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1. BEVEZETŐ 
 

 

 

 ” Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó 

ítéletű, értelmes, tettre kész szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni 

és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik 

megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak 

a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”  

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 

 

Pedagógiai programunk az intézmény nevelőtestületének aktív együtt munkálkodása 

eredményeként született meg, az ebben meghatározott közös értékrend minden dolgozóra 

érvényes. 

Összhangban áll az Alapprogramban foglaltakkal, a Közoktatási Törvényben megfogalmazott 

tartalmi követelményekkel, és a helyi adottságokból és igényekből fakadó elvárásokkal, 

lehetőségekkel. 

Fontos számunkra, hogy a gyerekek szülei - az óvodába lépés pillanatától- ismerjék pedagógiai 

programunkat, az abban foglaltakat elfogadják, és a megvalósítást támogassák. 

Hangsúlyos a gyermekközpontúság, a gyermekek tisztelete, a játék elsődleges szerepének 

tiszteletben tartása, mint az óvodáskorú gyermek, legfontosabb tevékenysége. 

Programunk biztosítja az óvodapedagógusok nézeteinek, értékrendjének és módszertani 

szabadságának érvényesülését, valamint teret biztosít óvodáink számára specifikumaik, 

hagyományaik tovább örökítésére.    
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2. GYERMEKKÉP 
 

„Mégiscsak van valami, amitől változik az ember. Attól, ha van valaki, aki olyannak szereti és 

fogadja el, amilyen. Éppen olyanként. Elálló fülekkel, néha egy kis füllentéssel, egy kis 

hencegéssel. Nem fognak visszasimulni a fülei, nem fog sokkal kevesebbet füllenteni és 

hencegni - csak egy kicsivel kevesebbet; egyszóval változni fog.”  

 

(Ancsel Éva)  

 

A legfontosabb a SZERETET. Szeretni csak az tud, aki maga is szeretetet kapott. Az óvodában 

meg van az idő arra, hogy beszélgessünk, meghallgassuk a gyermekek problémáit, együtt 

örüljünk, nevessünk, feledve a körülöttünk lévő gondokat. Szeretnénk, ha gyermekeink képesek 

lennének arra, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, a szépet a csúnyától, az önzőt az 

önzetlentől. 

Minden gyermek egyedi személyiséggel bír, mással nem helyettesíthető. Az óvoda egy olyan 

lépcsőfok a gyermekek életében, ahol megerősíthetjük és kifejleszthetjük azokat az egyéni 

kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik a kudarcmentes iskolakezdést és a későbbi sikeres 

társadalmi beilleszkedést. 

Ehhez olyan befogadó és nyitott légkört kell biztosítanunk számukra, melyben sok új 

ismerethez, tapasztalathoz juthatnak. A tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a 

személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, 

nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére. 

Lehet, hogy nem tudjuk mindenre felkészíteni őket, de szeretetünkkel, megértésünkkel, 

türelmünkkel segíthetjük őket személyiségük pozitív kibontakoztatásában. A mindennapi 

munkánk során olyan gyermekeket szeretnénk nevelni az óvodai élet végére akik, jókedvűek, 

optimisták, tudnak örülni önmaguk és társaik sikerének, együttműködőek játékban és egyéb 

tevékenységekben. Szívesen kommunikálnak, a konfliktusaikat agresszió nélkül oldják meg, 

mások problémái iránt érzékenyek, segítőkészek, nyitottak, érdeklődőek, koruknak 

megfelelően óvják, védik környezetüket, felfedezik, értékelik a szépet, a helyes-, helytelen 

viselkedésről, tevékenységről képesek reálisan ítéletet alkotni. Támogatjuk a multikulturális 

nevelésen alapuló kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását. 
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Nincs azonban jogunk ahhoz, hogy a valóságot megmásítsuk, és görbe tükröt tartsunk a szemük 

elé, mert a világ – sajnos – nemcsak szeretetből, boldogságból áll, hanem „harcból” is. Ezért 

kötelességünknek érezzük, hogy megerősítsük gyermekeinkben azoknak a tulajdonságoknak a 

csíráit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megállják a helyüket az életben és eligazodjanak a 

körülöttük lévő világban.  

 

 

3. ÓVODAKÉP 

 

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit 

tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! 

Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj 

rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! 

Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj 

mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy 

keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad 

kezét és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!                                                             

                                                                                                                         (Robert Fulghum) 

 

Nevelőmunkánkat az óvodás korra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos 

aktivitásra kell alapoznunk. Arra törekszünk, hogy óvodáink tükrözzék külső megjelenésükben 

is a harmóniát, az egységet és az esztétikumot. Légkörük sugározza a szeretetteljes bánásmódot 

és az otthon érzetét. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek számára az adott életszakaszban 

megtaláljuk a számukra leginkább megfelelő, optimális fejlődési feltételeket.  

A hatékony partnerközpontú intézményi működés megvalósítása és folyamatos fejlesztése 

érdekében a szervezeti kultúra olyan magas szintű kialakítására törekszünk, amelyben a 

dolgozók azonosulni tudnak a szervezet mérhető és értékelhető céljaival. Mindenki tisztában 

van saját feladataival, értékeivel és gyengeségeivel. Látja lehetőségét egyéni képességeinek 

kibontakoztatására, az önmegvalósításra és az önfejlődésre. Az intézményen belüli folyamatok 

szabályozásával, értékrendek, célok, feladatok, és elvárások közös meghatározásával arra 

törekszünk, hogy intézményünket egységes működés jellemezze. Folyamatosan figyelemmel 
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kísérjük intézményünk belső és külső partneri igényeit, ezáltal lehetőségünk nyílik a társadalmi 

változásokra való gyors és rugalmas reagálásra. 

Szem előtt tartjuk a fejlődés és fejlesztés irányainak és tartalmának közös meghatározásával a 

folyamatos innováció belső igénnyé válását.   

 

 

4. HELYZETKÉP 
 

4.1 Társadalmi környezet bemutatása 
 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvoda négy tagintézményből áll. Intézményegységünkből 3 óvoda a 

város központjában helyezkedik el, (Ady Endre Utcai Óvoda, Magyar Utcai Óvoda, Szilády 

Áron Utcai Óvoda), míg a negyedik óvoda, az Átlós Utcai Óvoda a város déli részén található, 

etnikai kisebbség által sűrűn lakott területen, amely könnyen megközelíthető a szülők számára. 

Ez a közelség hozzásegíti a családokat, hogy gyermekeiket rendszeresen tudják óvodába járatni.  

Körzeteink: a belváros, a város nyugati része, a kertváros, a közvetlen város környéki 

tanyavilág, Alsó- és Felsőöregszőlők, valamint a belváros, ezért intézményünkbe sok 

kisgyermek érkezik a város pereméről.  

Az óvodáinkba járó gyerekek családjai különböző szociokulturális háttérrel rendelkeznek, 

helyzetük a társadalmi hatások következtében folyamatosan változik. Intézményünkben egyre 

több a kiemelt figyelmet igénylő gyermek.  Növekszik azoknak a gyermekeknek a száma is, 

akik valamiben kiemelkednek, tehetségesek.  

 

4.2 Szakmai környezet bemutatása  
 

Az óvodai nevelő munkánk középpontjában a gyermek áll, mi óvodapedagógusok pedig 

kulcsszereplői vagyunk e munkának, ezért személyiségünk meghatározó. Jelenlétünk fontos 

feltétele a napi nevelőmunkának. Elfogadó, támogató, segítő attitűdünkkel mintát szolgáltatunk 

a gyermekek számára. Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek nevelése, fejlesztése, ezt 

pedig csak jól képzett óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők összehangolt 

munkájával valósíthatjuk meg.  

A négy óvoda 11 csoporttal működik. Az intézmény személyi ellátottsága számszerűség és 

képzettség tekintetében megfelel a törvényi előírásoknak, biztosított a pedagógiai célok 
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megvalósítása. A törvényi előírásokat betartva minden óvodai csoporthoz 2 fő felsőfokú 

végzettségű óvodapedagógus, és 1 szakképzett dajka tartozik, valamint óvodaegységünknél 3 

fő pedagógiai asszisztenset alkalmazhatunk. Eredményes nevelésünk szempontjából kiemelt 

fontosságúnak tartjuk a dajka nénikkel és a pedagógiai asszisztensekkel történő szoros 

együttműködést, mivel ők a közvetlen partnerei az óvodapedagógusoknak, részt vesznek a napi 

nevelőmunkában. Óvodáinkban cigány nemzetiségű dajkákat is alkalmazunk, akik segítik az 

etnikai kisebbséghez tartozó gyerekekkel, családokkal történő kommunikációt, az óvodába 

történő beszokást.  

Egy fejlesztő pedagógus segíti a 4 óvodában a nagycsoportosok fejlesztését, felkészítését az 

iskolai életre. Ez nagy segítség az óvodapedagógusok és a szülők számára is. Lehetőség van a 

személyes kapcsolatfelvételre, a fejlesztő pedagógus által szakmai segítségadásra a szülők 

részére a gyermekük fejlesztése érdekében. A sajátos nevelésű gyermekek fejlesztése során 

gyógypedagógust alkalmazunk. 

Az intézmény működését segíti még 2fő szakképzett fűtő- karbantartó, akiknek a munkája 

szintén nagyon fontos az óvodáink működéséhez. Óvodai egységünknél 1 óvodatitkár végzi 

mind a négy óvoda nyilvántartását a gyermekekről és dolgozókról is. 

Nevelőtestületünk jól szervezett, összeszokott, igényes nevelőközösség. A szakmai 

munkavégzés színvonalát nagymértékben befolyásolja a testület szilárd normarendszere, amely 

hosszú évek alatt csiszolódott össze.  

A kitűzött pedagógiai céljaink elérése érdekében munkánkat összehangoljuk. Kellő 

hivatástudattal rendelkezünk, nyitottak vagyunk az újra, lelkiismeretesen, mindig a gyermekek 

érdekeit szem előtt tartva végezzük feladatainkat. A színvonalas munkavégzés érdekében több 

óvodapedagógus szakvizsgázott. Különböző képzéseken szereztek szakvizsgát, úgymint:  

· drámapedagógia  

· közoktatás-vezetői  

· grafológia/írásszakértés (felsőfokú végzettség) 

· fejlesztőpedagógia  

· kommunikáció és konfliktuskezelő disputa.  

A továbbiakban egyéb szakvizsgák megszerzését is szorgalmazzuk. Lehetőség szerint részt 

veszünk még fórumokon, konferenciákon is, ezzel is bővítve szaktudásunkat.  
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4.3 Tárgyi környezet bemutatása 
 

Óvodáink rendelkeznek a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel.  Csoportszobáink esztétikusak, a bútorzatot és a berendezést a gyermekek 

méreteihez, igényeihez igazítottuk. Kényelmesek, biztonságosak, biztosítják egészségük 

megőrzését. A csoportjaink játékeszközei elegendőek, változatosak, természetes és 

környezetbarát anyagokból készültek, megfelelnek a korosztályok sajátosságainak.  

A csoportok külön mosdóval, külön öltözővel, illetve öltöző résszel rendelkeznek. 

Minden óvodánkban megfelelő nagyságú, füvesített udvar található, ahol uniós szabványoknak 

megfelelő játékeszközöket biztosítunk a gyerekek számára mozgásuk, játékigényük 

kielégítésére.  

Óvodáink technikai felszereltsége megfelelő: számítógép, fénymásoló, telefon, internet, laptop, 

projektor áll rendelkezésünkre. Az IKT eszközöket rendszeresen alkalmazzuk a nevelő-, 

fejlesztő munkánk során. 

A nevelő munkánk hatékonysága, szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében kiemelt 

figyelmet fordítunk intézményünk tárgyi felszereltségének folyamatos bővítésére. 

Rendszeresen keressük a pályázati lehetőségeket az alap felszereltségen túli eszköztár 

bővítésére. 

 

 

4.4 Társadalmi hatás 
 

Mint nevelési intézmény az óvoda nem függetleníthető a környezeti hatásoktól, hiszen a nevelés 

mindenkor a társadalomtól, embertől függő, kollektív tevékenység. A mindenkori társadalom 

kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. 

Átalakuló társadalmunkban átértékelődik a szemléletmód, az értékrendszer, változik a nevelés 

gyakorlatában megjelenő értékközvetítés tartalma. A gyermek személyiségének fejlődése 

szempontjából meghatározó az a szemléletmód, hogy az őt nevelők mit tartanak értéknek, és a 

mindennapokban ezt hogyan közvetítik feléjük. Ezek a nevelési célok, módszerek és az 

eszközök kiválasztásánál, alkalmazásánál is megjelennek.   

Az értékközvetítés - mint nevelési cél - több területet helyezhet előtérbe. Óvodáinkban ezek a 

természetközelség (a természeti és ökológiai környezettel való együttélés és az alapvető 

természetvédelmi ismeretek), a társadalmi és helyi elvárásokhoz való alkalmazkodás, a 

hagyományok őrzése.   
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Óvodáink a közösségalakítás és az önmegvalósítás színterei, hiszen a közösségi lét az ember 

számára életszükséglet. A közösségben való együttélés során szerezhetünk tapasztalatokat az 

igazságos, rendezett és felelősségteljes együttélés alapfeltételeiről. A közösség erősebbé tesz, 

védettséget biztosít, örömet nyújt, együttműködésre késztet.  

Fontos feladatunk, hogy segítsük a különböző közösségek kialakulását, fejlődését, és 

biztosítsuk az önmegvalósítás feltételeit. Az egyén fejlődésének, kiteljesedésének 

elengedhetetlen feltétele, hogy az óvodai közösségek jól működjenek. 

Ezeknek a feladatoknak csak egy tevékenység központú, öröm és sikerorientált, készség 

és képességfejlesztő, értékközvetítő óvoda felelhet meg, mely tiszteletben tartja a gyermek 

egyéni sajátosságait, jogait, valamint tudatosan épít a gyermeki cselekvési kedvre. Ennek 

a szemléletnek a hosszútávon megjelenő társadalmi értéke egy asszertív, közösségi 

szerepet bátran vállaló, nyitott, önazonos, reális önismerettel rendelkező társadalmi 

szempontból kompetens személyiség.  

 

 

4.5 Alapvető módszereink 
 

Nevelési, fejlesztési folyamatunk sikerességének előfeltétele az, hogy alaposan ismerjük a 

különböző nevelési, fejlesztési módszereket és azokat a megfelelő körülmények között 

alkalmazni is tudjuk. Fontos, hogy helyesen válasszuk ki azokat, mert ezzel jelentősen 

befolyásolhatjuk a nevelési folyamat eredményességét, sikerét. A jól megválasztott 

módszerekkel  nevelési céljaink és feladataink megvalósítását szolgáljuk, figyelembe vesszük 

a gyermekek személyiségét, az egyéni és életkori sajátosságokat, illetve az egyéni 

képességeiket.  

Nevelés, fejlesztés, ismeretnyújtás során a leggyakrabban alkalmazott módszereink:  

· bemutatás,  

· magyarázat,  

· szemléltetés,  

· ismétlés,  

· beszélgetés,  

· elbeszélés,  

· elemzés,  

· mesélés,  

· gyakorlás,  
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· ellenőrzés,  

· segítségadás,  

· ösztönzés,  

· biztatás,  

· bábjáték,  

· mesejáték,  

· színjáték. 

 

Egyéb módszereink: 

· személyes példaadás 

· normák közvetítése 

· egyénre szabott pedagógiai tervezés 

· képességfejlesztő játékok 

· vita 

· folyamatos pozitív megerősítéssel a pozitív én-kép alakítása 

· pozitívumokat kiemelő értékelés 

· körjáték, 

· felfedező játék 

· szimulációs játék 

· diavetítés 

· gyermek önálló mesemondása 

· ismert mese átstrukturálása  

· mesedramatizálás 

· kooperatív tanulás módszere 

· projekttervezés 

· drámajáték 

· modell értékű személyek bemutatása  

· tapasztalatok, élmények és tevékenységek útján történő ismeretátadás, 

· kompetenciafejlesztés. 

Az általunk szabadon kiválasztott módszerek jól segítik nevelőmunkánk hatékonyságát. 
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5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 
 

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés a 

családi nevelés kiegészítője, segítője, figyelembe véve a családok sajátosságait, 

szokásait. 

 A nevelés során olyan értékeket közvetítünk, amelyek örök érvényűek, a már 

kialakult pedagógiai értékeket pedig igyekszünk megőrizni, átadni.  

 Óvodai nevelésünk minden esetben gyermekközpontú, személyközpontú, 

befogadó.  

 A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, bizalom övezi.  

 A gyermeket megilleti jogainak érvényre juttatása, gondoskodás, emberi 

méltóságának tiszteletben tartása, megbecsülése, minden helyzetben érdekeinek 

figyelembevétele, védelme.  

 Az óvoda inkluzív (befogadó) szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a 

gyermeki személyiség individuális – egyedi - vonásaiból kiindulva a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva az óvodai neveléshez 

való egyenlő hozzáférés lehetőségét.  

 Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának, tudatosan kerüljük a 

nemi sztereotípiák erősítését.  

 A szabad játék dominanciájának megőrzése nagyon fontos számunkra, hiszen a 

játékba integrált cselekvéses tanulás a személyiségfejlesztés legfontosabb színtere. 

Ennek megfelelően nevelőmunkánkat tudatosan, de nem mereven tervezzük, 

rugalmasan követjük a szabad játék logikáját.  

 Minden gyermeket saját képességeihez, személyiségéhez, szükségleteihez mérten 

fejlesztünk, törekedve arra, hogy önmagához képest fejlődjön, készségeit, 

képességeit komplexen fejlesztjük. Észrevesszük, értékeljük a gyermek azon 

készségeit, képességeit, amelyek csak rá jellemzőek.  

 Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, 

a hozott hátrányok kompenzálására, az egyéni különbözőségek elfogadására.  

 Szükség esetén ismereteinkhez, feltételeinkhez mérten biztosítjuk a multikulturális 

nevelés és interkulturális nevelés során az önazonosság megőrzését, ápolását, 

erősítését, az integráció lehetőségét.  

 Törekszünk a környezettudatos magatartás kialakítására.  
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 Nevelőmunkánkban biztosítjuk az innovatív pedagógiai törekvések 

érvényesülését.  

 

 

6. ÓVODÁINK NEVELÉSI CÉLJAI 
 

 

 „ A gyereknek joga van a szeretetre és arra, hogy viszont szerethessen”  

                                                                                                          /Erich Fromm/  

 

 A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és 

egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.  

 A minél zökkenőmentesebb óvoda-iskola átmenethez szükséges testi, lelki, értelmi és 

szociális érettség kialakítása.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: a hátrányos (HH)- és halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH), a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzdő (BTMN), 

a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek felzárkóztatása, segítése, valamint a 

tehetséges gyermekek egyéni fejlesztése.  

 Tudatos nevelési folyamatunkkal segítséget adunk ahhoz, hogy a gyermek megismerje, 

megértse, elfogadja önmagát, minél reálisabb önképpel rendelkezzen.  

 A környezet megóvására irányuló szokások kialakítása, valamint a gyermekek 

környezettudatos szemléletének és magatartásának formálása.  

 Az egészséges életmód és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé 

fejlesztése.  

 A gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával, a gyermeki kompetenciák 

fejlesztésével, a környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel 

rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekek nevelése.  

 Preferáljuk az individualizálva szocializálást, amely az egyén szintjén: a személyes 

választás szabadságát, a személyes tér védelmét, míg közösségi szinten: egymás és a 

különbözőségek elfogadását, tiszteletét és szeretetét jelenti.   

 A nyelvi - kommunikációs nevelés előtérbe helyezése, ami keretet ad a konstruktív 

kommunikációnak, kooperációnak, problémamegoldásnak.  
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 Az egyéni sajátosságok, az érési ütem és az eltérő képességek figyelembe vételével a 

személyre szabott differenciálás. 

 A belső tanulási motiváció kialakulása, az önkifejezés kibontakoztatása, az alkalmazni 

képes tudás megszerzése, a kulcskompetenciák megalapozása.   

 

 

7. A NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 
 

 Egészséges életmód alakítása;  

 Zöld Óvodáink környezeti nevelése, ZÖLD ÓVODA Program; 

 Érzelmi nevelés és szocializáció; 

 Anyanyelvi-, nyelvi-, kommunikációs- és értelmi nevelés, fejlesztés; 

 

7.1 Egészséges életmód alakítása 
 

Alapvető feladatunk az óvodában a gyermekek testi, lelki egészségének védelme, erősítése, 

szükségleteinek kielégítése. Az egészséges életmódra nevelés óvodánk egyik kiemelt feladata. 

Figyelmünket elsősorban az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére helyezzük, ezzel 

is segítve a gyermekek szemléletének formálását, az egészséges életmód alakítását. Nagyon 

fontosnak tarjuk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését, amely az 

egészségtudatos magatartás formálásának eszköze, és segíti a mozgás preventív egészségügyi 

hatásainak tudatosítását is. Óvodáinkban ismeretek átadásával, élmények, tapasztalási 

lehetőségek biztosításával, példaadással segítjük elő az egészséges életmód alakítását, a lelki 

egészség megőrzését. 

Az óvodai élet minden fázisában kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére, harmonikus, összerendezett mozgásuk, testi képességeik fejlesztésére. Ezt csak 

rendszeres mozgással, változatos eszközök, gyakorlási lehetőségek biztosításával érhetjük el. 

Arra törekszünk, hogy testileg, lelkileg egészséges gyermekeket neveljünk, számukra örömöt 

jelentsen a mozgás, kialakuljon mozgás iránti vágyuk.   

 

Célunk: a gyermekek szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakítása, testi, lelki 

egészség megőrzése, testi fejlődésük elősegítése, az egészséges életvitelre való felkészítés, 

valamint a prevenció. 
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Általános feladataink:  

 az egészséges életmód szokásainak megalapozása; 

 egészségmegőrzés, betegség megelőzés szokásainak alakítása; 

 a gyermekek mozgásigényének kielégítése, testi képességeik fejlesztése; 

 környezetük védelmével kapcsolatos szokások kialakítása; 

 szakemberek bevonásával korrekciós, prevenciós feladatok ellátása; 

 a gyermekek korának megfelelő életritmus kialakítása. 

 

Napirend és hetirend kialakításának elvei:  

 

 a gyermeki szükségletek kielégítésének biztosítása a rugalmassággal;   

 a gyermek érzelmi biztonságának kialakítása a keretjelleggel;  

 az egyéni érési ütem tiszteletben tartása, a párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek szervezésének biztosítása a kötetlenséggel;   

 a tevékenységek egymásra épülő folyamatának biztosítása a rugalmas heti renddel.  

 

 

Táplálkozás:  

 

Célunk: az egészséges táplálkozási szokások kialakítása, az ehhez szükséges feltételek 

megteremtése. 

Feladataink: 

 a kulturált étkezéshez megfelelő nyugodt környezet és légkör biztosítása; 

 a helyes evőeszköz használat elsajátíttatása;  

 a kulturált étkezési szokások, illemszabályok megismertetése, betartatása; 

 rendszeres gyümölcs,- zöldség fogyasztásra szoktatás, lehetőség szerint napi szinten; 

 egészséges és nem egészséges ételek közötti különbség tudatosítása;  

 az ivóvíz folyamatos biztosítása;  

 zsírszegény, sószegény, és csökkentett cukortartalmú ételek fogyasztásának 

szorgalmazása. 
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Testápolás: 

 

Célunk: A helyes testápolási szokások elsajátíttatása, valamint a tisztaság iránti igényük 

alakítása. 

Feladataink: 

 a tisztálkodáshoz szükséges feltételek, eszközök biztosítása, az önkiszolgálás 

lehetőségének megteremtése; 

 a tisztálkodás folyamatának bemutatása, gyakoroltatása, a sorrend rögzítése; 

 a tisztálkodási eszközök rendben tartására szoktatás; 

 a helyes WC használat elsajátíttatása, az intimitás biztosításával; 

 a tisztaság iránti igény alakítása; 

 a tisztálkodás egészségre gyakorolt hatásának tudatosítása, 

 a helyes kézmosás, fogmosás bemutatatása szakember által is;  

 

 

Öltözködés: 

 

Célunk: A helyes öltözködés sorrendjének elsajátíttatása, a gyermekek önállóságának, 

igényességének fejlesztése.  

Feladataink: 

 a helyes öltözködési sorrend bemutatása, gyakoroltatással a folyamat rögzítése; 

 elegendő idő biztosítása az önállóság kialakulásához; 

 a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni érésüknek figyelembe vétele; 

 környezetükkel és önmagukkal szembeni igényesség alakítása; 

 a mindenkori időjárásnak megfelelő öltözködés elsajátíttatása. 

 

Mozgás: 

 

Célunk: A gyermekek mozgásigényének kielégítése, a harmonikus összerendezett mozgás 

kialakításának elősegítése, testi képességeik fejlesztése, egészségük megőrzése. 

Feladataink: 

  a gyermekek napi mozgásigényének kielégítése;  

 időjárástól függően a napi levegőzés biztosítása;  
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 az udvaron található mozgásfejlesztő eszközök felhasználásával változatos 

mozgásformák gyakoroltatása; 

 rendszeres mozgással a testi képességeik fejlesztése, gyermekek edzése; 

 úszásoktatás lehetőségének felkínálása; 

 a multifunkcionális, műfüves pálya adta lehetőségek kihasználása. 

 

Pihenés: 

 

Célunk: Nyugodt légkör megteremtésével a gyermekek délutáni pihenésének biztosítása. 

 

Feladataink: 

 a gyermekek szükségleteinek megfelelően a nyugodt pihenés feltételeinek 

megteremtése; 

 a gyermekek ráhangolása a pihenésre. 

 

 

 

7.2 Környezettudatos magatartás alakítása, Zöld Óvodáink környezeti 

nevelése 
 

Óvodáinkban a környezeti nevelést a 21. század elvárásainak megfelelően valósítjuk meg, 

természetes módon építjük be a környezettudatos magatartást megalapozó tartalmakat. 

Elkötelezetten, napjaink igényeinek, elvárásainak megfelelően ismertetjük meg a gyermekeket 

a fenntartható életvezetés alapjaival. Pedagógiai programunkban a környezet védelméhez és 

megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítását meghatározó 

alapelveinkben kiemelt fontosságú a gyermekeink önálló véleményalkotásának, döntési 

képességének fejlesztését segítő pedagógiai attitűd.  

 

Óvodai nevelésünk lehetőségei a zöld óvodai tartalmak megjelenítésében 

Az óvodai nevelés alapozó szerepet tölt be, hiszen az első intézményes lehetőség a gyermekek 

életkorának megfelelő környezettudatos gondolkodás és magatartás alakítására. 
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A tanulási folyamat során a fenntarthatóság pedagógiájának közvetítésére tág teret nyújtunk, 

elősegítjük a pozitív érzelmi viszony kialakulását a természeti környezethez, az emberi 

alkotásokhoz. Lehetősége van a gyermekeknek külső helyszíneken szervezett - a valóság 

felfedezésére irányuló -, cselekvésbe ágyazott közvetlen tapasztalatszerzésre. Lehetőségük van 

a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, valamint a tárgyi kultúra értékein keresztül 

is megismerkedni az őket körülvevő világgal.  

 

Célunk: 

 A fenntarthatóságra nevelés. A „zöld oviság” ismertségének propagálása során célként 

fogalmazódik meg a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a 

helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, 

népszerűsítése.  

 Az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának alakítása.  

 Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, 

megismertetése.  

 

Feladataink: 

 

 a személyes higiénia fejlesztése az egészséges és környezettudatos életvitel szokásainak 

kialakításához; 

 ismeretek nyújtása gyermekeinknek arról, hogyan védjék meg az élőlényeket, 

környezetüket, ezekhez igazítva a kívánatos szokások kialakítását; 

 aktív megtapasztaltatás módszerével vagy csoportos kirándulásaink során, egyéni 

beszélgetések, játszódélutánok, udvarrendezés, hulladékgyűjtés alkalmával bemutatjuk 

óvodai nevelésünk „zöld tartalmait”, a környezettudatos értékrendünket. 

 

Pedagógiai programunk részét képezi a Zöld Óvoda Program melléklet, amely magába 

foglalja a zöld óvodai kompetenciákat, a kritériumrendszer alapján végzett tevékenységeinket, 

a gyermekeink fejlődésében bekövetkező pozitív változásokat, humánerőforrásainkat. 
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Óvodáink zöld jeles napjai 

 

Óvodáinkban sokéves hagyomány egyes környezetvédelmi „zöld” jeles napok megünneplése. 

Jelesek, hiszen más tartalommal bírnak, más módszereket, eszközöket, „ünneplési módot” 

igényelnek, mint az óvodai hétköznapok. Ezeken a napokon különösen fontossá válik a 

környezetünk védelme. A jeles napok tartalma, mondanivalója a 3-7 éves gyermekek számára 

jól közvetíthetőkké, érzelmileg közel hozhatókká válnak hozzájuk. A felkészülés, a 

ráhangolódás, a tevékenységet megelőző gyűjtőmunka felkészít a jeles nap élményeinek 

befogadására.  

Különböző formában megvalósuló jeles napjaink:  

 Európai Autómentes Nap - szeptember 22.  

 Állatok világnapja - október 4.  

 Víz világnapja – március 22.  

 Föld napja – Április 22.  

 Madarak és fák Napja – Május 10.   

 

 

7.3 Érzelmi nevelés és szocializáció 
 

   

Elsődleges fontosságúnak tartjuk, hogy biztonságos, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, 

amelyben a gyermekek jól érezik magukat. Következetes szokás- és szabályrendszer 

kialakításával a gyermekek biztonságérzetét erősítjük. Ideális csoportlégkör kialakításával 

változatos tevékenységeket, közös élményeket és a választás lehetőségét biztosítjuk a 

mindennapok során. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek elfogadják egymást. Törekszünk 

arra, hogy olyan attitűdöket alakítsunk ki a gyermekekben, amelyek a szűkebb, tágabb 

környezetükhöz, a szülőföldhöz való kötődésüket segítik.  

 

Célunk:  

Szeretetteljes, biztonságos légkörben közös élmények biztosítása, pozitív modell nyújtása, 

következetes szokás- és szabályrendszer kialakítása, illetve a helyes viselkedésformák 

gyakoroltatása. 
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Feladatunk: 

 az adott szituációnak megfelelő érzelmi reakciók tudatosítása, megerősítése; 

 közösségi kapcsolatok erősítése; 

 érzelmi intelligencia fejlesztése;  

 asszertív viselkedésnek teret adó szemlélet kialakítása; 

 alapvető érintkezési, udvariassági formák elsajátíttatása; 

 a választás lehetőségének biztosításával a közös tevékenységekbe való bekapcsolódás 

elősegítése; 

 a gyermekek szociális érzékenységének alakítása; 

 a gyermek önállóságra szoktatása, a fokozatosság elvének figyelembe vételével; 

 konfliktuskezelő és problémamegoldó képességük fejlesztése, szükség szerinti 

segítségnyújtás;  

 a nehezen vagy lassan szocializálható gyermekek nevelésében szakemberek 

segítségének kérése. 

 

 

 

7.4 Anyanyelvi-, nyelvi-, kommunikációs- és értelmi nevelés, fejlesztés 
 

A beszéd és a gondolkodás szoros kapcsolatban áll, ezért az anyanyelvi nevelést kiemelten 

kezeljük, mert ezáltal a gyermekek nem csak tisztábban és jobban fognak beszélni, hanem 

gondolkodásuk is fejlődik. Az anyanyelvi-, nyelvi nevelés az óvodai nevelésünk szerves 

része, áthatja egész napunkat, valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósul, a 

személyiség fejlesztés egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze. Olyan élménygazdag, 

tevékenységgel teli, beszélő környezetet, kellemes nyugodt légkört teremtünk, ahol a 

gyermekek szívesen és bátran beszélhetnek, kérdezhetnek.  

Az óvodába lépő gyermekek már rendelkeznek bizonyos fokú kommunikatív képességgel, ami 

mindegyiküknél más és más szintű, ezért arra törekszünk, hogy megismerjük a gyermekek 

képességeit, ismereteit, nyelvi kompetenciáit, mivel ezek nevelésünk alapjául szolgálnak. 

Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi családokból érkező gyermekek nyelvi fejlettségének 

megismerésére, magyar nyelvű szókincsük bővítésére. Az óvodás korú gyermekek között egyre 

több a beszédhibás, fejlesztésükhöz logopédus segítségét vesszük igénybe. A felismert, kiemelt 
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képességű gyermekek segítésére is nagy figyelmet fordítunk, és tehetségazonosításra irányítjuk 

a nekik megfelelő intézménybe.   

Nyelvi fejlődésüket pozitívan befolyásolja a helyes beszédpéldát adó, választékosan kifejező 

nyelvi magatartásunk. Fontos, hogy ehhez pozitív érzelmi viszonyt alakítsunk ki a 

gyermekekkel. Arra törekszünk, hogy minél több anyanyelvi élményt nyújtsunk óvodásainknak 

gyakori mondókázás, mesélés, éneklés, bábozás, drámajáték, hagyományápoló tevékenységek 

közben is. A kommunikáció által erősítjük a gyermekek biztonságérzetét, növeljük 

tájékozottságukat, gazdagítjuk ismereteiket, kapcsolataikat, ösztönözzük, fenntartjuk 

természetes beszéd és kommunikációs kedvüket, fejlesztjük anyanyelvi kultúrájukat. 

Az értelmi képességek fejlesztését a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori 

sajátosságaira, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve változatos 

tevékenységekben valósítjuk meg. 

 

Célunk:  

A magyar nyelv helyes használatának, szeretetének kialakítása, a természetes beszéd, a 

beszédkedv ösztönzése, fenntartása. A gyermekek kognitív képességeinek, kreativitásuknak 

fejlesztése a különböző tevékenységek, tapasztalatok, élmények által. 

 

Feladataink: 

 az anyanyelv ismeretére, szeretetére nevelés; 

 a magyar nyelv szépségeinek, árnyalatainak megismertetése modell értékű 

kommunikációval; 

 érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, támogató, környezet megteremtése; 

 nyelvhelyességi és beszédhibák korai felismerése, szükség esetén a gyermekek 

szakemberhez történő irányítása; 

 beszédkedvük felkeltése, fenntartása; 

 az egyéni képességeknek megfelelő differenciálás; 

 a gyermekek beszédészlelésének, beszéd-megértésének fejlesztése; 

 spontán beszédhelyzetekkel beszédaktivitásuk fokozása; 

 a gyermekek nyelvi kompetenciáinak, ismereteinek feltárása; 

 a gyermekek személyiségfejlődésének segítése, személyre szabott, pozitív 

visszajelzéssel, megerősítéssel, értékeléssel; 
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 kifejezőkészség, önkifejezés segítése bábozással, dramatizálással, drámajátékok 

alkalmazásával; 

 a nyelvi- és kommunikációs képességeik kibontakoztatása;  

 a kommunikáción túli, metakommunikatív közlések alkalmazása; 

 az irodalmi művek iránti érdeklődés felkeltése, fokozása életkornak megfelelő irodalmi 

élményekkel;   

 spontán és tervezett anyanyelvi játékok beépítése az egyén és a csoport fejlettségi 

szintjének megfelelően; 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, fejlesztési lehetőségek megbeszélése, 

szülők tájékoztatása;   
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8. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

8.1 JÁTÉK 
 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A gyermek játéka önként vállalt, szabad, örömteli és többnyire 

vágykielégítő tevékenység. Nincs semmi olyan egyéb tevékenység ebben az életkorban, amely 

olyan mértékben volna képes hatni a gyermekek szinte valamennyi pszichés, motoros és 

szociális személyiségkomponensére, mint a játék. Mivel a gyermekek énje legőszintébben a 

játék során mutatkozik meg, a játéktevékenységük megfigyelésével tudjuk a legpontosabb 

információkat gyűjteni a gyermekekről. Mindezek ismeretében a szabad játék kiemelt helyet 

foglal el óvodáink életében. 

Célunk: 

Olyan változatos helyzeteket, feltételeket teremteni, melyek a legjobban segítik a gyermekek 

önfeledt, szabad játékát, a személyiségfejlődésük érdekében. 

Feladataink: 

 a nyugodt légkör és az elmélyült játék feltételeinek kialakítása; 

 a napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára; 

 minél hosszabb ideig tartó egybefüggő játékidő megteremtése; 

 a játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása, 

 ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához; 

 a kezdeményezéseket a gyermekek spontán játékából indítsuk; 

 a játék személyiségfejlesztő hatásának tudatos alkalmazása; 

 az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek biztosítása; 

 szükség esetén bekapcsolódunk a játékba, együtt játszunk a gyermekekkel (szükség 

szerint alá-, mellérendelt-, vagy vezető szerepben); 

 a lehetőség megteremtése, hogy a gyermekek egyéni ötletei és kérései 

megvalósulhassanak; 

 a gyermekek játékának objektív szempontok alapján történő megfigyelése és értékelése; 

 a gyermeki konfliktushelyzetek minél önállóbb megoldási módozatainak 

megismertetése; 
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 a játékot-, mint összetett tevékenységet -, közvetett módszerekkel befolyásoljuk a 

nevelési célok elérése érdekében. 

Emellett olyan tulajdonságok fejlődésének elősegítése a feladatunk a játék során, amely később 

a társadalomba való beilleszkedést nagymértékben elősegítheti, úgymint:  

· a társakkal való együttműködés; 

· a játékon belüli önállóság;  

· a másik gyermek játékának tiszteletben tartása;  

· kezdeményezőkészség;  

· kivárás képessége;  

· mások mozgósításának képessége;  

· az alá- fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítása;  

· megfelelő kommunikációs stratégiák (egyezkedés-egyeztetés, a mindenkori 

legoptimálisabb megoldások megtalálása érdekében). 

 

Módszertani alapelveink: 

 a biztonságos játék feltételeinek megteremtése, fenntartása; 

 annak biztosítása, hogy a szabad játék túlsúlya érvényesülhessen; 

 az elmélyült, nyugodt játék lehetőségének megteremtése és fenntartása; 

 a játszóhelyek alakítása a gyermeki igényeknek megfelelően; 

 a gyermek érzelmi alapú élményeinek, ötleteinek kötetlen formában történő 

kibontakoztatása; 

 a gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

 

A játékvezetés általános elvei:  

 preferáljuk a szabad játék elsődlegességét;   

 a saját tárgy – tárgyi környezet feletti kompetencia erősítése;  

 szociális és társas elismerés elnyerése; 

 státuszváltás lehetősége;  
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 a mindenkori fejlettségi szintnek megfelelő differenciált játéktevékenységek 

támogatása;   

 általános elvárások helyett az egyéni karakterek pozitív erősítése;  

 egyéni tapasztalat preferálása;  

 az elvárások verbális megfogalmazása helyett, személyes példaadás; 

 a játékirányítás módszerét váltsa fel a támogató, reflektív módszertan; 

 a játékeszköz átadása önkéntes;  

 pozitív erkölcsi elismerés preferálása.   

 

Játékformák: 

 

Gyakorlójáték: 

Gyakorlójáték során olyan újszerű cselekvéssort ismételget a gyermek, amely örömet okoz 

neki. E játék kiindulópontja a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker, amely újra meg 

újra ismétlésre készteti a gyermeket. Az ismétlés később ritmikussá válik, vagy valamilyen 

előre meg nem szabott spontán kialakuló szabály szerint megy végbe. Így válik a funkció 

gyakorlása játékká, örömforrássá. A gyakorló játékban fontos szerepe van a „magam csinálom, 

már tudom, motívumnak is, ezért fontos tényezője az „én tudat” kialakulásának. A 

gyakorlójáték a 3-4 éves korosztály jellemző tevékenysége. 

Szerepjáték: 

A szerepjáték a gyakorlójáték keretei között bontakozik ki és óvodáskor végére éri el kifejlett 

formáját. Ez az a játékforma, amelynek keretén belül a gyermekeknek a legtöbb alkalmuk nyílik 

arra, hogy a társas viselkedés különböző formáit gyakorolják. A gyermekek szerepjátéka 

ismereteiket, tapasztalataikat, elképzeléseiket és az ezekhez kapcsolódó érzelmeiket tükrözi 

szubjektív módon. Játékukban – különösen – a hozzájuk érzelmileg közelálló felnőtteket és 

társaikat utánozzák. Azonosulnak a felnőttek cselekvéseivel, megnyilvánulásaival, 

megjelenítik a felnőttek és a gyermekek kapcsolatait. 
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Szabályjáték: 

Olyan tevékenysége a gyermeknek, amely meghatározott szabályok szerint zajlik, így már 

bizonyos fokú szabálytudatot feltételez. A szabályok határozzák meg a játékkezdés módját, 

menetét, befejezését, egy-egy szakaszának lezárását. A játék meghatározza a gyermek 

magatartását, egymáshoz és a csoporthoz való viszonyát. A szabályokat önként vállalják, és 

nem változtathatják meg önkényesen a játék során. Ez az a játékfajta, amelyben a legjobban 

fejlődik szabálytudatuk és kudarctűrő képességük. 

Konstrukciós játék: 

A játék lényege: maga az alkotás, mely fejlettebb pszichikus funkciókat feltételez. A 

gyermekeket az alkotás öröme, a sokféleképpen összeállítható építőelem készteti a 

konstruálásra. Konstruálás során nem csak az a fontos, hogy mit hoz létre a gyermek, hanem az 

is, hogyan, miképpen alakul ki a konstrukció. A céltudatos cselekvés válik a játéktevékenység 

alapjává. 

Dramatizálás: 

Olyan tevékenység, amely során a gyermekek irodalmi élményeiket szabadon választott, 

kötetlen módon jeleníthetik meg. Dramatizálásukban olyan élményeket, érzelmeket 

elevenítenek meg, amelyek közel állnak hozzájuk, foglalkoztatják őket. Lehetőséget nyújt ez a 

játékforma arra is, hogy újra éljenek olyan, esetleg frusztráló hatással bíró élményeket is, 

amelyeket csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak feldolgozni. A gyermek az ezt követő 

cselekvés által dolgozza fel a mese kapcsán felmerülő feszültségeket, melynek egyik formája 

lehet a dramatikus játék. Létrejöttéhez elengedhetetlen a gyermekek gyakorló és 

szerepjátékából jövő tapasztalata. 

Barkácsolás: 

A barkácsolás olyan játékforma, melynek során meglévő eszközből kreatív módon valami újat 

hoz létre a gyermek, legyen az játékeszköz, egyszerűbb ajándéktárgy vagy dekoráció. Az így 

elkészített játékeszközök gazdagítják a gyermekek szerepjátékát, dramatizálását. 

 

Alkalmazott módszereink: 

Beszélgetés, mintaadás, magyarázat, kipróbálás, tanakodás, kísérletezés, véleménykérés, vita, 

vizsgálódás, kutatás, kételkedés, provokálás, rávezetés, ötletadás, kísérletezés, ellenőrzés, 

pozitív megerősítés, értékelés, dicséret, buzdítás, példamutatás. 
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Feltételek: 

 nyugodt, derűs légkör pozitív attitűddel és konstruktív konfliktuskezeléssel 

(győztes/győztes kimenet); 

 elegendő idő biztosítása; 

 rugalmasan alakítható tér biztosítása;  

 elegendő, képességeiknek megfelelő változatos tevékenységet lehetővé tevő 

játékeszközök felkínálása. 

 

 

8.2 MOZGÁS 
 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hat a 

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

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. A komplex testmozgások 

együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére (önkontroll, szabálykövető társas 

viselkedés, együttműködés). 

Célunk 

Az óvodai mozgásfejlesztéssel alapvető célunk a gyermekek természetes mozgáskedvének 

megőrzése és a mozgás megszerettetése. A rendszeres mozgással az egészséges életvitel 

kialakításához fontos alapok megteremtése, valamint a mozgástapasztalatok bővítése. A 

megfelelő mozgáskészség kialakítása, a testi képességek, a fizikai erőnlét fejlesztése, valamint 

mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. A mozgás 

segítségével igyekszünk az idegrendszert megfelelő fejlettségi szintre juttatni, mely által az agy 

funkcionális egységei is összehangoltabb működésre lesznek képesek, ezáltal a gyermekek 

képessé válnak a finomabb mozgások elvégzésére, mint pl. a ceruzafogás, viselkedésük pedig 

kiegyensúlyozottabbá válik. Ha a gyermek ebben a korban nem kapja meg a megfelelő mozgási 

lehetőségeket, motoros képességei visszamaradhatnak, és ez kihat a szellemi fejlődésére, 

érzelmi életére és szervezetére egyaránt, amely negatívan befolyásolhatja későbbi iskolai 

teljesítményét is. 
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Feladataink: 

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

felkínálása; 

 a gyermekek életkori sajátosságainak, eltérő fejlődésbeli ütemüknek figyelembe 

vételével különböző mozgásos tevékenységek tervezése; 

 elegendő ismétlési alkalom és megfelelő számú gyakorlási lehetőség biztosítása; 

 a módszertani terminológia alkalmazása, a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelő mértékben; 

 mintaértékű gyakorlatbemutatás, vagy magyarázattal kísért bemutattatás alkalmazása; 

 a pozitívumok kiemelésével ösztönözzük a gyermekeket az elvárt mozgás 

megvalósítására; 

 differenciált feladatok adásával a nagy- és finommozgások, egyensúlyérzék, testséma, 

fizikális erőnlét, szem-kéz-láb koordináció fejlesztése; 

 szülők ösztönzése, motiválása arra, hogy minél több mozgási lehetőséget biztosítsanak 

gyermeküknek az óvodán kívül is (különböző sportegyesületeknél). 

 

Szabad mozgásos játék (csoportszobában, udvaron): 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni - mászni, 

mozogni. Az őket körülvevő felnőttek szemléletétől és a megfelelő feltételek megteremtésétől 

függ, hogy megmarad-e természetes mozgáskedvük. Fontos feladatunk ezért, hogy megőrizzük, 

ha szükséges, felkeltsük ezt a mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá. Lényeges a megfelelő 

motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek 

pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok megtanítása. A szabad 

játéktevékenységben célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, 

érdeklődésének, temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet. Mozgás során tanuljanak 

meg egymáshoz alkalmazkodni, tartsák tiszteletben egymást. A jó hangulatú tevékenység a 

gyermekek számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket, így a mozgás 

természetes módon épül be a gyermekek spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik.  
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Mindennapos mozgás: 

Minden korcsoportban naponta egyszer, 10-20 perces időtartammal szervezzük meg a délelőtt 

folyamán. Lehetőség szerint megfelelő ruházatban, a szabadban, jó levegőn tartjuk, de ha ez 

akadályba ütközik, akkor ablaknyitással gondoskodunk a friss levegőről. A tevékenység 

tartalmát az óvodapedagógus határozza meg, törekedve a játékosságra, a teljes test 

megmozgatására, a pozitív élmény nyújtására, szem előtt tartva a gyermekek fejlettségi szintjét. 

A változatosságra törekedve megvalósulhat zenés torna formájában is és alkalmazhatunk 

különböző kézi szereket is. A gyermekeknek megfelelő terhelést biztosítunk az aktivitási 

szintek változtatásával. Az ily módon kiváltott fizikai cselekvési kedv előhívja és erősíti a 

szellemi aktivitást is. 

Irányított tevékenységként: 

Ez az a tevékenység, melyet minden korcsoportban kötött szervezeti formában, heti egy 

alkalommal tartunk. Amennyiben lehetőség van rá, a tevékenységet az udvaron, a friss levegőn 

valósítjuk meg, ha ez nem lehetséges, akkor ablaknyitással juttatjuk a gyermekeket oxigén dús 

levegőhöz.  

A tevékenységek megtervezésénél mindig figyelembe vesszük a csoport általános fejlettségét, 

a fejlődés ütemét. Ehhez igazodva döntjük el az egyes mozgásformák ismétlésének a számát és 

intenzitását. A feladatok végrehajtásánál nem az az elsődleges célunk, hogy a gyermekek 

tökéletesen kivitelezve végezzék el a gyakorlatokat, inkább olyan készségek és képességek 

kialakítására törekszünk, amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését is. 

A mozgás tevékenységek anyaga az atlétikai, torna, illetve játékjellegű gyakorlatokból tevődik 

össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk, a feladattól 

függően eszközként vagy célként. Alkalmanként speciális gyakorlatokat is beiktathatunk a 

testalkati deformitások megelőzése érdekében (lábboltozat erősítés, gerinctorna). 

Módszertani alapelveink: 

 a gyermekek mozogjanak sokat;  

 a mozgásos foglalkozások anyaga egymásra épüljön, betartva a fokozatosság elvét; 

 egészségük és testi épségük megóvása érdekében a játék és tornaeszközök 

biztonságosak legyenek; 
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 a mozgás a gyermek számára élményt, sikert, tanulási lehetőséget adjon;  

 szem előtt tartjuk, hogy az értékelés a játék folyamatára irányuljon, ne a végeredményre;  

 erősítjük akarati tulajdonságaikat, együttműködő és problémamegoldó képességüket;  

 a rendszeres testmozgás biztosításával hozzájárulunk az egészséges életmód 

szemléletének formálásához;  

 

 

A tevékenység során alkalmazott módszereink: 

Ráhangolás, a motiváció fenntartása, bemutatás, bemutattatás, felidézés, magyarázat, 

ösztönzés, buzdítás, bátorítás, személyes minta- és példaadás, kivárás, türelem, pozitív 

megerősítés, differenciált feladatadás, differenciált segítségadás, problémamegoldás, 

önellenőrzés igénye. 

 

Feltételek: 

 a mozgás megvalósításához szükséges hely, elegendő idő, rugalmas napirend, 

 friss levegő, 

 megfelelő ruházat 

 biztonságos, változatos, színes eszközök. 

 

 

8.3 VERSELÉS, MESÉLÉS 
 

A mese és a vers különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és 

világképének formálására, a későbbiek során hozzájárul - a belső képi világ 

megteremtésével - az értő olvasás képességének megalapozásához.  Visszaigazolja a 

kisgyermek szorongásait, és egyben feloldást és megoldást kínál.  

Célunk: 

A 3-7 éves korú gyermekek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének elősegítése, nyelvi- és 

kommunikációs képességeinek fejlesztése a gyermekirodalom esztétikai, művészi hatásaival. 

Fontosnak tartjuk a komplex élménynyújtást, személyiségfejlesztést. 
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Feladataink: 

 megfelelő alkalom teremtése – a spontán helyzetek kihasználásával is – naponta a 

mondókázásra, verselésre, mesehallgatásra; 

 megfelelő hely és hangulat kialakítása az irodalmi művek átélésére; 

 az irodalmi művek kiválasztásánál az adott gyermekcsoport képességeinek és életkori 

sajátosságainak figyelembe vétele; 

 fokozatosság, tervszerűség és rugalmasság szem előtt tartása a munkánk során; 

 változatos eszközökkel ösztönözzük a mesék, versek meghallgatását, tanulását; 

 elegendő lehetőséget biztosítása a gyermekek számára a mesék, versek önálló 

bábozásához, dramatizálásához; 

 a gátlásosabb gyermek részvételre bátorítása, ösztönözése motiváló környezet 

megteremtésével, egyéni bánásmóddal; 

 a mondókák, versek ritmusának megéreztetése, hangulatának átéreztetése; 

 a gyermekeket a különböző mesefajtákkal, klasszikus és kortárs művekkel egyaránt 

ismerkedjenek meg; 

 a mesékben, versekben szereplő ismeretlen fogalmak jelentésének magyarázata, 

 annak lehetővé tétele, hogy a gyermekek eljussanak bábszínházba, színházi 

gyermekelőadásokra; 

 az önálló meséléshez, bábozáshoz, dramatizáláshoz eszközök biztosítása; 

 beszélgetések kezdeményezése a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonyairól, a megfelelő viselkedésformákról; 

 éljünk az irodalmi alkotásokban rejlő sokszínű nevelési lehetőségekkel. 

 

Módszertani alapelveink: 

 érjük le, hogy a gyermekeknek legyen kedvenc meséje, választhassanak szabadon 

mesét, történetet az ismert irodalmi értékek közül; 

 vegyük figyelembe a nem magyar ajkú gyermekek anyanyelvi kincseit is; 

 arra törekedjünk, hogy a gyermekek szeressék, szívesen hallgassák a mesét, verset; 

 teremtsünk olyan helyzeteket, amely nem hat zavarólag a mesehallgató és az egyéb 

tevékenységgel foglalkozó gyermekek számára; 
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 tegyük lehetővé, hogy a gyermekek meseélményeiket újra átélhessék játékkal, vizuális 

tevékenységekkel; 

 

Alkalmazott módszereink: 

 

Bemutatás, bábjáték, beszélgetés, magyarázat, ösztönzés, buzdítás, bátorítás, pozitív 

megerősítés, szemléltetés, gyakorlás / ismétlés, a gyerekek lehetőség szerinti önálló 

mesemondása, mese folytatása, befejezése, mesehősről vagy kulcsszavakról való mesemondás, 

ismert mese átstrukturálása, mesemondás eszközökkel, eszközökről, mese-mitizálás 

(némajáték, mozdulat, gesztus, mimika), alkalmazott gyermeki bábjáték, dramatikus játék, 

mesedramatizálás, diavetítés. 

 

Feltételek: 

 a meséléshez szükséges optimális légkör, idő és hely megteremtése, megfelelő eszközök 

biztosítása; 

 megfelelő számú és minőségű könyv felkínálása; 

 

 

8.4 ÉNEK- ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
 

A zene olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, fogékonnyá teszi a 

szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását. A rendszeres zenei nevelés 

fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti logikus gondolkodását, 

tehát nagymértékben hozzájárul az értelmi fejlődéshez. A zenei nevelésen keresztül 

elősegítjük a gyermekek érzelmeire hatva az esztétikai érzék és a közösségi érzés csíráinak 

fejlődését. A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek 

akaratereje is. Zenei élményt az óvodában a közös éneklés nyújt. 

 

Célunk: 

Az óvodásaink szívesen énekeljenek, mondókázzanak, játsszanak énekes játékokat a 

mindennapok során. Az éneklés, zenélés nyújtson örömet számukra és váljon a mindennapjaik 
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részévé. Folyamatosan fejlődjenek zenei képességeik – az igényesen megválasztott művészeti 

alkotások hatására –, a ritmus, az egyenletes lüktetés, az ének, a hallás, a mozgás, és a 

kreativitás területén. A kulcskompetenciák megalapozását, fejlesztését szem előtt tartjuk 

/személyes, szociális, kognitív, speciális, nyelvi-kommunikációs kompetenciák/. Az éneklési 

kedv felkeltésével célunk az öröm átélésének, gátlások oldásának biztosításával a belső 

motiváltság és önkifejezés segítése és önismeret alakítása. Fontosnak tartjuk a gyermekek minél 

több zenei élményhez juttatását, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket, a zene iránti 

érdeklődésüket, a zene szeretetét. 

 

Feladatunk: 

 zeneileg állandóan képezzük magunkat; 

 a gyermekek érzékelésének, észlelésének, figyelmének, emlékezetének, képzeletének, 

gondolkodásának, koncentráló képességének, mozgásának, kreativitásának fejlesztése;   

 az adott korcsoport életkorához és képességszintjéhez igazodó, igényesen kiválasztott 

és összeállított, dal-, és zenei anyag kiválasztása;  

 a nemzeti kultúránk értékeinek, a gyermekek érzelemvilágának gazdagítása, érzelmi 

biztonságának megalapozása; 

 a hagyományápolás hangsúlyozása, amelyekhez énekes népi játékokat, mondókákat, 

ölbeli játékokat alkalmazunk; 

 az ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó szokások, dalok, 

mozgásformák, zenéket megismertetése, megkedveltetése a gyermekekkel; 

 a gyerekek zenei ízlésvilágának formálása oly módon, hogy zenehallgatási anyagként 

válogatunk más népek dalaiból, komolyzenei művekből, magyar népdalokból és 

igényes műdalokból, figyelembe véve a nemzetiségi és etnikai kisebbségi kultúrát, a 

gyermekek hovatartozását is;  

 az előadásmódunk, tiszta, megfelelő hangmagasságban történő éneklésünk, 

mozgáskultúránk, hangszerhasználatunk, kommunikációnk, legyen példaértékű, 

mindennapi zenei élmény a gyermekek számára. 

 a zenei fejlesztés megvalósítása csoportszobában és szabadban egyaránt, a természet 

hangjainak, kincseinek felhasználásával; 

 a helyes testtartás kialakítása, esztétikus, harmonikus szép mozgás fejlesztése, a 

művészi fogékonyságuk alakítása; 
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 a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan örömteli, érzelemgazdag, szép, tiszta 

éneklésre szoktatás;  

 a célnak megfelelően tudatosan alkalmazzuk a digitális eszközöket az érdeklődés 

felkeltésére, ismeretszerzés fejlesztésére. 

 derűs, oldott légkört megteremtése, a zenei eszközök szabad választásával, az 

óvodapedagógus zenei élménynyújtásával; 

 a gyermeki képességek és adottságok tiszteletben tartásával az egymásra való 

odafigyelés és az egymással való együttműködés kialakítása;  

 változatos tevékenységek és módszerek alkalmazásával az igényes zene napi 

folyamatba való beépülésének biztosítása;  

 a tehetséggondozás, az egyéni képességek kibontakoztatása;  

 

Módszertani alapelveink: 

 

 olyan oldott légkört kialakítása, amely során a gyermek képzelete, alkotókedve 

aktivizálódik; 

 minél több alkalmat teremtsünk arra, hogy a gyermekek ösztönös alkotó hajlama 

kibontakozhasson;  

 tartsuk szem előtt a fokozatosság elvét, a zenei tartalom, anyag feldolgozásában, a 

zenei képességek fejlesztésében; 

 a gyermek képességeinek, adottságainak tiszteletben tartása.  

 

Feltételek: 

 hely, idő, tiszta levegő biztosítása az egész nap folyamán; 

 hangszerek, egyéb ritmus és zenei eszközök, kellékek elérhető helyen legyenek minden 

csoportban; 

 audio eszközök, IKT eszközök, stb.; 

  

A tevékenység során alkalmazott módszerek: 

Motiváció, előkészítés, ráhangolás, érzékenyítés, megéreztetés, hangulatteremtés, bemutatás, 

beszélgetés, többszöri ismétlés, új dal megkedveltetése, új ismeretekhez juttatás, ismeretek 

bővítése, ismétlés, felidézés, játék szabályának megismertetése, vagy felidézése, gyakorlás, 
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gyakoroltatás, személyes példamutatás, utánzás, cselekedtetés, játékosság, énekes párbeszéd, 

kérdés-felelet játék, esztétikai élmény nyújtása, pozitív megerősítés, egyéni képességek 

kibontakoztatása, egyéni megszólalás, éneklés bátorítása, ösztönzés, önbizalom fejlesztése, 

tehetséggondozás, segítség, ellenőrzés, értékelés, hibajavítás, dicséret, cselekedtetés, kérés, 

felszólítás, párbeszéd, kiemelés, megfigyeltetés, felfedeztetés, összehasonlítás, különbségek 

megéreztetése, felismerés, megnevezés, megbeszélés, érzékeltetés. 

 

 

8.5 RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 

A rajzolás, festés, mintázás, barkácsolás, képalakítás, kézimunka mind fontos eszköze a 

gyermek személyiségfejlesztésének. E tevékenységek által fejlődik a gyermekek képi - 

plasztikai kifejezőképessége, komponáló, térbeli tájékozódó és rendezőképessége. Gazdagodik 

élmény és fantázia világa, síkbeli, térbeli, forma (alak-háttér viszony) és színképzete. Az egyéni 

fejlettséghez, képességekhez igazodva a vizuális nevelés elősegíti a gyermekek képi 

gondolkodásának fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti fogékonyságuk alakulását. 

 

Célunk: 

Ismerkedjenek meg minél több ábrázolási technikával, formálódjanak a vizuális alkotáshoz, a 

befogadáshoz szükséges készségeik. Alakuljon kézügyességük, esztétikai igényük. Legyenek 

képesek a kreatív önkifejezésre, szívesen ismerkedjenek műalkotásokkal, népművészeti 

remekekkel. Mutassanak érdeklődést a múlt és a jelen értékei iránt. Nem a tevékenység során 

létrejövő bármiféle alkotás, vagy annak esztétikai értéke a cél, hanem maga az örömteli 

cselekvés. 

 

Feladataink: 

 az alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése az egész nap folyamán. 

(idő, hely, eszköz, élmény, alkotói légkör); 

 a tevékenységek megvalósításánál, az alkalmazott eszközök használatánál az életkori és 

az egyéni fejlettségi szint figyelembe vétele, ehhez mérten a differenciálás 

érvényesítése; 
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 valamennyi alkotást kezeljük értékként, a gyermekek is tartsák tiszteletben egymás 

munkáját; 

 a vizuális alkotói vágyuk kibontakoztatása változatos eszközökkel, anyagokkal, eljárási 

technikákkal; 

 művészeti és népművészeti alkotásokkal való ismerkedés feltételeinek biztosítása; 

 élmények biztosítása, amelyet örömteli megvalósítás követ; 

 igényük kialakítása az alkotásra, a környezet esztétikus alakítására, az esztétikai 

élmények befogadására; 

 kreativitásukra támaszkodva segítsük elő kreatív önkifejezésük, személyiségük 

kibontakozását; 

 értékelő, önértékelő képességük alakítása. 

 

Módszertani alapelveink: 

 az objektív és a szubjektív élmények megteremtése a vizuális élmény befogadásához; 

 a gyermekek életkori sajátosságainak, eltérő képességeinek szem előtt tartása; 

 a gyermek meglévő aktivitásának figyelembe vétele; 

 a kreatív egyéniségek, a kreatív önkifejezés kibontakozásának segítése; 

 az alkotási vágy felébresztése, az esztétikai igényesség formálása; 

 az alkotás során a környezet esztétikájának fenntartása; 

 saját és egymás munkájának megbecsülése; 

 

Módszerek:  

Felfedezés, megfigyelés, szemlélődés, rácsodálkozás, manipuláció, tevékenykedés, 

megerősítés, szemléltetés, bátorítás, ösztönzés, próbálgatás, kísérletezés, elismerés, intuitív 

megvalósítás, magyarázat, bemutatás, önértékelés, mintakövetés, értékelés. 
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8.6 KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE  
 

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

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

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

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. A gyermek miközben felfedezi környezetét, 

olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő 

emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi 

kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

Célunk:  

Olyan gyermekek nevelése, akik képesek és szeretnék megismerni, felfedezni és megérteni 

környező világukat, világunkat. Fontosnak tartjuk a természeti és társadalmi környezethez való 

pozitív érzelmi viszony kialakítását.  Olyan érzelmi megalapozottság, érdeklődés felkeltése a 

cél, amely kedvező alapja lehet a környezetbarát életmódnak. A környezettudatos magatartás 

megalapozásával, az ismeretek sokoldalú és tudományos közvetítésével elérendő célként 

jelenik meg a fenntarthatóságra nevelés. 

 

Feladataink:  

 a minél szélesebb körű tapasztalat- és élményszerzés, cselekvés, tevékenységi lehetőség 

biztosítása;  

 a belső késztetésre, a természetes kíváncsiságra a cselekvési kedvre épített, tudatosan 

tervezett, szervezett motiváció megteremtése az életkori sajátosságok és az egyéni érési 

ütem figyelembevételével;  

 a személyiségfejlesztést spontán tanulási folyamatként, játékba ágyazottan valósítjuk 

meg;  

 kulcskompetenciák megalapozása (személyes, szociális, kognitív), fejlesztése;  

 a külső természeti környezet és a külső ember alkotta, épített környezet 

megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás, készségek, képességek alakítása; 

 olyan valós és szituációs helyzetek megteremtése, amelyben az életfolyamatok alapján 

megtapasztalhatják, megismerhetik a társadalmi normákat, szabályokat, mellyel 

szocializációjuk kiteljesedhet; 
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 a szülőföld, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és a tárgyi kultúra 

értékeinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása;   

 a gyermekek érzelmi (EQ) és értelmi ((IQ) területeinek fejlesztése, építve 

kíváncsiságukra, érdeklődésükre; 

 az állatok és növények védelmének, óvásának, szerepének elfogadtatása, valamint 

tiszteletben tartása;  

 a felfedezési és tudásvágy felkeltése, fokozása, a „tudni szeretném ”és „miért van így?” 

gondolatok mentén; 

 a direkt és az indirekt módon felvetődő témák feldolgozásánál mindenkor a gyermekek 

tapasztalataira, élményeire, meglévő és hozott ismereteire, javaslataira építünk;  

 a környezettudatos magatartás megalapozása, formálása, alakítása, fenntarthatóságra 

való nevelés, életmód, életvitel, gondolkodásmód, viselkedés, természetvédelem, 

értékrend alakítása, felelősségérzet kialakítása; 

 párosítsuk ezeket a tevékenységeket matematikai jellegű megtapasztalásokkal, amelyek 

során a különbségekre, hasonlóságokra, csoportosításokra irányuló kereséseket, 

ítéletalkotásokat és a relációk feltárását, konkrét és „fél absztrakt” fogalmak 

megalkotását segítjük elő;  

 olyan ismereteket nyújtsa, amelyek valódiak, realisztikusak, de megfelelnek az 

óvodások életkori sajátosságainak és megalapozzák a világkép, a nemzeti-, családi 

kultúra, a néphagyományok, és az értékrend alapvető elemeit; 

 a gyermekeket a természet szeretetére, óvására – védelmére nevelése, amely kapcsán az 

emberi felelősséget is megláttatjuk, kidomborítjuk; 

 mások véleményének, érzéseinek, gondolatainak tiszteletben tartására, toleranciára 

nevelés, miközben önálló véleménynyilvánításra, döntésre, az önbizalom 

megerősítésére, és az önmegvalósításra biztosítunk lehetőséget;  

 kiemelt feladatunknak tekintjük a tapasztalati síkú élményszerzést, a valós élményháttér 

biztosítását, az életszerű tevékenykedést;  

 

Módszertani alapelveink: 

 tartsuk szem előtt, hogy a fejlődés egyenetlen üteméből adódóan jelentős eltérések 

vannak a gyermekek között (genetikai adottságok, érés); 

 teremtsük meg a sokoldalú megfigyelés lehetőségét; 
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 törekedjünk arra, hogy a gyermekek belülről is késztetést érezzenek ismereteik 

bővítésére;  

 adjunk választ mindig a feltett kérdésekre; 

 folyamatosan biztosítsuk a motivációt, az eredményesség érdekében; 

 ébresszünk vágyat a gyermekekben az újra gondolásra, a továbblépésre; 

 erősítsük a gyermekekben a környezetvédelem fontosságát; 

 fokozzuk a gyermekek „szép” iránti vágyát. 

 

A tevékenység során alkalmazott pedagógiai módszerek: 

Érzékenyítés, ráhangolás, bemutatás, szemléltetés, megfigyelés, felidézés, magyarázat, 

motiváltság fenntartása, ösztönzés, buzdítás, bátorítás, pozitív megerősítés, együttműködés, 

személyes minta-, és példaadás, kivárás, türelem, rávezetés, segítségadás, differenciált 

feladatadás, megtapasztaltatás, élmény közeliség biztosítása, elgondolkodtatás, 

problémaérzékenység, problémamegoldás, ellenőrzés a PDCA ciklus elemeinek megfelelően, 

önellenőrzés, reális önértékelés, értékelés.  

Feltételek:  

 megfelelő hely, idő és eszköz biztosítása; 

 a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő rugalmas napirend kialakítása; 

 természetsarok létrehozása. 
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8.7 MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATSZERZÉS 
 

A matematika nem számokkal kezdődik, hanem tárgyak, személyek, jelenségek 

összességével, amiknek ugyanaz a tulajdonsága. Először azokat a játékokat ismertetjük meg 

a gyermekekkel, amelyek a cselekedtetésre, az alapismeretekre építenek. 

Célunk: 

Változatos tevékenységeken keresztül történő matematikai tapasztalatszerzés biztosítása, a 

gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb emberi-, természeti-, és tárgyi környezet mennyiségi, 

formai-, és téri viszonyainak megtapasztaltatása. A szerzett tapasztalatok, ismeretek rendezése, 

bővítése, matematikai szemléletmód megalapozása, az értelmi képességek fejlesztése, kiemelt 

figyelemmel a gondolkodás fejlesztésére. A matematikai jellegű tevékenységekhez való pozitív 

viszonyulás kialakítása, a személyes minta- és példaadással a mintakövetés lehetőségének 

biztosítása. A kudarctűrő képesség fejlesztése, és az életkori sajátosságok és egyéni érési ütem 

figyelembevételével az önmagához mért optimális fejlődés biztosítása. 

Feladatunk: 

 a valóság formáival, mennyiségi, téri viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzés 

biztosítása;  

 a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése; 

 az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztaltatása;  

 a logikus gondolkodás megalapozása; 

 a játék élményével történő megismerő és problémamegoldó tevékenységek 

alkalmazása;  

 az egyéni megismerő képességek, a problémamegoldó gondolkodás fejlődésének, 

fejlesztésének biztosítása;  

 a megismeréshez szükséges képességek fejlesztése;  

 az élmények, tapasztalatok feltételeinek biztosításával azok kibontakoztatásának, 

tovább fejlődésének segítése;  

 a gyermekek belső készetetésére, természetes kíváncsiságára, aktivitására épített, 

tudatosan tervezett, szervezett fejlesztés;  

 minden tevékenység tartalmában láttassunk meg matematikai jelenségeket. 
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Módszertani alapelvek: 

 használjuk ki a kínálkozó lehetőségeket; 

 vegyük figyelembe az egyéni eltéréseket; 

 a fokozatosság elvét tartsuk szem előtt; 

 a tevékenységek során juttassuk a gyermekeket sikerélményhez; 

 problémahelyzetek sokoldalú megközelítésére való ösztönzés; 

 a felfedezés öröme legyen a legfontosabb hajtóerő; 

 

A tevékenységek során alkalmazott módszerek: 

Szemléltetés, bemutatás, magyarázat, elbeszélés, elmesélés, beszélgetés, megfigyelés, 

értékelés, vitázás, buzdítás, eligazítás, ellenőrzés, közös tevékenység, ösztönzés, átterelés, 

sürgetés, bátorítás, javítás, gyakorlás, ismétlés, gondolkodtatás, vizsgálódás, kipróbálás, 

kísérletezés, utánzásra, mintakövetésre ösztönzés, összehasonlítás, megfigyelés, azonosítás, 

megkülönböztetés, következtetés, provokálás, rávezetés, szintetizálás. 

 

 

8.8 ANYANYELVI NEVELÉS 
 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet minden egyes mozzanatában meghatározó szerepet 

játszik. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással, szabályközvetítéssel – valamennyi tevékenységi forma 

keretében megvalósítandó feladatunk.  

Célunk: 

Nyelvünk szeretetének, megbecsülésének kialakítása, továbbá a természetes beszéd és 

kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.  

A megvalósulás érdekében a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a 

válaszok igénylése nélkülözhetetlen.  
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Feladatunk: 

 az óvodába lépő gyermekeket ingergazdag beszédkörnyezettel fogadjuk. 

 az eltérő kommunikációs tapasztalatok miatt, eltérő beszédkészséggel érkező 

gyermekek fejlődési különbözőségeinek figyelembe vétele; 

 beszédünk, megnyilatkozásaink példaértékűek legyenek. 

 az életkornak megfelelő tudományos és pontos fogalomhasználat; 

 a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra -, 

valamint a meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építve változatos 

tevékenységek biztosítása; 

 nyugodt beszédszituációk, a személyes percek, közös beszélgetések megteremtése; 

 kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése / személyes, szociális, kognitív /. 

 a gyermekek nyelvi képességeinek felmérése, fejlesztése, szókincsük gyarapítása; 

 a beszéd és a metakommunikációs jelzések összhangjára való törekvés; 

 a viselkedési és udvariassági módok, tiszteletet kívánó beszédformák megjelenésének a 

szorgalmazása; 

 a beszédhibák javítása; 

 a megkésett beszédfejlődésű vagy beszédindításra szoruló gyermekek esetében – a 

családdal együttműködve – logopédus szakértelmének igénybe vétele; 

 az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeknél a magyar nyelv elsajátításának 

támogatása, egyéni differenciálással beszédkultúrájuk fejlesztése. 

 

Kapcsolata más területekkel 

 

GONDOZÁSI feladatok közben folyamatos párbeszéd zajlik a felnőttekkel. Életkornak 

megfelelő JÁTÉKTEVÉKENYSÉG során fejlődik beszédkészségük. A dramatizálás és 

szerepjáték során alakul érzelmi kifejezőkészségük. Gyakorolják az elbeszélő és párbeszédes 

beszédformákat. MUNKA során a közlések, utasítások megértése segíti a beszédfejlődést, 

bővíti a nyelvhasználat területeit. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE területén 

általános műveltségük, szókincsük fejlődik, alakul a beszédmegértő és nyelvi kifejező 

készségük. A matematikai tevékenységek révén a beszéd és a gondolkodás szoros 

összefüggésben fejlődik. Az ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC a 

hangképzés, a hangsúly, a hangerő, a hanglejtés dallama, a szabályos lüktetésű ritmus, a 
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tempóváltás gyakoroltatásával az élő beszéd érzelmeket tükröző, jelentéshordozó elemeit 

gazdagítja. A zene megjelenítése, a ritmusjátékok a drámajáték azon eszközei, melyek segítik 

a gyermek önkifejezését, ezáltal hozzájárulnak a kommunikációs képességek fejlődéséhez.  

RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA során gondolataikat képpé alakítják. Véleményt 

alkotnak – és meg is fogalmazzák azt – saját és társaik alkotásairól. MESE, VERS rengeteg 

lehetőséget biztosít a szókincsbővítésre, verbális emlékezet fejlesztésére. Népies, régies szavak, 

népmesei fordulatok színesítik beszédüket. Az irodalmi alkotások érzelmi feldolgozása függ a 

gyermek anyanyelvi fejlettségétől. A MOZGÁS során a gyermekek tapasztalatot szereznek 

arról, hogy hogyan hajtsák végre a cselekvéseket szóbeli utasítás alapján  

 

Módszertani alapelvek: 

 mindennapi munkánk során a spontán helyzetek kialakítására törekszünk; 

 beszédünkkel, a magyar nyelv szabályainak betartásával modellt nyújtunk; 

 szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni beszédkészségét és beszédaktivitását; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére, a 

gyermek természetes beszéd – és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, 

a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére; 

 tudatosan tervezzük az anyanyelvi játékokat, figyelünk arra, hogy egymásra épüljenek. 

 

A tevékenység során alkalmazott pedagógiai módszerek 

Manipuláció, próbálgatás, véleménynyilvánítás, vita, elbeszélés, leírás, körülírás, megerősítés, 

ösztönzés, elismerés, szemléltetés, megfigyeltetés, közös tevékenység gondolkodtatás, 

ellenőrzés, értékelés, bátorítás, javítás. 

Feltételek 

 rugalmas napirend kialakítása;  

 ingergazdag környezet biztosítása; 

 IKT eszközök megléte. 
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8.9 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 

A munka is a személyiségfejlesztés fontos eszköze, játékos jellegű, de nem spontán 

tevékenység, hanem célirányos. Elvégzését külső szükségesség indokolja. Ez a tevékenység 

felelősséggel jár. Munkavégzés közben bővül ismeretük, tapasztalatuk, megalapozódik a 

munka iránti tiszteletük, a munkavégzés és annak eredményének megbecsülése közben 

erősödik közösségi érzésük. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai 

szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját 

magához mérten fejlesztő pozitív értékelést igényel. 

 

Célunk: 

Alakuljanak ki olyan készségek, tulajdonságok, melyek elősegítik a munkához, közösséghez 

való pozitív viszony fejlődését, a munka tiszteletét, megbecsülését. Legyenek képesek 

megkülönböztetni, elkülöníteni a munka jellegű tevékenységeket a játéktól, a rájuk bízott 

feladatokat önállóan és örömmel, felelősségteljesen végezzék el. 

Feladataink: 

 a gyermekeknek az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, az életkoruknak 

megfelelő munkaalkalmak biztosítása; 

 egyéni munkatempónak megfelelő idő megteremtése; 

 az egyes munkafajták fokozatos, differenciált bevezetése; 

 biztonságos, megfelelő méretű eszközöket biztosítása;  

 a munkaeszközök megfelelő használatának megismertetése;  

 kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése / személyes, szociális, kognitív/ 

 a munkavégzéshez szükséges attitűdök, képességek, készségek és tulajdonságok 

fejlesztése;  

 igényük alakítása a rendre és a rendezett körülmények megtartására, visszaállítására; 

 minél több lehetőség megteremtése az önálló munkavégzésre; 

 arra törekedjünk, hogy az elsajátított munkafogásokat folyamatosan gyakorolhassák a 

gyermekek;  

 a közösségi kapcsolatokat a munka jellegű tevékenységekkel is alakítsuk. 
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Módszertani alapelvek: 

 teremtsünk lehetőséget az önálló munkavégzésre; 

 vegyük figyelembe a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait; 

 törekedjünk arra, hogy az elsajátított munkafogásokat folyamatosan gyakorolhassák. 

 

Tevékenység során alkalmazott pedagógiai módszerek 

Bemutatás, gyakorlás, megerősítés, buzdítás, segítségnyújtás, értékelés, elismerés, bátorítás, 

megfigyeltetés, javítás, utánzásra-, mintakövetésre ösztönzés. 

 

Feltételek 

 életkori sajátosságokat figyelembe vevő, biztonságos munkaeszközök megléte; 

 elegendő idő, hely biztosítása.   

 

 

 

8.10 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS  
 

A nevelési folyamat egésze, azaz az óvodai élet valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy a 

gyermekek spontán vagy irányított módon ismerkedhessenek az őket körülvevő világ 

jelenségeivel, tárgyaival, összefüggéseivel. Óvodai életünk során a tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán tevékenység, mely nem szűkül le az ismeretszerzésre, valamennyi 

tevékenységi formán keresztül megvalósul. 

A spontán tanulás során az ismeretszerzés önkéntelen, bármikor, bárhol kialakulhat, elég hozzá 

egy eszköz, egy tárgy, mely a gyermekeket a meglévő tapasztalatai felidézésére, újak 

megélésére készteti. A spontán lehetőség tudatos kiaknázása ideális alkalmat nyújt az egyéni 

vagy mikro csoportos fejlesztésre. 

A szervezett tanulás, ismeretszerzés alatt azokat a kötetlen és kötött tevékenységeket értjük, 

melyeket napi rendszerességgel tudatosan tervezünk, szervezünk, irányítunk. A világ 

megismerésének folyamatában mindkét formát azonos fontosságúnak tartjuk, a nevelő 

munkánkban azonos súllyal érvényesítjük. 
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A tanulás a játék motivációs bázisára épül, a gyermekek világképének alakulását is 

befolyásolja. Az ismeretszerzés folyamán a gyermekek a világról alkotott tapasztalatai egyre 

inkább rendeződnek, egyre pontosabban működnek a megismerő folyamatok, melyek 

következtében ismereteik, az ok-okozati összefüggések felismerései egyre reálisabbá válnak. A 

tanulás tartalma a gyermeket körülvevő természeti és társadalmi környezetből adódik, 

megvalósítása pedig a különböző nevelési területeken realizálódik. 

 

Célunk:  

Lehetőség szerint jusson el a gyermek a szemléletes - cselekvő szintről, a szemléletes - képszerű 

gondolkodási szinten át a problémamegoldó gondolkodásig, és az így szerzett tudást képes 

legyen megváltozott körülmények között is alkalmazni. Valósuljon meg a gyermek természetes 

kíváncsiságára és érdeklődésére alapozva olyan személyiségfejlesztés, amely élmények, 

tapasztalatok és tevékenységek által fejleszti a megismerési folyamatokat (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, képzelet, figyelem), valamint a gondolkodási műveleteket és a kreativitást. 

 

Feladataink:  

 olyan feltételeket megteremtése, melyek során a gyerekek természetes helyzetekben, 

játékos módon tanulhatnak;  

 a tapasztalat-, és az ismeretszerzés folyamatát a gyermekek kíváncsiságára, 

megismerési vágyára, önkéntelen figyelmére alapozva alakítjuk; 

 az életkori sajátosságok és egyéni érési ütem figyelembevételével a gyermekek 

önmagukhoz mért fejlődésének biztosítása; 

 a projektpedagógia eszközei közül is válogatunk, melyet egyéni és/ kiscsoportos 

tevékenységi formában alkalmazunk a minél sokrétűbb befogadás érdekében; 

 a próbálkozás, a hibajavítás lehetőségének biztosításával a kreativitás, az önálló 

gondolkodás segítése, a döntésképesség erősítése, a problémamegoldó képesség 

fejlesztése és ez által sikerélményhez juttatás;   

 a siker egyéni- és közösségi szintű átélésével a kooperatív tanulás kialakulásának 

segítése;  
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Személyes kompetenciák területén:  

 a másság elfogadására nevelés; 

 az intellektuális (IQ) érzelmek fejlesztése a tudás örömének átélésével; 

 az  emocionális (EQ) érzelmek fejlesztése;  

 a reálishoz közelítő látásmód alapjainak lerakása, ön- és mások értékelése terén.  

Szociális kompetenciák területén:  

 szokások, magatartásminták, a pozitív beállítódás alakítása, az utánzás, mintakövetés 

lehetőségének biztosításával.  

Kognitív kompetenciák területén:  

 a kíváncsiság, érdeklődés, tudásszomj, kreativitás felkeltése az érzékelés, észlelés 

stimulálásával  

 készségek alakítása a megismerési folyamatok során;  

 a tanulási képességek erősítésével az egész életen át tartó tanulás lehetőségének 

megalapozása. 

Speciális kompetenciák területén:  

 az egyéni adottságok (érési ütem, sajátosságok) és szükségletek figyelembevételével, az 

egyénre szabott tevékenységek lehetőségének biztosításával, az aktivitásra és belső 

motivációra alapozott differenciált fejlesztéssel a hátrányok csökkentése, valamint a 

tehetségek azonosítása. 

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák területén:  

 a beszédindítás, beszédbátorság, beszédaktivitás, beszédértés segítése;  

 a beszédstílus folyamatos alakítása személyes mintaadással;  

 artikulációs készség fejlesztése;  

 elemi következtetések, ok-okozati összefüggések, ítéletek szóbeli megfogalmazása;  

 az általános és relációs szókincs bővítésével a passzív szókincs aktivizálásának segítése;  
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 szófajok megismertetésével a mondatalkotás, és a kontextusos beszéd kialakulásának 

segítése;  

 az analízis – szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás műveleteinek szóbeli 

megfogalmazására törekvés;  

 a térbeni, időbeni, vizuális összehasonlítások megfogalmazásának fejlesztése;  

 a logikus és elvont gondolkodás szóbeli leképezése;  

Foglalkoztatási munkaformák 

 egyéni  

 páros  

 mikro csoportos  

 frontális  

 kooperatív 

A felsorolt foglalkoztatási formák közül mindig a leghatékonyabb kerül kiválasztásra 

Az óvodai tanulás formái lehetnek: 

 utánzásos, minta-és modellkövetéses magatartás 

 spontán, játékos tapasztalatszerzés 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

 gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

 

A tanulási módszerek megválasztását a gyerekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, 

érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az eljárásokat változatosan, az adott szituációnak 

megfelelően kombináljuk. 
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A tevékenység során alkalmazott módszerek: 

Érzékenyítés, ösztönzés, megnevezés, ismeretnyújtás, folyamatos cselekedtetés, felidézés, 

ráhangolás, megéreztetés, rávezetés, gyakorlás, bemutatás, ismétlés, előkészítés, kérés, 

felszólítás, beszélgetés, kérdezve kifejtés, kiemelés, felfedeztetés, vita, összehasonlítás, 

különbségek megéreztetése, buzdítás, bátorítás, motiválás, megerősítés, élményhez juttatás, 

felelevenítés, felismertetés, megbeszélés, érzékeltetés,  együttműködés, alkalmazása, 

személyes minta-, és példaadás, a mintakövetés lehetőségének biztosítása, próbálkozás, 

hibajavítás, kivárás, türelem, rávezetés, segítségadás, önállóság segítése, didaktikus játékok, 

feladatlappal,  (munkalappal) végzett tevékenységek, önálló megfigyelések, megfigyeltetés, 

problémamegoldás, elgondolkoztatás, leírás, csoportosítás, gyakorlati munkák, kísérletek 

vitázás, eligazítás, közös tevékenység, átterelés, sürgetés, javítás, gondolkodtatás, vizsgálódás, 

kipróbálás, játékos tevékenykedtetés, élménynyújtás, kooperatív csoportmunka, differenciálás, 

dicséret, segítségadás, korrekció, továbblendítés, alkalomhoz kötött tudatosítás, pozitív egyéni 

és csoportos minták kiemelése, ellenőrzés, értékelés, értelmezés, viszonyítás, hibajavítás, 

döntésképesség erősítése, siker egyéni- és közösségi szintű átélésével, a kooperatív tanulás 

kialakulásának segítése, kezdeti értékelés, formatív/folyamatos/folyamatközi értékelés, 

szummatív értékelés.  

 

Szükséges feltételrendszer a teljes óvodai élet folyamán: 

 az óvodai tevékenységekhez szükséges tárgyi feltétel - lehetőségekhez mérten történő - 

biztosítása; 

 rugalmas napi – és hetirend; 

 tervezés: tudatos; 

 egyéni fejlődési ütemek, szakaszok figyelemmel követése, rögzítése; 

 élménynyújtás: lehetőség szerint természetes közegben történő tapasztalatszerzés;  

 gyűjtőmunka: lehetőség szerint természetes közegben történő tapasztalatszerzés; 

 spontán és tervezett, szervezett, tudatosan irányított, fókuszált megfigyelések.  
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9. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE   
 

 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. El 

kell érnünk, hogy a gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, hat-hét éves korra érje 

el a szükséges fejlettségi szintet.  

A minél zökkenőmentesebb iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: fizikális, 

pszichés, mentális és szociális érettség.  

Az egészségesen fejlődő gyermek kimenetkor elérkezik az első alakváltáshoz. Mozgása 

összerendezettebb, harmonikusabb lesz, nagy iramban fejlődik a mozgáskoordináció és a 

finommotorika. Viselkedését, mozgását, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. Az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével felkészült az iskolába lépésre. Észlelése, 

érzékelése tovább differenciálódik. Különös fontossága van a téri érzékelés fejlettségének, a 

vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságának, a térbeli 

mozgásfejlettségének, a testséma kialakulásának. 

 

A gyermek fejlődése során:  

 Felismeri a viselkedés alapvető szabályait, és kezdenek kialakulni azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek, elemi mennyiségi ismeretei vannak.  

 A felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. A közvetlen felidézés 

mellett felismerhetővé válik a szándékos bevésés, megnő a megőrzés időtartama.  

 Már nem csak az érzelem irányít, képes a tanulás alapját képező szándékos figyelemre, 

melynek tartalma és terjedelme megnövekszik, könnyebbé válik a figyelem megosztása 

és átvitele. 

 Korának megfelelő analizáló-szintetizáló képességgel, lényeglátó, problémamegoldó- 

és analógiás gondolkodási készséggel rendelkezik.  

 A DIFER mérés fejlődési mutatója szerint eléri vagy megközelíti a befejező szintet. 
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Szociálisan érett gyermek: 

 

 képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival; 

 egyre több szabályhoz képes alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 

 megfelelő önuralommal rendelkezik; 

 feladattudata kialakulóban van, ami a feladat megértésében, tartásában, az egyre 

eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg;  

 kiegyensúlyozott érzelmekkel, tudatos fegyelemmel rendelkezik; 

 képesek lesznek a másság elfogadására; 

 Sajátos Nevelésű Igényű (SNI) gyermekek esetében folyamatos speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhetjük csak el a fentiekben leírt 

fejlettségi szintet.  

 

 

 

10. TERVEZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 
 

 

Tervezési feladatok: 

Intézményünkben a tervezés a működés minden területére kiterjed, és ezek közül kiemelt 

szerepet kap a pedagógiai tevékenységek tervezése.  

A tervezés célja: a tervezési feladatok meghatározásával és szabályozásával az 

intézményünkben, mint szervezetben a munkánk kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető 

tevékenységek megvalósulása.  A tudatos pedagógiai munka elengedhetetlen feltétele a 

tervezés. Évek óta úgy próbáljuk alakítani tervezési munkánkat, hogy az lehetőséget adjon a 

spontán adódó nevelési helyzetek kihasználására, a gyermeki érdeklődés, kezdeményezés 

figyelembe vételére, ugyanakkor biztosítsa az óvónő számára a tervszerű felkészülést, az 

átgondolt, eredményes fejlesztés megvalósulását.  
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A minőségi működés fenntartása és fejlesztése érdekében mind a minőségügyi tevékenységben, 

mind az intézményi működés egészében a PDCA-elv érvényesül. 

Megtervezzük (Plan), hogy mit szándékozunk csinálni, leírjuk, hogyan akarjuk a cél elérését 

megvalósítani. 

A megvalósítás (Do) a leírtak szerint történik, és az alkalmazotti kört tájékoztatjuk, hogy a 

tervek szerint végezhessék a munkájukat. 

Ezek után ellenőrizzük (Check) amit csináltunk, mérjük, értékeljük az elvégzett munkát, és ezt 

dokumentáljuk. 

Korrekció, beavatkozás: (Act) ha jó, ahogy eddig tettük, akkor folytassuk ugyanúgy, ha nem, 

akkor avatkozzunk be, keressük meg a hiba okát és javítsuk azt ki. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka tervezésével kapcsolatosan: 

A nevelőmunka tervezése, dokumentálása az általunk készített csoportnaplóban történik, amely 

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a kötelező elemeken kívül tartalmazza még a 

beszoktatási tervet, a beszoktatás tapasztalatait, értékelését, a Jó gyakorlatok, intézményi 

innovációk nyomon követését, és az egyéni differenciálás feljegyzéseit.  

Az éves tervekből lebontva havi ütemterv készül, amelyet komplex módon 1 hétre szóló tervre 

bontunk. A heti ütemterv tartalmazza az egyes tevékenységi formák anyagát, a hozzá 

kapcsolódó célokat, fejlesztési feladatokat, módszereket, eszközöket, kiemelt készségfejlesztési 

feladatokat, illetve az egyéni differenciálás, fejlesztés lehetőségeit. 

A havi eseménytervekben rögzítjük a szervezett megfigyeléseket, a csoport egyéb programjait, 

az adott hónaphoz kapcsolódó óvónői feladatokat. A hónap végén értékeljük az elmúlt 

időszakot, a „Havi ütemterv értékelése” elnevezésű lapon a csoportnaplóban. Az értékelések a 

célokra épülnek, azok megvalósítását tükrözik, majd erre építve tervezzük a következő ciklust. 

Ez az időkeret nagyobb mozgásteret, konkrét megfogalmazásokat biztosít az óvónőnek, 

komplexitást a gyermeknek, biztosítja a tervezett nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítását. 

A nevelési-gondozási tervet fél évre készítjük, mely tartalmazza az egészséges életmód 

alakításának, az érzelmi, erkölcsi közösségi nevelés, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és 

nevelés feladatait, a tevékenység kereteinek, játék, munkajellegű tevékenység, játékban 

megvalósuló tanulás- feladatait, a szokások kialakítását.  
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A gyermek fejlődésének nyomon követése, a gyermekek mérésének rendje: 

Az óvodai mérés célja: Az országos (alapprogram) és helyi (PP) értékeken, normákon, elveken 

és célokon nyugvó követelményeknek való megfelelés szintjének vizsgálata. Az országos 

jogszabályok, a helyi szabályozók, az intézményi alapértékek és az intézményben folyó 

nevelőmunka tartalma és jellege figyelembevételével határoztuk meg a gyermekek 

fejlődésének nyomon követését. Ehhez koherensen dolgoztuk ki az értékelés mérőeszközeit és 

szabályoztuk használati rendjüket, a PDCA ciklus elemeinek alkalmazásával. 

A mérés, értékelés alapvető célja a fejlesztő szándék, az egyéni és intézményi szintű munka 

javítása. Olyan rendszert alakítottunk ki, amely: 

 alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására, 

 lehetővé teszi a problematikus, fejlesztendő területek azonosítását és a teljesítmény 

javítására irányuló célok kijelölését, 

 megmutatja a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti 

különbséget, 

 lehetőséget biztosít az egyéni teljesítmény változásának kimutatására. 

A mérés, értékelés alapvető feladata a gyermek egyéni képességének fejlesztése, önmagához 

mért teljesítményének magasabb szintre emelése. A gyermekek különböző tevékenységekben, 

egy adott időszakban, más- más fejlettségi szinten vannak. Az egyes fejlődési szakaszok nem 

különülnek el élesen egymástól. Az egyéni képességfejlesztés a nevelés minden területén 

érvényesül. 

Az óvodás gyermekek személyiségének megismeréséhez és fejlesztéséhez méréseket végzünk. 

Az eredményes mérési eljáráshoz elengedhetetlen, hogy: 

 a személyiség egészét átfogja, 

 folyamatot képezzen (kitűnjön, hogy honnan hová jutott el a gyermek), 

 egyéni fejlődési, érési tempót figyelembe véve értékeljük az eredményeket (pillanatnyi 

állapotot tükröz az eredmény, vannak gyorsabban illetve lassabban fejlődő gyermekek), 

 több fajta módszerrel vizsgáljuk a gyermeket (reális képet csak így kaphatunk). 

Az óvodapedagógusok megfigyeléseiket és mérési eredményeiket alapul véve határozzák meg, 

hogy melyik gyermeket miben és hogyan kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához mérten 

optimálisan fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon követése, mérése, 

elemzése, értékelése.  



54 
 

Minden gyermek fejlődését a nevelőtestület által készített, azonos szempontsor alapján 

összeállított „A gyermekek fejlődésének nyomon követése” elnevezésű füzetben követjük. 

Ebben a füzetben információkat gyűjtünk a gyermek: 

- testi fejlettségéről 

- mozgásfejlettségéről 

- finommotoros koordinációjáról 

- téri tájékozódásáról 

- testséma fejlesztésről 

- nyelvi kifejezőképességeiről 

- értelmi fejlettségéről 

- szociális fejlettségről, érettségéről három éven keresztül.  

Nevelőtestületi döntés értelmében egy tanév során kiscsoportban két alkalommal (február, 

május), illetve középső- és nagycsoportban három alkalommal (november, február, május) 

készítünk feljegyzést, mérést a gyermekekről. A vizsgálódásunkat kiegészítjük egy rajzzal is, 

amely az emberábrázolás aktuális fejlődési szintjét mutatja az adott gyermeknél.  Az eredmény 

alapján a megjegyzés rovatba fejlesztési irány meghatározása kerül. A fejlesztési terv vezetése 

folyamatos. A gyermekek mérésénél a mérőeszközök alkalmazása, a mérés összesítése, a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. A szülőket előre egyeztetett időpont vagy 

fogadó óra keretében tájékoztatjuk a gyermekek fejlődéséről.   

Középső csoport első felében szociometriai vizsgálatot végzünk. A csoport társas szerkezetét 

postás játékkal vizsgáljuk, valamint a nevelési év során minden 5. életévét betöltött gyermeknél 

elvégezzük a Nagy József által kidolgozott DIFER mérést. 

Nagycsoportban 

A korábbi vizsgálóeljárásainkat – szükség szerint – kiegészítjük a „Sindelar 1”- es vizsgálattal 

is, ami segít még árnyaltabbá tenni az adott gyermek képességstruktúráját. 

 

A csoport fejlődésének értékelése:  

Az értékelés fontos eszköze a személyiségfejlesztésnek és a közösségformálásnak. 

Magatartásunkkal közvetlenül alakítjuk a gyermekek értékrendjét. Az értékelés során is 

érvényesítjük a differenciált egyéni bánásmód elvét. Fontos feladatunk minden gyermekben 

megtalálni a pozitívumokat, ezeket erősíteni, kialakítani a gyermek reális önértékelését, 

fejleszteni önbizalmát, oldani a szorongásokat, csökkenteni az agressziót. Pozitív értékeléssel 

erősítjük a helyes magatartást, a negatív viselkedés okait megpróbáljuk feltárni, s megtanítjuk 
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a gyerekeknek a problémamegoldás, valamint a konfliktuskezelés alapjait. A gyermekkel való 

kapcsolatunk alapja az elfogadás, kölcsönös tisztelet, együttműködés.  

A közösségi életben ugyanakkor fontosnak tartjuk szabályok kialakítását, s azt, hogy azok 

betartása a gyermek belső igényéből eredjen. 

Az óvodapedagógusi munka hatékonyságát a csoport egészének neveltségi szintje mutatja, 

amelyhez csoportonként tényfeltáró elemzés is társul. Mindez a csoportban dolgozó két 

óvodapedagógus megfigyelésein alapul, valamint az egyéni mérések összegző elemzésén, 

értékelésén. Ezen tapasztalatok összegzése is alapul szolgál a további fejlesztés 

meghatározásához. (időszakos nevelési terv, heti fejlesztési ütemterv, stb.) A csoport előre 

haladásának figyelemmel kísérésével az óvodapedagógus a lehetséges „hozzáadott értékek” 

meghatározásához is segítséget kap, amely elengedhetetlen a magas színvonalú nevelő munka 

megvalósításához. 

A gyermekek értékelésének elvei:  

- A gyermeki teljesítményt mindig önmagához képest mérjük; 

- A követelményrendszer nyilvános és egyértelmű; 

- Az ellenőrzés, mérés, értékelés minden gyerekre kiterjedő, rendszeres és folyamatos;   

- Preferáljuk a puha mérési módszereket;  

- Az adott csoportban lehetőség szerint csak a saját pedagógus mérjen;  

- Az értékelés az erősségek-gyengeségek megjelölésével történik ; 

- Az egyén értékelésben jelenjen meg a fejlesztendő terület, illetve a szükséges 

fejlesztés megnevezése (mit, mivel, kinek a kompetenciája);  

- A csoport értékelésében qantitativ- és qalitatív adatok is szerepelnek;  

- Óvodán kívülről jövő mérés-értékelés csak intézményvezetői engedéllyel történhet;  

- Az egyéni fejlődési füzet tartalmáról csak az érintett szülőt fogadó órán, illetve egyéb 

személyes egyeztetések, megbeszélések alkalmával tájékoztatjuk.  

A munkánk során leggyakrabban használt pedagógiai értékelési formák: 

a) Kezdeti értékelés, melynek segítségével feltárjuk a gyermekek tudás- és 

teljesítményszintjét egy-egy nevelési szakasz kezdetén. Mindezek ismerete lehetővé 

teszi a csoportra, esetleg egyénre szabott nevelő-oktató stratégiák kidolgozását. Az 

óvónők megfigyelik a gyermekeket a napi program különböző időpontjaiban, 

elbeszélgetnek mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel, annak érdekében, hogy minél 

reálisabb képet alakíthassanak ki a csoportban lévő gyermekek pszicho-fiziológiai fejlődési 
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szintjére, illetve ismeret- és képességszintjére vonatkozóan (értelmi fejlettség, érdeklődés, 

előzetes ismeretek, intellektuális készségek). Ezek az információk bekerülnek a gyermek 

fejlődést nyomon követő füzetébe, és kiindulópontját képezik a csoport jellemzésének.  

 

b) Formatív vagy folyamatos értékelés a folyamat közbeni segítést tűzi ki céljául. A 

gyermekeknek állandó visszajelzést biztosítunk az elért sikerekről, a hibákról, 

nehézségekről, amelyek lehetővé teszik a menet közbeni korrekciót, illetve 

önkorrekciót. Ezáltal elkerülhető a gyermekek lemaradása, biztosítani lehet a folyamat 

közbeni felzárkóztatást. Ugyanakkor a pedagógus számára is jelentős, hiszen ennek 

alapján állandóan javíthat a tanítási-tanulási folyamat minőségén. 

 

c) Szummatív értékelés, azaz szakaszzáró értékelés egy-egy nevelési-oktatási szakasz 

záróaktusa, célja az összegzés, a záró minősítés. Az adott ciklus vége az óvodás 

gyermekek alaposabb kiértékelését teszi szükségessé. Ez az értékelési forma segítséget 

nyújt a további lépések, feladatok, módszerek meghatározására a következő félévben, 

nevelési évben. 

 

 

11. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYAI 

 

Az ünnepek, jeles napok, néphagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése 

óvodáink sajátos feladatai közé tartoznak. Népi kultúránk olyan kincsünk, amelyet őriznünk, 

ápolnunk, nemzedékről nemzedékre örökítenünk kell, ezzel is segítve a nemzeti identitástudat 

kialakulását.  

Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományőrző tevékenységek, valamint az ünnepek, jeles napok 

megélése különleges örömforrás legyen a gyermekek számára, melyek segítik a szülőföldhöz, 

nemzeti kultúránkhoz való kötődés kialakulását. Ezért különös hangsúlyt kap a készülődés, 

ráhangolódás. Óvodánk hagyományai és a közös ünneplés öröme az érzelmi nevelés egyik 

fontos eszközei. Igyekszünk nyitottá tenni az óvodai ünnepeinket.  
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Esemény Tartalom  Időpont 

Születésnap - 

Névnap 

Az ünnepelteket verssel, dallal köszöntjük csoportonként.   

Folyamatos 

 

Márton nap 

Népi szokások megismertetése játékokkal, dalokkal, 

történetekkel. 

November 11. 

 

Mikulás 

A gyermekek verssel, dallal köszöntik a Mikulásnak.   

December 6.  

Karácsony 

Adventi 

készülődés 

Az óvoda dolgozói fenyőt állítanak minden óvodában.  

Meghitt, varázslatos gyertyafényben, közös énekléssel, sok 

szeretettel kívánunk egymásnak békés ünnepeket. 

 

Advent 

időszakában 

 

Farsang 

 

Óvodánként közös zenés, táncos jelmezbált rendezünk. 

Vízkereszttől 

Hamvazószer-

dáig 

Nemzeti 

ünnep: 

Március 15. 

Megemlékezés a Petőfi szobornál, a saját kezűleg 

elkészített nemzeti jelképek elhelyezésével. 

Március 15. 

 

 

Húsvét 

Az ünnep hangulatának megteremtése versekkel, dalokkal, 

mesékkel, az ünnephez kapcsolódó népszokások, 

hagyományok felelevenítésével.  

 

Húsvétot 

megelőző hét 

 

Anyák napja 

Az anyák napi köszöntőkre a gyermekek versekkel, 

énekekkel, ajándékkal készülnek. 

Május első 

vasárnapjához 

igazodva. 

Gyermeknap Gyermeknap alkalmából élménydús, változatos 

programokkal lepjük meg a gyermekeket 

Május vége 

/Június eleje 

Évzáró, 

ballagás 

Az év lezárását és a nagycsoportosok búcsúztatását a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével valósítjuk meg.  

Június 15 – ig. 

Napsugaras 

Napok 

Óvodáink kapuinak megnyitása a leendő óvodásoknak és 

szüleiknek 

Április 20.-a 

előtti 

időszakban 
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Környezetünkhöz kapcsolódó jeles napok ünneplése 

Állatok 

világnapja 

Állatok megfigyelése, ismeretek bővítése. Ismerkedés az 

állatokkal – lehetőség szerint –természetes közegükben. 

Október 4- 

ig. 

 

 

 

Víz világnapja 

 A vízi élővilág megismerése, a víz- és a természeti 

környezet védelmét, fontosságát hangsúlyozva. 

Tevékenységek végzése, alkotások készítése a témában, - 

lehetőség szerint – kirándulás egy közeli vizes élőhelyre.  

 

 

 

Március 22. 

 

 

 

Föld napja 

Mikro- és makro környezetben a természet védelmére, 

megóvására nevelés.   Az óvoda kertjének gondozása, 

felújítása, virágosítása. A gyermekek számára 

környezetvédelmi játékos délelőtt szervezése. Ismerkedés a 

Földgömbbel, a szelektív hulladékgyűjtéssel és az 

újrahasznosítással. 

 

 

 

Április 22. 

 

Madarak – és 

fák napja 

A hasznos madarak védelme érdekében ismertek nyújtása 

könyvek, képek, IKT eszközök segítségével. Séták, túrák, 

kirándulások alkalmával megfigyelések végzése. 

 

 

Május 10. 

 

 

12. ÓVODÁINK GYERMEKVÉDELMI FELADATAI 

 

A gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki 

szükségletek és jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység 

nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot, szakértelmet igényel. 

Gyermekvédelmi munkánk alapja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény. (Gyvt.) . A gyermekvédelem célja az esélyegyenlőség biztosítása, a 

szociális hátrányok csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,- illetve 

segítségnyújtás annak megszüntetésében, a titoktartási kötelezettség betartásával. 

Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységének fő feladatai: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok feltárása, megelőzése, megszüntetése, a HH, HHH, SNI gyermekek 

beilleszkedésének segítése, érzékenyítés. elfogadás. 
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Feladatok a gyermekvédelem területén 

 sajátos nevelési igényű ( SNI ),  a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel 

küzdő ( BTMN ) gyermekek beilleszkedésének segítése; 

 szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek végzése; 

 gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések foganatosítása; 

 tehetségígéretek azonosítása, megfelelő szakemberhez való irányításuk; 

 óvodáinkban védő, óvó, pártfogó rendszer működtetése önkéntes gyermekvédelmi 

felelősök által, melyet óvodapedagógusaink látnak el. 

  

Felelős szintek a gyermekvédelem területén 

 

Óvodapedagógusok feladatai 

 a gyermekek fejlődését veszélyeztető okok feltárása;  

 szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelőssel;  

 ha kell, megfelelő szakemberhez, intézményhez irányítja a családot, gyermeket; 

 biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését; 

 a védő- óvó intézkedésre javaslatot tesz; 

 szem előtt tartja a gyermekek felzárkóztatását, differenciált, egyéni fejlesztését; 

 figyelemmel kíséri a gyermekek rendszeres óvodába járását, gyakori hiányzások esetén 

működésbe hozza a jelzőrendszert; 

 feljegyzéseket készít; 

 a szülőkkel együttműködő kapcsolatot alakít ki; 

 elősegíti a pozitív nevelési minták beépülését a családoknál; 

 a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz 

való hozzájutást javaslatával elősegíti; 

 segíti az egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósulását; 

 együttműködik a segítő intézményekkel, szakemberekkel.  
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Az önkéntes gyermekvédelmi felelősök feladatai 

 munkájuk során személyes, közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a szülőkkel, 

gyermekvédelmi szolgálattal;  

 folyamatosan konzultálnak az óvodapedagógus kollégákkal, dajkákkal; 

 tájékoztatják a szülőket arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak hozzájuk, továbbá hogy az óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot 

ellátó intézményt kereshetnek fel, milyen segítséget kérhetnek; 

 gyermekbántalmazás gyanúja vagy egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti az óvodavezetőt; 

 összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységeket az óvodában dolgozó óvónők között;  

 kapcsolatot tart konkrét esetekben a gyámhatósággal, pártfogókkal, nevelőszülői 

felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel; 

 figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásait, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit;  

 együttműködik a jelzőrendszer tagjaival; 

 részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett esetmegbeszéléseken; 

 minden nevelési év végén beszámolót készít gyermekvédelmi munkájáról. 

 

Óvodavezető feladatai 

 ellenőrzi a gyermek mindenekfelett álló érdekének érvényesülését; 

 biztosítja a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok megvalósulását a személyi- és 

tárgyi feltételek megteremtésével; 

 irányítja és ellenőrzi az óvodában végzett gyermekvédelmi munkát; 

 a rendszeres támogatás iránti kérelmekről az óvodapedagógusokkal, az illetékes 

szervekkel egyeztet, és megteszi a megfelelő intézkedéseket; 

 segíti a szülőket a felmerülő problémáik megoldásában; 

 kapcsolatot tart fenn az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel. 

Munkánk akkor tekinthető eredményesnek, ha a gyermekek három éves kortól rendszeresen 

járnak óvodába, nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe annál, mint óvodába kerülésüket 

megelőzően, ha minden gyermek önmagához képest jól fejlődik, jól érzi magát az óvodában és 

korának, fejlettségének megfelelően képessé válik a zökkenőmentes iskolakezdésre. 
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13. EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI, BELSŐ ÉS KÜLSŐ PARTNERHÁLÓ 
 

Belső partnerkapcsolatok:  

a.) Az óvoda és a család kapcsolata: 

Nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés kiegészítéseként tervezzük. Az óvoda és 

a család harmonikus kapcsolatának, együttműködésének megteremtése a gyermekek fejlődése 

érdekében nélkülözhetetlen. 

Kapcsolattartás, együttműködés formái: 

 Családlátogatás, melynek elsődleges célja, hogy a leendő kis óvodás a számára 

biztonságot jelentő közegben ismerkedjen az óvónénikkel, ezzel előkészítve a 

befogadást, valamint hogy tájékozódjunk a családi nevelésről, a gyermek 

szociokulturális hátteréről.  

 Napsugár napok. Minden évben, a beiratkozást megelőző időszakban lehetőséget 

adunk a leendő óvodások szüleinek óvodáink megismerésére. 

 Szülői értekezleteken feladatunk a szülők tájékoztatása.  

 Együttműködés a Szülői Közösséggel.  

 A Közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és az óvoda 

kapcsolatának elmélyítésére.  

 Nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítunk az óvoda napi életébe való 

betekintésre.  

 Napi kapcsolattartásra van szükség annak érdekében, hogy a szülő folyamatosan 

tájékozott legyen a gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint az 

óvodapedagógus is a gyermekkel, vagy a családban történt fontosabb eseményekről.  

 Egyéni esetmegbeszélések, fogadóóra előre egyeztetett időpontban. 

 Az információs tábla kifüggesztése lehetővé teszi az aktuális közlendők követését. 

b. ) Az óvoda és a gyermek kapcsolata 

Igyekszünk esztétikus, befogadó, szeretetteljes környezetet biztosítani, melyben érvényesül az 

egyéni bánásmód elve. Ennek megvalósítása az óvoda összes dolgozójára kötelező érvényű. 

Törekszünk a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítására felnőtt- gyermek, gyermek – gyermek 

között. Örömteli tevékenységek által gazdag mindennapokat teremtünk, és fontosnak tartjuk a 

minőségi munkavégzést. Nevelőmunkánkban segítőtársak a szakképzett dajkák és a pedagógiai 
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asszisztensek, akik hatékonyan együttműködnek velünk. Közös célunk egy gyermekközpontú, 

minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatása.  

c.) Az intézmény dolgozói közötti kapcsolat 

Mi óvodapedagógusok és a nevelést segítő alkalmazottak (pedagógiai asszisztensek, dajkák, 

óvodatitkár, karbantartók) igyekszünk pozitív, derűs munkahelyi légkörben összehangolt, 

hatékony, magas színvonalú munkát végezni. 

Az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens és a dajka aktív együttműködése a nevelés során 

meghatározó. Ők nem csak külső szemlélői, hanem aktív részesei is az óvodai csoport életének. 

Segítői az óvodapedagógusnak, hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Ismerik nevelési 

elveinket, céljainkat, valamint saját - óvodai nevelésben betöltött - szerepük fontosságát. 

 

Külső partnerkapcsolatok: 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata  

 Szociális-, nevelési- és oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) 

 Közművelődési intézmények (Mozi, múzeumok, közösségek háza, könyvtár, 

Csipkeház) 

 Egyesületek 

 Speciális segítő intézmények, szakemberek: 

· Pedagógiai Szakszolgálat 

· Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baja, Tanulási Képességet 

vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Bácskai Szakértői Bizottság?) 

· Családsegítő –és Gyermekjóléti Szolgálat,  

· Családsegítő Központ 

· Házi gyermekorvosok,  

· Védőnői szolgálat 

 Egyéb partnerek:  

· POK (Pedagógiai Oktatási Központ) 

· Kiskunhalasi Járási Hivatal  

· Kiskunhalasi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 

· Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

· ÁNTSZ  
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· Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

· Szponzorok, támogatók 

· Civil szervezetek 

· Alapítványok 

· Családok Átmeneti Otthona 

· Egyházak  

 

 

14.  SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOKAT ENYHÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodáinkba. Ezt figyelembe véve 

fontos feladatunk az egyéni sorsokkal való törődés. Meg kell ismernünk azokat a tényezőket, 

amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához. A problémák megismerése után 

határozhatjuk meg feladatainkat, hátránycsökkentő tevékenységeinket. 

Alapelvünk a gyermek személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben 

tartása. 

Kezdetektől igyekszünk a szülőkkel egymást tisztelő, együttműködő, bizalmas kapcsolatot 

kialakítani, hiszen ez a problémák feltárásának alapja. A kialakított és folyamatosan fenntartott 

különböző kapcsolattartási formák lehetőséget adnak a problémák feltárására, a megismerésre. 

Az anamnézis lap felvétele a gyermek óvodába lépésekor, valamint a fejlődés folyamatos 

nyomon követése jó eszközünk. A szülőkkel való együttműködés során igyekszünk 

tapintatosan befolyásolni a jó szokások alakítását. Arra törekszünk, hogy a szülők érezzék 

segítő szándékunkat, érezzék azt, hogy szeretjük, elfogadjuk gyermekeiket. 

A szociális hátrányok kompenzálásának alapvető feltétele, hogy valamennyi hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek három éves korától rendszeresen járjon óvodába,  

(lehetőleg vegye igénybe az egész napos óvodai elhelyezést), mert így hozzájut az őt megillető, 

testi-, lelki fejlődését szolgáló ellátásokhoz. Ezt az óvodában folyamatosan figyelemmel 

követjük. 

Igyekszünk segíteni a szülőknek, családoknak- kompetenciahatáron belül- szociális helyzetük, 

életkörülményeik javítására. Felvilágosítást adunk a szociális juttatásokról, egyéb segítési 

lehetőségekről. 
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Szegregációmentes környezetet alakítottunk ki, amelyben az egyenlő bánásmód elveinek 

betartása és betartatása az óvodáinkban dolgozó felnőttekre kötelező érvényű. Tilos bármiféle 

hátrányos megkülönböztetés. Szeretetteljes, befogadó környezetet biztosítunk, melyben 

törekszünk a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítására felnőtt- gyermek, és gyermek- gyermek 

között. 

Segítjük a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését az óvodai közösségbe, nagy hangsúlyt 

helyezünk a szociális- és érzelmi nevelésre, a pozitív társadalmi normák és együttélési 

szabályok közvetítésére, a helyes viselkedéskultúra kialakítására. Az egészséges életmód 

szokásainak kialakításával is hozzájárulunk a hátrányok enyhítéséhez. 

A társadalmi helyzet változásai új kihívás elé állítják az óvodapedagógusokat, ennek érdekében 

fontosnak tartjuk a szakmai megújulást, a szakmai támogatások igénybevételét, 

továbbképzéseken való részvételt, valamint a fejlődéshez szükséges pályázati lehetőségek 

megragadását. 

 

 

15.  GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 
 

Óvodáinkban a gyermekeket és hozzátartozóikat hátrányos megkülönböztetés nem érheti 

származásuk, nemzeti,- etnikai hovatartozásuk, vagyoni helyzetük, vallásuk miatt. 

Az esélyegyenlőség megteremtése szorosan összefügg a szociális hátrányokat enyhítő, 

valamint a gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységeinkkel. 

Alapelveink az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény szellemében a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel szemben: 

 elfogadás, befogadás 

 méltányosság, pozitív diszkrimináció 

 integráció, szegregáció mentesség megvalósítása 

 egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése 

 a társadalmilag elfogadott normáktól eltérő kulturális szokások megismerése, megértése  

(kisebbség, migráns gyermekek) 
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A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az 

óvodai nevelést. Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.  

Feladatunk a migráns gyermekek ellátása során:  

 felkészülés a gyerekek fogadására; 

 empátia, érzelmi biztonság megteremtése; 

 családból hozott eltérő szokások tiszteletben tartása; 

 magyar nyelv elsajátításának segítése; 

 szocializáció segítése; 

 az egyéni szükségletek azonosításán alapuló hátránykompenzációs tevékenységek, 

szakellátás a korai gyermekkorban. 

Az esélyegyenlőség elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan 

támogató lépések megvalósítása intézményünkben, amelyek csökkentik a gyermekek meglévő 

hátrányait, javítják esélyeiket az iskola sikeres megkezdéséhez, később a társadalomba való 

sikeres beilleszkedéshez. 

 

Feladataink az esélyegyenlőség megteremtésére: 

 a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása;  

 teljes körű óvodai ellátás biztosítása; 

 óvodai hiányzások csökkentése érdekében különböző intézkedések megtétele; 

 szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása. 
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MELLÉKLET 
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INTEGRÁLTAN NEVELHETŐ ROMA/CIGÁNY GYERMEKEK 

ETNIKAI PROGRAMJA 
 

„ Gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. 

Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet nincs mit visszatükröznie” 

 (Ross Campbell) 

 

 

Legfontosabb alapelveink:  

 MULTIKULTÚRÁLIS nevelésen alapuló INTEGRÁCIÓ,  

 KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ELFOGADÁSA, TOLERANCIA, 

 Tevékenységek során DIFFERENCIÁLT képességfejlesztés. 

 

A roma/cigány óvodai nevelésünk célja: 

 Az óvodáskorú cigány anyanyelvű gyermekek nevelése magyar nyelven, az életkori 

sajátosságok és az egyéni fejlettség figyelembe vételével, a nemzetiség nyelvének és 

kultúrájának, hagyományainak ápolásával.  

 Sokoldalú személyiség fejlesztése, a magyar kultúra értékeinek megismertetésével, 

átadásával.  

 Az identitás tudat kialakulásának segítése, a speciális szükségletek kielégítése, a másság 

elfogadásának erősítése.  

 Fontos a tevékenységek során megvalósuló egyéni személyiség fejlesztés, az 

önkifejezés erősítése, a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének 

kibontakoztatása, a meglévő hátrányok csökkentése.  

 BOLDOG, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, nyitott, önállóan kezdeményező 

gyermekek nevelése. 

 A minél zökkenő mentesebb iskolakezdés. 
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Feladataink: 

 a magyar nyelv megismerésének, használatának preferálása; 

 nyelvi-, kommunikációs nevelés előtérbe helyezése; 

 a gyermekek szocializációjának elősegítése; 

 érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtése;  

 a testi, lelki szükségletek kielégítése; 

 az egészséges életmód szokásainak kialakítása; 

 a játék kiemelt szerepének hangsúlyozása; 

 érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés és a szociális kompetenciák megalapozása; 

 kognitív képességek fejlesztése; 

 környezettudatos magatartás megalapozása. 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

 Óvodába kerüléskor gyermekeink nagy többsége csak a cigány nyelvet használja (azt is 

hiányosan) kevesen rendelkeznek kevés magyar nyelvi beszédértéssel is. Kiemelt feladatunk a 

magyar nyelv megtanítása, ami segíti a társadalmi beilleszkedést. A családok, és így 

gyermekeink kommunikációját nehezíti, hogy mind a két nyelvet hiányosan beszélik. 

Példaadással, beszélő környezet megteremtésével” szeretnénk beszédüket, 

„kommunikációjukat” játékos tevékenységeken keresztül fejleszteni: pl, szituációs- 

riporterjáték,- hangutánzások, bábozások dramatizálások, a nap minden tevékenységének 

megnevezése,- versek mesék, történetek élmények felidézése, „kérdés-felelet játékok”. 

Megfelelő időt és figyelmet fordítunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

kommunikációs kedv ösztönzésére, fenntartására a gyermek meghallgatására kérdéseik 

támogatására és a válaszok igénylésére.  

 

Az óvodai élet tevékenységformái 

Játék 

Folyamatosan nagyfokú „játékéhséget” figyelhetünk meg gyermekeinknél, hiszen otthon 

minőségi játék eszköz nincs, vagy csak nagyon kevés ezért az óvodában találkoznak először az 

életkoruknak megfelelő játékeszközökkel. Megmutatjuk azok funkcióját, használatát, gazdag 
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élményvilággal bővítjük ismereteiket a tartalmasabb játék elsajátításához, megismertetjük, 

segítjük a játékszabályok elsajátítását, betartatását. Szorgalmazzuk a játéktevékenységek során 

a magyar nyelv használatát.  

Verselés, mesélés 

Szükségesnek tartjuk az irodalmi kultúra értékeinek megismertetését, tovább örökítését, a 

tartalmakba az irodalmi értékek beépítését is. Úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen a gyermeki 

fejlődés szempontjából a mindennapos mesehallgatást. 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Fontos a cigány gyermekek zene iránti szeretetének elmélyítése, a ritmikus, szép testmozgás, a 

tánclépések gyakorlása, a kultúrájuk ápolása, dalok, mondókák segítségével. Dalos 

anyagainkat, mondókáinkat, kiszámolóinkat, beépítjük a mindennapjainkba. Építünk a zene 

iránti szeretetükre, az éneklési kedvükre, zenei fogékonyságukra, ritmusérzékükre. Segítjük, 

hogy többféle ritmushangszerrel ismerkedhessenek meg, biztosítjuk a kultúrájukból eredő 

nagyfokú muzikalitáshoz az eszközöket. A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe 

vesszük a gyermekek kisebbségi hovatartozását. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Feladatunk a sajátos szín- és formavilág megjelenésének segítése, támogatása a sokféle 

kifejezési eszköz által a mindennapokban. Fontosnak tartjuk az óvónői minta és modelladást, 

segítést, ösztönzést, amelynek hatására változatos technikákkal ismerkedhetnek meg. Legyenek 

büszkék élénk, színes munkáikra, produktumaikra.  

Mozgás 

Fontos a mozgás összerendezettségének alakítása, a nagymozgások és kismozgások fejlesztése 

a mozgáskoordináció miatt. Az óvodában biztosított tornaeszközök felhasználásával 

szeressenek mozogni a gyerekek szabadon, zenére, egyedül és közösen. A mindennapokban - 

játékos tevékenységeken keresztül - fokozatosan ismertetjük meg őket a mozgás örömével, 

annak eszközeivel, és azok biztonságos használatával.  

Külső világ tevékeny megismerése 

Ezen a területen is jelentkező szűkös és hiányos ismereteik miatt igyekszünk minél több játékos 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, mely által bővítjük a szókincsüket. A gyermekek 

tudása a praktikumon alapul, ezért lehetőséget kell biztosítanunk, hogy kötetlen formában 



70 
 

bármikor kísérletezzenek, tegyenek felfedezéseket, s ez által fejlődjenek gondolkodási 

műveleteik is. 

Munka jellegű tevékenységek 

E területen meghatározó a gyermekeknél az otthonról hozott – az óvodától teljesen eltérő – 

minta. Rendszeres pozitív megerősítéssel, értékeléssel különböző mértékben tudjuk motiválni 

őket. Példamutató, türelmes magatartásunkkal segítjük az egyes munkafolyamatok elsajátítását, 

az eszközök nevének és azok használatának megismerését. Figyelmüket ráirányítjuk a tiszta 

rendezett környezet esztétikájára, és mások munkájának megbecsülésére. Fontos feladatunk 

igényszintjük megalapozása, növelése, különösen a tisztaság, ápoltság terén. A követendőnek 

és a közvetítőnek minden esetben az óvodapedagógus személyét tartjuk. A munkafolyamatok 

szervezésében a fokozatosság és a rendszeresség elvét érvényesítjük. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A cigány gyermekek tanulási folyamata inkább az utánzásra, modellkövetésre épül, melynek 

alapja az érzelmi kötődés. A mikro csoportos, illetve az egyéni foglalkoztatási forma 

alkalmazásával hozzájárulunk a gyermekek egyéni fejlődéséhez.  A többféle élmény-, ismeret-

, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával lehetőséget adunk a személyiség tovább 

fejlődéséhez.  Ismeretszerzésüket természetes kíváncsiságukra építjük, igyekszünk minél több 

érzékszervet bevonni, fokozatosan növelve szándékos figyelmük időtartamát a gyakorlásokkal. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekekre is ugyanúgy vonatkoznak a helyi 

nevelési programban megfogalmazottak „fejlődés jellemzői az óvodáskor végére”. 

Kiemelt a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredménye: 

 életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel, 

amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja elmondani, alkalmazni 

 tudjon tájékozódni a beszéd és élethelyzetekben 

 váljon belsővé a többségi társadalom normarendszere. 
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Kapcsolatrendszer  

A cigány gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében kiemelt kapcsolatot tartunk 

fönn a pedagógiai programunkban felsorolt intézményeken kívül speciális, a családokat is 

segítő, önkormányzati és egyéb társadalmi szervezetekkel. 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Utca bizalmiak, családgondozók  

 Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat,  

 Családsegítő Központ 

 Családok átmeneti otthona 

A családokkal való kapcsolattartás kiemelt feladatunk, ezért a szülőkkel való közös 

rendezvények szervezését előtérbe helyezzük. Emellett figyelmet fordítunk arra is, hogy 

gyermekvédelmi szempontból a megfelelő módon nyújtsunk segítséget a családoknak. 
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KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK INTEGRÁLT 

NEVELÉSE 
 

Helyzetkép 

Óvodáinkban évről-évre növekszik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma. Nevelésünk 

iránytűje a feltétel nélküli szeretet, ezért nevelőtestületünk empatikusan fordul a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek felé. Alkalmazkodunk fejlődési ütemükhöz, lehetőségeinkhez, 

szaktudásunkhoz mérten biztosítjuk számukra - az egyéni sajátosságaik és képességeik 

figyelembe vételével - a fejlesztést 

 

Célunk:  

Egyéni fejlődési ütemük, képességeik, tehetségük, szociokulturális hátterük 

figyelembevételével a hátrányos helyzetből való felzárkóztatásuk segítése, hátrányaik 

enyhítése, az előítéletek csökkentése, illetve a tehetségük kibontakoztatása, továbbá a nevelési 

hatások kedvező érvényesülésének megteremtése, nevelési célkitűzéseink megvalósítása. 

 

Feladatunk: 

 a gyermekeink minél teljesebb, pontosabb megismerése;  

 óvodáinkban szeretetteljes, befogadó környezet biztosítása;  

 az egyéni differenciált nevelés megvalósítása; 

 időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő 

gyermekeket;  

 megfelelő szakemberhez irányítani, speciális csoportba javasolni; 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekeink korai felismerése, fejlődésük nyomon 

követése, fejlődésük rögzítése; 

 a gyermekek mozgásfejlesztése, kognitív,- és szociális képességeik fejlesztése, 

személyiségük és magatartásuk korrekciója; 

 megfelelő kapcsolat kialakítása a családokkal;  

 a szülők megnyerése a megfelelő prevenciós munka érdekében;  

 szükség esetén a gyermekeink speciális szakemberhez, szakfejlesztés felé irányítása; 

 óvodapedagógusaink szakmai,- és önképzése, szükség esetén szakmai kapcsolatok 

kiépítése. 
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Általános fejlesztési alapelveink:  

 A fejlesztés csoportos, mikro csoportos és egyéni formában, játékosan, tevékenység 

közben történik, gyermekeink fejlődésének haladási ütemében.  

 Segíteni a hátrányaik leküzdését, sikerélményhez juttatni őket. 

 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, 

ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön ezért korai kiszűrése, fejlesztése 

gyógypedagógus segítségével történik. A fejlődésükhöz az alapvetően szükséges érzelmi 

biztonságot megteremtjük és megtartjuk, lehetőségeink szerinti optimális körülményeket 

biztosítunk. Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek akaraterejét, önállóságra 

törekvését erősítsük, önálló cselekvőképességüket, érzelmi életüket, együttműködő 

készségüket folyamatosan fejlesszük, túlterhelésüket elkerüljük, a nevelés általános 

célkitűzéseit megvalósítsuk. Beilleszkedésük a közösségbe két szempont szerint lehetséges: 

egyrészt a sajátos igényük fejlesztésével, másrészt a többi gyermek segítőkészségének, 

toleranciaszintjének növelésével. 

Óvodáinkban – az alapító okiratunkban megjelölt sérülés specifikus területekhez tartozó - 

fejlesztésüket integráltan valósítjuk meg. Befogadó csoportjaink gyermekeit az integráció 

megtanítja, hogy felnőttkorukban elfogadóbbak, együttműködőbbek legyenek társaikkal. A 

sajátos nevelési igényű gyermekeknél még hangsúlyozottabb szerepet kap az egyéni bánásmód 

elve.  

A szakértői bizottság / a pedagógia szakszolgálat véleménye alapján kerül sor a fejlesztő 

program összeállítására, amelyet a sajátos nevelési igény típusának megfelelő, képesítéssel 

rendelkező gyógypedagógus állít össze. A gyógypedagógiai fejlesztő munka az óvodai 

nevelőmunkával párhuzamosan történik. Az óvodapedagógus pedagógiai eljárásait szükség 

esetén megváltoztatja, problémamegoldásaihoz alternatívát keres, együttműködik a 

szakemberekkel, a gyógypedagógusok javaslatait - szakmai tudásához és lehetőségeihez - 

mérten beépíti a munkájába.  

A sajátos nevelési igényű gyermekeink iskolaérettségi kritériumait intézményünk elvárásai 

tükrözik: az óvodába való beilleszkedésüket, a foglalkozásokon való egyenlő részvételüket, a 
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saját magukhoz mért fejlődésüket tekintjük sikerkritériumnak. Az iskolaérettséget az ő esetükben 

mindig a megfelelő szakértői bizottság szakvéleménye dönti el. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

 

Gyermekeink között egyre több a lassabban fejlődő, részképesség problémákkal küzdő 

hátrányos szociokultúrájú óvodás. Sok gyermekünk küzd beilleszkedési-, viselkedési- és 

teljesítményzavarral. Mindezen gyermekek szocializációjának feltételei hiányosak. Ezen 

gyermekek gondozása, fejlesztése kiemelt, s egyben többletfeladatot ró ránk. Általában a 

beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedést jelenti. Az 

óvodai nevelő munkánkban a gyermek beilleszkedési problémái, zavarai a gyermek eltérő 

magatartásában figyelhetők meg. Fel kell figyelnünk az agresszív megnyilvánulásokra, a 

közönyre és a passzivitásra, az érzelem-szegény, apatikus magatartásra, a túlzott félelemre és 

szorongásra, a kifejezett féltékenységre, irigységre, a beszédzavarra, az egyes részképességek 

fejletlenségére. 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani.  

 

A fejlesztőpedagógus feladatai:  

 A szűrések elvégzése után konzultál az óvodapedagógusokkal, logopédussal, 

pszichológussal a feladatok pontos meghatározása érdekében.  

 A fejlesztés fő indikációja az életkor és a tünet súlyossága. Egyéni szükséglettől 

függően a bázisfunkciók megerősítése: figyelem - emlékezet - észlelési területek 

együttműködése - mozgás, finommozgás, téri orientáció - készségfejlesztés – 

motivációfejlesztés. 

 Az ismeret elsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést 

mutató részképességek megerősítése.   

 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 

 A gyermek alkalmazkodásának, kortárscsoportba való beilleszkedésének segítése. 

 Együttműködés a családdal és a szakemberekkel. 
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A kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 

  

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása óvodáinkban differenciálással és egyéni 

tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az óvodáink egész nevelési folyamatának 

feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési 

rendszerét. Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a 

differenciálás módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a gyermekekben rejlő 

képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív 

szférájukat. 

 

A tehetséggondozásunk célja: 

 A tehetségek elkallódásának elhárítása, harmonikus fejlesztése - nem kiemelve egy-egy 

területet, hanem – lehetőségeinkhez mérten - egészében fejlesztünk, pozitív énképet 

alakítunk ki a gyermekeinkben, hogy elfogadják tehetségüket. 

 Kiemelt tehetségű gyermekeink feladat iránti motivációjának és elkötelezettségének 

kialakítása. 

 

Feladataink:  

 Olyan légkör megteremtése a gyermek körül, amely őt elfogadja, személyiségének 

fejlődését segíti. Nevelésünk alapja a szeretet, az inkluzív megközelítés, megértő 

ráfigyelés, nyitottság, a személyre szabott fejlesztés, bátorító nevelés. 

 Az egyéni bánásmód figyelembe vételével, egyéni feladatok adásával kibontakoztatni a 

gyermek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása. 

 Részt veszünk az óvodák számára kiírt pályázatokon, versenyeken, vetélkedőkön.  

 A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségeket kihasználása (múzeum-, 

és színházlátogatások; stb.).  

 A napi pedagógiai munka során figyelembe vesszük a tehetség lehetséges jegyeit. A 

tehetséges gyermek erős oldalát tovább gazdagítjuk, erősítjük, fejlesztjük, ismereteit 

elmélyítjük. A gyermek tehetségével összefüggő gyengébb területeket is megerősítjük. 

A terhelés mértékét, s a haladás ütemét a gyermekhez igazítjuk, így elkerülhető a 

túlhajszoltság. 

 Figyelembe vesszük, hogy leghamarabb a matematikai, zenei és művészetek iránti 

tehetség mutatkozik meg.  
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének 

megvalósítása 

 

Általános feladataink: 

 A családi háttérből származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése, a 

lemaradások folyamatos kompenzálása.  

 A közösségbe való beilleszkedést segítése, az esélyegyenlőséget biztosítása. 

 A gyerekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése, bátorító nevelés 

alkalmazása az emberi kapcsolatok kialakításában.  

 Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a gyermekekben.  

 Kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló kapcsolatot létrehozása. 

 A szakmai hálózattal folyamatos kapcsolattartás. 

 Jó kapcsolatot kialakítása a szülőkkel, hogy kellő bizalom legyen az együttneveléshez 

kapcsolatos elméleti ismeretének bővítésére, szakirodalmat ajánlunk, szakembert 

hívunk. 

A migráns gyermekek interkulturális nevelése  

A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az 

óvodai nevelést. Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésükben is igyekszünk érvényesíteni 

lehetőségeinkhez és szakmai tudásunkhoz mérten. A bevándorló családból érkező gyermekek 

értékességét egyediségükben keressük, mutatjuk be társaiknak. Szükség esetén tájékozódunk 

és információkat gyűjtünk a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatban.  

Igyekszünk megteremteni a migráns gyermek érzelmi biztonságát. Segítjük őket a magyar 

nyelv elsajátításában. Ennek leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a 

gyermekközösség. 

 

Kiemelt feladatunk: a differenciálás  

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat. A mi óvodáinkban különösen szükség van a 

differenciálásra, minden gyermek más és más, más adottságokat örökölnek a szülőktől, más 

környezeti illetve nevelő hatások érik őket, s ezek más személyiséggé formálják, alakítják őket. 

Egyéni és differenciált foglalkozásokat alkalmazunk igényeiknek és életkori sajátosságaiknak, 

egyéni érésüknek megfelelően, nem mondunk le a fejleszthetőségről.  
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Érzékenyek vagyunk gyermekeink különbözősége iránt, ennek megfelelően választjuk ki a 

pedagógiai módszereket, módszerkombinációkat. Gyermekeinkre kiemelt figyelmet fordítunk, 

és hozzájuk igazítjuk a követelményeket (a gyenge pontokat nem hibaként értékeljük, hanem a 

lassabban fejlődés jeleként), sokszori ösztönzéssel esélyt adunk a tovább lépésre.  

A differenciálás területei óvodáinkban a következők:  

Tartalom, érdeklődés, tempó, ismeretszint, információszerzés elsődleges forrása, terjedelem, 

eredmény, sorrend, szerkezet, idő, óvodapedagógusok stílusa szerinti differenciálás. 

Kapcsolattartás és együttműködés 

 

Szakértői Bizottság 

Az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a logopédus megfigyelései, fejlettség mérései 

alapján sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése érdekében a legelső és 

legfontosabb a szakértői vélemény beszerzése. A szakvélemények beszerzéséhez, a 

felülvizsgálati kérelmekkel a Szakértői Bizottsághoz fordulunk. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat 

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak 

ellátását a pedagógiai szakszolgálat segíti.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek problémájának 

megállapítása érdekében, a Pedagógiai Szakszolgálathoz kell fordulnunk. 

 

Logopédiai szakszolgálat 

Óvodáinkban sajnos igen magas a beszédhibás gyermekek aránya, nem egy közülük több évig 

tartó logopédiai terápiára szorul. Óvodáinkba a helyi szakszolgálattól heti rendszerességgel 

jár logopédus, illetve a súlyosabb beszédproblémákkal küzdők még a szakszolgálathoz is 

bejárnak nyelvi fejlesztésre. Az óvodapedagógusok és a logopédus szűrései alapján kerülnek a 

gyerekek a foglalkozásokra, a kiszűrt gyermekek részletes logopédiai vizsgálaton vesznek 

részt, melyet a logopédus végez. Ennek eredménye alapján kezdődik a gyermekek logopédiai 

terápiája. A terápiás tervek egyénre szabottan készülnek. A logopédiai foglalkozás (egyéni vagy 

kiscsoportos) jellege függ a beszédhiba milyenségétől és a csoportosítható gyermekek 

létszámától. 

A logopédia célja, a logopédus feladata, hogy a beszédhibák megelőzésével, továbbá a már 

kialakult beszédhibák, és azok következményeként fellépő másodlagos elváltozások 

korrekciójával ép beszédet hozzon létre. 2017 szeptemberétől a törvény már nem csak az 5 éves 
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gyermekek szűrését/ vizsgálatát írja elő, hanem a 3 évesekét is. A beszéd és nyelv funkcióinak 

erősítésével segíti a logopédus a gyermek értelmi fejlődését, szociális tanulását. A gyermek 

időben megkezdett logopédiai kezelése, sokoldalú fejlesztése, szocializációjának elősegítése, 

fejlődésének nyomon követése segíti az adott probléma tisztázását.  

(Forrás - Törvényi szabályozás: 53/2016. (XII. 29. EMMI rendelet)  

 

 

Együttműködés a szülőkkel 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős gyermekek fejlesztésének hatékonysága 

szempontjából. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a gyermekük beilleszkedése sikeres 

legyen. Az óvoda és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: 

a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen. 

Fontosnak tarjuk, hogy érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő 

pedagógusok elfogadják gyermekük egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - 

oktatási folyamatnak. A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a nem 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani 

bennük, mert fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek elfogadásában.  

 

Összegzés 

Az esélyegyenlőség felé megtett első, legfontosabb lépés az együttnevelés. A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése gyermekkorban kell, hogy kezdődjék. 

Az egészséges kisgyermekek az óvodába bekerülve szerzik első benyomásaikat társaikról. Ha 

velük együtt, egymást megbecsülve, egymást nem zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori 

társadalom számos problémája már eleve megoldható, megelőzhető.  

(Forrás - Törvényi szabályozás: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény.) 
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ZÖLD ÓVODA PROGRAM 
 

Bevezető 

Környezetvédelmi alapelvünk a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan - ezért a zöld 

óvodai tartalomnak megfelelően - pedagógiai programunkban a helyi természeti értékek 

megismerésére, védelmére nevelés hangsúlyosan jelenik meg. Óvodáink működésük során 

közvetítik a fenntarthatóságot is. A fenntarthatóságra nevelés történetiségében a környezeti 

nevelésre épült, de annál sokrétűbb, tartalmában gazdagabb, árnyaltabban fejezi ki azt a 

sokszínű, holisztikus szemlélettel, ökológiai gondolkodásmóddal végzett nevelő tevékenységet, 

amely természeti és kulturális értékeink megismerésére, cselekvő megóvására, új értékek 

teremtésére irányul. Példát és követendő mintát nyújtanak az erőforrások felhasználására, az 

energiatakarékosságra, az ésszerű fogyasztásra, az újrahasznosításra, a szelektív 

hulladékgyűjtésre. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk 

szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló szükségleteinek 

kielégítését. 

 

A zöld óvodai tevékenységi formák tartalma és fejlesztő hatása:  

 

Játék 

A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés az óvodai nevelés egészében valósul meg, 

minden tevékenységi formában jelen vannak „zöld” tartalmak. A játék során információt adnak, 

fogadnak be, cserélnek gyermekeink. A játék feltételeinek – terek, eszközök, játékformák - 

biztosításában érvényesíteni tudjuk a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai tartalmát, elveit.  

 

Munka 

Gyermekeink a mindennapi tevékenységek során önmagukért, társaikért és környezetükért is 

végeznek munka jellegű tevékenységeket: önkiszolgálás, a növény- és állatgondozás, a 

környezet rendjének megtartása, az alkalmi megbízatások. Az eszközök, munkafogások, az élő 

és élettelen természet összefüggéseinek, törvényszerűségeinek átélésére, saját tevékenységük 

hatásainak megismerésére adnak lehetőséget.  

 

A verselés, mesélés a kisgyermekeink alapvető szükséglete, amelyek verbálisan megerősítik a 

környezetükből származó érzékszervi tapasztalataikat, érzelmileg még közelebb hozva 
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hozzájuk a bemutatott természetet. A szülőföldhöz kötődést a, népköltészeti alkotások is 

segítik. Az újabb mesék egyre több környezeti témát dolgoznak fel, „zöld tartalmukkal” 

érzékenyítenek.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc.  

A dalok, dalos játékok, a környezet hangjai által megismerkedhetnek természeti és társadalmi 

jelenségekkel. Természetes anyagokból, növényi részekből, hulladékokból is lehet 

hangszereket alkotni.  

 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka témáit a gyermekeink szűkebb és tágabb 

környezetéből merítjük. Az óvodáink rugalmas napirendje lehetőséget ad a környezet ezernyi 

szépségének, értékének megjelenítésére. Arra törekszünk, hogy a sokféle természetes anyag 

alkalmazása mellett az újrahasznosítás adta lehetőséget is szem előtt tartsuk.  

 

A mozgás nagyon fontos szerepet játszik az egészségük megőrzésében. Mozgás közben még 

közvetlenebb kapcsolatba kerülnek környezetükkel. Erre nagyszerű lehetőség nyílik az 

óvodáinkban, hiszen arra törekszünk, hogy minél több és változatosabb mozgásformákat 

biztosítsunk a szabadban. 

 

A külső világ tevékeny megismerése során ismerkednek szűkebb, majd egyre tágabb 

környezetükkel. Környezettudatosságuk alakul, a zöld óvodai tartalmak „kézzelfoghatóvá” 

válnak.  

Lehetővé tesszük gyermekeink számára a környezet tevékeny megismerését. Elegendő 

alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.  

Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeik fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében 

hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

Az óvodás gyermekeink matematikai tapasztalatai is közvetlen környezetükből származnak. 

Ismeretszerzésük alapja a kíváncsiság, erre alapozva biztosítjuk, hogy a valós összefüggéseket 

ismerjék fel. A probléma- és feladatmegoldás során, kreatív módon gyakorolhatják az eddig 

megszerzett ismereteiket, fejlettségüknek megfelelően. A gyermekek aktivitásuk és 

érdeklődésük által tapasztalatokat szereznek a szűkebb és tágabb természeti – emberi - tárgyi 

környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól.  
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Alkalmazott módszerek: 

Érzékenyítés, ráhangolás, bemutatás, szemléltetés, megfigyelés, magyarázat, motiváció és 

annak fenntartása, ösztönzés, pozitív megerősítés, együttműködés, példamutatás, türelem, 

segítségadás, differenciált feladatadás, megtapasztaltatás, élménybiztosítás, gondolkodtatás, 

problémamegoldás, vizsgálódás, kísérletezés, kipróbálás, javítás, ismétlés, provokálás. 

 

Kompetenciák a zöld óvodai nevelésünkben 

 

A zöld óvodai tevékenységekben rejlő kompetenciafejlesztési lehetőségeket az alábbi 

táblázatban találjuk meg ZÖLD ÓVODA módszertani segédanyag útmutatójában.  

 

Kulcs 

kompetenciák 

Zöld óvodai tevékenységben fejleszthető kompetenciák 

Játék Munka jellegű 

tevékenység 

Tanulás 

1. Anyanyelvi 

kommunikáció 

 

 

 

Szókincsbővítés, a helyes 

szóhasználatra törekvés, a 

tapasztalatok, érzelmek 

megfogalmazása, 

kommunikáció: szerepek 

elosztása, feladatok 

megbeszélése, szabályok 

értelmezése, konstruktív 

párbeszéd, verbális és non-

verbális kommunikáció, 

kifejezőkészség; feladatok 

megfogalmazása; kérdésre 

válaszolás; konfliktus 

megoldása 

kommunikációval; 

névelők, névutók helyes 

használata; ünnepekhez, 

népszokásokhoz 

kapcsolódó kifejezések 

ismerete, pontos használata 

Szókincsbővítés, 

munkafolyamatok, 

eszközök megnevezése; 

kommunikáció egymással: 

feladatok elosztása, 

beszédértés, feladatok 

megfogalmazása, 

kifejezőkészség; 

udvariassági formák, 

kifejezések. 

Szókincsbővítés; a 

jelenségek pontos 

megnevezése; feladatok 

egymás közötti 

elosztásának 

megfogalmazása; 

a tapasztalatok 

megbeszélése; 

kérdéskultúra fejlesztése; 

pontos megfogalmazás, 

kifejezőkészség, 

beszédkedv alakítása; 

kérések és feladatok 

megértése, azokra való 

verbális reagálás; 

választékos beszéd; 

a környezet tárgyainak, 

élőlényeinek, a régi 

foglalkozásoknak, a 

színeknek és formáknak 

megnevezése; tájnyelvi, 

helyi elnevezések, 

kifejezések; a számukra 

szép vagy visszatetsző 

dolgok, jelenségek 

megfogalmazása; 

az egyes műveltségi 

tartalmak sajátos 

nyelvezetének megértése 

és használata; kifejező 

készség; öntudatosság,  a 

sokféleség értékének 

felismerése. 

 

2. Matematikai, 

természettudományi 

Kicsi-nagy, alacsony-

magas, 

A növényi részek ismerete, 

a gondozás szükségessége, 

élettelen és élő környezeti 

A környezethez fűződő 

viszony, az élőlények 

megbecsülése, szeretete, 
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és 

technológiai 

kompetenciák 

 

 

keskeny-széles, vékony-

vastag, halmazképzés, 

válogatás, az élő és 

élettelen 

környezet hangjai, 

mozgásformái; 

térbeli tájékozódás; 

 növények, állatok nevei, 

jellemzői. 

tényezők közötti ok-

okozati összefüggések 

észrevétele, magasság, 

számosság, sorszám, 

térbeli kiterjedés, 

halmazképzés, 

összehasonlítás, becslés, 

naposi feladatokhoz 

tartozó számolás, 

munkaeszközök 

neve, használata 

higiéniai szabályok  

 

védelme, madáretetés, -

itatás, megfigyelés, 

tapasztalatok, 

összefüggések, 

következtetések, 

problémamegoldó 

gondolkodás, ok-okozati 

összefüggések 

megtapasztalása, 

környezete alkotóinak 

becslése, mérése, 

analizálása, a környezet 

élettelen és élő alkotóinak 

számossága, térbeli 

kiterjedése, 

a környezet közvetlen 

ok-okozati 

összefüggéseinek, 

ökológiai 

törvényszerűségeinek 

tudatosodása, 

mennyiségek értelmezése, 

térbeli tájékozódás, 

folyamatok értelmezése. 

Összefüggések 

felismerése, 

következmények belátása, 

számlálás, számosság, sík- 

és térbeli formák, 

kiterjedések, a természet 

színei, formái, 

összefüggései, 

kiszámolók, növények 

pontos megnevezése, 

környezeti értékek, 

mennyiségi viszonyok 

ismerete. 

3. Digitális 

kompetencia 

 

 

 

 

Részképesség fejlesztése, 

például felzárkóztatás 

érdekében 

- Életkori sajátosságoknak 

és fejlettségi szintnek 

megfelelően óvodai 

alkalmazás nem tilos. 

Alkalmanként egy-egy 

környékbeli környezeti 

szépség vagy károsodás 

látványának közös 

vizsgálata. 

4. A tanulás 

tanulása 

Koncentráció, megfigyelés, 

az anyagok megismerése; 

alkotóképesség fejlesztése, 

szereptartalmak vizuális és 

verbális megjelenítése, 

kreativitás, tapasztalati 

úton történő megismerés; 

megismerő folyamatok: 

érzékelés, észlelés, 

figyelem, gondolkodás 

− különféle gondolkodási 

műveletek; kitartás, 

feladattudat, monotónia 

Szerszámok, eszközök 

használata, baleset 

megelőzése, anyagok 

tulajdonságai, 

tevékenységekhez 

kötődő közvetlen 

tapasztalatszerzés: pl. 

mi szükséges a tízóraihoz, 

ebédhez, uzsonnához, 

vízcsap kezelése, 

szemléletformálás, 

egyéni, páros 

feladatvégzés. 

Megfigyelés, a szűkebb-

tágabb környezet ok-

okozati összefüggéseinek 

megtapasztalása, 

következtetések 

levonása, általánosítás, 

ténybeli és módszertani 

ismeretek; együttes 

tevékenységek, tolerancia, 

a másság elfogadása; 

tevékenységek egymásra 

épülése, logikai 

összefüggések megértése, 

megfigyelőképesség, 
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tűrése, figyelem, 

önfegyelem. 

ismeretbővítés, 

összefüggések 

megláttatása, szempontok 

szerinti megfigyelések, 

vizsgálódások, 

értékelések, növények 

állatok jellemzői, 

mozgásuk megnevezése, 

alapműveletek alapozása; 

problémamegoldó 

gondolkodás, képzelet, 

emlékezet fejlesztése, 

megfigyelőképesség 

fejlődése, a mozgások 

pontos kivitelezése, 

eszközhasználat, anyagok 

ismerete, szabályai. 

 

 

5. Szociális 

és állampolgári 

kompetenciák 

A másik gyermek iránti 

tisztelet, türelem, 

különbözőségek 

elfogadása, érzelmi 

reakciók megfelelő 

kifejezése; önmagához 

való viszony, normákhoz, 

szabályokhoz, szokásokhoz 

való viszony; udvariassági 

formák gyakorlása, 

játékeszközök türelmes 

kivárása, megosztása, 

szabályok betartása, 

kudarctűrő képesség 

alakulása, türelem, 

önfegyelem, 

kommunikáció 

Együttműködés, 

óvatosság, türelem, 

önfegyelem, felnőttekhez, 

társakhoz 

való viszony, 

szervezőkészség, 

együttműködő készség, 

alkalmazkodóképesség 

önértékelés, 

kötelezettségek teljesítése, 

egymás segítése, 

mindenkinek van feladata, 

társakkal való 

együttműködés, 

közös cél érdekében a saját 

igények háttérbe szorítása. 

Együttes tevékenységek, 

tolerancia, a különbözőség 

elfogadása, vállalt 

feladatok ellátása, 

felelősségvállalás, türelem, 

egymásra figyelés, 

együttműködés, egymás 

meghallgatása, páros, 

csoportos 

feladatmegoldás, mások 

iránti tisztelet, 

megbecsülés, szeretet, 

kötődés, köszönés, 

odafigyelés a környezet 

élettelen és élő alkotóira, 

segítés egymásnak, 

empátia, megértés, féltés; 

az egészséges életmód 

jellemzőinek ismerete, 

más közösségek 

identitáselemeinek 

és szerveződésének 

felismerése; öntudatosság 

és önazonosság, a 

sokféleség értékének 

felismerése, 

környezetérzékenység. 

6. Vállalkozói 

kompetencia 

Önállóság, döntési 

képesség, 

problémamegoldó 

gondolkodás (pl.: miből 

mit lehetne készíteni), 

önállóan tervek készítése; a 

megtapasztalható 

környezeti 

gondok tudatosodása,  a 

tevékenység 

lehetőségének, 

hatékonyságának 

felismerése kezdeményező- 

készség; előrelátás, 

Önálló vagy páros 

feladatvállalás, 

feladatvégzés, 

felelősségvállalás 

az elvégzett munka 

minőségéért, 

kezdeményezőkészség, 

segítség igénylése, 

segítség 

nyújtása, szervező és 

együttműködő 

készség, alkalmazkodó- 

képesség, felelősségérzet, 

Önállóság, kitartás, 

alkotás, önálló tervezés, 

konkrét, önálló 

feladatvégzés, 

együttműködés, 

kezdeményezés, 

előrelátás; 

egyéni és 

csoportmunkában 

való részvétel. 
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rövid időintervallumokra 

felelősségvállalás 

kitartás, önzetlenség, 

önbizalom, önértékelés. 

7. Kulturális 

kompetencia 

Magyar népi játékok, más 

népek gyermekjátékainak 

ismerete és alkalmazása a 

mindennapokban, különös 

tekintettel a csoportban 

lévő más nemzetiségű 

gyermekekre, 

hagyományok, 

kulturális értékek 

megjelenítése; 

drámajáték, szerepjáték; 

figyelem a természeti 

értékekre a népi és 

műalkotásokban 

(például versekben). 

Esztétikus alkotások, 

érzelmi kötődés a 

környezet értékeihez, 

az önkifejezés különböző 

lehetőségei, a rendezett, 

esztétikus környezet 

igénylése, létrehozása, 

igényes saját munka. 

Környezeti értékek, az 

esztétikai értékek 

észrevétele, tudatosítása, 

az emberi tevékenység 

hatásainak értékelése, 

irodalmi élmény, olvasóvá 

nevelés, alkotó 

tevékenység, 

zenei kultúra 

megbecsülése, 

alkotások létrehozása, 

élménybefogadás 

képességének alakítása, 

mozgáskultúra fejlődése, a 

tánc alapjainak 

elsajátítása, természeti, 

épített értékek szeretete, 

védelme. 

 

Forrás: http://www.zoldovoda.hu/uploads/articles/336/zoldovoda-utmutato.pdf 

 

A zöld óvodáink tevékenységei a kritérium rendszer alapján 

 Óvodáink és partnereink között széles körű a kommunikációs kapcsolat, a helyi 

igények, lehetőségek és szükségletek összhangja jellemzi munkánkat. A gyermekeink 

nevelése életkorhoz igazodó, tevékenységközpontú módszerekkel zajlik (sok-sok 

játékos tevékenység, szenzitív módszerek, séták stb.). 

 A környezeti munkaközösségünk mind a négy tagóvodánkat érintő közösség, több 

témában dolgoz ki projektnapokat, heteket: állatok világnapja, madarak és fák napja, 

víz világnapja és előadásokat is rendszeresen szorgalmaz, külsős előadók segítségének 

igénybe vételével. Tevékenységeinkbe igyekszünk beépíteni a „hungarikumok” - a 

helyi sajátosságok megismerését, megóvását.  

 Óvodánk felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát 

nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges 

életmód szokásainak megalapozására.  

 Az óvodában a szelektív hulladékgyűjtésre több éve hangsúlyt fektetünk.  

 Kapcsolatba léptünk egy lebomló csomagolóanyagot gyártó céggel, az ő termékeiket 

használjuk 2009 óta uzsonnacsomagoláshoz, és a hulladékgyűjtő edényeinkbe is. 
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 Folyamatosan zöldítjük, szépítjük óvodánkat, pl. füvesítés, faültetés, virágok ültetése, 

gondozása. 

 Minden óvodánk elnyerte a Madárbarát Óvoda címet. Kiemelt figyelmet fordítunk az 

óvodáinkban fészkelő madarak megfigyelésére és gondozására. Madáretetőink számát 

növeltük, és beszereztünk madáritatót és fürdetőt.  

 

 

Összegzés 

 

Zöld Óvodáinkban napi szinten és minden területen megjelennek a „zöld” tartalmak. Az 

óvodáinkba járó gyermekek mindegyike ugyanazon szokásokkal, szabályokkal, viselkedési 

mintákkal találkozik óvodán belül, és ettől válik hatékonnyá a nevelés. Zöld óvodáink nyitottak 

a szülők, a szakmabeliek és a más területen tevékenykedők felé, és sokszor részt vesznek más 

szervezetekkel közösen létrehozott helyi rendezvényeken. Az óvodáinkból vitt gyermeki minta 

a családok többségére hatást gyakorol, és a felnőttek a zöld programokba is bevonhatók 

(madáretetés, itatás, növénygondozás, zöld jeles napok, kirándulások, szelektív hulladékgyűjtés 

stb.). A fenntarthatóságra nevelést a gyermekeinket körülvevő fizikai környezeten túl a 

pedagógiai értékek közvetítése és a felnőttek életviteli és értékmintája nagymértékben segíti. 
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Záró rendelkezések  

 

Felülvizsgálata, módosítása  

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.  

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.  

 A jelen pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.  

 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:  

 az intézmény vezetője,  

 a nevelőtestület bármely tagja,  

 a szakmai munkaközösségek,  

 a szülői közösség,  

 a fenntartó.  

 

Nyilvánosságra hozatal  

A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A pedagógiai 

program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézménynél tekinthető meg:  

 a fenntartónál,  

 az irattárban,  

 a nevelői szobákban,  

 az intézményi honlapon.  
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Legitimáció 
 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pedagógiai Programjának és mellékleteként szereplő egyéb 

programok elfogadásának tárgyában. 

 

A nevelőtestület elfogadta, jóváhagyásra javasolta:  2018. 06.hó  08.nap 
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