak szerint:  

 A szülő előzetesen bejelenti a hiányzást 

 A gyermek beteg volt, a hiányzást a házi rendben meghatározottak szerint igazolja 

 A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jelent meg az óvodában 

 

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek a 

köznevelési törvény alapján részt vesz óvodai nevelésben és igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az 

óvoda vezetője értesíti a jegyzőt. 

A felvételi mulasztási naplóban tüntetjük fel a törvényi előírásoknak megfelelően a sajátos igényű 

gyermek szakértői bizottság vizsgálatának eredményét.  

 

Személyiséglap: Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban 

rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatja, valamint rögzíti a gyermek 

fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Amennyiben a szülő az óvoda 

döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72.§-a alapján az illetékes 

kormány hivatalnak megküldi a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozatot. 

A fejlesztő folyamat ellenőrzését az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig végezzük. Ezt a 

gyermekek személyiséglapján rögzítjük: anamnézis, családlátogatás és beszoktatás tapasztalatai, 
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egyéni sajátosságok – mennyiben egyeznek vagy térnek el az életkori sajátosságoktól. Fejlesztési terv: 

a gyermekek fejlettségi szintjét évente felmérjük, és ebből kiindulva tervezzük az egyéni fejlesztést. 

Megfigyelési szempontok: 

 a gyermek testi fejlettsége, 

 mentális képessége, 

 jelleme, akarata, 

 társas viselkedése, 

 beszédkészsége. 

 

Itt dokumentálják az óvodapedagógusok  

o A gyermek fejlődését elősegítő megállapításokat, intézkedéseket valamint a szülő 

tájékoztatását az elért eredményekről. 

o Szakértői bizottság vizsgálatának megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus, 

logopédus, fejlesztő pedagógus fejlődést szolgáló intézkedéseire tett javaslatait 

o A szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait 
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14. A beválás vizsgálata és annak módszerei 

A megvalósítás színvonalát, minőségét és eredményességét mindenek előtt az önellenőrzés 

eszközeivel állapítjuk meg. 

Miből tudjuk meg, hogy a gyerek javára cselekszünk? 

 játékuk ötletgazdagságából, egyre részletesebb és gazdagabb kivitelezéséből, társas 

színvonalából 

 a játék tárgyi nyomainak rendezettségéből 

 viselkedésükből, a konkrét helyzetekben való alkalmazkodásukból 

 képzelődésük elevenségéből 

 találékonyságukból 

 fantáziadús, komoly játszásukból 

 az ismétlési kedvből 

 gyakori játékkezdeményezésükből, önálló, sikeres szervezésükből 

 az agresszió csökkenéséből 

 bátorságból, a beszédük kifejező és kapcsolatteremtő funkciójának előtérbe kerüléséből 

 testi- lelki egészségükből, jókedvükből, ügyesedésükből 

 életkorukhoz illő műveltségbeli gyarapodásukból 

 óvodába járás szeretetéből 

A gyerekek állapota a szülőket is tájékoztatja az óvoda élet tartalmáról, a bánásmódról, a 

kisgyermek számára oly fontos érzelmi légkörről. Munkánk minősítői tehát első rendben a gyerekek és 

a szülők. A folyamatos megfigyelés és rövid jegyzetek készítésével, események visszaidézésével 

követjük az egyes gyermekek és a csoport életének alakulását. 

Időnként vizsgálatokat végzünk (a Teljesítmény Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint) 

Milyen pedagógiai álláspontot alakítottunk ki? 

Tudunk-e azonosulni a program céljaival, tartalmával, stílusával? 

Elég laza-e a tervünk? Rugalmasak vagyunk-e a gyakorlati megvalósításban? 

Jól rangsoroltuk-e a tennivalókat? 

Értékrendünk figyelembe vette-e a gyerekek életkori jellemzőit? 

Mutatunk-e elegendő játékfogást, adunk-e technikai segítséget? 

A határozott vezetést összhangban tudjuk-e hozni a spontaneitással, rugalmassággal, 

folyamatossággal? 

Van-e elég emberi és pedagógiai önbizalmuk? 

Hitelesek és őszinték vagyunk-e a szülők előtt? 

Nem vonunk-e leindokolatlanul messzemenő következtetéseket egy-egy kisgyermek 

megnyilvánulásaiból? 

Tudomásul vesszük-e, hogy minden és mindenki állandóan változik? 
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Hogyan műveljük és neveljük önmagunkat? 

Állandó kapcsolattartás a szülőkkel 

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 82.§ alapján az intézmény működtetéséhez szükséges 

dokumentumokból ( SzMSz, Háriend, Pedagógiai Program) egy példányt a fali újságon megtekinthet a 

szülő, valamint az óvoda honlapján megtalálható. A Szülői Értekezleteken a Szülőket tájékoztatjuk az 

aktuális módosításokról. Az óvoda nyitottsága lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjen annak 

megvalósításába is. A napi kapcsolaton túl nagyon sok lehetőség van (közösen szervezett programok: 

farsang, karácsony, kirándulások, közös munkadélutánok, nyílt napok, sportnapok, egészségnap) 

A szülők véleményt nyilváníthatnak, kezdeményezhetnek. Ezekre lehetőséget biztosítanak 

vagy a Szülők Közösségének képviselői útján.  

A teljes körű intézményi önértékelést folyamatosan végezzük a pedagógusok teljesítmény 

értékelési szabályzata alapján.  

 az önellenőrzés 

 dokumentumok elemzése 

 felmérések, kérdőívek készítése (ez történhet a fenntartó, a szülők felé, esetleg az óvodavezető 

részéről a nevelőtestület felé) 

 a kapott adtok elemzése 

 az értékelést a minőségirányítási team végzi 
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 „Hozza a gyermeknek mindenki, amit tud. 

Játékot, zenét, örömet. 

Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. 

Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is kíván.” 

 

Kodály Zoltán 
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A DOKUMENTUM ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK, 

RENDELETEK 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló  

 

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról   

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

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

32/2012 (X. 08. EMMI rendelet) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
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1. Jegyzék a Kölyöksziget Óvoda minimális eszköz- és felszerelési jegyzékéről 

2. Egészségfejlesztési terv 

3. Balesetmegelőzési terv 
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Készült az óvoda leltárívének és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 

alapján 

 

Ennek alapján a Kölyöksziget Óvoda a következő kötelezően előírt eszközökkel és 

felszereléssel rendelkezik. 

I. HELYISÉGEK 

 

ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓK MEGJEGYZÉS 

 

Csoportszoba Gyermekcsoportonként  1 Összesen 3 

Tornaszoba 1 

Logopédiai szoba  Emeleti nevelőiben. 

Játszóudvar 1 

Intézményvezetői iroda 1 Óvodavezetőé is. 

Gazdaságvezetői iroda  Nincs gazd. vez. 

Nevelőtestületi szoba 2 Épületenként 1-1 

Orvosi szoba  Emeleti nevelőiben 

Elkülönítő 1 

Gyermeköltöző Gyermekcsoportonként . 1 Összesen 3 

Gyermekmosdó, WC Gyermekcsoportonként 1 Összesen 3 

Kiszolgáló helyiségek: 

Felnőtt öltöző 2 Fizikaiaknak külön. 

Felnőtt mosdó 1 

Felnőtt fürdő zuhannyal 1 

Felnőtt WC 2 Mindkét épületben. 

Melegítő konyha 2 Mindkét épületben 1-1. 

Tálaló, mosogató 2 Együtt a melegítő-

konyhával. 

Éléskamra 1 

Ételhulladéktároló 1 

Egyéb raktár 3 Tisztítószeres, alu. 

konténer ház az udvaron, 

textil raktár. 
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Mosoda 1 

 

II. A HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

 

1. Csoportszoba: 

 

 Óvodai fektető 80 db 

 Gyermekszék 80 db 

 Gyermekasztal 24 db 

 Fényvédő függön 7 db Egy teremben reluxa. 

Három terem fölött 

kihúzható ponyvatető is 

van. 

 Szőnyeg 2X3 m    3 db 

 Szőnyeg 3X4 m    3 db 

 Futószőnyeg    4 db 

 Összekötő szőnyeg    3 db 

 Játéktároló szekrénysor Gyermekcsoportonként 1 db 

 Gyermek konyhai szekrénysor Gyermekcsoportonként 1 db 

 Fektető tároló Gyermekcsoportonként 1 db A beépített szekrényekben. 

 Élősarok Gyermekcsoportonként 1 db 

 Hőmérő Gyermekcsoportonként 1 db A tornateremben is. 

 Óvodapedagógusi asztal Gyermekcsoportonként 1 db székkel 

 Textiltároló szekrény Gyermekcsoportonként 1 db A beépített szekrények 

felső része. 

 Szeméttartó Gyermekcsoportonként 1 db Minden kiegészítő 

helyiségben is van. 

 Edény- és evőeszköz tároló Gyermekcsoportonként 1 db A két melegítő konyhában 

 szekrény  is van. 

 

2. Tornaterem 

 

 Tornapad 6 db 3 hosszú, 2 közepes, 4 rövid 

 Tornaszőnyeg, bőr 3 db 

 Zsámoly 2 db 

 Bordásfal 5 db 

 Ugrószekrény 1 db 
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 Óvodai többfunkciós  

 mászó készlet 2 db Greiswald 

 Tároló szekrény 1 db 

 Mozgás Kotta Program teljes eszköz sora 1 garnitúra 

 Trambulin  2 db 

 

3. Logopédiai foglalkoztató szoba 

 

 Tükör 1 db 

 Asztal 1 db 

 Szék 4 db 

 Szőnyeg 1 db 

 

4. Játszóudvar 

 

 Kerti asztal  3-4 db Gyermekcsoportonként 

 Kerti pad  7 db 

 Babaház  1 db Gyermekcsoportonként 

 Udvari homokozó takaróhálóval és 

 napvédő nád tetővel  2 db 

 Műanyag munkaasztal-paddal együtt  2 db 

 Napernyő  2 db 

 Vízforgatós medence lábmosóval 1 db 

 Ivókút 1 db Egyik hat vízcsappal 

csatornába kötve. 

 Nyomógombos ivókút 2 db 

 Udvari törölköző- és pohártartó állvány 1 db 

 CN 1270 Kombinált háromtornyú vár 1 db 

 Kéttornyú vár  1 db 

 FS 408 Ida Steel  1 db 

 CN 1160 Drótkötél pálya  1 db 

 CN1210 kettős hinta  2 db 

 FS 232 Autó-D  1 db 

 FS106 Mike  1 db 

 Babaház  2 db 
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 Udvari játékok, a mozgásigény  

 kielégítésére és a mozgáskultúra fejlesztésére 14 db 

 Kerékpárok 4 db 

 Rollerok 10 db 

 Rotikom műa. kockák 12 db. 

 

5. Intézményvezetői iroda 

 

 Íróasztal 1 db 

 Számítógép asztal és forgószék 1 - 1db 

 Tárgyaló asztal 1 db 

 Fotel 3 db 

 Könyv és iratszekrény 3 db 

 Telefon 2 db 

 Számítógép 1 db 

 Nyomtató 2 db 

 Notebook 1 db 

 Fax, fénymásoló, nyomtató 1 db 

 Könyvtár 500 db Mesekönyv és szakkönyv 

együtt. 

 Folyóiratok 1-1 pld. jár a következő folyóiratokból: 

Óvodai Nevelés, Óvodai jogfutár, 

Óvodavezetési ismeretek, Ellenőrzés a 

közoktatásban, Óvónők Kincsestára 

 

 

 

6. Nevelőtestületi szoba 

 

I. földszinti nevelői: II. emeleti nevelői: 

 

 Öltöző szekrény 6 db  Íróasztal  1 db 

 Asztal 1 db Asztal 1 db 

 Szék 4 db Szék 4 db 

 Szőnyeg 2x3 1 db Szőnyeg 2x3 1 db 
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 Telefonasztal 1 db  

 Telefon 1 db Matematikai eszk. szekrénye 1 db 

   Irattári szekrény 1 db 

 Ruhatartó fogas, álló 2 db Ruhatartó fogas, álló 1 db 

 Tükör 1 db Tükör 1 db 

   Számítógép 1 db 

   Nyomtató 1 db 

   Notebook 1 db 

 

7. Elkülönítő 

 

 Összecsukható vászon  gyermekágy 1 db 

 Mosdókagyló 1 db 

 Magasság mérő állvány  1 db 

 Orvosi mérleg  1 db 

 Szoba mérleg  1 db 

 

8. Gyermeköltöző 

 

 Öltözőszekrény ülőpaddal Gyermeklétszámnak megfelelően. 

 

9. Gyermekmosdó, WC 

 

 Gyermek mosdókagyló Helységenként 3 db 

 Falitükör Helységenként 3 db 

 Törölköző és fogmosó pohár tartó Gyermeklétszámnak megfelelően 

 WC csésze Helységenként 3 db 

 Falikút Helységenként 1 db 

 Tisztítószer tároló falipolc Helységenként 1 db 

 Ülőkád Összesen 2 db 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 
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 Egyéni tisztálkodó szerek Gyermeklétszám szerint (fésű, fogkefe, fogmosó 

pohár). 

 

 Tisztálkodó felszerelések Mosdókagylónként 1-1 (körömkefe, szappantartó). 

 Fésűtartó Gyermekcsoportonként 1. 

 Törölköző Gyermeklétszám szerint 3-3 

 Abrosz Asztalonként 3 db 

 Takaró Gyermekenként 2 db 

 Ágynemű huzat, lepedő Gyermekenként 3 db 

 

III. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 

 Szennyes ruha tartó 1 db 

 Mosott ruhatároló 1 db 

 Mosógép (automata) 2 db 

 Vasaló 1 db 

 Vasalóállvány 1 db 

 Ruhaszárító állvány 1 db 

 Takarítóeszközök Szükség szerinti mennyiségben. 

 Kerti szerszámok Szükség szerinti mennyiségben 

ásó,kapa, gereblye, lapát, hólapát, 

locsolókanna, kerti esőztető 

berendezés, locsoló tömlő. 

 Mosogatógép 1 db 

 Hűtőgép 2 db 

 Mikrohullámú sütő 3 db 

 Porszívó 1 db 

 Szőnyegtisztítós porszívó 1 db 

 Kávéfőző 1 db 

 Fűnyíró      1 db 

 Sövénnyíró        1 db 

 Ütvefúró és akkus csavarozó 1 – 1 db Mindenféle asztalos és 

szerelőmunkához szükséges 

kézi szerszám. 
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IV. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK AZ ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN 

 

A különféle játéktevékenységekhez szükséges eszközök és anyagok a megfelelő mennyiségben 

és minőségben állnak a gyermekek és felnőttek 

rendelkezésére a gyakorló-, szerep-, konstruáló- és 

szabályjátékokhoz, valamint barkácsoláshoz, bábozáshoz 

és dramatizáláshoz: bábok, bábparavánok, jelmezek, 

fejdíszek, táncruhák, méteres filcek, mindenféle papíráru, 

legók, építő játékok, szerelő játékok, autók, babák, fa- és 

műa. kockák, társasjátékok, természetes anyagok stb. 

(Lásd az óvoda leltáríveit.) 

 

 

 

 

Mozgásos játékokhoz szükséges eszközök: Labdák, ugráló kötelek, szalagok, karikák, 

babzsákok, egyenes szalagok, botok, füles labdák és más 

kézi szerek a gyermek létszámnak megfelelően, plusz az 

udvari és tornatermi mozgásfejlesztő játékok. 

 

Mozgáskotta eszközei     tükör, gerendák, dobogók, szőnyeg, mozgáskotta lapok, 

marokzsák, csukló pánt 

 

A korcsolyázás eszközei: Műkorcsolya cipővel 30 pár 

 Hokiütő  7 db 

 Jégkorong 20 db 

 

Ének – zene, énekes játékok eszközei: Gyermekhangszerek egy csoportra való mennyiségben. 

 Felnőtt hangszerek: furulya csoportonként. 

 

Az anyanyelv, a kommunikációs képességeket, értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő eszközök 

 

 Pedagógiai Program szerint csoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
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A természeti-, emberi-, tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

 

 Pedagógiai Program szerint csoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben. 

 

 

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő játékok, eszközök és anyagok: 

 Pedagógiai Program szerint csoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

  

 

Munka jellegű tevékenységekhez szükséges eszközök: 

  

 Pedagógiai Program szerint csoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

 

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök: 

 

 Televízió 1 db 

 Rádiós magnó 3 db 

 Videó magnó 1 db 

 Hifi torony 1 db 

 Diavetítő 3 db 

 Vetítővászon 2 db 

 Projektor 1 db 

 Hangszerek lásd előbb 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 

 Ételmintás üveg 20 db 

 Elsősegélyláda  1 db 

 Gyógyszerszekrény  1 db 

 Munka és védőruha, cipő Az Alapítvány Munkabiztonsági és 

Foglalkozás-egészségügyi Szabályzata 

alapján biztosított. 
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Egészségfejlesztési program 

 

1. Bevezetés 

 

Óvodánkban mindig is nagy hangsúlyt fektettünk, kiemelt feladatunknak tekintettük az 

egészségtudatos magatartás kialakítását, formálását. 

Az egészséges harmonikus életvitelt megalapozó szokások a gyermek cselekvő, tevékeny 

részvételével alakítható ki. Az óvodai környezet, mint élettér fontos szerepet játszik az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődés biztosításában. Ebben a pedagógusok életvitelének, személyes 

példamutatásának is jelentős szerepe van. 

A nemzeti köznevelési törvény megkívánja a gyermek szemléletformálásának, pozitív attitűdjének, 

cselekvési kultúrájának újragondolását a pedagógusok részéről és a pedagógiai programok részeként 

az egészségfejlesztési és környezeti nevelési programok kidolgozását a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. §-a alapján: „ A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a 

nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.” 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 131.§-a 1,2,3,4, pontja alapján a test-, lelki-, mentális 

egészség fejlesztése a magatartási függőség a szenvedélybetegség kialakulásához vezető 

szerek fogyasztásának és a gyermeket veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése kiemelt 

feladat. 

2. Az egészségnevelés jogszabályi háttere 

1.  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 

 6. § (2) bek. g) pontja: „Az óvoda  pedagógiai programja meghatározza „az egésznevelési és 

környezeti nevelési elveket” 

 A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével 

összefüggésben: 128. §, 129. § -a alapján 

 Az egészséges táplálkozás a nevelési-oktatási intézményben 130.§ alapján 

 

2.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
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3. Az egészségnevelési program az óvoda működés rendszerében 

A programunk tervezése és végrehajtása során figyelembe vesszük a partnerek, így a nevelőtestület, a 

gyermekek és a szülők elvárásait is. 

Az egészségnevelés program helye az óvoda működési rendszerében: 

 

  

 

 

 

                                        

   

  

 

Kiemelten figyelmet kapnak az alábbi területek: 

- az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése, 

- aktív napi testmozgás kialakítása, 

- az egészséges  környezet kialakítása 

3.1. Az óvoda kapcsolatai az egészségnevelésben 

3.1.1. Belső kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda helyi nevelési 

            gyakorlata 

 

Pedagógiai program Egészségnevelési program 
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Fenntartó        Intézményvezetés    Nevelőtestület   

 

 

 

                                                                                                       

Gyermekek                     Szülők    Pedagógusok 

 

3.1.2. Külső kapcsolatok 

 

 

Gyermekorvos     Védőnő 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Pedagógiai Szakszolgálatok                                                               Szegedi Kistérség                                                                                                                            

Gyermekjóléti szolgálat    Többcélú Társulása   

    NevelésiTanácsadó     

 

 

 

ÓVODA 

 

 

 

ÓVODA 
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3.2.  A védőnői munka önálló területei és feladatai óvodában 

Az óvoda egészségügyi feladatainak koordinálásában a 26/1997. (IX. 3.) EÜ rendelet alapján  

feladatai:  

o a kültakaró (bőr, fejbőr) látható elváltozásainak vizsgálata, 

o az elsősegélynyújtásra való felkészítés, 

o tanácsadás (egyéni, csoportos), 

o kapcsolattartás a pedagógusokkal, szülőkkel, 

 

Az éves szülői értekezletek alkalmával szükséges meghívni a védőnőt. 

4. Az egészségnevelés meghatározói 

Helyzetkép 

A helyi nevelési programunkban a következők fogalmazódnak meg: 

 A gyermek legalapvetőbb megnyilvánulási formája a mozgás.  

 A rendszeres mozgás hozzásegít az egészséges életvitelhez.  

Célul tűztük ki, hogy változatos mozgási lehetőségek biztosításával, élményt nyújtó 

kirándulások szervezésével ismertessük meg a gyermekekkel környezetüket.  

Rugalmas, az egyéni igényekhez igazított napirenddel, pedagógiai fejlesztő munkával; a 

családokkal való rendszeres kapcsolattartással, együttműködéssel segítjük a gyermekek 

közösségbe való beilleszkedését, kapcsolatainak kialakulását, optimális fejlődését, a 

zökkenőmentes iskolakezdést.  

Meghatározóvá vált az egészséges életmódra nevelés fontossága - minta nyújtása, 

lehetőségek biztosítása - egészségtudat alakítása, egészséges táplálkozás elősegítése. 

Az egészségnevelés tartalma 

Célkitűzéseink: 

 A gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük segítése.  

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

(mozgás, tisztálkodás) fontosságáról.  

 Szülők az együttműködés elmélyítése a közös élmények - ismeretnyújtás, 

felvilágosítás, egymás megismerése .  
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Feladataink: 

 Egészséges óvodai környezet biztosítása  

 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, baleset-

megelőzés fontossága 

 A gyermekek egészségének védelme – egészséges táplálkozás-, edzettségük 

biztosítása 

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

megerősítésével. 

 Kiemelten fontos a kulcskompetenciák fejlesztése, az egyén tanulási 

kompetenciájának fejlesztésére való felkészítés.  

A mozgás, cselekvés, közvetlen tapasztalatszerzés készségeinek fejlesztése a játékon keresztül 

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

Az egészségnevelés, módszerei, eszközei 

 Bizalom kialakítása a gyermekekkel és szüleikkel, a kapcsolat létrejöttétől kezdődően  

 Szokások - napirend - alakítása  

 Pozitív minta biztosítása az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazott részéről  

 A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás az egyéni igényeknek, helyzetnek 

megfelelően.  

Ismeretnyújtással, közös tevékenykedtetéssel az egészséges életvitel megismertetésére 

törekszünk az egész nevelési év során. Különböző programok, tevékenységek segítségével 

megismerkednek a gyermekek saját testükkel, annak ápolásával, az egészség megóvásával.  

Közös tevékenységeik során alakítjuk szemléletmódjukat, empatikussá, nyitottabbá válnak 

saját maguk és mások megismerésére, elfogadására, tiszteletére. 

Várható eredmények  

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

szerez, mindennek során fejlődnek képességei és szociális kompetenciái. (Pl. 

önbizalom, öntudatos és környezetért is felelős magatartás, reális énkép kialakításának 

képessége, szabályok és vágyak összehangolásának képessége, döntési képesség, 

kezdeményezőképesség, akaraterő, kitartás, kommunikációs és kooperációs készség)  
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 Az óvoda a szülőkel együttműködve, azonos célokkal, biztosítja a gyermekek 

egészséges testi-lelki fejlődéséhez az optimális környezetet.  

 A gyermekeknek a megszerzett ismeretek, a közös pozitív élmények hatására 

igényükké válik az egészséges életmód.  

 A szülők megismerkednek az egészséges életvitel alapjaival és gyermekeik érdekében 

maguk is törekednek életmódjuk egészségesebbé alakítására.  

Mozgás 

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

mozgás, tevékenykedés során szereznek ismereteket környezetükről. Az óvodába kerülő 

gyermekek szívesen, örömmel mozognak. Saját testük és mozgásos képességeik megismerése 

segíti az „éntudat” fejlődését, a „szociális én” erősödését. A közös mozgás során fejlődik 

önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük. A rendszeres, örömmel végzett 

mozgással a gyermeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, és mintát adunk a 

szülőknek is.  

Céljaink:  

 A mozgás legyen és maradjon életük természetes velejárója.  

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

szociális képességeik.  

Feladataink:  

 Megőrizni, ha szükséges felkelteni a mozgáskedvet: a rendszeres mozgással az 

egészséges életvitel alakítása  

 Megfelelő, mozgásra ösztönző környezet biztosítása  

 Mozgástapasztalatok bővítése - mozgáskészségek fejlesztése  

 Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése  

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése  
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Tervezett programjaink:  

 Ismeretnyújtó beszélgetések a szülőkkel, tájékoztató, felvilágosító cikkek 

megismertetése az egészséges életvitelről  

 Egészségnap szervezése 

 Tapasztalat és ismeretszerzés a gyerekeknek az óvodai tevékenységek során 

(szabad- és szituációs játékok, beszélgetések, érzékelő és dalos játékok, versek, 

mozgással kísért mondókák, közös vásárlás, gyümölcssaláta készítés, tablókészítés, 

élmények ábrázolása, stb.)  

 Sportnap - közös mozgás a szülőkel  

 Mozgáskotta bemutató 

 Nyílt nap, melyen a szülők is részt vehetnek tevékenységeinkben  

 A közös tevékenységek során készült gyermekmunkákból, a programokról készített 

fotókból kiállítás rendezése. 

 

 Tevékenység  Eszközök  Humánerőforrás  Időtartam  

1.  Szabad játék  

Változatos 

mozgásfejlesztő eszközök 

sokasága a 

csoportszobában és az 

udvaron(egyensúlyérzéket 

fejlesztő játékok)  

gyermekek, 

óvónők  

Egész év során, 

folyamatos  

2.  Mindennapos mozgás, mozgásos játékok  Pl. labdák,  trambulin…)  
gyermekek, 

óvónők  

Napi 

rendszerességgel  

3.  Szervezett mozgás  

Mozgásfejlesztő 

eszközök, sportszerek, 

kéziszerek  

gyermekek, 

óvónők  

Hetente 

rendszeresen  

4.  Gondozás, önkiszolgálás  

Ruházat, evőeszközök, 

mindennapi használati 

eszközök  

gyermekek, 

óvónők, dajka  

Mindennapos 

tevékenykedés 

az egész év 

során  

5.  Külső világ tevékeny megismerése, Kényelmes, réteges gyermekek, az egész év 
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ismeretszerző séták, kirándulások  öltözet, hátizsák,  óvónők, dajka  során 

6.  

Szülőkkel közös mozgásos programok   

o sportnap: közös 

futás, játékos családi 

sportversenyek  

o egészséges-hét: 

közös mozgás zenére  

o tavaszi kirándulás  

o gyermeknap: közös mozgás, 

játékos családi versenyek  

Az óvoda udvara és 

közvetlen környezete  

 

tornához alkalmazható 

zenei felvétel  

sportszerek  

(pl. padok, labdák, body 

rollok, füles labdák, stb.)  

gyermekek, 

szülők, óvónők, 

dajka  

gyermekek, 

szülők, óvónők, 

dajkák  

gyermekek, 

szülők, óvónők,  

gyermekek, 

szülők, óvónők, 

dajkák  

gyermekek, 

szülők, óvónők, 

dajkák  

 

 

 

 

 

Április 

Május  

Május utolsó 

hete  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: észlelés, természetes nagymozgások, mozgáskoordináció, 

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

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

tárgyhoz viszonyított testhelyzetek, személyi zóna alakulása - oldaliság, testfogalom 

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

térpercepció - téri irányok  

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

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

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság 

elfogadása, viselkedésminták tanulása  
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Testünk 

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

ismereteikre építve, azokat folyamatosan bővítve a szabad játékban, szimulációs játékok, 

mozgások, mozgással kísért versek, mondókák, tevékenységek során.  

Céljaink:  

 Önismeret - testséma fejlesztése  

 Ismerjék meg testrészeiket, azok megnevezését, funkcióját.  

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

 Ismerjék meg az orvos gyógyító munkáját.  

Feladataink:  

 Tevékenységek szervezésével, biztosításával a testrészek, érzékszervek 

megismertetése  

 Érzékelőjátékokkal az érzékszervek funkcióinak megismertetése, érzékelés fejlesztése  

 Előzetes élmények alapján az orvos gyógyító munkájának megismertetése  

Tervezett tevékenységeink 

 

 
Tevékenység  Eszközök  

Humánerőforrá

s  
Időtartam  

1

.  

Testrészek:  

o szimulációs játékok  

o tükör játékok, 

önmaga felismerése,  

társ „tükrözése”  

o mozgással kísért 

versek, mondókák 

megismerése, mondogatása, 

Tükör  
gyermekek, 

óvónők  

egész évben 

folyamatos: 

lehetőségek, 

alkalmak 

felhasználása  
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mutatása  

o „Keresd meg!” játék  

2

.  

Testfogalom  

o hiányzó testrész 

pótlása  

o ember forma 

összeállítása (diff.)  

o arc kirakása (diff.)  

o emberábrázolás  

Papírok, 

olló, 

ragasztó, 

stb.  

Puzzle 

játékok  

Kéz, ujjak, 

festék  

gyermekek, 

óvónők  

egész évben 

folyamatos: 

lehetőségek, 

alkalmak 

felhasználása  

3

.  

Érzékszervek - Érzékelő játékok  

Látást fejlesztő játékok  

o Mozgó világ  

o Visszajött levél  

o Vakjáték Ízlelést 

fejlesztő játékok  

o „Mit kóstoltál?”  

o Játsszunk?  

Szaglásfejlesztő játékok  

o Minek az illatát 

érzed?”  

o Illatozó dobozok 

Hallásfejlesztő játékok  

o zörej és természet 

hangjainak felismerése  

Ételek, 

italok  

Ételek, 

italok  

Tárgyak 

különböző 

anyagokból  

Környezet 

hangjai  

„Koszorú, 

koszorú..”  

„Ki van a 

takaró 

alatt?”  

Hangszerek  

Különböző 

formájú 

termések, 

gyermekek, 

óvónők  

egész évben 

folyamatos: 

lehetőségek, 

alkalmak 

felhasználása  
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o Egymás hangjának 

felismerése  

o Hangirány jelző játék  

o Állatok hangjainak 

felismerése  

o Tapintást fejlesztő 

játékok  

o Érzékelő zacskó  

o „Mi van a takaró 

alatt?  

o Párkereső  

o Hő érzékelése  

tárgyak  

 

4

.  

Testünk és az érzékszervek épségének óvása  

 egészség-betegség, az orvos 

gyógyító munkája  

 orvosos játék  

 gyógyszertár  

 Gyógyszertár látogatása  

Képek, 

könyvek  

Orvosi 

táska, 

köpeny, 

receptek, 

bélyegző  

Gyógyszere

s dobozok  

gyermekek, 

óvónők  

Alkalmankén

t a 

gyermekek 

igényének 

megfelelően  

 

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: fejlődik nagymozgásuk és finommozgásuk, 

mozgáskoordinációjuk  

 Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése; testrészek ismerete, önmaga 

felismerése és azonosítása, testfogalom, a testrészek funkcióinak ismerete, mozgó 

tárgy követése szemmel, érzékszervi funkciók fejlődése, téri irányok érzékelése 

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

nevének ismerete, ízek, illatok, tárgyak tulajdonságainak pontos megnevezése (pl. 

édes, sós, puha, meleg, stb.)  

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság 

elfogadása  

A helyes tisztálkodás - testápolás 

A gyermekek a saját családjukban megismert különböző higiéniás szokásokkal érkeznek az 

óvodába. A helyes tisztálkodási szokások megalapozásában fontos szerepe van az 

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

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

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

gondozását, rendszeres és szükség szerinti tisztálkodási igényük kialakítását szolgálja.  

Céljaink:  

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

Feladataink:  

 Különböző módszerekkel a tisztálkodási eszközök megismertetése  

 A tisztálkodás elemeinek helyes kivitelezésének bemutatása, gyakorlása  

 A megfelelő higiéniás szokások kialakítása  

Tervezett tevékenységeink 

 
Tevékenység  Eszközök  Humánerőforrás  

1.  Babafürdetés  
Baba, fürdőkád, 

törülköző  

Gyermekek, 

óvónők  

2.  

Kézmosás  

o helyes végzés 

megbeszélése, 

gyakorlása  

Folyékony 

szappan, 

törülköző  

Gyermekek, 

óvónők  

Mindennapos 

tevékenykedés 

az egész év 

során  
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3.  
A helyes fogápolás megtekintése, 

megismerése, gyakorlása  

Fogkefe  

Nagyméretű 

tükör  

Fogorvosi 

asszisztens, 

gyermekek, 

óvónők, védőnő  

  

egész évben 

folyamatos:  

4.  

„Bevásárlás” játék  

 tisztálkodási 

eszközök összegyűjtése 

kosárba - adott idő alatt - 

versengve)  

Kosarak, 

tisztálkodás 

eszközei  

Gyermekek, 

óvónők  
 

 

Várható eredmények: 

 Testi képességek fejlődése: finommotorika, szem-kéz koordináció fejlődése  

 Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése, testrészek ismerete - 

tevékenységek a testrészek megérintésével, megnevezésével, test koordinációja, 

testfogalom alakulása, a szem fixációs működésének erősítése (tükör), vizuális 

memória fejlődése, tapintásos észlelés fejlődése (pl. babafürdetés), térpercepció: téri 

irányok, a tér mozgásos észlelése, auditív észlelés fejlődése (tisztálkodás hangjai) 

keresztcsatornák fejlesztése  

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

megnevezése, névmások használata  

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

és fogmosás  

A helyes táplálkozás 

Az óvodába kerülő gyerekek különféle szociokulturális háttérből, különböző családi 

szokásokkal, köztük táplálkozási szokásokkal érkeznek. Vannak, akik nem ismernek 

különféle ételeket, ízeket. A szülőknek adhatunk ötleteket, segíthetjük őket milyen minőségű, 

mennyiségű élelem fontos a gyermek fizikai fejlődéséhez, milyen alapanyagok szükségesek a 

csont,- izomrendszerük erősödéséhez. A szülőkkel együttműködve, a gyermekekkel 

tevékenykedve, közösen sokat tehetünk gyermekeink egészséges táplálkozásával, 

fejlődésükért.  
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Céljaink:  

 Az étkezési szokások megismertetése mellett, az egészséges ételek megismertetése.  

 Az egészséges táplálkozás szokásainak alakítása - a szülőkkel való együttműködéssel  

Feladataink:  

 Változatos - ismeretlen - ízek , ételek megismertetésével a korszerűbb táplálkozás 

megismertetése  

 A rágás fontosságának tudatosítása  

 A rendszeres étkezés fontosságának megismertetése a gyermekekkel és 

szülőkkel.(Szükség szerint elősegíteni, biztosítani a gyermekek számára)  

Tervezett tevékenységeink 

 
Tevékenység  Eszközök  Humánerőforrás  Időtartam  

1.  Vitamin saláta készítése  

Gyümölcsök, 

zöldségek, 

ízesítők  

Konyhai 

eszközök az 

elkészítéshez  

Gyermekek, óvónők  
Rendszeresen, 

hetente  

3.  

„Egészséges - 

egészségtelen”  

ételek és italok  

Képek gyűjtése, 

válogatása, tablókészítés 

kooperatív 

tevékenykedtetéssel  

Karton, képek, 

olló, ragasztó  

  

Gyermekek, óvónők  Alkalmanként 

4.  

Szülők tájékoztatása az 

egészséges táplálkozásról  

 tájékoztató 

Cikkek, 

ételreceptek  

Védőnő, óvónők, 

életmód -tanácsadás  
Alkalmanként  
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falon  

 személyesen  

pl. Szülői 

értekezleten  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: fejlődik finommozgásuk, mozgáskoordinációjuk 

(salátakészítés, vágás, keverés, képek vágása, válogatása)  

 Értelmi képességek fejlődése: megismerik az egészséges és egészségtelen ételeket, 

ok-okozati összefüggéseket ismernek fel. Fejlődik érzékelésük, képessé válnak ételek 

ízének felismerésére, ízének megváltoztatására, összetételének felismerésére, 

megnevezésére  

 Verbális fejlődés: ételek összetevőinek, ízének megnevezése, kifejezőkészség, 

mondatalkotás fejlődése  

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, önismeret fejlődése  

Megfelelő életritmus 

A napirendi tevékenységekhez kapcsolódó szokások megismertetése, gyakorlása, rögzítése 

a gyermekek számára megfelelő rugalmas napirend kialakítása fontos feladatunk, segíti 

nyugodt fejlődésüket, eligazodásukat a környezetükben, tájékozódásukat; fejleszti 

időérzéküket, rendszerességre neveli őket; növeli biztonságérzetüket.  

Céljaink:  

 A gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése, a helyes napirend kialakításának 

segítése a szülők bevonásával.  

Feladataink:  

 A testi-lelki szükségletek biztosítása a napirend rendszeres tevékenységeivel; 

rugalmas időkeretek biztosításával.  

 szokások kialakítása.  
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Tervezett tevékenységeink 

 
Tevékenység  Eszközök  Humánerőforrás  Időtartam  

1.  

Gondozás:  

 tapasztalatszerzéssel, 

verssel, mesével a réteges 

öltözködés fontosságának 

felismertetése, gyakorlása  

ruhaneműk  
Gyermekek, 

óvónők, dajka  

Mindennapos 

tevékenykedés 

az egész év 

során  

2.  

Étkezés:  

 önkiszolgálás - 

terítés  

 egyéni 

megbízatások: naposi 

teendők, kínálások  

 

Étkezés 

eszközei,  

 

Gyermekek, 

óvónők, dajka  

Mindennapos 

tevékenykedés 

az egész év 

során  

 

3.  

Egészségvédelem, edzés  

 évszaktól 

függetlenül edzés a 

szabadban - játékkal, 

mozgással 

Megfelelő 

öltözet, 

játékeszközök  

Gyermekek, 

óvónők, dajka  

Mindennapos 

tevékenykedés 

az egész év 

során  

4.  

Pihenés  

 egyéni igények 

szerint  

Fektetők, 

ágynemű, 

pizsama  

Gyermekek, 

óvónők, dajka  
naponta  

Várható eredmények:  

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

harisnya felhúzása, terítés), téri tájékozódás fejlődése  
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 Értelmi képességek fejlődése: fejlődik testsémájuk, bővülnek ismereteik, 

számfogalmuk, emlékezetük - automatizálódnak a napi tevékenységek a maguk 

egymásutániságában  

 Verbális fejlődés: képesek a különböző ruhadarabok, öltözködéssel kapcsolatos 

irányok, teríték, eszközök helyének, ételek pontos megnevezésére 

 Szociális képességek fejlődése: Tudnak fejlettségüknek megfelelően önállóan öltözni, 

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

együttműködve munka jellegű tevékenységeket. A napirend és hetirend állandó 

tevékenységei fokozzák érzelmi biztonságukat. Szeretnek a szabadban tartózkodni, 

sétálni.  

Melléklet  

Az „egészség-hét” programja  

„Egészség-hét” - megelőző tevékenységek  

Tevékenység  Időterv  Résztvevők  Módszer  Felelős  Dokumentum  

1.- 

Ismeretnyújtás az 

egészséges 

életvitelről  

szülői 

értekezletek, 

folyamatos  

szülők, 

óvónők  

védőnő 

beszélgetés  óvónők  
jegyzőkönyvek, 

cikkek, fotók  

2.- Ismerkedés 

testükkel, 

érzékszervekkel, 

tapasztalatszerzés 

működésükről  

Április első 

hete 

gyermekek, 

óvónők  

tevékenykedtetés, 

beszélgetés, 

érzékelő játékok  

óvónők  

tevékenyég 

tervek, játékok 

leírása, 

csoportnapló, 

fotók  

3.- Ismerkedés 

testük 

ápolásával, 

épségének 

megóvásával  

 Április első 

hete  

gyermekek, 

óvónők  

szituációs 

játékok, 

beszélgetés  

óvónők  

tervek, játékok 

leírása, 

csoportnapló, 

fotók  

4.- A helyes 

fogápolás 

megismerése, 

gyakorlása  

Április első 

hete 

gyermekek, 

fogorvosi 

asszisztens, 

óvónők  

Beszélgetés, 

szemléltetés, 

gyakorlás  

óvónők  
fotók, 

gyermekrajzok  

Az „Egészséges-hét” feladat és időterve – április 2. hete 

Tevékenység  Időterv  Résztvevők  Módszer  Felelős  Dokumentum  

 Szűrővizsgálatok 

(vérnyomás mérés, 
hétfő  szülők együttműködés védőnő elkészült tablók  
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testzsír 

meghatározás…)  

Gyümölcssaláta 

készítése  
kedd 

gyermekek, 

óvónők  
együttműködés  óvónők  

elkészült saláta 

képe  

Sport nap, Nyílt 

nap, közös 

tevékenységek a 

szülőkkel      

Zenés bemelegítés  

Közös játékok, 

versenyek 

szerda  

gyermekek, 

szülők, 

vendégek, 

óvónők  

tevékenységek 

megismertetése, 

szülők bevonása  

óvónők  
közös munkák, 

fotók  

Zöldségsaláta 

készítése  

Csütörtök-

péntek  

az óvónők 

gyermekek 

tapasztalatszerzés, 

tevékenykedtetés,  
óvónők  

Elkészült saláta, 

fotók  
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BALESET MEGELŐZÉSI TERV 

 

A 20/2012 VIII. 31. EMMI rendelet 168. § alapján: 

 Az óvodában olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal 

kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására 

 A foglalkozások során – az óvoda sajátosságaira figyelemmel – át kell adni a baleset-

megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az 

égés, az áramütés, valamint az esés témakörében 

 Fejleszteni kell gyermek biztonságra törekvő viselkedését 

 Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, 

illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn. 

 Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok 

betartása a szülők jelenlétében is elvárás. 

 Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága érdekében kódos beléptető rendszerrel vannak 

felszerelve. A kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más 

gyermek ne menjen ki az épületből. 

 

Javasolt a gyermekekkel 

 Az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat 

 A foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat 

 A tilos és az elvárható magatartásformát 

 

Az óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint szükség szerint – óvodai kirándulás alkalmával – az 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni, és az ismertetés tényét és tartalmát 

dokumentálni. 

A 2011. évi  CXC. törvény értelmező rendelkezési alapján gyermekbaleset minden olyan baleset, 

amely a gyermeket az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor az óvoda felügyeleti 

kötelezettségének hatálya alatt áll. Ennek értelmében  

 Óvodai intézményi kötelezettség a gyermekbalesetek kivizsgálása, nyilvántartása és az ezzel 

kapcsolatos bejelentés teljesítése 

 A pedagógus munkaköri kötelessége a megfelelő felvilágosítás, a balesetvédelmi előírások 

betartása, betartatása, a veszélyhelyzetek feltárása és elhárítása, indokolt esetben a szükséges 

intézkedések megléte 

 Az óvodavezető felelős a gyermekbalesetek megelőzéséért 

 Az óvodavezetőnek gondoskodnia kell a megfelelő szabályzatok elfogadtatásáról, 

szabályozás ismertetéséről valamint a betartásáról 

 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos felelősséget önálló szabálysértési tényállás is szabályozza.  

A 2012. évi II. törvény 248.§ (3) bekezdésének c, pontja szerint az, aki a gyermek-, tanulóbalesetek 

megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi szabálysértést valósít meg. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint az óvoda épületét, udvarát úgy kell kialakítani, 

hogy a gyermekek biztonságát szolgálja. 
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Követelmények: 

 Biztonság, kényelem. 

 Megfelelés a gyermek testméreteinek. 

 Biztosítsa a gyermekek egészségének megőrzését. 

 Biztonságosan elégítse ki a gyermekek játék- és mozgásigényét. 

Csoportszoba: 

 A gyermekekkel meg kell ismertetni az összes berendezést, azok funkcióját és helyes 

használatát. 

 Játékeszközök folyamatos ellenőrzése, javítása, sérültek eltávolítása. 

 Biztonságos, elérhető polcrendszer kialakítása. 

Étkező: 

 A veszélyforrásokat ismerjék meg a gyermekek. 

 Az evőeszközök rendeltetésszerű használata. 

 A forró étel, szúró-vágó eszközök, billegő székek, üvegpoharak veszélyforrásainak 

kiküszöbölése. 

Mosdó: 

 A WC-ket rendeltetésszerűen használják, a WC-re felállni nem szabad, a mosdókagylóba, 

csaptelepbe kapaszkodni nem szabad. 

 A vizet ne pancsolják ki, mert a vizes padozat csúszásveszélyes. 

 A fertőtlenítő-, tisztítószereket olyan módon tárolják, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá. 

Udvar: 

 Csak az érvényben lévő EU normáknak megfelelő udvari játékokat szabad beszerezni és 

felszerelni. 

 Az udvari játékokat a vonatkozó jogszabályokban előírt időközönként biztonságtechnikai 

felülvizsgálat alá kell vonni. 

 A mászókára játékkal, vagy egyéb más eszközzel a kézben a gyermek nem mehet fel. 

 A játékeszközök rendeltetésszerű használatára meg kell tanítani a gyermekeket. 

 Kerékpárral a gyermek csak a kijelölt útvonalon közlekedhet. 

 Fontos a homokozó napi tisztántartása, a homok fellazítása, használaton kívüli lefedése. 

Tornaterem: 

 A testnevelés foglalkozásokon, a tornateremben a gyermek csak csúszásmentes, gumitalpú 

cipőben és tornaruhában vehet részt. 

 Bordásfal és egyéb sporteszközök biztonságos használatára meg kell tanítani a gyermekeket. 

 A magatartási szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. 

Allergia: 

 Rovarcsípések – megfelelően fel kell készülni, tudni kell, hogy a csoportban kik a 

veszélyeztetettek. A szülővel és a gyermekorvossal meg kell beszélni, hogy mi a teendő az 

allergiát kiváltó rovarcsípés alkalmával. 

 Étkezéseknél a diétás gyermekek csak a számukra, külön ételhordóban küldött ételt 

fogyaszthatják. 
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Baleset megelőzésre nevelés 

Az óvodapedagógus feladata 

 Kirándulás szervezésénél 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ (g) pontja valamint a 20/2012 EMMI rendelet 

168.§, 169. § figyelembevételével 

Balesetvédelmi oktatás: 

 A közlekedési eszközökön történő biztonságos utazásról 

 A közlekedési eszközre történő fel-, leszállás 

 A közlekedési eszközön való megfelelő magatartási szabályok betartása 

Gondoskodni kell: 

 A kiránduláson résztvevő alkalmazottak konkrét feladatának meghatározásáról 

egy esetleges rosszullét, baleset bekövetkezése esetén 

 Elsősegély-felszerelésről 

 Nejlonzacskóról hányás esetére ill. a szemét összegyűjtésére 

 Papír zsebkendőről 

 Mobiltelefonról 

 Utas listáról (melyen szerepel minden gyermek neve, lakcíme és taj száma) 

 Szülői nyilatkozatról 

 

A csoportba járó gyermekek szüleinek a tájékoztatása: a  kirándulás előtt néhány héttel (pl. üzenő 

falon), valamint  a szülői értekezleten is a szülők értesítése a következőkről: 

- A kirándulás pontos időpontjáról 

- Helyszínéről 

- Céljáról 

- Az indulás és a várható visszaérkezés időpontjáról. 

 

A szülők kötelesek a kirándulás alkalmával elfogadni és betartatni az óvodapedagógusok által hozott 

szabályokat 

 További feladatok 

 

A testi épség védelme, a balesetek megelőzése: 

 Óvodában 

 Utcán, séta közben. 

 Közlekedési eszközökön. 

 

Az óvodában előforduló leggyakoribb balesetek (elesés, leesés, összeütközés) a gyermekek 

viselkedéséből adódnak, ezért fontos a helyes szokásrendszer kialakítása. 

Megelőzés: 

 Balesetveszélyes helyzetek megelőzése. 

 Helyes magatartási formák kialakítása. 
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