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BEVEZETÉS - a mi óvodánk

“ Szent kincs a gyermek teste-lelke,
Szeretni kell azt melegen,
és fölnevelni féltő gonddal,
hogy tiszta, jó, erős legyen.”

Óvodánk nevelési programját az “Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készítettük el,
mely a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a
pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert
gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt
nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a
magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Programunkban hangsúlyt kap az egészséges életmódra felkészítés, a testi-lelki gondozás, az
érzelmi biztonság kialakítása, a közösségi nevelés. Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni
sajátosságaihoz, biztosítva, hogy a gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illesse meg. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának
elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben
tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas
nevelésben. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, óvodánkban figyelembe
vesszük a gyermekek társadalmi körülményeit, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltünk be.
A gyermeki személyiség teljes tiszteletben tartásával, a személyiség teljes kibontakoztatásának
megerősítésére irányul óvodai nevelésünk, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel
részesülhessen színvonalas óvodai nevelésben. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésében figyelembe vesszük ennek irányelveit.
A 2014 augusztus 31-ig óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a kiemelt figyelmet
érdemlő, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, valamint
a kiemelten tehetséges, összefoglalóan: különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését látja
el óvodánk.
2014. szeptember 1-től óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek nevelése: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a
beszédfogyatékos, érzékszervi (látás- és hallás), mozgásszervi sajátos nevelési igénnyel élő
gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő és a kiemelten
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tehetséges gyermekek nevelését látja el óvodánk.
A hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére is kiemelt
figyelmet fordítunk, törekszünk a hátrányok enyhítésére, az egyenlő hozzáférést minden
gyermeknek biztosítjuk.
Programunk a gyermek legalapvetőbb tevékenységére, a játékra épít.
Nevelői munkánk során e köré szervezzük, tervezzük mindazon tevékenységeket, feladatokat,
melyek a gyermekek sokoldalú, kiegyensúlyozott fejlődését elősegítik.
Arra törekszünk, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön, biztosítva ehhez a megfelelő
környezeti tényezőket és feltételeket.
Fontosnak tartjuk a szülőhely, nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetését,
megbecsülését, ápolását, mely megalapozza a hazaszeretet érzésének kialakulását.
Célunk, hogy a társadalom igényeit figyelembe véve megfelelő szolgáltató intézménnyé váljunk,
megfeleljünk a külső és belső elvárásoknak, elérjük azt, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek
óvodánkba, érzelmileg, szociálisan, értelmileg gazdagodjanak, és képességeik kibontakozzanak,
az iskolai életüket felkészülten kezdjék meg.
A megfelelő környezeti feltételek megteremtését és a programot lelkiismeretes, jól képzett
kollektívával valósítjuk meg.
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I. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATRENDSZERE ÉS
ÁLTALÁNOS ELVEI
1. Gyermekkép
Az óvodai nevelés az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem
helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény
is egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák
meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként
egyénenként

változó

testi

és

lelki

szükségletei

és

vannak. A személyiség szabad

kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az
óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, mint nevelő intézmény a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva ezzel, hogy minden gyermek egyformán
magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek.
Az óvodáskorú gyermek nevelésére is érvényes, hogy olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó
embereket kell nevelnünk, akik megfelelnek a velük szemben támasztott követelményeknek, akik
nyitottak a világra, kezdeményezőek és érzelmileg kiegyensúlyozottak.
Célunk tehát olyan gyermek nevelése, aki testileg, lelkileg egészséges. Érdeklődő a világ
megismerésére, az összefüggések megértésére. Törekvő, kooperációra képes, aktív, kreatív,
határozott jellemű, egyéni vonásokban, érzelmekben gazdag. A gyermekek nevelésekor nem
adhatunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
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2. Óvodakép
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Az óvodai pedagógiai tevékenység
rendszere és tárgyi környezete biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének megfelelő
feltételeit.
Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodásgyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését,
a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
Az óvodai nevelésben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet,
megbecsülés és bizalom övezi.
A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, a pedagógiai hatásoknak a gyermekek
személyiségéhez kell igazodniuk.
Óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
-

a gyermeki szükségletek kielégítéséről,

-

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkörről

-

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

-

a gyermeki közösségben végezhető sokszínű (életkornak és fejlettségnek megfelelő)
tevékenységekről

-

a játék semmi mással nem helyettesíthető, meghatározó szerepéről

-

az óvodai tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítéséről és a
gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi
környezet biztosításáról.

Az óvodában miközben megvalósulnak a gyermeki személyiség fejlődésének feltételei, a
gyermekekben megteremtődnek az óvodáskor végére a

kisiskolás korba való átlépés belső

feltételei.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését,
ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk
az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.
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3. Óvodai nevelésünk célja

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:
•

A 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, családias, derűs
légkörben biztosítva a gyermekek fejlődésének sokféle, változatos tevékenységét.

•

A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése az életkori és egyéni
sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

•

Fontos célunk, hogy a szociálisan elfogadott magatartásformákat megerősítsük a
gyermekekben, s elérjük, hogy ezekkel azonosuljanak.

•

Tudatosan alakítani

azokat

az

értelmi

és

emocionális képességeket,

amelyek

biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést, s később a társadalom életében való aktív
részvételt.
Az óvodai élet teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozhasson. Olyan
képességek és kompetenciák birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszi őket arra, hogy
saját törekvéseik szerint a társadalmi normákkal összhangban kiegyensúlyozott, boldog életet
élhessenek.
4. Kiemelt nevelési elveink
Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása, az óvodai
nevelés teljes eszközrendszerével. Óvodánkban a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi,
jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Nevelőmunkánk
során szoros kapcsolatba kerülünk a családdal. A kölcsönös bizalom eredményeképpen a családi
élet legbensőbb dolgairól is lehetnek információink. Ezért biztosítjuk a szülőt titoktartásunkról, s
ezért tartjuk tiszteletben a családok belső szokásait.
A 3-7 éves gyermek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modell
szerepe kiemelt jelentőségű. A modell átvételében az érzelemnek és a beszédnek fontos
szerepe van. Ezért biztosítunk gazdag érzelmi légkört és törekszünk arra, hogy nyelvi
kommunikációs kifejezőkészségünk állandó minta legyen a gyermek számára. Már a
legkisebb kortól kezdve olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyek kielégítik a gyermekek
természetes kíváncsiságát, felkeltik érdeklődésüket a dolgok, emberek iránt.
Tudjuk, hogy 3 éves kor után a gyermek törekszik másokkal való érzelmi kapcsolatok
kiépítésére. Az óvónő és a gyermek közötti gazdag érzelmi kapcsolatot igen fontosnak tartjuk,
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mert ez pozitívan befolyásolja a gyermek cselekvését, természetesebben és könnyebben
alkalmazkodik

a környezetéhez, szívesebben viselkedik a normáknak, szabályoknak

megfelelően, jobban elfogadja a szeretett felnőtt által rá gyakorolt hatásokat. Megkülönböztetett
figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.. Náluk még nagyobb hangsúlyt
kap az óvónő és a gyermek, val amint a gyermek- dajka közötti pozitív érzelmi kötődés.
A gyermekek fejlettsége, sajátosságai, aktivitásuk, társas magatartásuk általában különbözik.
Éppen ezért a szocializációs folyamatok színterének fontos feltétele a gyermekekkel való
differenciált, egyéni bánásmód. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk a gyermek egyéniségét,
érdeklődését, segítsük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését, hiszen csak
akkor tudjuk az egyes gyermekekben a kultúrált együttélés alapjait elindítani, ha megismerjük
egyéni jellemzőiket.
A játékosság óvodai nevelésünkben megkülönböztetett helyet foglal el alapelveink sorában. A
gyermek szabad játéka kiemelt fontosságú az óvodai életünk tevékenységi formái között.

5. Óvodánk szerkezete

Óvodánk 2017. augusztus 1-vel alakult meg fenntartói döntés alapján az újpalotai óvodák
összevonásával.
Jogelőd intézmények:

1

megnevezése
Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Hartyán-Árendás
Összevont Óvoda

székhelye

2

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Mosolykert Óvoda

1157 Budapest, Kavicsos köz 6.

3

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Napsugár Összevont Óvoda

1156 Budapest, Nádastó park 2.

4

Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Micimackó Óvoda

1156 Budapest, Kontyfa utca 1.

1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Az egységes óvoda kialakításánál fontos szempont volt, hogy az óvodák addigi pedagógiai
programjuk megtartásával biztosítsák a sokszínűséget, viszont az egységes vezetői szempontok
és gazdálkodás mentén az egyforma hozzáférés alapelve is megvalósuljon.
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Az Árendás óvoda és a Kavicsos Tagóvoda
programja
1. Óvodánk sajátos arculata
Óvodáink Budapest XV. kerületében az újpalotai lakótelepén az 1970-es években nyitották meg
kapuikat a gyermekek előtt.
Óvodáink közvetlen környezetét zömében 10 emeletes lakóházak alkotják. Ebben a lakótelepi
környezetben különböző szociális hátterű és eltérő társadalmi rétegekhez tartozó családok élnek.
Óvodánkban ezért nagy szerepet kap a gyermekek hátrányainak csökkentése, illetve a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek gondozása.
Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága és lételeme a mozgás, nevelésünk kiemelt
feladatának tekinti, hogy az óvodában megfelelő mozgásteret, helyszínt, eszközt, időt
biztosítsunk arra, hogy a gyermekek szabadon próbálhassák ki a különböző mozgásformákat, s
ez egyben örömforrás is legyen számukra.
Kiemelt feladatunknak tartjuk még az anyanyelvi nevelést, a gyermekek kommunikációs
képességének fejlesztését, ezáltal a gyermekek személyiségét is fejlesztve.
Az óvodában a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja az óvónő és a gyermek, gyermek–
gyermek, gyermek–dajka közötti szeretetteljes viszony, a jó csoportlégkör. Ezek ismeretében a
továbbiakban tudatosan csiszoljuk, formáljuk beszédképességüket, gazdagítjuk szókincsüket, s
korrigáljuk esetleges beszédhibáikat.
Óvodánkban dolgozó három kolleganőnk rendelkezik fejlesztő pedagógus végzettséggel,
ismereteikre, szakmai hozzáértésükre, segítségnyújtásukra számíthatunk az egyéni fejlesztési
stratégia kidolgozásában, fejlesztői terv készítésében.
Óvodánkba különböző nemzetiségű gyermekek is járnak. A hazájukat elhagyni kényszerülő
családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosságuk megőrzését,
ápolását, erősítését, társadalmi integrálását,, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
Óvodánk személyi feltételei
Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője az
óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Óvodapedagógusaink elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
Fontos, hogy az óvónő minél sokoldalúbb, színesebb egyéniség legyen. A sokoldalúság összetevői
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közül hangsúlyozzuk az általános, a szakmai, a pedagógiai műveltséget, azokat
tehát, amelyek legjobban közrejátszanak nevelői munkánkban. Azonban ez önmagában még nem
elég: elfogadnunk, szeretnünk kell minden gyermeket.
Az óvónő-gyermek kapcsolatban elsőrangú helye van az empátiának, amelyre tudatosan kell
törekednünk. Az empátiával egyidejűleg mindig érvényesülnie kell annak a nevelői
szándékunknak, hogy óvodásaink képességeinek kibontakoztatását minden eszközzel biztosítsuk.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy személyünk azonosulási minta a gyermek számára. Ezért
olyan fontos a szép, példamutató beszéd, a gyermekek iránt tanúsított őszinte, megértő,
mindig a jót észrevevő és azt megbecsülő magatartás.
Ezeknek az óvónői személyiségvonásoknak birtokában tűzhetjük ki célul azt, hogy milyenné
szeretnénk nevelni óvodás gyermekeinket.
Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók összehangolt munkája hozzájárul
az óvodai nevelés eredményességéhez.
A

sajátos

nevelési

igényű

gyermek

fejlesztése

speciálisan

képzett

szakember

közreműködését igényli.
Mivel migráns gyermekeket is nevelünk óvodánkban ezért feladatunknak tartjuk, hogy a
gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
A nevelőtestületet több éves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok alkotják.
Óvodáinkban két diplomás óvodapedagógus látja el minden gyermekcsoportban a nevelőmunkát.
Munkájukat szakképzett dajka és pedagógiai asszisztens segíti.
A konyhai és a takarítási feladatok nagy részét szakképesített dajkák végzik. Az óvoda nyitva
tartása a szülők és a fenntartó igényei alapján alakul: 6.00-18.00 óráig. Az óvoda teljes
nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Továbbképzési tervünk figyelembe veszi az óvodapedagógusok érdeklődési körét. A
továbbképzések választásánál elsődleges szempont, hogy az integrált nevelés lehetőségének
megteremtéséhez kapcsolódó ismeretek birtokába jussunk.
Házi bemutatók keretében adjuk át egymásnak tudásunkat, az ezeket követő megbeszélések
lehetővé teszik egymás jobb megismerését.

2. Programunk megvalósítása
Módszereinket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek
fejlettségének megfelelően, a módszertani szabadságot alkalmazva tervezzük.
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Különböző problémahelyzetek biztosításával elősegítjük a problémamegoldó, önálló gondolkodás
fejlődését.
Alkalmazott pedagógiai módszerekkel a kompetenciafejlesztést támogatjuk.
Felmérjük a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Saját fejlesztésű gyermekmegismerési technikákat, eszközöket alkalmazunk, melynek eredményeit felhasználjuk
pedagógiai gyakorlatunkban. Tervező munkánkban, pedagógiai tevékenységeinkben alkalmazzuk
a gyermekek ismeretén alapuló egyénileg differenciáló bánásmódot, követelmény állítást,
motiválást, értékelést.
A már megszerezett ismeretek és tapasztalatok gyakorlati alkalmazását is lehetővé tesszük.
A gyermekcsoportoknak, különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek megfelelő, változatos
módszereket alkalmazunk.
Az életkori sajátosságok, pedagógiai célok és a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével
választjuk meg a módszereinket. Módszerhasználatunkat tudatosság, célszerűség és változatosság
jellemzi. Alkalmazott módszereink az ismeret és tapasztalat szerzést segítetik.
Pedagógiai munkánkban alkalmazzuk a PDCA - ciklus. (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és
beavatkozás.
Törekszünk a fellelhető eszközök, segédanyagok, digitális anyagok megismerésére, céljainknak
megfelelő használatára.
Fogalomhasználatunk igazodik a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez, életkori sajátosságaihoz.
Pedagógiai munkánk során építünk a gyermekek más forrásokból szerzett tudására.
Pedagógiai munkánkat hosszabb-rövidebb időszakokra tagolva (pl.: éves ütemterv), tanulásitanítási egységekre (pl.: tematikus terv) és tevékenységekre (pl. játék - és munkatevékenység)
bontva tervezzük meg.
A hetirend egy-egy környezeti téma köré csoportosítva dolgozza fel a különböző tevékenységeken
keresztül az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket. A témafeldolgozásokra

fordított idő

korcsoportonként változik, a fokozatosság elve itt is megvalósul. A szervezett formában történő
mozgásos tevékenységek idejét a Páskom óvodában a tornatermi beosztás határozza meg.
A helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően a családdal
együttműködve alakítjuk ki.
Feladatainkat a gyermekek főbb tevékenységformáin keresztül valósítjuk meg: testápolás,
öltözködés, étkezés, mozgás, edzés és levegőzés.
Napirend kialakításánál fontos szempont a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása.
A játék kiemelt jelentőségét az óvodapedagógus biztosítja a napirendben, időbeosztásában ez
megmutatkozik. Elsődleges a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a nyugodt
tevékenységhez szükséges idő biztosítása.
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Terveink szervesen épülnek egymásra.
Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat,
a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési környezet
lehetőségeit, korlátait, környezeti feltételeket, stb…
Tudatosan tervezzük a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési
módokat.
Többféle módszertani megoldásban gondolkodunk. Az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan
alkalmazzuk módszereinknek.
A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a céloknak megfelelően, logikusan építjük fel.
A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzést tartjuk szem előtt.
Tudatosan törekszünk a gyermekek motiválására, aktivizálására.
Pedagógiai terveinket a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgáljuk.
Pedagógiai céljaink összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és az óvoda
pedagógiai programjának célrendszerével.
Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket és IKT eszközöket (CD-lejátszó, fényképezőgép,
számítógép,diavetítő… ,) célszerűen és szükség szerint használjuk.
Támaszkodunk a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. Lehetővé tesszük a helyes viselkedési
normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a kommunikáció, együttműködés megismerését.
Alkalmazzuk a differenciálás elvét, az egyéni bánásmódot.
Tárgyi feltételek

Pedagógiai programunk kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra való nevelést. Ehhez
kiválóan alkalmas terepet nyújt nagy területű, parkos udvarunk, mely alkalmas a gyermekek nagy
mozgás- és játékigényének kielégítésére. A fémjátékok nagy részét már lecseréltük az Európai
Unio szabályainak megfelelő fajátékokra, ezeket szeretnénk tovább bővíteni.
Egészséges életmódra neveléshez szükséges tárgyi feltételek:
Páskom parki óvodánk rendelkezik tornaszobával, a szertárban sokféle eszközünk van már
(Greiswald-készlet, karikák, labdák, zsámolyok, lépegetők, Gymnastik-ball, mini-trambulin,
mászóalagút, tölcsér, lépegető) ezeket szeretnénk tovább bővíteni.
Anyanyelvi neveléshez szükséges tárgyi feltételek:
A tárgyi felszereléseket – játékokat, fejlesztőjátékokat, társasjátékokat, építőjátékokat – melyeket
a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon, biztonságosan helyezzük el. A
csoportszobát az óvodapedagógusok az évszaknak megfelelően, harmonikus színekkel,
esztétikusan díszítik, igyekszünk a természetes anyagokat előnyben részesíteni. Az egész alakot
mutató tükör minden csoportban megtalálható, csak úgy, mint a pszichikus funkciók
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fejlesztését szolgáló fejlesztő játékok.
A csoportokban a mesés verses könyveken kívül ismeretterjesztő (állat- és növényvilág)
művészeti könyvek, folyóiratok segítik a környezet megismerését.
Szakmai munkánkat segíti a könyvtár és a nevelői szoba. A nevelői szobánk lehetőséget nyújt az
óvónők szakmai megbeszéléseire, szülői fogadó órák megtartására. A tevékenységekhez
szükséges eszközöket, diavetítőt, a filmeket, audiovizuális eszközöket valamint a szakmai
könyveket

a

könyvtárszobában

tartjuk.

Egyéni

fejlesztéshez

szükséges

helyiség

rendelkezésünkre áll, a fejlesztőpedagógus, utazó pedagógus, logopédus itt tudja megfelelő
körülmények között ellátni feladatait.
A csoportokban az igényes gyermekirodalom lapozgatói, gyermekkönyvek dominálnak, emellett
megtalálhatók az óvónő napi munkáját segítő szakkönyvek. Programunk megvalósítása érdekében
figyelemmel kísérjük az újonnan megjelent szakmai, módszertani, pszichológiai könyveket.

3. ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATRENDSZERE
3.1. Óvodai nevelésünk rendszere
Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex
módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik óvodai nevelésünk rendszerét. Az óvodai
nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését.
A rendszer elemei:
A nevelés alapvető feladatai: az egészséges életmódra alakítása, az anyanyelvi és értelmi
fejlesztés és nevelés, érzelmi és erkölcsi nevelés, szocializáció biztosítása.
A gyermekek tevékenységei: a játék, a munkajellegű tevékenységekben megvalósuló tanulás.
Közülük elsődleges és alapvető a játék, mely kiterjed a gyermekek minden egyéb tevékenységére.
E tevékenységi formák az óvodai nevelés eszközei.
A nevelőmunka egyes kereteiben végzett gyermeki tevékenység tartalmát az egyes nevelési
területek szolgálják: vers, mese; ének, zene, énekes játék, tánc; rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka; külső világ tevékeny megismerése és a mozgás.
Az óvodai nevelőmunka a nevelés színtereinek - család, bölcsőde, közművelődési intézmények,
és az iskola- szoros együttműködésével lehet eredményes.
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CÉL ÉS FELADAT

FŐ TERÜLETEK

Az óvodai
nevelés
általános
feladatai

A GYERMEK
TEVÉKENYSÉGI
FORMÁI

Játék
Mozgás
Külső világ tevékeny
megismerése
Vers, mese
Ének,zene, énekes
játék,tánc
Rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka
Tevékenységekben
megvalósuló tanulás
Munka jellegű
tevékenységek

Anyanyelvi, értelmi
fejlesztés és nevelés

Egészséges életmód
alakítása

FEJLŐDÉS JELLEMZŐI
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Az óvoda
kapcsolatrendszere

Család
Gyermekvédelem
Nevelési tanácsadó
Bölcsőde
Iskola
Közműv. intézmények
Egészségügyi int.
Pedagógiai szakszolgálat
Szakértői bizottság
Gyógypedagógiai tanár,
terapeuta

Érzelmi és erkölcsi
nevelés, szocializáció
biztosítása

3.2. Óvodai nevelésünk általános feladatai
Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:
Egészséges életmód alakítása
Érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
3.2.1. Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Megalapozza az
egyén további egészséges életvitelét.
Célunk a gyermekek egészségének védelme, edzése, egészségmegőrző és betegség megelőző
szokások és az egészséges életvitel kialakítása. Intézményünkben évek óta kiemelt terület az
egészséges életmódra való felkészítés. Valljuk, hogy az egészséges életmód a környezettel
való harmonikus együttélést, a természet szeretetét és védelmét is magában foglalja. A
nagyobb mozgástér, a levegős csoportszoba, a füves-bokros udvar pótolja a lakótelepi
otthonok behatárolt lehetőségeit, szűk körülményeit. A gyermekek egészségvédelmének
keretében a Páskom tagóvodánkban sószobát alakítottunk ki, melyet november és március
között, beosztás alapján heti rendszerességgel látogatják a gyermekeink.

Feladataink:
-

A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.

-

Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.

-

A gyermek edzése, egészségének védelme, megőrzése, óvása.

-

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése.

-

Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés,
a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.

-

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, biztonságos
környezet biztosítása.

-

Ha szükséges, a családdal együttműködve, megfelelő szakemberek bevonásával
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

-

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a környezettudatos magatartás megalapozása.

Óvodai életünk megszervezése során központi kérdés a helyes életritmus kialakítása, melynek
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kerete az óvónő által megtervezett napirend. Ennek összeállításánál figyelembe vesszük a
gyermekek életkori sajátosságait, biológiai szükségleteit. Megfelelő időt biztosítunk a
tevékenységek gyakorlásához, a szomszédos csoportok összehangolják napirendjüket. A nyári
időszakban az óvodai élet megváltozik, ezért szükséges nyári tervet is készíteni.
Biztosítjuk a nyugodt feltételeket, a rugalmas rendszert a megfelelő időtartamú párhuzamosan
végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével a gyermekek egészséges
fejlődése érdekében. Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek
egyéni szükségleteihez, egyéni tempójához, valamint tekintettel van a helyi szokásokra,
igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
Tevékenységek
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti
önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. A helyes
életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően alakítjuk ki.
A

gyermek

idegrendszerének

egészséges

fejlődéséhez

nélkülözhetetlen

az

ebéd

utáni csendespihenő. Legfontosabb feladatunk a nyugodt légkör biztosítása a folyamatos
levegőcsere. Napirendünkben minden gyermek számára biztosítjuk az életkorának, illetve
egyéni igényeinek megfelelő időtartamú pihenést. Otthonról hozott alvókák, a mesehallgatás
elősegítik a gyermekek nyugodt pihenését.
A mozgás, mint az óvodáskorú gyermek legelemibb tevékenysége, az összes tevékenységét
áthatja. Játékosan, játékba ágyazottan, spontán módon és az óvónő által irányított módon
biztosítjuk a minél több mozgásformát az óvodában.
A mindennapi testnevelésre, a tornára, játékos mozgásokra, az egészséges életmódot erősítő
egyéb tevékenységekre teremben és szabad levegőn lehetőséget biztosítunk. Eszközökkel és
eszközök nélkül, spontán, vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján – az
egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára
lehetőséget kell biztosítani.
A testápolási szokások a gyermekek egészségének védelmét, rendszeres, szükség szerinti
tisztálkodását és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. A tevékenységek begyakorlásához
segítséget és elegendő időt biztosítunk. Tisztálkodás, WChasználat, kézmosás, törülközés,
fésülködés, fogápolás helyes, rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében
történik, az intimitás tiszteletben tartásával és a nemi identitás figyelembevételével. Higiéniai
szokások kialakítása, a szabályok megerősítése és kialakítása az egész nap folyamán történik,
16

ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív megerősítés módszerét kell alkalmazni.
Öltözködésnél kezdetben sok segítséget nyújtunk, majd az évek során törekszünk a fokozódó
önállóság megvalósítására, a pozitív megerősítéssel.
Az étkezés alapja a helyesen összeállított étrend, a közösségi hatás és az ételek változatossága
segítenek minket abban, hogy a gyermekekkel minél több új ízt kedveltessünk meg. Az
ízlésesen terített asztallal kulturált viselkedésre, igényességre ösztönözzük gyermekeinket. Az
étkezési kultúra alakításakor és erősítésekor építünk a gyermekközösség mintaadó erejére is.
Napi szinten – szülői segítséggel - a korszerű táplálkozás jegyében rendszeresen nyers
formában történik a zöldség és gyümölcsfogyasztás. A nap folyamán igényüknek megfelelően
folyadékot fogyaszthatnak, ösztönözzük őket a vízivásra.
A levegőzésnek fontos élettani hatása van, törekszünk arra, hogy a gyermekek minél több
tevékenységet a szabad levegőn végezzenek. A túlzott UVsugárzásra, a légszennyezettség
veszélyeire figyelve tartózkodunk a szabadlevegőn.
Egészségvédelem, edzés által elősegítjük a szervezet ellenálló képességének növelését.
Biztosítjuk a tiszta környezetet, a folyamatos levegőcserét és a megfelelő páratartalmat.
Önmaguk és társaik testi megóvására neveljük a gyermekeket. A nyár folyamán az időjárás
függvényében a testi edzettséget a gyermekeknek a légfürdő, permetfürdő együttes hatása
biztosítja.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
•

ismerjék és aktívan alkalmazzák gyermekeink a koruknak megfelelő egészségügyi
szokásokat, szabályokat

•

fejlődjön ki igényük önmaguk és környezetük rendjére és esztétikájára

•

váljon szokásukká a kultúrált étkezés

•

szeressenek bátran, szabadon, önállóan mozogni

Módszertani alapelvek:
•

az óvónő vegye figyelembe a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét és igényét, kiemelt
figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre

•

törekedjen bensőséges kapcsolat kialakítására a gyermekekkel

•

törekedjen az óvodai és a családi szokások összehangolására

•

érvényesítse a fokozatosság elvét.
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Kapcsolatok más területekkel:
A játékkal szoros kapcsolatban van, minden tevékenység játékosan

folyik, tevékenységeink

jelentős része - tisztálkodás, öltözés - célirányos, vagyis munkajellegű tevékenység.
Mindennapjainkban értelemszerűen szoros kapcsolatban van a mozgással.
3.2.2. Érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása
Az érzelmi, erkölcsi és szociális nevelés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az óvoda
alkalmazottaitól elvárható legyen a gyermekek és egymás iránti pozitív megnyilvánulás. Az
óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában
érzelmi biztonság, állandó értékrend, otthonosság, kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes
légkör vegye körül. Ennek érdekében szükséges, hogy:
•

már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket.

•

az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-dajka kapcsolatot
pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.

•

az óvodában egyszerre segítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének
fejlődését és én-tudatának alakulását, illetve teret engedünk önkifejező törekvéseinek.

•

lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit,
s nevelnünk kell annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek
egymástól.

•

olyan közösség kialakítása, ahova a gyermekek szívesen járnak.

•

járuljunk hozzá az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényének
kialakulásához (figyelmesség, segítőkészség, együttérzés, önzetlenség).

•

különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlása.
Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amelyben segítjük a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak

(együttérzés,

segítőkészség,

önzetlenség,

figyelmesség)

és

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését,
szokás- és normarendszerének megalapozását.
•

a normák kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja a gyermeki életet.
Az erkölcsiség ebben az életkorban az egymásra figyelésben, az együttműködésben,
segítségadásban nyilvánul meg, illetve néhány együttélési szabály betartásában
(köszönés, “kérem-köszönöm” szavak használata, játékeszközök helyrerakása stb)

•

az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve
a gyermek részére változatos tevékenységeket biztosít, melyeken keresztül megismeri
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szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés
alapja.
•

a gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet tölt be.

•

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős
az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.

Elfogadás, beszoktatás:
Ahhoz, hogy a gyermekek az óvodában – egyéni fejlettségüknek megfelelően – maximálisan
fejlődjenek először is fontos, hogy érzelmi kötődésüket kialakítsuk. Az óvodába való
beilleszkedés

megkönnyítése

érdekében

a

következő

lehetőségeket

biztosítjuk

a

gyermekeknek és szüleiknek.
•

Beiratkozás előtt (április) nyílt napot tartunk, ahol a szülők és a gyermek az óvodával
és a leendő óvónőkkel ismerkedhet meg. Nyílt napjainkra az óvodapedagógusok a
gyermekekkel közösen készülnek, apró ajándékot készítenek az óvodánkba látogató
kisgyermekek számára.

•

Beiratkozáskor meghívjuk őket gyermeknapunkra, ahol a gyermekek játékos
tevékenységek során ismerkedhetnek leendő óvodás társaikkal és az óvoda
dolgozóival.

•

A nyár folyamán családlátogatást folytatunk.

•

A beszoktatás a szülők és a gyermek igényeihez igazodik. Lehetőséget biztosítunk a
szülős, szükség esetén nagyszülős beszoktatásra és fokozatos óvodában tartózkodásra.
A nehezen elváló, óvodát nehezen elfogadó gyermekek számára hosszabb időt
biztosítunk az elfogadásra.

•

Nagyfokú gyöngédséggel és türelemmel fordulunk a gyermekek felé, hogy segítsük
őket az óvoda, és társaik fokozatos elfogadására.

•

Kedvenc tárgyaikat behozhatják magukkal, melyekkel biztonságérzetüket - az „otthon
melegét” hozva magukkal - növeljük.

•

Elengedhetetlen a szülőkkel az első pillanattól fogva a bizalommal teli kapcsolat,
hiszen legféltettebb kincsüket bízzák ránk, mivel az elválás mindkettőjüknek nehéz,
az óvodapedagógusnak a szülőt is meg kell nyugtatnia.
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•

A beszoktatás első hetében mindkét óvodapedagógus jelen van a gyermekek
fogadásakor.

•

A gyermekek az óvodába lépés első napján a jelükkel ellátott kis „nyakláncot” kapnak,
amit továbbra is viselhetnek. A gyermek jelét a gyermekkel, szülővel közösen
választják ki az óvodapedagógusok, mely végigkíséri a gyermeket az óvodás évei
során.

Feladataink:
•

A szülőktől való elválás megkönnyítése.

•

Az óvodai napirend, szokások, szabályok megismertetése.

•

Érvényes szokások, szabályok ismertetése - a régi óvodások segítségével a vegyes
csoportokban.

•

Szeretetteljes, gondoskodó, bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, ölbeli játékokkal,
ringatókkal, mesével, bábozással segítjük át a gyermekeket ezen az időszakot.

3.3.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
Az anyanyelvi,- az értelmi nevelés és fejlesztés során a gyermek megtanulja leképezni és
feldolgozni a körülötte lévő világot. Az óvodáskor szenzitív periódus. A gyermek ebben
az életkorban többet tanul, mint egész életében. Ennek elősegítése érdekében feladataink:.
•

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak
alakítása - beszélő környezet, helyes mintaadás és szabályközvetítés -az óvodai
nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére,
megbecsülésére, szeretetére nevelés, a gyermek természetes beszéd- és
kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek meghallgatása, a
gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése az óvodai élet
elengedhetetlen része.

•

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő, ösztönző környezet biztosítása.
Fontos, hogy aktivizáljuk a gyermeket, mivel ebben az életkorban a gondolkodás
nagyrészt cselekvésbe ágyazott. A legfőbb motiváló erők a problémahelyzet
megoldása, és az önállósulási vágy. Ennek eredményeképpen a gyermek önmagához,
saját adottságaihoz képest fejlődik
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A gyermek spontán szerzett tapasztalataira , élményeire és

ismereteire építve

biztosítunk a gyermeknek változatos tevékenységet,melyeken keresztül további
élményeket és tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi
környezetről.
Feladatunk a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak és ismereteinek
rendszerezése és bővítése, különböző tevékenységekben való gyakorlása.
Az értelmi képességek – érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás
–

fejlesztése

az

óvodai

élet

minden

tevékenységében

megvalósítható,

megvalósítandó feladatunk.
Ezen feladatok megvalósulása biztosítja azt, hogy az óvodáskor végére minden gyermek
testileg, lelkileg, szellemileg megfeleljen az iskolai alkalmasság igényeinek.

4. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
4.1. Játék
A játék az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenysége, a kisgyermekek elemi, pszichikus
szükséglete (örömforrás, feszültség-levezetés) mely magáért a játék öröméért történik. A
gyermek szabad játéka kiemelt fontosságú az óvodai életünk tevékenységi formái között.
Minden játék, de különösen a szabad játék a gyermek szabad elhatározásából születik és
abban is ér véget. A gyermek úgy alkalmazza a játékszereket, a bútorokat, anyagokat,
ahogyan szükséges van azokra, környezetét alakítja, játékvilágát megteremti. Fontos, hogy a
felnőtt ezt megértéssel kövesse. Csak szükség esetén avatkozzon be (ötletadás, konfliktusok
megoldása). Ilyenkor tapintatosan lépünk be a gyermekek világába. Tevékeny, gazdag óvodai
életet kívánunk megteremteni, amelyben fellelhetők a játékos elemek, motívumok,
ahol jellemző az életkorhoz nélkülözhetetlen játékos óvónői beállítódás, a gyermek játékos
hangulatának, játékorientáltságának tiszteletben tartása. A játékos tevékenységek magukban
hordozzák a következő életszakaszra való felkészülés gazdag lehetőségeit, azokat
a helyzeteket, melyekkel előkészítjük az iskolai tanulási folyamatba való átlépést.
Célunk a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, melynek legfontosabb és
leghatékonyabb eszköze. Fejleszti mozgásában, beszédében, segíti az akarati tulajdonságok
kialakulását. Komplex tevékenységforrás, melyben fejlődnek társas kapcsolatai, általa
észrevétlenül tanul a gyermek. Nevelési céljaink eléréséhez tudatosan felhasználjuk a spontán
és az óvodapedagógus által irányított játéktevékenységeket.
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Feladataink:
•

A

játék

kiemelt

időbeosztásában,

továbbá

jelentősége
a

játékos

óvodánk

napirendjében,

tevékenységszervezésben

is

megmutatkozik.
•

Teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek kedvezően hatnak a
játék kialakulására: megfelelő légkör, hely, idő, eszköz és élmény biztosítása.

•

Fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.

•

A kisgyermek első valódi játszótársa a felnőtt, utánozható mintát ad
a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játék folyamat már kialakult,
bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a
játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játék
kapcsolatok kialakulását is.

•

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az
indirekt irányítás felelősségét, az élményszerű, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását, mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége
mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával érjük el.

•

Nyugodt légkör közvetlen hatással van a gyermek kiegyensúlyozott

játékára.
Lehetőséget kell adnunk a gyermeknek, hogy szabadon választhasson
magának játszótársat és játékot. Feladatunk az elmélyült játék feltételeinek
megteremtése és a játékot zavaró egyéb körülmények kiiktatása. Óvónői
magatartásunk a nyugodtlégkör meghatározója, mert derűs, kiegyensúlyozott
légkört, csak derűs, kiegyensúlyozott óvónő képes biztosítani. Minden
gyermeki tevékenység – beleértve a játékot is – felosztható spontán és az
óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Ügyelnünk kell arra, hogy bár
a közös játszás a legvonzóbb óvónői magatartás a gyermek szemében, ez nem
mehet a gyermekek önállóságának rovására. Törekszünk a helyes arány
megvalósítására.
•

Az óvodai játék színtere a csoportszoba, és az óvoda udvara. Mindkét
helyszínen meg kell teremtenünk, illetve folyamatosan kell biztosítanunk
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azokat a feltételeket, amelyek mellett a gyermekek nyugodtan játszhatnak. A
terem berendezésekor vegyük figyelembe, hogy az adott korcsoport gyermekei
mit szeretnek játszani, s a nap folyamán ennek megfelelően változtassuk a
csoportszoba berendezését, melynél kiemelt szempont a minél tágasabb
játéktér kialakítása. Az udvaron feladatunk, hogy a színesebb játék
kialakulása érdekében minél több ötletet, játéklehetőséget biztosítsunk
a gyermekek számára.
•

A játékra biztosított idő az egész napot átfogja, mely a napirendben
is tükröződik. A játéktevékenység lehetőleg összefüggő, zavartalan,
megszakítás nélküli legyen, a várakozási időt igyekszünk kiiktatni a csoport
életéből, játékos tevékenységet biztosítunk a lehetőségeknek megfelelően.

•

A

játékeszközökkel

motiváljuk,

gazdagítjuk

a

gyermekek

játékát,

gondoskodunk különböző játszásra alkalmas kiegészítőkről (anyagok,
termések) félkész és szimbolikus eszközökről. A játékszerekkel szemben
követelmény, hogy legyenek tartósak, könnyen tisztíthatóak, esztétikusak, jó
minőségűek, illetve mindig feleljenek meg az adott életkor támasztotta
követelményeknek. Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek önállóak
legyenek a játékeszközök kiválasztásában.
válasszunk,

amelyek

Olyan

játékeszközöket

ösztönzik, motiválják, gazdagítják a gyermekek

elképzeléseit, segítik elgondolásaik megvalósítását.
•

Alapozzunk a gyermek otthonról hozott élményeire. Hallgassuk meg
őket, teremtsünk különböző játékszituációkat. Minél több élményhez juttassuk
a gyermekeket az óvodában.

•

Az óvónő közvetítse a gyerekek felé azt, hogy a szomorú gyermeket
vigasztalni kell, a rendbontókat pedig tapintatosan jobb belátásra bírni.

A játékidőben lehetőségünk van a játszó csoportok hangulatának, a gyerekek egymáshoz való
viszonyának megfigyelésére. Ismeretet kaphatunk egyes gyermekek fejlettségi szintjéről.

Tevékenységek:
A gyakorlójáték elsősorban kiscsoportos, 3-4 éves gyermekekre jellemző. Segítségével a
gyermekek megismerik saját testüket, és azt elkülönítik másoktól. Megismerik a közvetlen
környezetükben található tárgyakat, eszközöket és az azokkal végezhető műveletek,
tevékenységek egész sorát. A gyakorlójátékoknak jelentős szerepe van a mozgásfejlődésben,
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a megismerő folyamatok fejlődésében, a társas viszonyok alakulásában, valamint a hang és a
beszéd játékos gyakorlásakor az anyanyelv hangjainak kiválasztásában, a beszéd
kialakulásában és fejlődésében. A mozgást gyakorló játékok fejlesztő hatása a
mozgáskoordinációban, a mozgás finomodásában, differenciálódásában ragadható meg.
A gyakorlójátékhoz biztosítani kell a megfelelő mozgásteret, eszközöket és anyagokat,
melyek alkalmasak a gyermekek mozgásigényének és manipulációs vágyának kielégítésére.
A gyakorlójáték elemei később megjelennek a szerepjátékban.
A szimbolikus-szerepjáték gyermekeink legkedveltebb tevékenysége, nevelési szempontból
a leggazdagabb terület. A szimbolikus-szerepjáték során a gyermekek lemásolják, utánozzák
a felnőttek mozdulatait, viselkedését, s azonosulnak a szerephez tartozó magatartással.
Rövidebb történeteket, párbeszédeket találnak ki, melyeket spontán szavakkal, mozgással,
mimikával, gesztusokkal tesznek színesebbé.
Betartják a játékszerekkel és az együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat, s jól érzik
magukat társaik között. Játékukhoz önállóan keresik meg a játékszereket, s ezek használatában
megegyeznek. 5-6 éves kortól megértik és elfogadják játszótársaik elképzeléseit,
alkalmazkodnak

a

játék

szabályaihoz.

A

szerepjáték

fejleszti

a

gyermek

megfigyelőképességét, erkölcsi ítéleteinek alakulását, szabálytudatát, viselkedéskultúráját.
Bővíti ismereteit az emberi kapcsolatokkal, szerepekkel, a szerephez tartozó viselkedéssel
kapcsolatban. Fejleszti beszédkészségét, gyarapítja szókincsét. Szerepjáték közben alakul
és fejlődik empátiás készsége, gazdagodnak érzelmei.
A dramatizálás, bábozás gazdagítják a szerepjátékaikat, melyekben az irodalmi élményeiket,
tapasztalataikat jeleníthetik meg. Lehetőséget nyújtunk arra, hogy elképzelésük, szándékaik
szerint alakíthassák meseélményüket.
A dramatikus játék fejleszti a gyermek kifejezőképességét, különösen a nonverbális
kommunikáció fejlesztésére alkalmas. A bábjáték és a dramatikus játék az erkölcsi, az
esztétikai és az érzelmi nevelés hatékony eszközei. Segítik a gyermek erkölcsi ítéleteinek
kialakulását, a szabályok betartását, megjelenési formájukat, a játék során bemutatott
viselkedésükkel az ízlés alakításában játszanak szerepet, az érzelmi életre az empátiás készség
fejlesztése által gyakorolnak hatást.
A szabályjátékokban

- mozgásos, értelemfejlesztő - gyermekeink megtanulják a helyes

magatartás alapvető formáit.
Az értelmi képességeket a nyelvi játékok, képes kirakók, kártyajátékok, társas játékok

a

megismerő folyamatok a megfigyelőképesség az emlékezés, a képzelet, a gondolkodás,
különösen a fogalomalkotás fejlesztésében jut kiemelkedő szerep. A kirakójátékok (puzzle) a
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finommotoros mozgást, az alakészlelést és az alak-háttér diszkriminációt fejlesztik.
A mozgásos szabályjátékok - testnevelési játékok, versenyjátékok, dalos játékok- fejlesztik a
gyermekek erőnlétét, az ügyességet, a gyorsaságot. A mozgásos szabályjátékoknak ezen kívül
a mozgáskoordinációban és az önfegyelem kialakulásában van jelentős szerepe.
Mind a mozgásos, mind az értelemfejlesztő szabályjátékok alakítják, erősítik a szabálytudatot,
a gyermek közösségi érzését, felelősségtudatát és feladattudatát. Fontos szerepük van a
türelem és a kudarc tűrőképesség fejlesztésében. Fokozza a kitartást és az akaraterőt.
A konstruáló játékok az eszközök és az anyagok változatosságát igénylik, melyek óvodánkban
biztosítottak. A barkácsolás során sokféle eszközt és anyagot biztosítunk, így gyermekeink
változatos technikával készíthetik el a játékukhoz szükséges kiegészítő kellékeket. Építő,
konstruáló tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak,
létrehoznak valamit. Eleinte spontán építenek, de később az átgondolt, elrendezett,
meghatározott céllal végzett építés dominál, s egyre bonyolultabb alkotások létrehozására
képesek. Barkácsolás során a gyermekek különböző játékeszközöket konstruálnak,
ajándéktárgyakat készítenek, sérült játékokat javítanak. Az óvodás gyermekek szeretnek
barkácsolni, építeni, létrehozni, kezdetben magáért a tevékenységért, később a műért, s végül
valamilyen szükséglet igényének kielégítésére.
A konstruáló játék a mozgáskoordináció, az értelmi fejlődés és a képzelet magas fejlettségi
szintjét feltételezi. Fejlesztő hatását a megismerő folyamatokra, a gondolkodásra, a képzeletre,
ezen belül is az alkotóképzeletre fejti ki.
Módszertani alapelvek:
Fontos, hogy az óvodáskor végéig a játék a gyermekek alapvető tevékenysége maradjon.
Tegyük lehetővé a gyermekek számára a napirendben a játékidő folyamatosságát,segítsük
elő a hosszú zavartalan játékidőt.
A játék irányítása mindig indirekt módon történjék, s egyenrangú partnerként vegyünk részt
a gyermekek játékában. A játéktevékenység motívuma magában a cselekvésben van.tegyük
lehetővé a tartalmas jó játék kialakulását.
A megfelelő szinten folyó játék hozzájárul az aktív személyiség kialakulásához.
A játék fejlődésének általános tendenciáin túl vegyük figyelembe a gyermekek fejlettségének
különböző szintjét, aktivitásuk eltérését, érdeklődésük különbözőségeit.
Alapozzunk a gyermek otthonról hozott élményeire, és az óvodában is törekedjünk a minél
több élmény biztosítására.
A gyermekek fejlődésének jellemzői óvodáskor végére:
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A játék során kialakul felelősségtudatuk és feladattudatuk, fokozódik kudarctűrő képességük,
képesek a szabályok elfogadására, kialakul a szabálytudat. Tiszteletben tartják társaik
elképzeléseit, kialakul önállóságuk, kezdeményezőképességük, fejlődik kreativitásuk.
Fejlődnek értelmi képességeik, érzékszerveik működése pontosabb lesz, észlelésük,
megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik.
Szerepjáték során megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, alkalmazkodnak a játék
szabályaihoz. Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről, s vállalják a számukra kevésbé
érdekes szerepeket is. Önállóak a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök
megválasztásában.
Konstruáló játék közben megismerik és rendeltetésszerűen használják az eszközöket,
szerszámokat,

ezzel

kialakulnak

jártasságaik,

készségeik.

Különféle

anyagokból,

anyagféleségekből különböző bonyolultabb alkotások létrehozására képesek, s ezzel szemben
mind igényesebbé válnak. A spontán létrejövő alkotások mellett nagycsoportos korra
megjelenik a célirányos tevékenység.
Tudnak olyan szabályjátékokat játszani, melyek nagyobb ügyességet, vagy nagyobb szellemi
erőfeszítést igényelnek.
Építő - konstruáló játék közben megismerik, és rendeltetésszerűen használják az eszközöket,
szerszámokat, ezzel kialakulnak jártasságaik, készségeik.
Különféle anyagokból, anyagféleségekből különböző bonyolultabb alkotások létrehozására
képesek, s ezzel szemben mind igényesebbé válnak.

Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A játék és az egyéb tevékenységi formák a gyermekek tevékenységében nem elkülönülten,
hanem együtt jelentkeznek.
Játék közben a gyermekeket feszíti a világban való tájékozódás vágya, az, hogy megismerjék
szűkebb és tágabb környezetüket. Az egész nap folyamán kialakuló párbeszédek, csoportos
beszélgetések fejlesztik a gyermekek verbális képességét. A játékban kialakuló társas
kapcsolatok felerősítik a szocializáció hatását, elősegítik az együttélési szabályok elfogadását.
A munka jellegű tevékenységeket is játékosan végzik a gyermekek. A tanulás a játékkal teljes
mértékben összefonódik, mivel a gyermeket a tevékenységi vágy ösztönzi a tapasztalatok
szerzésére a tanulási folyamatok is játékosan jelentkeznek az óvodai nevelésben.
A természetben való játék során érzékszerveik működése pontosabb lesz, s ennek
eredményeként észlelésük, megfigyelésük megbízhatóbbá válik.
Építő, konstruáló játék alkalmával észreveszik a tárgyak hasonló és különböző jellemzőit, a
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cselekvések egymásutániságát, dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket. A tevékenység
közben felmerülő akadályok leküzdése, a konfliktusok megoldása hozzájárul a gyermekek
matematikai problémamegoldó gondolkodásának fejlődéséhez.
Játékidőben játékos tevékenységek, mozgások közben, szinte észrevétlenül sajátítják el az
énekeket, dalos játékokat, verseket és ismerkednek a mesékkel.
Változatos játékok szervezésével érhetjük el, hogy a gyermekek megismerkedjenek az
ábrázolás anyagaival, eszközeivel. A rajzolás, mintázás, festés, kézimunka során született
alkotásaikat konstruáló – és szerepjátékukban is felhasználhatják.

Játék és mozgás kapcsolata:
Minden új mozgás kialakulása játékos gyakorláshoz kötötten tökéletesedik, a gyermekek
fejlődésével együtt bonyolultabbá válik. A gyakorlójáték során fejlődik kézügyességük, s a
változatos mozgás ügyesebbé teszi a gyermekeket.
A gyakorlójáték lényege egy-egy mozdulat, vagy mozdulatsor játékos ismétlése, gyakorlása,
melynek eredményeként a mozdulatok automatizálódnak, a fölösleges mozgások
kiküszöbölődnek. Ezáltal a gyermekek mozgása kiszámíthatóbbá, gazdaságosabbá,
pontosabbá válik. A mozgást gyakorló játékok hatása a mozgáskoordinációban, a mozgás
finomodásában követhető nyomon.
A szerepjáték során a szerepekhez tartozó eszközök használatával mozgásuk finomodik.
A barkácsolás, a szerszámok használata fejleszti a gyermekek kézügyességét, a manipulációt
és a finommozgást.
A bábok mozgatása által mozgásuk pontosabbá, finommozgásuk akaratlagosan szabályozottá
válik. A mozgásos szabályjátékok a mozgáskoordinációban és az önfegyelem kialakulásában
jutnak szerephez.

Játék és anyanyelv kapcsolata:
A játékban kialakult társas kapcsolatok fejlesztik a gyermekek beszédét, lehetőséget
teremtenek párbeszéd kialakulására. Amikor a gyermek együtt játszik egy vagy több
gyermekkel, alkalmazkodnia kell hozzájuk egész viselkedésében, így beszédében is. Szerepet
vállalva

utánzással, szóban, hanglejtésben, mimikában, gesztusban, vagyis egész

beszédmagatartásában igyekszik azonosulni a szereppel.
Dramatizálásnál a felidézett párbeszédek közben gyarapodik szókincsük, s árnyaltabbá válik
kifejezőkészségük, ha a mesékben alkalmazott szófordulatokat, kifejezéseket használják. A
különböző játékfajták hatására fejlődik a gyermekek beszéde, megerősödik anyanyelvi
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kultúráltságuk.
Közvetlen beszédfejlesztő céljuk az anyanyelvi játékoknak van, amelyek mindegyike játékos
mozgásra, cselekvésre építve tűzi ki célul egy vagy több beszédösszetevő fejlesztését.
4.2. Vers, mese
Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei
a többnyire játékos mozgásokkal összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek adják a
kisgyermek első olyan érzéki élményeit, melyek a nyelven át a másik emberhez kötődnek
és őt magát is tevékenységre serkentik.
A magyar gyermekköltészet, a népi dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázással verseléssel. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője A mese feltárja a gyermek előtt
a külvilág és az emberi belső világ legfőbb emberi érzelmi viszonylatait, a lehetséges
megfelelő viselkedésformákat.
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének, alakítja
azt. A mese oldja a szorongást, amelyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan
élmények, indulatot váltanak ki a gyermekből. A mesélővel való személyes kapcsolatban a
gyermek érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás
elengedett, intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez
a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
A gyermek saját, vers –és mesealkotása, annak mozgással ábrázolással történő kombinálása,
az önkifejezés egyik módja.
A mindennapos mesélés, verselés és mondókázás a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek
egyaránt helye van.

Feladatok:
Fontos feladatunk, hogy felkeltsük a gyermekek érdeklődését a versek, magyar népmesék
iránt. Olyan irodalmi művekkel ismertetjük meg gyermekeinket, melyekben kiélhetik
vágyaikat, oldódnak szorongásaik, félelmeik.
Fontos, hogy mindennap meséljünk, vagy verseljünk valamilyen formában, reggel vagy
délben, elalvás előtt vagy délután. A mese, vers kezdeményezések anyaga változatos legyen,
népi klasszikus, kortárs művekből válasszunk,melyek nyelvileg és esztétikailag is igényesek.
A mese vers kiválasztásánál figyelembe vesszük gyermekeink életkorát, érdeklődését,
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fejlettségi szintjét, közvetítsünk számukra erkölcsi tartalmakat.
Teremtsünk lehetőséget a gyermekek önálló szöveg-és mesemondására. Segítsük elő, hogy
megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyermekek a nekik tetsző meséket.
A csoportszobában a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve megfelelő
mennyiségű és témájú mese- és képeskönyvek állnak rendelkezésre. Biztosítsunk lehetőséget
arra, hogy a gyermekek kézbe vehessék, nézegethessék a könyveket, amelyekben kedvenc
meséik, verseik találhatók.
A dúdolt, ritmikus mondókák, mesék a beszoktatás ideje alatt jó szolgálatot tehetnek. Fontos,
hogy előadásmódunk megfeleljen nyelvtani rendszerünk szabályainak, mondanivalónkat
mindig megfelelő gesztusokkal és mimikával társítsuk. Kínáljuk fel a gyermekeknek a szabad
mese- és versválasztás lehetőségét. Teremtsük meg a mese- és vershallgatás feltételeit, a
nyugodt légkört.
Feladatunk, hogy rendszeres meséléssel bővítsük a gyermekek szókincsét, s eközben ismerjük
fel esetleges beszédhibájukat.
Kiemelt feladatunk, hogy a mese által oldjuk a gátlásos gyermekek szorongásait.
Tevékenységek:
A gyermekek szívesen hallgatnak verseket, meséket a nap bármely szakaszában, igénylik,
hogy meséljünk nekik. Örömmel mondogatnak egyszerű verseket, mondókákat, ezzel fejezve
ki irodalmi élmény utáni vágyakozásukat. A

meséket játékidő alatt is sokszor eljátsszák,

dramatizálás formájában.
Képeskönyvek nézegetése közben, a képek alapján társaiknak is mesélnek. A mesehőssel,
vagy ellenfeleivel kapcsolatos érzelmeiket játékban, rajzban, esetleg szavakban is
kinyilvánítják. Ismert mesék történetét egymás után elmondják, a cselekménybe saját
gondolataikat is beleszövik. Segítenek a mesehallgatás feltételeinek megteremtésében, a
nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakításában.
A nyelvi szituációs játékokkal, bábozással, dramatizálással a folyamatos beszédet gyakorolják
a gyermekek.
Irodalmi anyagunk tartalmazza az évszakokhoz, ünnepekhez, kedvenc állataikhoz és a várható
óvodai eseményekhez kapcsolódó alkotásokat.
Jó ritmusú mondókákkal, tréfás versekkel megkönnyítjük gyermekeink beilleszkedését az
óvodai életbe. A gyermekek kérésére kedvenc verseiket, meséiket többször ismételjük. A
versek és mesék fejlesztik a beszédben gátolt gyermekeink gondolkodási képességeit
is.
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Hagyomány nálunk, hogy a délutáni pihenő előtt nyugtató hangulatú mesét mondunk
gyermekeinknek.

Módszertani alapelvek:
Verseléshez meséléshez elengedhetetlen a bensőséges, nyugodt légkör megteremtése. Az
irodalmi művek előadásánál fontos az óvodapedagógus jó felkészültsége, élvezetes,
szemléletes előadása. A gyermekeknek már az óvodai élet megkezdésétől fogva céltudatosan
válogatjuk össze a verseket, meséket. Ügyelünk arra, hogy a mesék, versek összeállítása
megfeleljen a gyermekek életkori sajátosságainak.
A fokozatosság elvét szem előtt tartva a gyermekek korának előre haladtával az egyszerű
meséktől, versektől haladjunk a hosszabb, bonyolultabb, folytatásos mesékig.
Mese- és versmondás közben törekedjünk a szemléletességre, a képszerű kifejezések
alkalmazására. Játéktevékenységek közben kérdéseinkkel, ötleteinkkel ösztönözzük szóbeli
aktivitásra a gyermekeket, mert ez által nő beszédkedvük, bővül szókincsük, oldódnak
esetleges szorongásaik. Segítse elő, hogy a gyermekek meseélményeiket játékkal, mozgással,
rajzzal kifejezhessék.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
A gyermekek játék közben verseket, mondókákat mondogatnak. Tíz-tizenkét mondókát, hatnyolc verset megjegyeznek. Várják, kérik a mesemondást, maguk is segítenek a mesemondás,
mesehallgatás feltételeinek megteremtésében, s a mesét figyelmesen, hallgatják végig.
Szívesen mesélnek társaiknak már ismert és kitalált történeteket, s hatéves korukra kialakul a
mesetudat.
Van néhány mesehősük, a vele megtörtént dolgokat beleviszik játékukba. A mesében
elhangzottakról beszélgetnek, a szereplők érdekes szólásait, furcsa, vagy széphangzású neveit
megjegyzik. Aktívan használják bővülő szókincsüket, használják az erkölcsi fogalmakat,
beszédük folyamatos, beszédük változatos.
Megszilárdulnak a mesehallgatással kapcsolatos szokásaik, a figyelem fenntartásának és
ellenőrzésének

játékos,

egyezményes

jelzései.

Ismerik

a

csoportszoba

gyermekkönyvespolcát, a könyvek között eligazodnak.
Megjelenik igényük az irodalmi alkotások iránt.
Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A mese és vers szorosan összefonódik a rajzolással, festéssel, mintázással , az anyanyelvi
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neveléssel, a zenével, az énekkel, a mozgásos játékokkal.
A gyermekek örömmel rajzolják le élményeiket, kedvenc mesehőseiket. Színeikben
megjelenítik érzelmeiket, viszonyulásaikat a szereplőkhöz.
A zenei nevelés és a mese, vers kapcsolata már a ritmusos mondókák mondogatásával
megkezdődik. A nagyobb gyermekek már képesek arra, hogy a mesék szereplőinek rövid
szövegét általuk kitalált dallamba foglalják.
A különböző mesékben, versekben találkozhatnak a gyermekek a természeti és társadalmi
környezet jelenségeivel, évszakokkal, állatokkal, növényekkel.

Képeskönyvek nézegetése

során gazdagíthatják ismereteiket, tapasztalataikat az őket körülvevő világról.
A matematikában alkalmazott fogalmak megismerésénél, rögzítésénél is támaszkodhatunk a
játékos kiszámolókra, mondókákra, amelyek megkönnyítik a matematika világában való
eligazodást.

Mese, vers és mozgás kapcsolata:
Már a kicsiknél az irodalmi nevelés a mozgással kísért, énekelt szöveg gyakori
ismételgetésével kezdődik. Több olyan mondókát, verset alkalmazunk nevelésünk során,
amely sokféle utánzó mozdulat gyakorlására nyújt lehetőséget.
A különböző versek ritmusára játékos, utánzó mozgásokat találnak ki a gyermekek. Később a
meséhez tartozó bábok készítése során, majd a bábozás alkalmával finommotorikus mozgásuk
fejlődik, nagymozgásuk összerendezettebbé válik.
Mese, vers és anyanyelv kapcsolata:
A mesék és versek azzal segítik az anyanyelvi műveltség átadását, ápolását, hogy a
kisgyermekek életkorához illő tartalommal, mással nem helyettesíthető beszédhelyzeteket
teremtenek.
Az anyanyelvi nevelésnek szerves része a bábozás, dramatizálás, melyen keresztül
tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal,
fantáziájukkal.
A gyermekek kifejezhetik, átélhetik, eljátszhatják saját érzéseiket, érzelmeiket, s ez által
fejlődik személyiségük.
Vers és mesehallgatás közben bővül szókincsük, fejlődik nyelvi kifejezőképességük.
4.3. Mozgás
A mozgás a gyermeknek születésétől kezdve a legtermészetesebb megnyilvánulási formája,
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fejlettsége képet ad a gyermek általános fejlettségi állapotáról. a rendszeres testmozgás a
leghatékonyabb eszköz, mellyel hatni lehet az idegrendszer érésére, az idegrendszeri
kapcsolatok kialakítására, ezáltal érvényesül a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező
egymásra hatása. a gyermek mozgásfejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű az
óvodáskor. Ez az időszak a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros
mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza.
Fontos, hogy a fejlődést változatos gyakorlási formákkal, játékokkal segítsük elő, melyeket a
gyermek örömmel végez, és az érzelmi biztonságot kell, hogy nyújtson számára. a mozgás
felerősíti és kiegészíti a gondozási feladatokat és az egészséges életmódra nevelés hatását.
Kulcsfontosságú szerepe van az egészség megőrzésében, megóvásában.
Feladatunk, hogy az óvodába lépő gyermek természetes mozgásigényére építsünk. juttasuk
minél több mozgástapasztalathoz, sikerélményhez, ingerben gazdag környezetet biztosítsunk
számára. adjunk lehetőséget arra, hogy minél több mozgásformát, mozgásfejlesztési eszközt
megismerhessen,

és

kipróbálhasson.

Tartsuk

szem

előtt

a

rendszersséget,a

játékosságot.(utánzó gyakorlat szerepe). Sokoldalú és kellő ideig tartó mozgást biztosítsunk
számára, fejlesszük testi képességeit (gyorsaság, erő, állóképesség). Heti kettő alkalommal
kötött formában szervezünk kiemelt mozgásos tevékenységet. Törekedjünk a helyes
testtartáshoz

szükséges

izomegyensúly

kialakítására.(testtartást

segítő

gyakorlatok

szerepe)megteremtjük azokat a feltételeket, melyek elősegítik a testi fejlődést, növelik a
szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességét.(balesetmente, tiszta környezet,
jó levegő)
A mozgásnak fontos szerepe van óvodánkban, az egészség megőrzésében és megóvásában,
mely felerősíti és kiegészíti a gondozási feladatokat és az egészséges életmódra nevelés
hatását. A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás,
ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és testi képességeit, mint az erő, ügyesség,
gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, az összerendezett,
fegyelmezett nagy- és kismozgások kialakulásához. Kedvezően befolyásolják a gyermeki
szervezet növekedését, teherbíró- ellenálló képességét és az egyes szervek teljesítőképességét.
Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában.
Elsődleges feladatunk a mozgás, a testnevelés megszerettetése, a szervezet általános,
sokoldalú képzésével a testi fejlődés biztosítása.
Feladatunk a testnevelés során fejleszteni a gyermekek természetes mozgását, megismertetni
velük a gimnasztikát és a sokszínű, változatos testnevelési játékokat.
Fejlesszük a gyermekek testi képességeit, testi erejüket, gyorsaságukat és állóképességüket.
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Törekedjünk a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakítására, és biztosítsunk a
gyermekek számára minél több a szabad levegőn történő testmozgást.
A gyermekek egészséges fejlődése érdekében teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek
elősegítik a testi fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó
képességét.
Ezért alapvető feladatunk, hogy jó levegőjű, balesetmentes, tiszta környezetet biztosítsunk a
gyermekek számára.
•

egészséges életvitel kialakítása rendszeres mozgással

•

a gyermek természetes mozgásigényének megőrzése és kielégítése

•

testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése

•

megfelelő

mennyiségű

és

minőségű

mozgástapasztalat

biztosítása, mozgáskészség alakítása sok gyakorlással
•

a mozgásos tevékenységek megszerettetése, sikerélmény biztosítása

•

akarati és jellembeli tulajdonságok fejlesztése

• a mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek
fejlesztése.
Tevékenységek:
A mindennapi testnevelés megalapozza az igényt a rendszeres mozgásra, középpontjában a
mozgásos játék áll, különböző speciális gyakorlatok beiktatásával alkalmat adunk a testi
deformitások megelőzésére /lábtorna/. Biztosítjuk a szükséges objektív és szubjektív
feltételeket:
• megfelelő hely
• különféle kellékek, eszközök
• rugalmas időbeosztás
• motiváltság
• pozitív megerősítés
A szervezett mozgásos tevékenységek megtervezésénél, levezetésénél figyelembe vesszük a
csoport egészségi állapotát, egy-egy gyermek fáradékonyságát. A játékot, a játékosságot
alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testi nevelésben. A testi nevelés tartalmát
döntő mértékben természetes mozgások, utánzó gyakorlatok képezik /járások, futások,ugrás,
dobás függések, egyensúly gyakorlatok, csúszás, kúszás, mászás /. A tevékenységeket
az alábbi szempontok alapján tervezzük:
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•

megfelelő gyakorlási lehetőség biztosítása

•

elegendő ismétlési alkalom

•

harmonikus mozgásfejlesztés

A szabad mozgásoknak minél több lehetőséget biztosítunk a teremben és a szabad levegőn.
Labdajátékokat, ügyességi és sorversenyeket szervezünk. A további fejlesztéshez az udvari
játékok (fajátékok, mászókötél, kötéllétra) bővítését tervezzük.
A gyermekek ismerik a mozgás gyakorlatainak alapelemeit, a hozzájuk kapcsolódó szavakat.
A feladatokat hamar megértik, és pontosan teljesítik. Szeretik és igénylik a mozgást, öröm és
sikerélmény forrása számukra a játék, szívesen vesznek részt egyéni és csoportos
küzdelmekben.
Gimnasztikai gyakorlatokból, járásból, futásból, ugrásból, támaszgyakorlatokból és
dobásfeladatokból kialakított játékokat játszanak.
A rendelkezésükre álló sokféle eszköz, kéziszer használatával változatos, mozgásokat
végeznek a csoportban és az udvaron egyaránt.
Mozgásigényük kielégítéséhez hozzájárul naponta a reggeli és a délutáni mindennapos
testnevelés. A csoportok életmódszervezésében helyet kapnak a kirándulások, túrázások,
séták, a közelebbi és távolabbi környezetben is.

Módszertani alapelvek:
A mozgás során adjunk lehetőséget arra, hogy az adott gyakorlatokat a gyermekek saját
képességeik szintjén hajthassák végre.
Az oktatási folyamatban a mozgásanyag elrendezésének, témák szerinti és logikus egymásra
épüléssel kell történnie. Így biztosított az ismeretek átadásában és elsajátításában a
fokozatosság, az egymásra épülés.
A kicsiknél törekedjük a játékszabályok egyszerűségére, de a nagyobb gyermekeknél ezek
már legyenek bonyolultabbak. A testnevelési játékok nevelőértékét a mozgásoktatási
feladatokon túl is ki kell használni. A közösség munkája az egyének teljesítményéből adódik,
tehát a közösséggel való bánás mellett az egyéneket sem lehet elhanyagolni.
Törekedjünk arra, hogy a testnevelési foglalkozásokon a gyermekek fizikai fejlettségi fokát is
maximálisan szem előtt tartsuk. Adjunk a gyermekek számára lehetőséget az érvényesülésre
mind a gyengébbeknek, mind az ügyesebbeknek.
• az óvónő minden esetben alkalmazza a pozitív megerősítést
• vegye figyelembe a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét
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• alkalmazza a fokozatosság elvét
• minden lehetőséget használjon ki a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztésére.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A rendszeres mozgás eredményeképpen növekszik a gyermekek teljesítőképessége, mozgásuk
összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő ritmusúvá válik.
Cselekvőképességük gyors, a mozgásban kitartóak.
Egyéni és csoportos sor- és váltóversenyeket játszanak a szabályok pontos betartásával.
Megértik az egyszerű vezényszavakat, kialakulnak a mozgásjártasságok és mozgáskészségek.
Erre az időre fejlődik ki a gyermekek szem-kéz, szem-láb koordinációja olyan szintre, hogy
összhangba hozható a ritmusérzékkel.
Képesek ugrás, támasz, függés és dobásgyakorlatokat végezni, a kézi-szerek változatos
alkalmazásával.
Képesek futás közben hirtelen irányváltásokra, a futás lendületének gyorsítására
és lefékezésére.
• a gyermekek eljutnak az első alakváltozáshoz
• a testük arányosan fejlett, teherbíró
• mozgásukat,

viselkedésüket,

testi

szükségleteiket

szándékosan

irányítani képesek
• mozgásuk
fejlődik

összerendezett,

harmonikus,

erőteljesen

mozgáskoordinációjuk
• fontos

személyiség

tulajdonságok

alakulnak

ki

(figyelemkoncentráció, feladattartás, együttműködési képesség).
• Képesek ugrás, támasz, függés és dobásgyakorlatokat végezni,
a kéziszerek változatos alkalmazásával.
• Képesek

futás

közben

hirtelen

irányváltásokra,

a

futás

lendületének gyorsítására és lefékezésére.

Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A testnevelés a mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást,
a helyzetfelismerést, a döntést, s ezáltal bővülnek a gyermekek matematikai tapasztalatai.
Rajzolás, mintázás, kézimunka során a technikák változatos alkalmazásával finommozgásuk
fejlődik.
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Az óvodában a dal és játékos mozgás együtt él a népi játékokban, természetes módon
kapcsolódik egymáshoz. A zenére történő mozgás, a táncos mozdulatok által kialakul az
egyöntetű, esztétikus mozgás, a szép testtartás. A játékos mozdulatok, egyszerű
gyermektáncok fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét.
A mozgás fontos kapcsolatban áll a játékkal, a környezeti tevékenységekkel. Kapcsolatban
áll az anyanyelvi neveléssel, fejlődnek a gyermekek verbális képességei. Az irodalmi és zenei
tevékenységek örömteli, jó hangulatát igyekszünk játékos mozgásformákkal is gazdagítani.

Mozgás és anyanyelv kapcsolata:
A verbális fejlesztés, azaz a beszéd észlelése és értése kitüntetett helyet foglal el a
testnevelésben. A tevékenység során előforduló valamennyi új szó, kifejezés a gyermekek
szókincsét bővíti. Az irányok és a testrészek nevei mozgással egybe- kötve vésődnek be a
leghatékonyabban. A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a
fogalomalkotás fejlődését is. A testnevelésen a mondókák, kiszámolók alkalmazása
hozzájárul a mozgás ritmusának megéreztetéséhez, és egyben a jó hangulatot is biztosítja.
4.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az óvodai zenei nevelés során igyekszünk a gyermekeket minél több pozitív élményhez
juttatni, felkelteni zenei érdeklődésüket, formálni a zenei ízlésüket, érdeklődésüket, esztétikai
fogékonyságukat. A környezet hangjainak megfigyelésével, zenehallgatással (élőzene,
művészi értékkel biró gépzene), ölbeli játékokkal,
gyermektánccal,

énekes

játékokkal

gyermekdalokkal,

énekléssel,

igyekszünk minél változatosabb zenei élményhez

juttatni az óvodánkba járó gyermekeket. Ezek a tevékenységek megszerettetik a gyermekekkel
az éneklést, az énekes játékokat és gyermektáncot, miközben fejlesztik a zenei hallást,
ritmusérzéket, zenei emlékezetet, a zenei készséget és az énekhangot, valamint segítenek a
harmonikus mozgás kialakulásában. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok, népi énekes
játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.
A közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. Feladataink eredményes megvalósítása megalapozza,
elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását, a gyermek biztonságérzetének növekedését, gátlásaik
feloldását.

Feladataink:
Feladatunk a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos, tervszerű és
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folyamatos fejlesztő hatások megszervezése, a zene, az éneklés, az énekes játékok
megszerettetése. Alkalmat biztosítunk arra, hogy a gyermekek szabadon énekelhessenek,
mondókázhassanak, a nap minden szakaszában, így az éneklés, zenélés a gyermekek
mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.
A dalanyagok összeválogatásánál támaszkodunk a Kodály-Forrai zenei alapokra, törekszünk
arra, hogy azok mindenkor művészi értékűek legyenek és alkalmazkodjanak a gyermekek
életkori sajátosságaihoz, egyéni adottságaihoz. Az igényes kortárs művészeti alkotások
megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetünk.
Olyan elfogadó, barátságos légkört teremtünk, melyben a gyermekek maguk is kedvet kapnak
a

spontán,

önálló

énekléshez.

Ezt

segítse

személyes

példamutatásunk,

igényes

előadásmódunk. A gyengehallású, gátlásos, zárkózott gyermekeket, kellő tapintattal
bátorítjuk, biztatjuk a közös éneklésre.
Jeles napok alkalmával mesélünk a gyermekeknek a magyar népszokásokról, zenehallgatás
keretében néhányat be is mutatunk az ünnephez kapcsolódó dalokból.
A mozgások, táncok esztétikus, egyöntetű megformálására, a mozgáskészség céltudatos
fejlesztésére különös gondot fordítunk.

Zenei képességeket fejlesztő feladataink:
- zenei hallás fejlesztése (hangmagasság, hangszín érzékelése, hangképzés, belső
hallás)
-

ritmusérzék

fejlesztése

(egyenletes

lüktetés,

dalok,

mondókák

ritmusának megfigyeltetése, tempó- és ütemérzék fejlesztése, táncos
lépések elsajátítása)
-

zenei emlékezet fejlesztése(dallamfelismerés, ritmus- és dallamvisszhang játék)

-

zenei kreativitás alakítása

-

éneklési készség fejlesztése (tiszta énekhang elérése)

-

harmonikus mozgás kialakítása

-

komplex képességfejlesztés (formaérzék, improvizációs készség, kreativitás,
anyanyelvi nevelés, társas viselkedés).

Tevékenységek:
A gyermekek óvodáskorban szívesen énekelnek, játszanak, táncolnak. Örömüket lelik a
mondókázgatásban, dalos játékokban, tánczenében, melyre egyszerűbb ritmusos mozgásokat
végeznek, és alkalmazkodnak a zene ritmusához, lüktetéséhez.
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A gyermekek együtt is szeretnek énekelni, bekapcsolódnak a közös éneklésbe. Egy-egy
mozdulattal, hanggal utánozzák, kiemelik a dalban szereplő növény vagy állat fontos,
jellemző vonásait.
A gyermekek a mondókák, dalok kíséreteként szívesen alkalmaznak különböző hangszereket.
Használatukat viszonylag könnyen elsajátítják, hiszen szeretnek ezekkel tevékenykedni.

Módszertani alapelvek:
Az örömteli és tiszta éneklés elsődleges feltétele, hogy a gyermekek csak a koruknak
megfelelő hangterjedelmű és nehézségi dallamokat tanulják meg, ezért a zenei anyag
feldolgozásában, a zenei képességek fejlesztésében követjük a fokozatosság elvét.
A gyermekek érdeklődése, fejlődése és zenei érzéke nagyon különböző, ezért az egyéni
sajátosságokat, a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét mindig figyelembe vesszük. Megfelelő
légkört teremtünk, hogy a bátortalanabb, bizonytalanabb gyermekek is kibontakozhassanak.
Zenei igényességünk, ízlésünk, tiszta, könnyed éneklésünk legyen követésre méltó példa
a gyermekek számára. Az óvodapedagógus segítse elő a gyermekek éneklési vágyát.
Törekszünk arra, hogy a mondókákat, dalokat kísérő játékos mozgásokban mindig
érvényesüljön a gyermekek ötletes utánzókészsége, kezdeményezése, játékos fantáziája.
A sikerélmény ösztönzően hat a gyermekekre, aktivitásra sarkallja őket, ezért ennek átélését
minden gyermek számára lehetővé tesszük.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A gyermekek biztonsággal, szép szövegkiejtéssel énekelnek, hat hangterjedelmű dalokat.
Ismernek 5-6 alkalmi dalt, s többféle változatos ritmusú mondókát.
Kis hangterjedelmű dalokat, egyszerű dallammotívumokat tisztán, jó szövegkiejtéssel
és megfelelő tempótartással, önállóan és csoportosan is szépen énekelnek.
Felismerik a magas és mély, halk és hangos, gyors és lassúéneklés közötti különbségeket.
A
már ismert dalokat képesek dúdolás, vagy hangszeres előadás útján felismerni.
Meg tudják különböztetni a zörejt a zenei hangoktól, felismerik a hangszínek finom eltéréseit,
az ének és beszédhangban egyaránt.
Járással, játékos mozdulatokkal érzékeltetik a dalok, mondókák egyenletes lüktetését
és ritmusát. Az egyenletes lüktetést a dal ritmusától megkülönböztetik.
Megismerkednek néhány hangszerrel, azok hangjával, megszólaltatási módjaival.
Egyöntetűen körbejárnak kézfogással, szép testtartással. Egyszerű játékos táncos
38

mozgásokat végeznek.
Elég zenei jártasságot szereznek a tevékenységek során ahhoz, hogy esetleges gátlásaik
oldódjanak.
Kialakul a belső hallásuk, zenehallgatási igényük és improvizációs készségük.
Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A zenei fejlesztést sokféleképpen lehet a nevelés egészébe illeszteni, legszorosabb kapcsolata
mégis az irodalommal és az anyanyelvi neveléssel, illetve a mozgásfejlesztéssel van.
A mesébe beleszőhető egy-egy szép, a témához kapcsolódó népdal, illetve hangulati
lezárásként zenehallgatás is szerepelhet a mese végén.
A mondókákhoz, ritmusos versikékhez a gyermekek maguk is kitalálnak egyszerűbb
dallamokat, vagy dramatizálás, bábozás közben a szereplőket énekhangon is megszólaltatják.
Ábrázoló tevékenység során egy-egy énekesjáték kellékeként bábokat, eszközöket készítenek.
A természet “ezerszínű” arca, a növény és állatvilág, a dalokban, gyermekjátékokban
is megjelenik. Az így szerzett ismereteket a gyermekek össze tudják kapcsolni a
természetben, környezetben szerzett tapasztalataikkal.
A ritmus segít a matematikai alapfogalmak elsajátításában, a zenei nevelés összességében a
gondolkodást fejleszti.

Ének, zene,énekes játék,tánc és mozgás kapcsolata:
A zene, az énekesjáték a gyermekek testi fejlődését is segíti. A zenei nevelés hatása
megmutatkozik testtartásukban, esztétikus, rendezett mozgásukban.
A zene lüktetése hat a koordinált mozgásra, az énekléstől nő a légzéskapacitás, a helyes
levegővételtől pedig erősödik tüdejük.
A laza, rugalmas járás, tapsolás, játékos mozdulatok a gyermekek egyensúlyérzéket fejlesztik.
A mozgásos játék, az együttes táncmozdulatok örömteli végzése közben fejlődik fizikai
állóképességük, aktivitásuk, illetve a sikeres mozgásos feladatmegoldások eredményeként
önértékelésük, önbizalmuk is nő.
Ének, zene,énekes játék,tánc és az anyanyelv kapcsolata:
A mondóka- és dalszövegekben sok olyan kifejezés fordul elő, amelyet a gyermekek
máshonnan nem is ismerhetnének meg. Ezen új szavak, kifejezések, zenei fogalompárok
használata és megértése közben gazdagodik szókincsük. A zenei anyanyelv megalapozása
során a gyermekek szoros kapcsolatba kerülnek az anyanyelv kifejező gyakorlásával. A
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mondókák, dalok szövegének hanglejtését, ritmusát, hangsúlyait pontosan követi a
gyermekdal. Zenei nevelés közben a dalok szövege és a közös játék sokféle lehetőséget
ad arra, hogy a gyermekek a magyar nyelv törvényszerűségeit megérezzék és nem tudatosan,
de mégis helyesen alkalmazzák. Még a dadogó gyermek görcsei is oldhatók a dalolással, a
ritmusos mondókák ismételgetésével.
4.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikustárgyi környezettel
való ismerkedés fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Célunk az óvodás korú gyermek tér, forma és színképzetének kialakítása, fejlesztése.
A gyermek élmény- és fantáziavilágának gazdagítása, tér- formai és színképzetek fejlesztése,
képi-plasztikai kifejezőképességül alakítása, gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagítása,
és annak képi kifejezése. A gyermekek képi gondolkodásának fejlődése, esztétikai
érzékenységük, igényességük alakítása. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos,
valamint az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására
és az esztétikai élmények befogadására.
Megismertetjük a gyermekeket a festés, mintázás és kézimunka eljárásaival, technikáival.
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi –
plasztikai kifejezőképesség, komponáló és térbeli tájékozódó- és rendező képességek
alakulását, a gyermeki élmény- és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai érzékenységének, a
szép iránti nyitottságának igényességének alakítását. Megismertetjük a gyermekeket a
különböző anyagokkal, eszközökkel, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző
technikai alapelemeivel és eljárásaival.

Feladataink:
Az ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán teret kell biztosítani. Maga a tevékenység,
és ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a
környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk a gyermekek számára élményeik, fantáziájuk és
megfigyeléseik képi és térbeli megjelenésének sokféle lehetőségét, juttassuk el őket az alkotás
öröméhez. Az óvodás gyermekek látását, tapintását úgy kell kialakítanunk és fejlesztenünk,
hogy tevékenység közben ismereteik bővüljenek. Így fedezik fel a világ tárgyait,
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jelenségeinek változatosságát, szépségét, s a megszerzett ismeretek révén teremtenek
kapcsolatot a környezettel.
Ezért fontos feladatunk az ábrázolás és sok-sok gyakorlási lehetőség megteremtése.
Ismertessünk meg a gyermekekkel a különböző anyagokat, technikákat, a különböző eszközök
használatát, keltsük fel a velük való tevékenykedés vágyát.
Törekedjünk a természetes, jó minőségű anyagok használatára. Meg kell látnunk a
gyermekmunkában kifejeződő szubjektív esztétikai értékeket.
Ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy a gyermek ábrázolásaiban sohasem „hibázik”, hanem
próbálgatva alakítgatja saját formanyelvét, motívumait. Nekünk óvodapedagógusoknak
ezekben, a próbálkozásokban fel kell ismernünk az eredetiséget, a kreativitást, s mindebben
megerősíteni, dicsérni a gyermeket.
Fontos feladatunk a vizuális, manuális képességek és készségek kialakítása és fejlesztése.
Biztosítanunk kell a feltételeket ahhoz is, hogy a gyermekek játékidőben is rajzolhassanak,
mintázhassanak, alkothassanak.

Tevékenységek:
A gyermekek ábrázoló tevékenységük során megismerkednek a különböző anyagokkal, az
ábrázolás és konstruálás egyszerű munkafogasaival, technikai alapelveivel. Séták,
kirándulások alkalmával összegyűjtjük a legkülönfélébb megmunkálható anyagokat,
terméseket, dobozokat, képeket, s ezekből az anyagokból egyénileg és közösen is különböző
alkotásokat készítünk.
A megismert technikákat a gyermekek kedvük szerint alkalmazzák, gyakorolják. Mindig
olyan technikával dolgoznak, amivel sikerélményhez jutnak, amivel ki tudják fejezni
önmagukat, ami újabb és újabb tevékenységre ösztönzi őket. A nap folyamán bármikor
festhetnek, mintázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak, választhatnak a különböző technikák
közül, s lehetőségük van arra is, hogy befejezetlen munkáikat később is folytathassák.
Módszertani alapelvek:
A technikák, munkafogások, munkafolyamatok kiválasztásánál vegyük figyelembe a
gyermekek életkori sajátosságait és érdeklődésüket. Engedjük az ábrázolásban érvényre jutni
az egyéni kifejezésmódot, a szubjektív színhasználatot, az egyéni ötleteket, az önállóságot, s
mindeközben fontos, hogy őrizzük meg az óvodai ábrázolás játékos jellegét.
Az ábrázoló tevékenység irányítása mindig a gyermek egyéni fejlettségéhez és képességéhez
igazodva segíti a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló- térbeli tájékozódó- és
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rendszerező képességek alakulását, a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását,
képi gondolkodásunk fejelődését, esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk,
igényességük alakítását.
Az egyszerűbb tartalmaktól, kifejezési eszközöktől haladjunk az összetettebb felé.
Az ábrázolás témái mindig előzetes élményanyagra épüljenek. Ügyeljünk arra, hogy a
természetben tett séták alkalmával előre átgondolt szempontok adják a közvetlen
szemléletesség alapját.
Törekedjünk arra, hogy az ábrázolás tevékenysége állandóan életben tartsa a gyermekek
aktivitását, s ösztönözze őket mindig újabb alkotások létrehozására.
Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:
Bátrak, ötletesek az építésben, a télalakításban, az ábrázoló tevékenység eszközeit
készségszinten kezelik, mondanivalójukat vizuálisan is ki tudják fejezni. Képesek a tárgyak
térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére, a főbb formai jellemzők megnevezésére.
Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal használják
a képi kifejezés változatos eszközeit. Színhasználatukban érvényesítik kedvelt színeiket.
Emberábrázolásunkban megjelennek a részformák, próbálkoznak egyszerűbb mozgások
jelzéseivel is.
Tudnak formákat mintázni elképzeléseik alapján és megfigyeléseik felhasználásával.
Díszítőmunkájuk során bátran alkalmaznak különböző színű, formájú elemeket ritmikusan
is. Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.

Kapcsolatok más nevelési területekkel:
Az óvodás gyermekek szoros kapcsolatban áll az mese és verssel és az ének zenéve.. A
gyermekek alkotómunkájuk során szívesen jelenítik meg a mesékből, versekből, dalokból
ismert,

általuk

kedvelt

szereplőket,

hozzájuk

fűződő

érzelmi

viszonyulásuk

színhasználatukban nyilvánul meg.
A bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges eszközöket, díszleteket, kiegészítőket saját maguk
is elkészíthetik barkácsolás keretében.
A külső világ megismerésére nevelés során különböző színekkel, formákkal, anyagokkal,
azok tulajdonságaival ismerkednek meg.
Különböző, általuk összegyűjtött anyagokat válogatnak, csoportosítanak szín, nagyság,
forma, felület szerint, miközben matematikai tapasztalatokra tesznek szert. Különböző
anyagok, tárgyak felhasználásával kisebb és nagyobb méretű térbeli alakzatokat, tornyokat,
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várakat hoznak létre.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka - mozgás:
Az óvodában történő vizuális tevékenységek során a különböző technikák alkalmazásával
lehetőség nyílik a gyermekek finommotorikus mozgásának fejlesztésére.
A gyermeki firka megjelenésével és annak kiteljesedése során fontos mozgásmechanikai
rögzítések történnek. A lengőfirkák, a körkörös firkák alapját adják az iskolai rajzolásnak. A
laza ecsetrajz, a mozgást utánzó levegőrajzok segítik elő a lendületes vonalképzést.
Festés, rajzolás közben már vonaltól-vonalig haladnak, s közben képesek mozdulataikon
uralkodni. Ezáltal mozgásuk összerendezetté válik, mely fontos feltétele az iskolában történő
írás elsajátításának.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka - anyanyelv:
Az óvodapedagógus és a gyermek kapcsolatrendszerének egyik legfontosabb eleme a
beszédkapcsolat, akár a látásélmények verbális közlésére, akár az alkotó-alakító tevékenység
során felmerülő kérdések tisztázására kerül sor. Az alkotásban elmélyült gyermekek is
gyakran kísérik tevékenységüket verbális megnyilatkozásokkal, sok esetben kiegészítő
funkciót kap beszédük. Az óvodapedagógus az élmények nyújtása során a gyermeki vizuális
kifejező tevékenység irányítása folyamatában példát mutathat a szemléletes beszédre.
Ezzel segíti a gyermekek belső képeinek gazdagodását, ugyanakkor szókincsük gyarapodását
is. A műalkotásokkal történő találkozások során is beszéddel fejezik ki gondolataikat,
érzelmeiket. Az alkotások által szerzett élményeiket szavakká, mondatokká formálva közlik
társaikkal, nevelőikkel, s ezáltal nyelvi kifejezőkészségük fejlődik.
4.6. A külső világ tevékeny megismerése
A környezet megismerésére nevelés által a gyerekek az őket körülvevő és a tágabb természetiemberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi téri viszonyairól olyan tapasztalatokat szereznek,
amelyek

az

életkoruknak

megfelelő

biztonságos

eligazodásához,

tájékozódásához

nélkülözhetetlenek. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul a
természethez,az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.
A környezet megismerésére nevelés fejleszti a gyermekek megfigyelőképességét,
gondolkodását, képzeletét, emlékezetét. A környezettel való nevelés közben alakul a
gyermekek társas magatartása.
A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi
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viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. A matematikai jellegű tevékenységek útján
fejlődik a gyermek közösségi érzése, a munka megbecsülése, szeretete, a gyermekek
önismerete, önbizalma, akaratereje.
Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóval történő kifejezésének képessége. Alakul a
gyerekek ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. Elegendő alkalmat
és időt biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra
és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Elősegítjük a gyermekek önálló
véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet
alakításában.

Feladataink:
A környező világ megismerése során a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően arra kell
törekednünk, hogy a természeti és társadalmi környezetnek a gyermekek számára érdekes és
lényeges vonásait tárjuk fel. A valóság megismertetése során el kell érnünk, hogy minél
jobban feltáruljon az objektív világ a gyermekek előtt.
Segítjük a gyermekek külvilágról szerzett tapasztalatainak feldolgozását, bizonyos
összefüggések megláttatását, s ezzel segítve értelmi fejlődésüket.
Feladatunk, hogy a gyermekek érdeklődéséhez igazodva olyan feltételeket teremtsünk,
amelyek lehetőséget adnak tapasztalatszerzésre és folyamatos megfigyelésre a természetben.
Biztosítsuk folyamatosan lehetőséget arra, hogy a gyermekek minél több érzékszerv
bevonásával kerüljenek kapcsolatba környezetükkel.
Szánjunk megfelelő időt a cselekvő, gondolkodtató feladatokra, a megismerő képesség
fejlesztésére.
Tudatosan törekedjünk arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a gyermekek saját
természeti és társadalmi környezetükből. Építenünk kell a gyermekek otthoni, óvodán kívüli
tapasztalataira.
Alapozzuk meg a gyermekekben a természet szeretetét, a természet szépségének tisztaságának
védelmét. Felhívjuk figyelmüket a környezetszennyezés káros hatásaira, mutassunk rá a
megelőzés fontosságára.
Feladatunk az is, hogy a megismeréshez és a gyermeki tevékenységekhez biztosítsunk
feltételeket, spontán vagy szervezett formában. A környezet megismerésére nevelés során
érjük el, hogy a gyermekek egyre biztonságosabban, bátrabban igazodjanak el folyton változó
világunkban.
Célunk, hogy a gyermekek megismerjék a szülőföldjüket, az ott élő embereket, a hazai tájat,
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a helyi

hagyományokat,

néphagyományokat

és

szokásokat.

Erősítjük

bennük

a

szülőföldhöz való kötődést. Megismerjék a családi- és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják
ezek szeretetét és védelmét.
Megteremtjük és biztosítjuk az élősarok feltételeit, gondoskodunk a rendszeres
növényápolásról.
Biztosítjuk, hogy a gyermekek kerti munkát végezhessenek.
A gyermekek meglévő ismereteire alapozva lehetőséget adunk az alkalmi és folyamatos
megfigyelésre, gyűjtésre, egyszerű kísérlet alkalmával érzékszerveinkkel való tapasztalásra.
Teremtsük meg és folyamatosan biztosítsuk a matematikai tevékenységek nyugodt, derűs,
felszabadult légkörét.
Tegyük jó játékká a matematikai feladatmegoldást. Tudatosan építenünk kell a
problémaszituációkon rejlő motiváló hatásra. Lehetővé kell tennünk általában minden
gyermek számára a sikeres feladatmegoldást.
Biztosítsunk változatos tevékenységeket, játékos feladatokat, s ezzel segítsük elő a gyermekek
matematikai gondolkodásának fejlődését.
Építsünk a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsiságára.
Törekedjünk arra, hogy a megoldások megkeresésének útja cselekvésen, tevékenységen
keresztül valósuljon meg.
Hívjuk fel a gyermekek figyelmét matematikai összefüggések meglátására. Kérdéseinket,
gondolatainkat érthető, a gyermekek életkorát figyelembevevő módon fogalmazzuk meg.
Az ismeretnyújtás során az igaz tapasztalatokat kiemeljük, a téveseket korrigáljuk, az
ismereteket rendszerezzük, pontosítjuk.
Feladatunk és célunk az, hogy minden gyermek elsajátítsa a korának megfelelő ismereteket,
játszva és aktív cselekvő személyként.
Tevékenységek:
A külső világ megismerése során kialakulnak a gyermekekben a kulturált élet szokásai, az
elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok. Gyermekeink megszeretik
környezetüket, ragaszkodnak ahhoz és megfelelő ismeretekkel rendelkezve eligazodnak
benne.
A természetben való tevékenykedés során érdeklődőek, aktívan, bátran kérdenek. Örömmel
részt vesznek az óvoda veteményeskertjében folyó munkálatokban, s eközben folyamatosan
újabb ismeretekre, tapasztalatokra tehetnek szert.
A csoportokhoz tartozó élősarokban szívesen tevékenykednek, gondoskodnak az ott található
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növényekről, állatokról.
Figyelemmel kísérik a természet jelenségeit, változékonyságát, a környezet színeinek
változását.
A játék, munka jellegű tevékenységek, séták során felhívjuk a gyermekek figyelmét a tárgyak
tulajdonságaira, mennyiségi viszonyaira. A tervezés során építünk a gyermekek otthon
szerzett matematikai ismereteire, figyelembe vesszük a csoport és az egyes gyermekek
fejlettségi szintjét.
A gyermekek szívesen vesznek részt matematikai jellegű tevékenységekben, tudnak és
mernek véleményt mondani, kérdezni. Matematikai tényekről, viszonyokról, relációról
szereznek tapasztalatokat.
Mérnek és építenek, válogatnak és rendeznek dolgokat saját, illetve megadott szempontok
szerint.
Halmazok számosságáról, formákról, nagyságbeli különbözőségekről szereznek ismereteket.
Matematikai tartalmú tapasztalatok:
- Tárgyak, személyek összehasonlítása, szétválasztása, párosítása
- Sorba rendezés megnevezett mennyiségek alapján
- Mérés, összemérés különböző egységekkel
- Geometriai formák megfigyelése
- Szimmetria, tükörkép
- Számfogalom megalapozása
- Téri irányok, téri tájékozódás.

Módszertani alapelvek:
Fontos,

hogy a gyermekek

érdeklődését, aktivitását cselekvéses

tapasztalatszerzési lehetőségek és játékos cselekvések biztosítsák.
Ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy a környezetről szerzett ismereteiket, élményeiket
kötetlen beszélgetés formájában bátran mondják el. Biztosítsuk, hogy a természetben való
tapasztalás mindig játékos formában, derűs légkörben történjen.
Támaszkodjuk a gyermekek családban szerzett természeti és társadalmi tapasztalataira.
Tegyük lehetővé a természet szépségeire való rácsodálkozást. Az óvónő nyelvezete a
gyermekek életkorának megfelelő legyen (ne tudományos megfogalmazás).
Teremtsünk kedvező helyzeteket matematikai tapasztalatok szerzésére. A gyermekek játékos
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tevékenység, cselekvés közben ismerkedjenek matematikai problémahelyzetekkel. A
gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve biztosítsuk a differenciált
foglalkoztatást.
Vegyük figyelembe azt, hogy csak a több érzékszervre ható szemléltetéssel érhető el
a megértés, a lényeglátás.
Minél több problémahelyzet teremtésével aktivizáljuk a gyermekeket a gondolkodásra. Ha
a felvetett probléma érdekli a gyermekeket, belső készetetés hatására igyekeznek az
megoldani.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Elemi

ismerettel rendelkezik önmagáról, családjáról: tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását. Ismeri szűkebb lakóhelyét.

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek.
Természetessé válik számukra a környezetbe való mozgás, a természet védelme. Ismeri és
gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait.
Ismerik a közlekedési eszközöket, függetlenül attól, hogy környezetükben előfordulnak-e.
Felismerik és megnevezik környezetük színeinek sötét és világos árnyalatait.
A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják. Felismerik a napszakokat,
a reggelt, az estét.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik az évszakok jellegzetességét.
Tapasztalatokkal rendelkeznek az időjárás és öltözködés összefüggéseiről. Különböző
természeti jelenséget összefüggéseit felismerik.
Ismerik a növény szót, s meg tudnak különböztetni néhány zöldséget, gyümölcsöt. Ismernek
néhány nyíló virágot, s szívesen vesznek részt ezek gondozásában. Tudják, hogy a növények
fejlődése és az időjárás között összefüggés van.
Ismerik a házkörül és a vadon élő állatokat.
Matematikai jellegű helyzetről, problémáról saját gondolataikat képesek szabadon elmondani.
Egymás állításainak igazságát megítélik, megbeszélik, esetenként javítják saját tévedéseiket.
Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatás folytatására, sorba rendezés
kiegészítésére, sajátszempontú válogatás, sorba rendezés végzésére.
Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatban az összehasonlítást
kifejező szavakat.
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Össze tudnak mérni két halmazt párosítással, az elemek különféle színe, nagysága,
elrendezése esetén is.
Elő tudnak állítani különféle elemekből, különféle elrendezéssel, bontással, ugyanannyit,
többet, kevesebbet.
10-es számkörben tudnak számlálni.
Ismerik az irányokat, síkban és térben eligazodnak, helyesen használják az ezzel kapcsolatos
névutókat. Képesek különböző geometriai tulajdonságok szerint térben és síkban alakzatokat
szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is nevezni.
Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A környezet megismerésére nevelés legszorosabban a matematikai tapasztalatszerzéssel van
kapcsolatban, mivel a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek jut birtokába a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri
viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
A vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) törekszik a valóság és az objektív
feltárására, így a természetben tett séták ismereteket adnak mind a környezeti, mind a vizuális
foglalkozásokhoz.
Rajzolás, mintázás, kézimunka során főleg a gyermekek tér- és formaismereti tapasztalatai
gazdagodnak.
Tartalmában és feladataiban a környezet megismerésére nevelés konkrét összefüggést mutat
a zenei neveléssel, s ezen belül a népszokások, zenei hagyományok megismerésével,
ápolásával. Énekes játékok alkalmával a köralakítás, párba állás, jobbra fordulás
kifejezéseket gyakorolják. A testi nevelés során is a téri irányokat gyakorolják a gyermekek.
Az irodalmi nevelés, a versek ritmusa, belső lüktetése, tempója, a mesék felépítésének
logikája, a mesében megtalálható térbeli irányok és matematikai összefüggések, utalások által
kapcsolódik a matematikai tapasztalatszerzéshez.

A külső világ tevékeny megismerésre nevelés és a mozgás kapcsolata:
Séták, kirándulások alkalmával a gyermekek mozgás közben fedezik fel a természet új
oldalait, s egyben megérzik a mozgás örömét, szépségét.
A “Testünk” témakör feldolgozásánál megtanulják az egyes testrészek neveit, a testnevelési
gyakorlatok során megismerkednek a testrészek funkcióival.
A szabad levegőn végzett mozgásos tevékenységek a gyermekek mozgásfejlesztését
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szolgálják, miközben megfigyelik az évszakok változásait, jellegzetességeit. A szabadban
mozgó gyermekek megtanulnak a környezet sokféleségében tájékozódni, s azokhoz megfelelő
mozgással alkalmazkodni. A szabadban tett megfigyelések, tapasztalatszerzések az
élményhatásokon kívül a gyermekek mozgásigényének kielégítését, mozgásuk fejlesztését is
szolgálják.
A testséma fejlődése elválaszthatatlanul összekapcsolódik a mozgásfejlődéssel, a térészlelés
kialakulásával, az alapvető téri irányok tudatosulása és meggyökeresedése összefügg
a mozgás kifinomodásával.
Mozgás által bővül a gyermekek térbefogadó-és térészlelő képessége. A térbővítést főleg a
fogójátékok alkalmazása segíti. Gimnasztikai gyakorlatok során gyakorolják a szem-kéz
koordinációt igénylő feladatokat, így alaklátásuk is erősödik. Mozgásvégzés közben
érzékelik a tér kiterjedését, tapasztalatokat szereznek különböző irányba történő
elmozdulásokról. Labdagyakorlatok végzése közben fejlődik a gyermekek szem-kéz, szemláb koordinációja és a finommotorikája.
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés és az anyanyelv kapcsolata:
A környezet megismerésére nevelés és az anyanyelv kapcsolata igen sokrétű. Egyrészt
élmények, tapasztalatok felidézésével felébresztjük a gyermekek beszédkedvét, fejlesztjük
beszédkészségüket, másrészt a foglalkozások témáihoz kapcsolódó új kifejezések által
gazdagítjuk szókincsüket.
A természetben tett megfigyelések alkalmával rámutatva a természet szépségére, változásaira,
alakul beszédmegértő képességük, s nyelvi kifejezőkészségük is fejlődik. A gyermekek
érdeklődéséhez igazodva, kíváncsiságukat felébresztve ösztönözzük őket arra, hogy
tapasztalataikat, élményeiket, gondolataikat érthetően, összefüggően kifejezzék.
A matematikai megismerés folyamatában a nyelvi fejlettség döntő fontosságú. A téri
tapasztalatok szóbeli megerősítése, a téri irányokra vonatkozó névutók használata pozitívan
visszahat a térészlelésre, a biztonságosabb tájékozódásra.
A hallott kifejezések először beépülnek a gyermekek passzív szókincsébe, majd ugrásszerűen
megnő aktív szókincsük, vagyis gazdagodik nyelvi kifejezőképességük. Ha matematikai
tapasztalatszerzések alatt a cselekvéssort mindig megfelelő beszéddel kísérjük, akkor indirekt
módon tudatosítjuk az átélt tapasztalások és ezek nyelvi megfelelője közötti összefüggést.
4.7. Munka jellegű tevékenységek
A személyiség fejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással sok vonatkozásban
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azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység.
A munka elvégzését külső szükségesség indokolja. Az óvodában a munka elsősorban a
közösségért végzett tevékenység.
Magába foglalja az önkiszolgálást, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a
csoport társakkal együtt, értük később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások
teljesítése. Ilyen lehet az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet a növény- és
állatgondozás, felelősi rendszer.
A gyermek munka jellegű tevékenységének jellemzői:
- örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység
- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok – kitartás, önállóság, felelősség,
céltudatosság – alakításának fontos lehetősége.
- A közösségi kapcsolatok, a kötelesség teljesítés alakításának eszköze a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
A naposság a feladattudat, a kötelességtudat, a felelősségérzet és a közösségi érzés
alakításában jelentős. Emellett a mozgáskoordináció fejlődésében, a társas viszony
kialakulásában vitathatatlanul nagy a szerepe.
Az alkalomszerű munkák fejlesztik a feladattudatot, az oly nehezen kialakuló időészlelés
kialakulását, s a közösségi érzést is.
A növények és állatok gondozása elsősorban az értelmi képességek fejlesztésében jelentős.
A
kerti munka végzése közben a szem- kéz, szem- láb, kéz- láb mozgások koordinációja javul.
Az alkalomszerűen teljesített megbízatásoknak a kötelesség tudat kialakulásában nagy
jelentősége van. Mindenfajta munka jellegű tevékenység a dicséret, a pozitív motiváció, a
megerősítés által a gyermekek személyiségére pozitív hatással van.
Feladataink:
Elsődleges feladatunk, hogy megszerettessük a gyermekekkel cselekvő tapasztalattal
a munkát, érdeklődést keltsünk bennük iránta, sajátíttassuk el velük az elemi fokú
munkakészségeket és képességeket.
Teremtsük meg az önálló munkavégzés lehetőségét.
Tanítsuk meg a gyermekeket a különböző munkafogásokra. Biztosítsuk a legalkalmasabb
eszközöket, a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört.
Ügyeljünk arra, hogy minden gyermek egyéni képességeihez mérten vegye ki részét a
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munkavégzésből.
Ismertessük az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka legcélszerűbb
fogásait és azok sorrendjét.
Erősítsük a munkára késztető indítékokat a gyermekekben, ugyanakkor erősítsük és fejlesszük
a munka sajátos, játéktól eltérő vonásait is.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való
együttműködést, és folyamatos, konkrét, reális, vagyis a gyermeket saját magához mérten,
fejlesztő módon értékeljük.
Tevékenységek:
A munka végzése közben a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat,
ismereteket szereznek természeti és társadalmi környezetükről.
Az önkiszolgálásban önállóak, az önálló munkavégzéshez szükséges szokások kialakultak.
Önállóan tisztálkodnak, öltözködnek, s végzik a saját személyükkel kapcsolatos gondozási
feladatokat. A megismert eszközöket, szerszámokat örömmel és rendeltetésszerűen
használják.
Szívesen vállalnak munkát a közösségért, s munkavégzés közben alkalmazkodnak társaikhoz.
Örömmel, önként és aktívan teljesítik naposi feladataikat, részt vesznek a csoportszoba
átrendezésében, segédkeznek a növények, állatok gondozásában. Apróbb megbízatásokat
bátran, önállóan teljesítenek.

Módszertani alapelvek:
Biztosítsuk, hogy a munka élmény legyen a gyermekek számára, s legyen sikerélményük a
munka végzése közben.
Törekedjünk arra, hogy az egyes munkaeszközök, munkafajták bevezetésében érvényesüljön
a fokozatosság.
A munka iránti érdeklődés felkeltésében és fenntartásában a játékosságnak nagy szerepe van.
Fontos, hogy támaszkodjunk a munkának a játékkal megegyező sajátosságára, s a
munkavégzés mindig játékos elemekkel átszőtt legyen.
A munkára nevelés érdekében használjuk ki a gyermekek önkéntes munkakedvét
és aktivitását, saját példamutatásunkon keresztül.
Biztosítsunk teljes önállóságot a rendszeres munkavégzésben. Törekedjünk arra, hogy a
munka ne legyen teher a gyermekek számára.
A gyermekek fejlettségétől függően értékeljük munkájukat.
51

A követelményeket mindvégig differenciáltan kezeljük, figyelembe véve a gyermekek egyéni
fejlettségét.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A gyermekek rendelkeznek azokkal az alapvető képességekkel, melyek segítségével saját
személyüket és használati tárgyaikat rendben tudják tartani.
Kialakult a gyermekek feladattudata, kötelességtudata és kitartása, a mindennapi munka során.
A tisztálkodást önállóan végzik, és a tisztálkodó eszközöket rendeltetésszerűen használják.
Ügyelnek környezetük rendjére, tisztaságára.
Természetes számukra, hogy a kisebbeknek segítenek.
Naposi feladataikat önállóan ellátják, szívesen teljesítenek bonyolultabb feladatokat
is, örülnek a megbízatásnak.
Folyamatosan gondozzák az élősarok növényeit, állatait. Az évszaknak megfelelően részt
vesznek az udvari munkálatokban. Örömmel teljesítenek olyan alkalmi megbízatásokat,
melyekhez otthoni előkészületekre van szükség.
Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A rajzolás, mintázás, kézimunka által a gyermekek elsajátítják a munka folyamatát, alkalmuk
nyílik a munkatevékenységek gyakorlására.
A munkafolyamatok által a gyermekek megismerkednek a környezetükben levő tárgyakkal,
eszközökkel, s ezek használatával.
Az énekes játékokban is sokszor megjelennek munkavégzéssel kapcsolatos mozdulatok,
mozdulatsorok, de a munkavégzést is kísérhetjük énekkel, az oldott, derűs légkör
megteremtése érdekében.
Barkácsolás során a gyermekek megismerkednek különböző anyagok tulajdonságaival,
különböző szerszámokkal, eszközökkel, s használatuk legelemibb formáival.
A munka végzése a gyermekeket probléma elé állítja, mely problémameglátó és megoldó
gondolkodást igényel.
A mese személyiségformáló hatása mellett értelmi, erkölcsi, esztétikai nevelési hatást is
közvetít.
A mesében szereplő dolgos leány megfelelő példa a gyermekek számára, szívesen átveszik
pozitív jegyeit, mellyel a munkára nevelés eredményesebben megvalósítható.
Az óvodáskorú gyermekek testi fejlődése szempontjából igen fontos a természetben,
szabadban végzett munka, mely fejleszti az izom- és csontrendszert, fokozza a betegségekkel
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szembeni ellenállást.
A kerti munka során használt kerti szerszámok nagyobbak, bonyolultabb mozgás- és
érzékszervi összehangolást igényelnek.

Mozgás és munka kapcsolata:
Tehát a mozgásos játék és a testnevelés mellett a munka is a gyermekek egészséges testi
fejlődésének egyik fontos segítője.
Öltözködés, naposi munka során a nagy-és finommozgásokat egyaránt fejlesztjük.
Öltözködéskor cipőfűzés, gombolás, kötés közben fejlődik a gyermekek finommotorikája,
a szem-kéz, szem-láb koordináció készsége.
A saját testhez viszonyított térbeli eligazodást leginkább a naposi munka során fejleszthetjük.
A gyermekek észrevétlenül tanulják meg a térirányok, az oldaliság fogalmát. Az étkezéshez
szükséges eszközök kiosztása közben a gyermekek egyensúlyérzéke fejlődik.
Munka és az anyanyelv:
Munkavégzés közben a felnőtt szóbeli közlése tartalmazza a téri irányokat jelző
megnevezéseket, a térbeli viszonyokra, cselekvésekre utaló kifejezéseket, melyeket a
gyermekek munka közben megismernek, megjegyeznek, s később maguk is megfelelően
alkalmazzák.
Öltözködés, kerti munka, naposi munka során a testrészek, ruhaneműk, szerszámok
cselekvések, színek, formák, méretek megnevezése fejleszti a gyermekek szókincsét.
Az egyéni megbízatás, mely pontos szóbeli magyarázatot, irányítást igényel, a gyermekek
verbális emlékezetére gyakorol nagy hatást.
4.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részében utánzásos spontán tevékenység, amely
a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az
egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban,
szervezeti és időkeretben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek kompetenciáinak, a környezetéből és
az óvodai élete során megszerzett ismereteinek tudásának fejlesztése. A tanulást támogató
környezet megteremtése során építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira,
ismereteire.
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Feladataink:
Feladatunk, hogy az ismeretszerzés folyamán igazodjunk az óvodáskorú gyermekek életkori
és egyéni sajátosságaihoz. Törekednünk kell az ismeretszerzésben olyannyira szükséges, a
kisgyermekeket jellemző érdeklődés, a kíváncsiság, a figyelem, a gondolkodás örömének
felkeltésére és ébrentartására.
Fontos

a

gyermekek

ismeretszerzésének

megszervezése,

az

ismeretek

átadása,

átszármaztatása.
Lényeges, hogy fejlesszük a gyermekek értelmi képességeit, (érzékelés, észlelés, figyelem,
emlékezet, képzelet, gondolkodás), s olyan feltételrendszert biztosítsunk, amely lehetővé
teszi, hogy az ismeretszerzésben összekapcsolódjék a játék és a tanulás.
Lehetőséget kell kínálnunk a gyermekek számára olyan szituációk átélésére, ahol
megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit.
Fontos, hogy minőségileg és mennyiségileg is megfelelő eszközök álljanak a gyermekek
rendelkezésére.
Feladatunk a gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, feladattudatának
fejlesztése. Biztosítanunk kell azt, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest
fejlődjék és az óvodai tanulás mindvégig játékos jellegű maradjon.
Tevékenységek:
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- a játékos ismeretszerző tevékenységek, spontán tapasztalatszerzés
- a cselekvéses tanulás folyamán kipróbálnak, tapasztalnak, kísérleteznek, utánoznak,
azonosítanak, környezetükre hatást gyakorolva keresnek, kutatnak és minden újszerű
tapasztalat örömforrás számukra.

A rendelkezésükre álló eszközökkel a nap folyamán

bármikor tevékenykedhetnek.
- az óvodapedagógus által irányított megfigyeléseket önállóan és csoportosan is végeznek,
apróbb megbízatásokat, feladatokat szívesen vállalnak.
- az óvodapedagógus által a gyermeki kérdésekre adott válaszokon alapuló ismeretszerzés
és az egyéni élmények, tapasztalatok megosztása társaikkal és az óvónőkkel.
- a gyakorlati problémamegoldás során a tevékenységbe ágyazottan végzett tanulás
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berögzülése igen nagy hatásfokkal valósul meg.
- Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás a viselkedéstanulásban,

a szokások

alakításában elengedhetetlen.

Módszertani alapelvek:
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a
gyermek személyiségének kibontakozását.
A gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással késztessük
sokoldalú tevékenységre. Problémaszituációk teremtésével ösztönözzük őket szellemi
aktivitásra, s vegyük figyelembe a gyermekek önállósulási vágyát.
Számolnunk kell a gyermekek érdeklődésének sajátosságaival, s azzal a ténnyel, hogy az
óvodáskorú gyermekek figyelme ingadozó.
Az óvodai tanulás anyaga zömében a gyermekek közvetlen környezetének eseményeivel,
tárgyaival, jelenségeivel legyen kapcsolatos. Olyan témákat válasszunk, amellyel
kapcsolatban friss élményei vannak a gyermekeknek.
Az óvodás gyermekeket annál könnyebb bevonni a tanulásba, minél közelebb áll az
hangulatában a játékos tevékenységhez, ezért a játékosság, mint alapelv a tanulás egész
folyamatában érvényesüljön.
A szemléletesség érvényesülése a tanulás folyamatának egészében azt jelenti, hogy a tárgy
egyes tulajdonságairól akkor beszéljünk, amikor a gyermekek a kiválasztott részről szerzik
tapasztalataikat.
Az óvodában az ismeretek feldolgozása a gyermekek önkéntelen figyelmére épül, ezért fontos,
hogy érzelmi kapcsolatot teremtsünk az anyaggal.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A gyermekek többsége azonosul az óvónő által meghatározott feladattal. Kialakul bennük az
igény, hogy a kapott feladatokat sikerrel megoldják.
Megkezdődik az önellenőrzés képességének alakulása.
Képessé válnak mozgásuk, beszédük, figyelmük bizonyos fokú önirányítására.
A gyermekek a cselekvéses műveleteket, összefüggéseket a beszéd szintjén képesek megérteni
és kifejezni.
Fokozódik a környező valóság iránti érdeklődés, felébred a gyermekekben a valamit
megtanulás vágya, a gondolkodás öröme, kialakul az iskolai tanulás megkezdéséhez
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szükséges pszichikus beállítódás, a feladattudat, az önfegyelmezés képessége.

Kapcsolatok más nevelési területekkel:
A mozgás - amellett, hogy a testi nevelés, az egészséges életmódra nevelés kiemelkedő
eszköze - a gyermekek cselekvőképességét, feladatmegoldó képességét növeli. A mozgás
kiválóan alkalmas arra, hogy az egész személyiséget sokoldalúan fejlesszük. Ezen a területen
nagyon természetes a testi, értelmi, erkölcsi, esztétikai nevelés egységére gondolni.
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés átfogja a gyermekek egész életét, kisugárzik
minden tevékenységükre, az értelmi erők fejlődésére, az érzelmi, erkölcsi viszonyok
alakulására, hat az értelmi erők fejlődésére, a szókincs gyarapítására.
A gyermekek a világot objektívebben ismerik meg, fejlődik problémafelismerő - és megoldó
képességük.
Rajzolás, mintázás, kézimunka során megismerkednek a tevékenységekhez szükséges
anyagok, eszközök tulajdonságaival, megtanulják az ezekkel való bánás technikai eljárásait.
Gazdagodik esztétikai érzékük, megtanulják emlékezet és elképzelés alapján a különböző
témákban gondolataikat önállóan megvalósítani.

Tanulás és mozgás kapcsolata:
A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves korú
gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás,
a tevékenység által szereznek információt környezetükről.
Mozgás közben megismerkednek a környező valóság viszonyaival, összefüggéseket fedeznek
fel. A mozgás az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent
magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti, valamint kedvezően befolyásolja
az értelmi és szociális képességek alakulását is. Ezt a tényt mindig szem előtt tartva, ennek
tudatában igyekszünk tervezni, szervezni minden tevékenységet a nap folyamán.

Tanulás és anyanyelv kapcsolata:
Az anyanyelv szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész
folyamatában. Valamennyi tevékenység tervezésekor végig kell gondolnunk, hogy az
anyanyelvi nevelés szempontjából milyen feladatok kerüljenek előtérbe, mi kapcsolódik
nyelvi szempontból az adott foglalkozás anyaghoz.
Különösen fontos, hogy a fogalmak, ítéletek alakulásával együtt a nyelvi jel is kellő hangsúlyt
rögzítést, gyakorlást kapjon.
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Az óvodai nevelés minden fázisában szem előtt tartjuk azt, hogy a gyermekek
beszédfejlettsége, beszédkészsége, beszédfegyelme nagyon fontos követelmény. Az anyagok
feldolgozása során fontos, hogy felhasználjuk egy- egy gyermek különösen széleskörű
tájékozottságát, s minél több gyermek kapjon lehetőséget egyéni élményeinek,
tapasztalatainak elmondására.

5. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki
személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodás kor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolába lépés lényeges változás a gyermek életében, a másodlagos szocializáció
csomópontja. Az iskolakezdés sikere, vagy sikertelensége fontos a tanuláshoz, tanításhoz való
pozitív attitűd kialakulása miatt, de a személyiség további fejlődése szempontjából is.
Sajátos nevelési igényű gyermekek beiskolázásáról az illetékes szakértői bizottság dönt.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz:
•

megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás

•

teste arányosan fejlett, teherbíró

•

mozgása összerendezettebb, harmonikus, finommozgásra képes

•

mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott, érdeklődő, készen áll
az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás
megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.
•

A figyelem terjedelme 2-3 dologra terjed ki egyidőben és a figyelem
kitartása is tartósabb.

•

Formaészlelés terén egyszerre több kritérium mentén észleli és
osztályozza a tárgyakat.
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•

Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus
differenciációnak, megnevezi a téri irányokat és végrehajtja a térben való mozgásra
vonatkozó utasításokat, a testséma kialakul.

•

Szándékosan emlékezik közeli és régebbi eseményekre is, megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartalma, a felismerés
mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.

•

Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik
a figyelem időtartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.

•

Előtérbe kerül a teljesítménymotiváció és az elismerés szükséglete.

•

Fontos a kudarctűrő képesség kialakulása.

•

Az érzelmek között megjelennek a magasabb rendű érzelmek (erkölcsi,
szociális, intellektuális, esztétikai).

•

Kialakul a felelősségérzet és a kötelességtudat.

•

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

Anyanyelvi
fejlettség:
•

Érthetően, folyamatosan, összefüggően beszél, gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja
kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat
alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét

Környezetével kapcsolatos ismeretei:
•

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. Tudja nevét és
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a gyakorlatban
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a
környezetében élő növényeket és állatokat, azok gondozását és védelmét. Felismeri
az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.

•

Elemi mennyiségi ismeretei vannak.

•

Forma és alakállandóság

•

Téri irányok
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A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek éretté válik az iskolára, készen áll az iskolai
élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre felnőttel és társaival.
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek.
•

Képes alapvető szükségleteit önállóan kielégíteni az öltözködés, tisztálkodás és
az étkezés terén.

•

Kialakul a környezet elvárásaihoz való alkalmazkodás képessége, egyre
több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítést.

•

Feladattudata kialakulóban van, ez a feladat megértésében, a
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg.

•
Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem,
fokozatosan
•

Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja az iskolai élet megkezdését.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

6. INTEGRÁCIÓ
6.1. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése
Óvodánk különös figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására.
Működésünk során több, különböző sérüléssel, fejlődési zavarral küzdő kisgyermeket
neveltünk. Az együttnevelés lényeges elemei, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek
megkapja a számára szükséges egyéni fejlesztést és bánásmódot, illetve, hogy a többi
gyermek természetes módon, az óvodai élet tevékenységei során tanulja meg elfogadni a
másikat. A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a
közös játékon, a kölcsönös kommunikáción van. Sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelésekor is a nevelés

általános

célkitűzéseinek

megvalósítására

törekszünk,

így

fejlődik a gyermek alkalmazkodó készsége, az akaratereje, az önállósága együttműködő
készsége, gazdagodik az érzelmi élete.
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A sikeres integráció kulcsa és alappillére a differenciált nevelés, amely a gyermek egyéni
szükségleteire, speciálisan fejlesztendő területeire összpontosít. A sajátos nevelési igény a
szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást,
speciális eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
Munkánk során nagyon fontos, hogy a ránk bízott kisgyermeket minél jobban megismerjük:
egyéni adottságait, képességeit, személyiségét. Fontos, hogy a gyermek megnyilvánulásait,
reakcióit megértsük, jól értelmezzük. Ez azonban nem lehetséges a családdal való szoros
együttműködés nélkül. A sérült gyermeket nevelő családok sokszor nagyon nehéz
problémákkal küzdenek, sok harcot kell megvívniuk a külvilággal, illetve a család belső
egyensúlyának esetleges felbomlása is komoly válságot idézhet elő. Ezért szükséges, hogy
megértsük a család belső működését, a háttérben meghúzódó gondokat, feszültségeket és
nyitott, együttérző magatartásunkkal megnyerjük a szülők bizalmát.
Amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek érkezik óvodánkba, át kell gondolnunk, milyen
változtatások szükségesek a csoportszoba berendezésén (pl. mozgássérült gyermek esetén
akadálymentesítés, látássérült gyermeknél a tárgyak helyének hosszú távú elhelyezése,
támpontok kialakítása).
Rendkívül fontos a gyermekcsoport felkészítése, illetve a szülők tájékoztatása. A gyermekek
felkészítésénél kihangsúlyozzuk, hogy a sérült kisgyermek nem tehet állapotáról, korlátait
ismerjék meg, segítsenek neki, különösen eleinte. A gyerekek „ráhangolódását” nagyon jól
elősegíthetjük különféle játékokkal. Tapasztalataink szerint az óvodáskorú gyermekek
könnyen fogadják el sérült társaikat, ebben az óvodapedagógusnak is fontos, példamutató
szerepe van.
Óvodánk minden kisgyermek számára biztosítja az elfogadó, eredményeket értékelő
környezetet, mely segíti a sérült gyermekek személyiségfejlődését. A sérült gyermek iránti
elvárást, a gyermek terhelhetőségét a sérülésének jellege, súlyosságának mértéke, a biológiai
állapota, illetve személyiségjegyei befolyásolják.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésekor nagyon fontos a gyermek sérülésének
fejlesztéséhez megfelelő képzettségű pedagógus együttműködése, segítsége az adott gyermek
fejlesztési

stratégiájának

kialakításakor,

a

gyermeket

fejlesztő

óvodapedagógusok

felkészítésekor, valamint folyamatos tanácsadás során.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai fejlesztéséhez szükséges speciális eszközöket,
egészségügyi és pedagógiai ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz, óvodánk
biztosítja. A fejlesztési módszerek megválasztásakor - konzultálva a gyermek utazó
gyógypedagógusával- alkalmazkodunk a sérülés típusához, illetve a gyermek egyéni fejlődési
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sajátosságaihoz. A sajátos nevelési igényű gyermeket fejlesztő óvodapedagógus egyéni
fejlesztési tervet készít, egyénre szabott módszereket alkalmaz, a pedagógiai diagnózisban
szereplő javaslatokat a foglalkozásokba beépíti, az óvodai nevelés valamennyi területén
alkalmazza.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésekor mindig figyelembe vesszük a sérülésspecifikus fejlesztés feladatait, elveit.
6.2. Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek fejlesztése
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a jelentősen eltérő kóreredet és
károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat.
Feladatunk a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, a speciális
eszközök használatának gyakorlása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél
sokrétűbb megismertetése, a megtanult mozgás alkalmazására nevelés.
A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást,
helyváltoztatást segítő-támogató eszközök használatának elsajátítása is.
Fontos a mindennapos tevékenységek során az önellátási funkciók fejlesztése a családdal
együttműködve.
Játéktevékenységek során fontos a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása,
ehhez szükség lehet a játéktér átalakítására, a játéktevékenység adaptálására.
A

nyelvi

fejlesztés

elengedhetetlen,

ha

mozgáskorlátozottsághoz

beszédzavar,

kommunikációs probléma társul.

Tevékenységek
Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így a mozgáskorlátozott gyermek
fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen befolyásolhatja a mozgásfejlődést is,
társas cselekvést jelent, fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést.
Rajzolás, kézügyesség fejlesztésekor a felső végtag érintettsége okozhat problémát.
Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek segítését célzó megfelelő testhelyzet
megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítése, szükséges lehet adaptált
eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a finommotorika és grafomotoros
képességek célirányos fejlesztése.
Kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses ismeretszerzés lehetőségének
megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési
problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő
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világról.
A Páskom parki tag-óvodánk alsó szintjén elhelyezkedő két csoport akadálymentessége
biztosított.
6.3. Látássérült gyermek fejlesztése
A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és
gyengénlátók.
A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni
kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák
megtanulását és gyakorlását. Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak
és helyük megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása.
Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél is kiemelt szerepet kap a játék, ami tág
lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-érzékelés,
mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére.
Mozgásnevelésükben kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a
helyes testtartás megtanítása, majd folyamatos fejlesztése.
A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást
és a mozgást.
Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél.
A környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri
tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál elsődleges
szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A környezet kialakításakor tapintható jelzések
alkalmazása, a bútorok lehetőség szerinti állandó rendje javasolt.
A számélmények kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is
hatékonyabbá teszik, az óvodai foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges
táblák alkalmazása a „Braille” írás- olvasásrendszer megtanulását készíti elő.
Fontos a szavak tartalommal való megtöltése az ép érzékszervek tapasztalatainak segítségével,
a verbalizmus kialakulásának elkerülése végett.
Az aliglátó gyermekek adottságaik szerint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó)
életmódra készíthetők fel.
A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek nevelési programja a
tapintó-halló életmódra felkészítést célozza, de nem hanyagolható el látásteljesítményük
megőrzése, intenzív fejlesztése sem.
Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő
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programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul.
A gyengénlátó gyermekek főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz
képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják azt használni. Kiemelten fontos a testtartási
hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása.
A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.
Területei:
– Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli
környezetben.
–
A
nagymozgás
mozgásbiztonság.

fejlesztése:

–
Térbeli
tájékozódás
felhasználásával.

a

mozgáskoordináció,

látás

– A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás
előkészítése.
– A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében
egyaránt.
Az érzékelés egyéb
elengedhetetlen:

területeinek

fejlesztése

minden

látássérült

kisgyermeknél

– A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást,
tanulást.
– A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett
ismereteket.
6.4. Hallássérült gyermek fejlesztése
A hallássérült gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy
ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben
képesek. A halláskárosodás miatt teljesen elmaradhat, vagy erősen sérülhet a beszéd és
a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi
gondolkodás kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő
tevékenysége, esetenként egész személyisége
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata a nyelvi kommunikáció
megalapozása, fejlesztése. Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi
tevékenységében megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű
tevékenységbe be kell vonni a hallássérült gyermekeket.
A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek óvodás életkorban történő fejlesztési
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feladata a nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos
beszéd aktív használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció.
Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek
hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait.
Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni.
Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet
fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése.
Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget.
Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében.
A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány
szó, rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket.
A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a környezeti hangok korlátozott
felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve indul meg.
A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi

kommunikáció

megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a
beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a
beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek
különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása,
szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek
használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés
rendszerébe.
A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült gyermeknél fizikai értelemben
közel ép hallás mérhető. Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott
módszerek alkalmazásával történik. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét
időpontjától.
6.5. Beszédfogyatékos gyermek fejlesztése
Beszédfogyatékos gyermek esetén az anyanyelv elsajátításának a folyamata akadályozott, a
gyermek életkorától eltérő.
Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és
kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a
vizuomotoros koordinációs készség javítása, valamint az érzelmi élet fejlesztése. Ez speciális
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eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában valósul
meg.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul
elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az
eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával
valósulhat meg.
6.6. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (beilleszkedési, tanulási,
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek fejlesztése
Óvodánk azokat a gyermekeket is ellátja, akik szakvélemény alapján az életkorukhoz
viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek. Társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük továbbá
személyiségfejlődésük nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos
nevelési igényűnek.
Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta
feszültségeket, a váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.
Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat,
valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A
kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az
iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti.
Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladatunk a gyermek szakértői részképességzavarainak egyéni fejlesztési terv alapján töténő kompenzálása szakmai

módszerek

alkalmazásával. További feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos
zavarok, inadaptív viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai
előmenetelhez szükséges készültséget.
6.7. Kiemelten tehetséges gyermekek tehetséggondozása
Óvodánk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a kiemelten tehetséges
gyermekeket is kiemelten fejleszti. Az a kiemelten tehetséges gyermek, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességekkel, magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető
benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Óvodánk fontos feladata minden gyermek képességeinek kibontakoztatása így a tehetséges
gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése. A tehetségek gondozása és
fejlesztése fontos feladatunk az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések
lehetőségeinek felkutatása, kihasználása munkánk fontos részét képezi. A mikrocsoportos
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tevékenység szervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható a kiemelten
tehetséges gyermekek esetében. A tehetséggondozás lehetőségei az óvodai élet minden
tevékenység-formájában adottak, így a mozgás futóversenyek, ovi-foci - óvodán kívül is .
vizuális nevelés, környezetvédelem, anyanyelvi-nevelés, ének-zene, gondolkodás fejlesztése.
Mindezen tevékenységformák fejlesztése megvalósulhat az előre tervezett tevékenységekben,
de szem előtt tartjuk a spontán adódó lehetőségek kihasználását is. Módszereink közül
kiemelten hatékony a fejlesztő pedagógia eszközei, és az egyéni bánásmód. Mindezt úgy
tesszük, hogy a gyermek számára ez örömforrás legyen, kreativitását és tehetségét ki tudja
bontakoztatni, élményekkel gazdagodva biztosítjuk a további motivációt.

7. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG, A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért óvodánkban a szociálisan hátrányos körülmények között
élőgyermekek problémáira megkülönböztetett figyelmet fordítunk.
A szociális hátrányok lehetséges okai:
− anyagi nehézségek, nem megfelelő lakáskörülmények.
− alkoholizmus a családban
− a szülők életvezetési problémái
− a nagycsaládosok gondjai
− a csonka családok, éppen felbomló családok
− munkanélküliség
− a szülők alacsony iskolázottsága
− érzelmi szegénység, hiányos törődés.
− krónikus betegség (akár a gyermeknél, akár a szülőnél).
− ingerszegény vagy túl erős ingerkörnyezet
− igénytelenség a család részéről.
Törekszünk a veszélyeztetettség megelőzésére, megszüntetésére. E feladatokat az
alábbiakban határozzuk meg.
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•

a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek segítésének formái

•

kedvezményes ebéd biztosítása,

•

javaslat rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására,

•

mentálisan sérült gyermekek esetén pszichológus tanácsának kikérése,
munkájának igénybevétele,

•

a gyermekek jogainak fokozott védelme,

•
•

rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel,
a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének
figyelemmel kísérése, családlátogatás.

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermekvédelmi felelős
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a FIÓKA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A nehezen szocializálható, hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, és az elhanyagolt
gyermekek nevelése
A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi
vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű
gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő
szakemberek

(pszichológus,

logopédus

vagy

más

gyógypedagógus,

konduktor

stb.) közreműködésével.
A hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek számára a környezeti ingerek,
hatások nem megfelelőek a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlődéshez, ezért ezek
gyakran eredményeznek a normáktól eltérő viselkedést. Ezeknek a kisgyerekeknek az esetét
még súlyosbíthatja, ha genetikai hátrányaikkal is meg kell küzdeniük. Az óvodai
nevelőmunkánk során, a gyerekek szociokulturális körülményeinek feltérképezésekor
körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi háttere nem mindig képes
biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ezeknek a tényezőknek a
tisztázásában nagyfokú tapintatot tanúsítanak óvodapedagógusaink.
Minden óvodapedagógus feladata és felelőssége, hogy folyamatos kapcsolatot tartson
óvodásaink szüleivel, a gondviselőkkel. A napi találkozások, beszélgetések mellett fontos
szerep jut a családlátogatásoknak, fogadóóráknak
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és szülői értekezleteknek. Ebben a

kommunikációs rendszerben fény derül az intézkedést igénylő problémákra.
A hátrányos helyzetű gyermekek számának növekedése miatt felerősödött a differenciált
fejlesztés igénye, a családgondozás jelentősége, a gyerekek képességbeli szintrehozása,
hátrányaik kompenzálása. Mindezek miatt hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni fejlesztés
szükségessége az egyéni haladást segítő differenciált tervezés, az egyéni fejlesztés során úgy
avatkozunk be a gyermek fejlődési menetében, hogy a külső környezeti feltételek
(tárgyi,személyi feltételek, módszerek,) a gyermek egyéni sajátosságaihoz, fejlődési
folyamatához igazítottak legyenek.
Fontos a gyermek napi tevékenységének nyomon követése, a magatartás, viselkedés
változásának gyors felismerése, esetleges sérülések észlelése.
Figyelmeztető jelzés a társas kapcsolatokban megjelenő helytelen magatartás, viselkedési
rendellenesség, a pszichés fejlődészavara.
Szükség esetén szakembertől kell diagnózist, módszertani útmutatást kérni a szükséges
intézkedések, tennivalók megállapításához.
Feladatai
n:
•

Védőnővel, egyéb szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás

•

szülőkkel való tervezett és tudatos kommunikáció figyelembe véve az egyes
családok kommunikációs jellemzőit, gyermeknevelési szokásait

•

képességfejlesztő tevékenység differenciált terve- a gyermekek gyengeségeinek,
erősségeinek feltérképezése alapján

•

művészeti tevékenységekben teret engedünk kreativitásuknak, sajátos élményeiknek

•

helyes viselkedésmintákat kell kialakítanunk a kudarc, az ellenvélemény, a bírálat
elviselésére, szem előtt tartva, hogy nehezen viselik a megszégyenülést.

Az óvoda felelőssége, intézkedési kötelezettsége három szinten jelennek
meg
• a gyermek felvétele előtt tájékoztatni kell a szülőt arról, milyen személyi,
tárgyi feltételekkel, pedagógiai eszköztárral rendelkezik az intézmény, hol van az egyéni
adottságokból eredő hátrányok kiküszöbölésének realitása, esélye.
• az óvodás gyermek egyéni fejlesztési tervéhez igazodó szakszerű ellátási feltételek
biztosítása a teljes óvodai nevelés időtartama alatt, különös figyelemmel az iskolaelőkészítés feladataira.
• tájékoztatási és intézkedési kötelezettség mindazok felé, akiknek a gyermek sajátos
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helyzetéből adódóan nyilvántartási és intézkedési kötelezettsége, esélyjavító feltételei
vannak, lehetnek.
A fenti feladatokat az intézményvezető által megbízott gyermekvédelmi felelős tervezi,
kezdeményezi, intézi. Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart a FIÓKA Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Óvodánkba a gyermekek különböző családi környezetből érkeznek. A munkanélküliség a
családok kis százalékát érinti, a szülők iskolázottsága eltérő, vegyes képet mutat.
Gyermekvédelmi programunk feladata évenként feltárni azokat a körülményeket, amelyek
óvodásaink családi helyzetét célirányosan érintik, illetve veszélyeztethetik. Fontos
feladatunk segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére.
Alapelvünk az egyéni bánásmód, a tapintatos személyes kapcsolattartás. Ez a feladat minden
óvónő feladatkörébe beletartozik. Óvodánkban gyermekvédelmi felelős koordinálja a
gyermekvédelmi munkát.
Gyermekvédelmi feladatok a nevelőtestületben:
-

elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,

-

az új óvodások beilleszkedésének segítése

-

a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködésre ösztönzés,

-

a rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése

-

- anyagi okok miatt hátrányos vagy veszélyeztetett gyerekek esetében rendszeres
vagy rendkívüli támogatás megállapítását kezdeményezzük és a lehetőségekről
tájékoztatást adunk

-

A segítő szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatot tartunk (Nevelési
Tanácsadó, Szakértői Bizottság, gyermekorvos, védőnő, Fióka)

-

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekekről nyilvántartást vezetünk.

8 .ÓVODÁNK ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI, RENDEZVÉNYEK
Február:
A tavaszi újraéledést a farsangi időszak nyitja. Már jóval a farsangi mulatság előtt vidám
hangulat uralja az óvodát. Farsangi énekek és versek tanításával és a csoportszoba díszítésével
készülődünk a farsangra. Álarcokat, kalapokat, jelmezeket készítünk a gyermekekkel együtt.
Minden gyermek a saját csoportjában kezdi a farsangi bált, a jelmezben való felvonulást.
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Délelőtt ellátogatnak a gyermekek az óvoda többi csoportjába és ott részt vehetnek az előre
tervezett programokban. Az érdeklődő szülőket ezen a napon is szívesen fogadjuk.
Március:
Nemzeti ünnepünkre minden csoport egyénileg készül. Kokárdát és nemzeti színű zászlót
készítve, az óvodát fellobogózva, a faliújságokat, ablakokat feldíszítve ünnepeljük ezt a napot.
A forradalom és szabadságharcról való megemlékezést versek és dalok előadásával és a
nagycsoportosok kerületi emlékművekhez való ellátogatásával tesszük teljessé.
Április:
Húsvétra

is jó

előre készülünk,

csoportonként.

A gyermekekkel

együtt

húsvéti szimbólumokkal díszítjük a csoportszobát és a faliújságot, majd a
gyermekek kedvük szerint különböző technikákkal készíthetnek húsvéti hímes tojásokat,
nyuszikat, kosarakat. Hagyománnyá vált, hogy a kislányokat, óvó néniket és dadus néniket
különböző locsolóversek elmondása után meglocsolják a kisfiúk. Szép időben a gyermekek
az udvaron fűből készítenek fészket, ahová később majd a nyuszi rejti az ajándékokat.
Néhány éve megünnepeljük a Föld napját. Ezt a napot úgy tesszük emlékezetessé
a gyermekek számára, hogy növényeket(virág- zöldség palánta) ültetünk az óvoda udvarán és
a kinti virágágyásokat gondozzuk.
A szülők bevonásával kirándulásokat szervezünk azzal a céllal, hogy a természet szépségének
óvását és védését tudatosítsuk a gyermekekben.
Május:
Az Édesanyák és Nagymamák tiszteletére a gyermekek Anyák Napi műsorral készülnek.
Saját kezűleg rajzolt meghívókkal hívják, nagy szeretettel és gondosan elkészített ajándékkal
várják az Édesanyákat és Nagymamákat. A gyermekek az ünnepélyhez átrendezik, és
virágokkal díszítik csoportszobájukat és a faliújságokat.
Június:
Júniusban a gyermekek már nagyon várják a Gyermeknapot. E napra az óvónők már jó előre
ajándékokat készítenek, amelyeket majd a játékos vetélkedők és vidám programok
résztvevőiként elnyerhetnek a gyerekek.
Az óvónők különböző színes és jól összehangolt műsorokat terveznek, lehetőleg az udvarra,
rosszidő esetén a csoportszobába. Ezekre az alkalmakra szívesen várjuk a szülőket is.
December:
December 6-án minden csoportba ellátogat a Mikulás. Énekkel, verssel várjuk őt. Miközben
átnyújtja ajándékát, minden gyermekhez személyre szólóan beszél. A decemberi hónap a
várakozás hónapja. Az adventi naptáron karácsonyig minden nap egy-egy gyermek kinyithat
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egy ablakot. Az Adventi vasárnapot követő hétfőn gyújtjuk meg a koszorún levő gyertyákat,
tudván, hogy minél több gyertya ég, annál közelebb a karácsony.
A karácsonyi ünnepélyre énekkel, verssel és karácsonyi jelenetekkel készülünk. Minden
gyermek részt vesz a csoportszoba díszítésében fenyőfadíszek és ajándék készítésében.
Bábelőadással, hangszeres játékkal, énekkel és versekkel kedveskedünk a gyermekeknek.
Óvodai
kirándulások:
Évente kétszer – ősszel és nyár elején- egész napos buszkirándulást szervezünk különböző,
Budapesttől nem túl távol eső nemzeti, illetve vadasparkokba, alma és cseresznyeszüretelésre.
A növény- és állatvilág közelről való megfigyelése, a természethez való érzelmi kötődés
megerősítése a célunk a szülők bevonásával. E két alkalommal történő kiránduláson kívül
különböző nevelési célok megvalósítása érdekében rövidebb-hosszabb kirándulásokat
tervezünk saját csoportjainknak. Ezeken kívül programjaink között szerepel az óvoda
környékének megismerése, élmény- és ismeretszerző séták, közlekedési szabályok
gyakorlása, állatkerti séta, múzeum látogatás.

Folyamatosan
ünnepek:

megtartott

Az óvodánkba járó gyermekek névnapjait és születésnapjait minden csoportban külön
ünnepeljük. Az óvodapedagógusok és a gyermekek apró ajándékokat készítenek az
ünnepeltnek, illetve verssel, mesével köszöntjük őket.

Sportprogramok
Március:
A kerületben évek óta hagyomány az Ovis Olimpia megrendezése, melyen a kerület
óvodáinak nagycsoportosai vesznek részt. Több alkalommal került már megrendezésre, és
mindig nagy sikert aratott a Foci és Futóverseny. Ezen a két sportrendezvényen
korcsoportonként válogatással indulnak a gyermekek.
Május:
A Kihívás Napja nagyszabású rendezvény a kerületünkben, minden óvoda saját
programsorozattal készül erre a napra. Az óvónők összehangoltan terveznek a délelőtti órákra
mozgásos játékokat, játékos gyakorlatokat, ügyességi, gyorsasági versenyeket. A versenyeken
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részt vehetnek a szülők is. Ez az együttlét erősíti és elmélyíti a szülői ház és az óvoda közötti
kapcsolatot.
Az óvoda és a család közös rendezvényei:
Évente kétszer, Télapó előtt és Gyermeknap előtt tartunk munkadélutánt. A szülőkkel való
előzetes megbeszéléskor meghatározzuk, hogy mi legyen a munkadélután célja, (játék vagy
ajándékkészítés, udvari és csoportszobai játékeszközök készítése, javítása,).
A különböző munkákhoz szükséges anyagokat és eszközöket a szülőkkel együtt gyűjtjük
össze, munkadélután során felosztjuk egymás között a feladatokat, a résztvevők hozzáértését
figyelembe véve.
A környezet megismerésének és a közlekedési szabályok megerősítésére a középső- és
nagycsoportosokkal múzeumlátogatásokat szervezünk a Közlekedési Múzeumba és a
Mezőgazdasági Múzeumba, s a közúton közlekedő járművekkel való utazás során a
közlekedést gyakoroljuk.
Minden csoport egyénileg is tervez kirándulást a szülők részvételével az állatkertbe, évente
akár több alkalommal is. Ezeken az alkalmi kirándulásokon a szülők szívesen vesznek részt.

9. KAPCSOLATOK MÁS NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL
9.1. Óvoda és család kapcsolata
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
A gyermek személyisége a családi és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik, s a
fejlődésért mind a családnak, mind az óvodának meg van a maga felelőssége.
A céltudatos óvodai nevelés csak akkor vezethet eredményhez, ha sikerül kellő összhangot
teremteni a családi és az óvodai nevelés között. Igen fontos számunkra, hogy ez az összhang
és együttműködés jó kapcsolatban valósuljon meg, aminek alapja a bizalom, a nyitottság és a
kölcsönös segítségadás.
Fontos, hogy a szülőket tájékoztassuk arról, hogyan és miképpen él gyermekük az óvodában,
milyen nevelési céljaink vannak, azokat hogyan valósítjuk meg. A csoportok faliújságain
a napirendről kap kellő tájékoztatást. Fontos ugyanakkor az is, hogy mi is megismerjük a
családok életmódját, nevelési felfogását, nevelési gyakorlatait és azt, hogy milyen helyet
foglal el a gyermek a családban.
Fontos, hogy minden egyes családdal külön találjuk meg a kapcsolatteremtés,
az együttműködés - ha szükség van rá-, a segítség legmegfelelőbb módját. Az óvoda és a
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család kapcsolatát erősíti, ha minél több módot találunk arra, hogy a szülők és az óvónők
változatos időben és helyzetekben találkozzanak egymással előítéletek nélkül, őszinte
szándékkal. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szülők általában örömmel fogadnak
minden tájékoztatást az óvoda életéről, s különösen figyelnek a gyermekükről szóló
információkra, nyílt napjainkon fogadjuk az új és régi szülőket.
A mindennapos párbeszéd pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, a
tájékoztatásra.
A csoportos találkozások, szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülők
megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival és a szülők is elmondhassák
gondjaikat, javaslataikat.
A szülői értekezleteket úgy tervezzük meg, hogy mindig legyen egy fő pedagógiai téma,
amelyet a szülőkkel együtt vitathatunk meg. A szülőkkel való kapcsolattartásra nagyon jó
alkalmak a közös ünnepek.
A családlátogatások alkalmai is jól szolgálják a kölcsönös ismerkedést a tájékozódást. Az
első családlátogatás mindig a gyermek óvodába lépése előtt történik, azért, hogy mire a
gyermek az óvodába érkezik, megfelelően tájékozottak legyünk helyzetéről, szokásairól.
Az óvoda és a család együttműködésének sajátos szervezeti formája a Szülői Szervezet.. A
Szülői Szervezet feladata, hogy segítséget nyújtson az óvoda nevelési célkitűzéseinek
megvalósításában, az óvoda és a család folyamatos együttműködésében, s egyben képviselje
az óvodánkba járó gyermekek szüleinek érdekeit is.
9.2. Óvoda és bölcsőde kapcsolata
A Kavicsos bölcsödével kialakított kapcsolatunk a gyermek életmódjának folyamatossága
érdekében pótolhatatlan. Kiscsoportosaink 50 %-a ebből a bölcsödéből érkezik. Fontos, hogy
az átmenet a bölcsödéből az óvodába, ne okozzon érzelmi megrázkódtatást a gyermekek
számára. A gyermekek érzelmi biztonságát idegen helyzetben mindig elsősorban a jól ismert,
szeretett személyek jelenléte adja. Az ismerős gyermektársak, az ismerős környezet és a már
kialakult szokások erősítik biztonságérzetét, csökkentik szorongását és félelmét. Ezeket a
tényeket szem előtt tartva biztosítjuk azt, hogy a bölcsödéből jött gyermekek azonos óvodai
csoportba kerüljenek.
A gondozónők és az óvónők közötti kapcsolat kezdettől lehetővé teszi a gyermekek egyéni
tulajdonságainak figyelembevételét. Alapot nyújt ahhoz, hogy a fejlesztést arról a szintről
folytassuk, ahova a gyermek a bölcsődei nevelés folyamatában eljutott.
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9.3. Óvodánk és az iskolák kapcsolata
A kerületi iskolákkal jó a kapcsolatunk, az általuk tervzetett óvodásoknak szóló programokon
rendszeresen részt veszünk. Legszorosabb kapcsolatunk a László Gyula Gimnázium,
Általános Iskolával van, mint óvodai nevelésünk elsődleges továbbvivőjével, mivel
gyermekeink zöme ott kezdi meg iskolai tanulmányait. Az óvodából az iskolába történő
zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola jó kapcsolatát. Óvodánk előkészítő
munkáját akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és
érdeklődéssel várják az iskolát. E feladat csak akkor valósulhat meg, ha az iskolával
együttesen próbáljuk vonzóvá tenni az ottani életet.
A kapcsolattartás az iskolával tehát óvodai nevelőmunkánk szerves része. Iskolába készülő
nagycsoportosaink

rendszeresen

ellátogatnak

az

iskolai

első

osztályokba,

hogy

megismerkedhessenek az ottani élettel a tanítónénikkel.
Óvodánk is hagyományként tartja számon azt, hogy az első osztályos tanító néniket vendégül
látjuk, hogy ők is megismerkedhessenek óvodánk életével, leendő tanítványaikkal.
Nevelői értekezleteinknek is szívesen látott vendégei, ahol tapasztalatokat cserélhetünk,
elmondhatjuk az egyes gyermekekről kialakult véleményünket, tájékoztathatjuk őket az
esetlegesen felmerülő problémákról.
Összevont szülői értekezlet keretében - beiratkozás előtt- a tanító nénik tájékoztatják a
szülőket az iskolai munkáról, a lehetőségekről.
Az iskolai élet megkezdése után is figyelemmel kísérjük a beilleszkedést, szükség esetén
segítséget nyújtunk.
9.4. Óvoda és a gyermekvédelmi felelős kapcsolata
A gyermekvédelem minden pedagógusunk nevelő tevékenységének szerves része. Azokra a
gyermekekre terjed ki, akik fejlődésük rendellenességei vagy környezetük ártó hatásai miatt
veszélyeztetettek,

vagyis

gyermekvédelmi

beavatkozás

nélkül

nem

fejleszthetők

eredményesen.
A rendellenesség általában óvodán kívüli okokra vezethetők vissza, ezért nagyon fontos
pedagógiai feladatnak tartjuk a gyermekek segítését. Intézményünk gyermekvédelmi
felelősének feladata

hogy óvónőink ilyen irányú munkáját segítse, a nyilvántartásokat

vezesse és a társintézményekkel közvetlen kapcsolatot tartson.
A gyermekvédelmi esetek feltárása a csoportvezető óvónő feladata és felelőssége. Megfigyeli,
hogy a gyermek magatartása mennyire tükrözi a családi háttér állapotát. Ezen kívül fontos,
hogy a családi nevelés légkörét megismerje.
74

A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart általában és konkrét esetekben a Pedagógiai
Szakszolgálattal, Családvédelmi Csoporttal, Gyermek és Ifjúságvédelmi
Intézetekkel, rendőrséggel, az egészségügyi szervekkel. Elemzi az óvoda gyermekvédelmi
helyzetét, javaslatot tesz az aktuális feladatok meghatározásában.
Kapcsolatot tart ezen kívül a Gyermekjóléti Szolgálattal, mely szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat lát el. Szükség esetén figyelemmel kíséri az egyes gyermekek szociális
helyzetét, tájékoztatja a szülőket a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról.
9.5. Kapcsolat a Közművelődési Intézményekkel
A környezetünkben lévő Közművelődési Intézményekkel való kapcsolatunk igen jó.
Folyamatosan tájékoztatnak bennünket a különböző intézményekben folyó programokról,
tanfolyamokról. Mozi- és színházlátogatási alkalmakat biztosítanak gyermekeink számára,
különböző tanfolyamokat szerveznek szülőknek és óvónőknek. A tanfolyamok, és szakkörök
szervezésébe minket is bevonnak, érdeklődnek arról, hogy milyen programokat látnánk mi is
szívesen. Az óvoda nyári zárása alatt táborozási lehetőséget biztosítanak a gyermekek
számára.

9.6. Főváros Pedagógiai Szakszolgálat XV. kerületi Tagintázménye
A Pedagógiai Szakszolgálat elsősorban a beilleszkedési, magatartási problémával, tanulási
zavarral küzdő gyermekek problémájának feltárásával foglalkozik. Az általunk hozzájuk
irányított gyermekeket megvizsgálják, s szükség szerint segítséget nyújtanak a fejlesztésben.
A beiskolázás előtt felmerülő problémák megoldásában bizalommal támaszkodhatunk
segítségükre. Fejlesztő csoportokat szerveznek a rászoruló nagycsoportos óvodások részére.
Iskolaérettségi vizsgálatokat végeznek, igény szerint segítséget nyújtanak a beiskolázási
döntésben.
9.7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél támaszkodunk az illetékes szakértői
bizottság pedagógiai véleményére, ezen gyermekek beiskolázásáról is ők döntenek.
9.8. Gyógypedagógus, terapeuta
A sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztéséhez segítséget nyújt a gyermek
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár,
terapeuta. Az együttműködés során:
• Segíti a pedagógiai értelmezést, figyelemmel kíséri a gyermek haladását
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• Javaslatot
kombinációk

tesz

gyógypedagógiai-

alkalmazására,

az

egyéni

specifikus
fejlesztési

módszerek,

módszer

szükséglethez

igazodó

módszerváltásokra,a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására
• Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel
foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait
• Kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek
átadásával.

A Hartyán Óvoda Pedagógiai Programja
1. PEDAGÓGUSKÉPÜNK
Valamennyi alapelvünk megvalósításához olyan pedagógusokra van szükségünk, akik
szakmailag jól felkészültek, meleg szeretettel rendelkeznek, jó közösségi szellemben végzik
munkájukat. Képesek jó kapcsolatot kialakítani a az óvoda partnereivel. Élményben gazdag
óvodai légkörre törekednek és személyiségük példaértékű.

2. A HARTYÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI GYAKORLATA
3.1.

Alapelveink

A felgyorsult századvége, a rohamos változások, a modern élet stressz hatásai egyre
sürgetőbbé teszik a gyermekek óvását, védését. Egyre nagyobb felelősséget jelent a szülők és
az óvodapedagógusok részéről megőrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét és ugyanakkor
felvértezni őket mindazzal a tapasztalattal, amellyel eligazodhatnak a világban.
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A Lépésről-lépésre óvodai program pedagógiai hangsúlyai: a gyermekek egyéni különbségei,
eltérései, a családi nevelést kiegészítő sajátos szocializáció, az egyedi tevékenységközpontrendszer, a szülők óvodai életbe való bevonása és a szociális munka köré rendeződnek. A
gyermekek esélyt kapnak arra, hogy egyéni attitűdjeik, motivációs késztetéseik
kialakulhassanak. A műveltségtartalom integráltan, alkalmanként projekt-rendszerben és az
egyéni fejlődési ütemre tekintettel differenciáltan, sajátos rendszerben kerül feldolgozásra.
Ebben a folyamatban a játék szabadsága a gyermekek választása, és a kötelező választhatóság
összhangja valamint az egyenlő esély biztosítva van.
Óvodánk a Lépésről-lépésre program felfogására épül, a helyi pedagógiai programunk
nevelési értékeink megőrzésével. Nevelési gyakorlatunkat jó szívvel és felelősséggel ajánljuk
azoknak a szülőknek, akik együttműködve, együttnevelve szeretnének részesei lenni
gyermekük fejlesztésének, személyiségük kibontakoztatásának.
Pedagógiai programunk nyilvános, a szülők számára elérhető, és megtekinthető
•

1 példány állandó helyen az intézményben kifüggesztve található

•

Valamennyi csoportban az óvónőtől elkérhető

•

Az óvodába jelentkezéskor az óvodavezető kérésre szóbeli tájékoztatást ad a
programról

•
3.2.

Szülői értekezleteken az aktualitásnak megfelelő tájékoztatást adunk
Nevelési gyakorlatunk modellje
1.
2. I. INDIVIDUALIZÁLÁS
3. SZOCIALIZÁLÁS
a. DIFFERENCIÁLÁS


1.

2.

3.

Családi,
szituációs
és
szerepjáték
központ

Építőjáték,
barkácsolás
,
konstruálás
központja

Manipulációs
tevékenysé
g-központ

4. II. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTOK
a. RENDSZERE
4.
5.
6.
7.
Homok-víz
asztali
tevékenysé
gek
központja

A
külső
világ,
a
környezet
megismeré
sének
központja
(- szobában
folyó,
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Irodalmi,
ének-zenei
tevékenységek,
a
mozgásfejl
esztés
központja

Művészeti
tevékenységek
központja
(rajzolás,
mintázás,
kézimunka)

udvari
tevékenységek)

SZABAD JÁTÉK

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően választható

választható

kötelező

TERVEZÉS
(az óvodai élet megszervezésének elvei, keretei, a nevelés tervezése)
↓
A FEJLESZTÉS TARTALMA
(feladatrendszere)

1.

2.

Az egészséges Érzelmi erkölcsi
életmód
és közösségi
alakítása,
nevelés
mozgásfejlesztés
biztosítása
.
↓

3.

4.

5.

Az anyanyelv
fejlesztése

Művészeti
nevelés

A külső
környezet
tevékenység
megismerése

Társadalmi
tapasztalatok
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Ének,
zene,
énekes
játék,
gyerek
tánc

Ábrá- Mese,
zolás drama
mintá- tizálás
zás
kézimunka
kézmű
vesség

5. A.
Természeti
környezet
megismerése

5. B.
Matematikai
tapasztalatok


5. III. A CSALÁD BEVONÁSA AZ ÓVODAI ÉLETBE

INFORMÁLIS

FORMÁLIS
KOMMUNIKÁCIÓS
CSATORNÁK

6. IV. CSALÁDGONDOZÁS, SZOCIÁLIS MUNKA
(Szociálpedagógus az óvodában)
a. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI,
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
• TEAM MUNKA AZ ÓVODÁBAN
• SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK
• BÖLCSŐDE
• ISKOLA

b.

Nevelési gyakorlatunk koncepciója
I. Individualizálva szocializál.

II. Sajátos

tevékenységközpont-rendszerben

biztosítja

a

feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a szabad
játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek
választási lehetőségeit.
Ez a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket, és integrálja
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a fejlesztés tartalmát.

III.A családok bevonása az óvodai életbe. Aktivizálja a szülőket
az együttműködésben. Erősíti a szülők felelősségét, támogatja
a
A program
4 koncepciója:

családi

nevelés

problémáinak

megoldását.

Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra,
a gyermekekkel való törődésre, a nevelésre.

IV.A program, az óvoda lehetőségeit, a település igényeit, a
családok helyzetét és a gyermekeket érintő társadalmi
háttérfolyamatokat

figyelembe

véve

támogatja

a

szociálpedagógus feladatainak beépítését az óvoda által
felvállalt
Feltétel:

tevékenységek
szociálpedagógusi

szakember alkalmazása.
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végzettséggel

körébe,
rendelkező

3.3. INDIVIDUALIZÁLVA SZOCIALIZÁL
Az individualizáló nevelés, fejlesztés olyan pedagógiai megközelítés, amely figyelembe veszi
mindazt, amit a gyermekek egyéni különbségként hoznak magukkal.
Az individualizáló nevelés érdekében érzékenyen reagálunk a különbségekre. Az egyéni
eltéréseket toleráló felnőtt magatartása modell értékű a gyermekek számára is.

Az

individualizáló neveléssel egyszerre erősítjük az egyediséget, és ösztönözzük az
együttműködést, támogatjuk a gyermekek szocializációját eltérő módszerekkel, egyénre
szabott mértékben. Az individualizálás áthatja az egész óvodai életünket és annak minden
tevékenységét, résztvevőjét.

3. Az individualizálás elvei:
• a gyermekek személyiségének megismerése;
• a személyes kontaktus biztosítása a tevékenységekben;
• a gyermekek eltérő egyéni testi-lelki szükségleteinek figyelembevétele;
• az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek biztosítása (a terem berendezésével);
• az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése (állandó
mozgástérrel);
• a személyesség biztosítása a gyermekek munkáinak, személyes tárgyainak tárolásában;
• a gyermekre vonatkozó információk bizalmas kezelése;
• a hétvégi családi élmények megbeszélése;
• a tér tagolása a tevékenységközpontokban, 2-3 gyermek elmélyült együttes
tevékenységeihez;
Az óvodai életben a gyermek a szocializáció újabb minőségét éli át. A családi védettségből
naponta kilépve számára kitágul a szociális tér, egyre nő a személyiségére hatást gyakorló
személyek száma. Megtanulja megismerni önmagát, az együttélés szabályait, a társas életben
elvárt viselkedésmódokat.
A szocializációt, a csoportélet kohézióját szolgálják programunkban azok az eszközök,
felszerelések, tablók és táblák, amelyeken láthatóvá, szemléletessé tehetők a gyermekek és a
társaik, barátaik felé irányuló törődés jelei. Hasonló szerepet tölt be a spontán beszélgetés,
illetve a napi, heti rendszerességgel szervezett un. „beszélgető kör”. Ez utóbbi a társalgás
szintjén, a gyermeki élmények, az aktuális események, hangulatok, érzések és gondolatok
egymással való megosztását, az összetartozás érzését és tudatát szolgálja. A szülők közösségé
formálása fontos, kiegészítő feladatunk.
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3.4. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása
Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet
töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét, és sajátos motivációként alakítják
viselkedésüket. A magasabb rendű érzelmek a gyermekek tapasztalatai során alakulnak ki.
Ezért fejlődésükben meghatározó a családban a szülők szerepe. Óvodánkban az
óvodapedagógusok hangsúlyaikkal, gesztusaikkal, mimikájukkal is kifejezik érzelmeiket,
mely mindig az elfogadó, segítő modellt preferálják a következő módokon:
• élethelyzetekben, az érzelmeket aktivizáló hatásokkal;
• a művészetek eszközeivel;
• szeretetteljes elfogadással és megértéssel;
• az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával és a szükséges
kontroll erősítésével;
• az érzelmeket átélő, empatikus felnőtt magatartás-mintájával;
• családok bevonásával, szakmai segítségnyújtással;
A tevékenységközpont-rendszerével biztosítjuk a 20-25 fős óvodai csoportban a gyermekek
kis létszámú mikroközösségeinek létrejöttét, amelyek ideális teret jelentenek a jó közérzet, a
személyes kapcsolatok és az elmélyült tevékenységek kialakulásához.
A szeparációs lehetőségekkel erősítjük a baráti kapcsolatokat. Indirekt módszerrel hatékonyan
szabályozza a gyermekek viselkedését. Ebben a tevékenységközpont-rendszerben a játékteret,
a feltételeket a gyermekekkel közösen alakítjuk ki.
A szocializációt, a csoportélet kohézióját szolgálják a programban azok az eszközök,
felszerelések, tablók és táblák, amelyeken láthatóvá, szemléletessé teszik a gyermekek és a
társaik, barátaik felé irányuló törődés jeleit. Hasonló szerepet tölt be a spontán beszélgetés,
illetve a napi, heti rendszerességgel szervezett un. „beszélgető kör”.

3.5.

SZABAD JÁTÉK ÉS A FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERE

3.5.1. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTOK RENDSZERE
• A tevékenység, az aktív személyiség megnyilvánulása, az óvodáskorú gyermek
szükségleteinek kielégítője, összekötőszál s belső világ és külső környezet között.
• Programunk tevékenységközpontú szemléletének legfőbb megnyilvánulása az a
rendszer, amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében meghatározó
tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munkajellegű tevékenységeket.
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• Az önkifejezés, kontaktusteremtés, kapcsolattartás fontos eszközei a tevékenységek,
amelyek az óvodáskorban a cselekvésre, manipulációra, a szenzomotoros tapasztalásra
épülő értelmi aktivitást is magába foglalják.
• A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a
gyermek szükségleteinek megfelelően.
A tevékenységközpontok helye viszonylag állandó. Számuk, a körülhatárolt terek nagysága,
felszerelése, berendezése változik. A gyermekek a játékban átrendezik a tereket.
A 7 tevékenységközpont a következő:
1. A családi és egyéb szerep-szituációs drámajáték központja, valamint a gyermekek saját
szükségleteire szervezett munkajellegű tevékenységek színtere. (sütés, salátakészítés,
...)
2. Irodalmi,

ének-zenei

tevékenységek,

mikrocsoportos

mozgásfejlesztő

játékok

kezdeményezésének központja.
3. Homok-víz asztali tevékenységek, modellezések, terepasztali játékok központja
4. Építőjátékok,

barkácsolás,

szerepjátékok

központja.

(mozgásfejlesztő

játékok

kezdeményezésére is alkalmas)
5. Művészeti tevékenységek központja. (ábrázoló, kézi munka, kézműves, konstruáló
tevékenységek)
6. Manipulációs, asztali, társas, szabályjátékok központja.
7. Természetismereti központ - az udvar, a külső környezet.
A tevékenységközpontokban választásokra, elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet
alakítunk ki. A gyermekek szabadon rendelkeznek az eszközökkel, és a nyersanyagok
felhasználásával. Szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Kevesebb kész
eszköz, több kreativitásra serkentő anyagot bocsátunk a gyermekek rendelkezésére. A
folyamatos játékot, a gyermekek tájékozódását segítik azok a kis kártyák, amelyek a polcokon
az eszközök helyét jelzik. A gyermekek öntevékenyen rakják el az eszközöket, ha már nem
használják. A csoportszobában több napon át folytatódó játékban, a terem nagyságától
függően, megőrzik a kialakított tereket, építményeket. Az eszközök elrakása elsősorban a
művészeti tevékenységeknél szükséges (festékek, ... stb.). A kártyák az élethelyzetekben
szerezhető matematikai tapasztalatokat is gazdagítják (sorba rendezés, leképezés, ...).
Ez a rendszer a szabad játék, a tanulás, a munka és az óvodapedagógus által felajánlott,
választható tevékenységek színtere, a gyermekek természetes élettere.
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3.5.2. A JÁTÉK
Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, örömforrása a
játék.
Programunkban a szabad játék fogalmának használata jelzi azt, hogy a gyermekek önként
vállalt tevékenységei időtartamban is dominánsak a nap folyamán. Ugyanakkor a szabad játék
mellett, ugyanabban a tevékenységrendszerben, a gyermekek választásai, kezdeményezései,
és óvodapedagógusaink felajánlásai a játékban tanulás sajátos formáit eredményezik. A
gyermekek (nem didaktikai mozzanatok alapján szervezett) a tevékenységeket életkoruktól és
fejlettségüktől függően választhatják. Ezekre a helyzetekre szolgál „az óvodapedagógus által
felajánlott tevékenység” elnevezés. Ezeket a gyermekek ugyanúgy örömforrásként élik meg,
mint a szabad játékot. A felajánlott tevékenységekben óvodapedagógusaink szempontjából
vannak megkötések, a gyermekek a folyamatot önállóságuktól és kreativitásuktól függően
szabadon alakítják. Ezek a tevékenységek a műveltségtartalmat tervszerűbben közvetítő,
kezdeményezett, vagy irányított játéknak is minősíthetők. (például: egy szabályjáték blokk
kezdeményezése, vagy tapasztalatok szerzésére inspiráló helyzet előkészítése a homokvízasztalnál; a gyermekek által elképzelt, a szabad játékhoz szükséges eszközök készítését
segítő technikák bemutatása; ének-zenei tevékenység kezdeményezése) A játék szabadsága
nem jelenti a gyermekek magukra hagyását.
A gyermekek érdeklődési köre kitágult. A játéktémák többsége televíziós élmény, ami lehet
nagyon pozitív is. Érthető módon gyakrabban élik újra játékukban a félelmeket keltő,
kellemetlen élményeket.
Mi segítjük a gyermekeket megoldatlan konfliktusok rendezésében, a lehetséges megoldások
demokratikus megvitatásában. A nagyobb gyermekek gyakran napokon keresztül folytatják
érdekes témájú játékukat, amelyben maguk is kezdeményezik a felnőtt bekapcsolódását, még
szerepet is osztanak az óvodapedagógusra. A játékszükségletből, ötletekből fakadó
eszközigény kielégítése, a feltételek bővítése a gyermekekkel kooperálva előre
megtervezhető, a szükséges anyagok folyamatos gyűjtésével, a családban nélkülözhető,
érdekes eszközök felhasználásával. Az eszköztár az igények változását követi, aminek
gyarapításába a szülők is bekapcsolódnak. Az óvodai tevékenységünkbe bevont szülők egyegy játékban, tevékenységben (társasjáték, kézművesség, barkácsolás) maguk is mintát
adhatnak.
Az élmények biztosítása
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A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet. A gyermekek a
kellemes és a kellemetlen élményeiket újraélik a játékban.
Ezek az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbségeiből adódóan. Az
ingerszegény környezetből érkező gyermekek egészséges személyiségfejlődése érdekében
különösen fontos feladat számunkra a sok közös óvodai élményforrás biztosítása. Ezek a
közös élmények intenzitásukkal játékra inspirálnak. Fontos tehát a gyermekekkel közösen
megbeszélni, hová mennének szívesen „élményszerzésre”. A gyermekek tájékozottsága,
érdeklődése, korábbi tapasztalatai, befolyásolják azoknak a témáknak a számbavételét,
amelyekkel kapcsolatban közös élmény szervezhető. A téma, a tartalom, és a szerepek a játék
fontos elemei. Programunkban a projekt-rendszerű műveltségtartalom feldolgozása a
felajánlott tevékenységekben a játékot is befolyásolja, indukáló szerepet tölthet be. A sok
közös élménnyel, a gyűjtőmunkával, a gyermekek által készített játékeszközökkel, a témák
több szempontú megközelítésével, gazdagítjuk a játékfajtákat.
A szabályjátékok helye a tevékenységekben
A gyermekek személyiségének ismeretében óvodapedagógusaink a kezdeményezett szabály
és társasjátékokkal tudatosan fejlesztik az egyének képességeit, részképességeit. A mozgást,
a kommunikációt, a pszichikus funkciókat fejlesztő játékok alkalmasak a gyermekek
személyiségének formálására. A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítjuk a
gyermekek szabadságát, és építünk érdeklődésükre. A gyermekek egyéni döntés alapján
kapcsolódnak be a játékba. Óvodapedagógusaink a kezdeményezést követően indirekt
formában segítik a tevékenységet, amennyiben (páros kapcsolatban) társként részt vesznek a
folyamatban. A gyermekek a témaprojektekhez társasjátékokat készíthetnek.

3.5.3. A MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a
munkavégzésre. A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért
dolgoznak, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is. A leggyakoribb munkafajták:
• az óvodai életet végigkísérő önkiszolgáló munka, amely a gyermekek önállóságát,
önfegyelmét, kitartását, feladattudatát fejleszti;
• a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, a
gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei (tízórai, saláta-készítés, sütés...);
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• a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések: takarítás,
díszítés, a terem átrendezése, meglepetések-ajándékok készítése ..);
• az élő környezet rendszeres ápolása (növények, állatok gondozása);
• az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások (a
tevékenységközpontok rendjéért vállalt feladatok);
• a játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás, a játékeszközök javítása
...);
• együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában;

3.5.4. ÓVODAPEDAGÓGUSAINK ÁLTAL FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK
Óvodánkban a tanulás folyamatos, mert minden helyzetben utánoz, tapasztal, tevékenykedik
a gyermek. A tanulás, az életet végigkísérő folyamat, alapfolyamat, amely óvodáskorban az
alaptevékenységben: a játékban a leghatékonyabb. A tanulás az életkori jellemzőktől
befolyásolva, programunkban óvodapedagógusaink által felajánlott „kezdeményezett
foglalkozásokon” is megvalósulhat.
Programunkban a játéktevékenységek és a felajánlott tevékenységek ugyanabban a
tevékenységközpont-rendszerben folynak. Kivételt képez a rendszeres, fokozatosan
kötelezővé váló nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés (testnevelés).
A felajánlott tevékenységek: rendszeres, módszeres műveltségtartalmat közvetítő szerepet
töltenek be, közvetlen tapasztalást biztosítanak tevékenységekbe ágyazva (nem a
hagyományos didaktikai folyamatban).

4. A felajánlott tevékenységek variációi:
a) Kötelező, nagycsoportos formában szervezett mozgásfejlesztés. Vegyes életkorú óvodai
csoportban a nagyok részére kötelező, alkalmanként más csoportbeli saját
korosztályukkal közösen. Hasonlóan szervezhető az alkalmanként nagyoknak kötelező
ének-zenei tevékenység.
b) Kötelezően választható tevékenységek.
Óvodapedagógusaink több tevékenységközpontban ajánlanak fel lehetőségeket a
nagyoknak, amelyekből választhatnak. A döntés kötelező, a választás szabad. A
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választást követően a gyermekek a tevékenységet szabadon alakítják, majd egy
megkezdett tevékenység befejezését követően érdeklődésüknek megfelelően váltanak.
c) Választható tevékenységek.
A szabad játék keretein belül, annak zavarását elkerülve, spontán helyzetekből,
gyermeki kezdeményezésekből, vagy felajánlással, indirekt módon történik a
tevékenységek célirányos továbbfejlesztése (pl.: egy ének-zenei tevékenység
kezdeményezése, egy kialakult helyzet továbbfejlesztése).
Óvodapedagógusaink ezt a tevékenységformát dominánsan alkalmazzák.
A kisebb gyermek számára minden felajánlott tevékenység VÁLASZTHATÓ.

5. A felajánlott tevékenységek általános jellemzői.
A gyermekek szempontjából:
• a választás, a döntés lehetőségét biztosítva feladattartásra nevel;
• a tevékenységbe ágyazott műveltségtartalom integráltan vagy un. „projekt”-ek
keretében kerül sok szempontú megközelítést tesz lehetővé;
• a gyermekek a cselekvés, a tapasztalás szintjén ismerkednek meg a problémákkal, és a
személyes kontaktus, beszélgetések során tapasztalataikat elemi, fogalmi szinten is
kifejezhetik;
• a gyermekek a felnőtt, a kortársak mintájának utánzásával, valamint felfedezéssel,
kísérletezéssel, próbálkozásokkal, a szándékos figyelem és bevésés aktivizálásával
játékosan tanulnak;
• a program szellemiségétől távol áll a direkt, kényszerítő megoldás, a kötelezően
választható tevékenységeket novembertől április végéig célszerű szervezni, az iskolába
készülő nagyok számára;
A tanulásszervezés az óvónők döntésétől függően működik, a gyermek fejlettségének
megfelelően alkalmazható a kötelezően választható forma.

3.5.5. INTEGRÁLT MŰVELTSÉGTARTALOM A FELAJÁNLOTT
TEVÉKENYSÉGEKBEN
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Az integrált ismeretfeldolgozás hagyományai az óvodai nevelésben, elsősorban a művészeti
tevékenységekben alakultak ki (mese- dramatizálás- énekes betétek- színpadi kellékek
készítése). Ez a szemlélet közel áll az óvodáskorú gyermek világlátásához. Az integrálás
mozaikszerű, foglalkozási ágakra parcellázott ismeretek helyett, a tevékenységekben
komplexen jelenlévő problémák különböző aspektusból való közelítését és megoldását jelenti
. A projekt-rendszer adja az integráció lehetőségeit.
Óvodapedagógusaink a felajánlott tevékenységekben a differenciálás elvét érvényesítik. A
gyermekeknek további választási lehetőségei vannak (eszközt, technikát, feladatot,
együttműködési formát, vagy önálló tevékenységet választhat).
A felajánlott tevékenységekben is tekintettel vagyunk az egyéni szükségletekre, a fejlődési
ütemre, és az eltérő érdeklődésre.
Nevelési feladataink az óvodai élet tevékenységformáinak keretében, az óvodapedagógusaink
tudatos nevelőmunkájának következtében valósulnak meg, és a gyermekek személyiségének
fejlődését eredményezik.
Az óvodapedagógusok nevelőmunkájukat az L&L program (módszertani útmutató) és a
Tanári kézikönyv alapján tervezik.

4. Nevelési gyakorlatunk feladatrendszere
Feladatainkat komplexen, egymásra épülve és folyamatosan feldolgozásra kerülő
tevékenységekben jelöljük ki. Mindig a gyermekből indulunk ki és arra építve folytatjuk
tovább.
4.1.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA

Egyik legfontosabb feladatnak tarjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását és
megerősítését a gyermekek és a családok körében.
Feladatok:
• télen szánkózás a közeli dombon;
• téli időszakban vitaminpótlás;
• gyümölcs és zöldségnapok megtartása;
• 10 órától szabadlevegőn tartózkodás;
• jó idő esetén udvari testnevelés;
• tartásjavító, ill. lábtorna, relaxálás;
• ayres tornaszerek használata;
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• mozgásigény kielégítése terek nyitásával /öltöző, terasz/;
• látás, hallásvizsgálat;
• hetente gyermekorvos, védőnő ellenőrzése;
• egészség óvása, megőrzése, betegségmegelőzés,
• rugalmas napirend;
• kirándulások szervezése a közeli erdőbe, parkokba;
• sportrendezvények szervezése;
• játékos gyermektorna, korcsolya, úszásoktatás;
• helyes életritmus, egészségügyi, testápolási, étkezési, öltözködési szokások kialakítása a
csoportban és a családban;
4.2.

AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS BIZTOSÍTÁSA

Feladatok:
• közös ünnepek megtartása;
• szülőtől való elválás könnyítése;
• baráti kapcsolatok ápolása;
• testvérkapcsolatok ápolása;
• személyes tárgyak behozása;
• születésnapok megünneplése;
• személyes és csoportélet hagyományainak ápolása;
• akarat, énkép formálása a tevékenységekben;
• alapvető udvariassági formák fejlesztése;
• az erkölcsi érzelmek megalapozása;
• funkció táblák, piktogramok;
4.3.

AZ ANYANYELV FEJLESZTÉSE

A nyelv anyanyelvünk, személyiségünk lényeges formáló tényezője. A szocializáció
folyamán a környezettel való érintkezés, az önkifejezés, a gondolkodás legfőbb eszköze.
Feladatok:
• szóbeli kifejezőkészség fejlesztése felnőtt példaadásával;
• érzelmek, gondolatok kifejezése szóval és a metakommunikáció eszközeivel
• a kontaktusteremtés, a kommunikációs képesség, önkifejezés eszközeinek fejlesztése
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• az írott nyelv iránti érdeklődés támogatása;
• szókincs bővítése, önkifejezés fejlesztése;
• korrekció és prevenció a bábozás és dramatizálás eszközeivel;
• bábszínház látogatással;
• terápia logopédiai foglalkozással;
• igényesen összeállított irodalmi anyaggal;
4.4. MŰVÉSZETI NEVELÉS
Feladatok:
• az érzelmi nevelés fontos eszközeként a polarizált érzelmek megalapozása, az empátia,
az önkifejezés erősítése (mese, vers, zene, ábrázolás, mozgás);
• hangszeres népi tánc lehetőségének megteremtése az óvodánkban;
• hangulatos készülődés az ünnepekre;
• sokféle anyag és technika biztosítása;
• improvizálás támogatása;
• irodalmi-zenei-vizuális nevelés komplex megjelenése;
• esztétikai és etikai élmények nyújtásával az esztétikai, etikai fogékonyság formálása;
• az irodalom, az ének-zenei nevelés tartalmával a népi hagyományok, a kultúra
gyökereinek ápolása;
• a drámapedagógia eszközeivel az érzelmek, gondolatok mozgással és egyéb
eszközökkel történő kifejezésének segítése;
• az alkotás, az esztétikum létrehozásának ösztönzése, díszítés gyermekmunkákkal;.
4.5.

A KÜLVILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

Ez a feladat tartalmi szempontból 2 egymástól elválaszthatatlan tapasztalati kört foglal
magában.
1. Az első kör: a tárgyi, természeti környezettel, a jelenségekkel, folyamatokkal,
anyagokkal kapcsolatos tapasztalatoktól - a társadalmi környezet történéseinek
érzékeléséig terjed.
2. A második kör: a környezetben, a tevékenységekben, az élethelyzetekben szerezhető
matematikai tapasztalatokat integrálja.
• kirándulások, élményszerző utak;
• természetes anyagok gyűjtése;
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• élősarok kialakítása, állatok gondozása, hajtatás, ültetés;
• udvar rendezése;
• természet szeretetére nevelés;
• kerületi hagyományok megismerése;
• Föld napja, szüreti mulatság, madarak hete;
A természeti és a társadalmi környezet a művészeti tevékenységek forrása is, tehát az
ismeretek integrációja széleskörű. Bármely jelenség, történés, folyamat sokféle információt
hordoz, amelyet a felfedező, kereső probléma-érzékeny gyermekek több oldalról, aspektusból
megtapasztalhatnak.
A külső világ megismerésének elsődleges forrása, maga a természet és a társadalmi valóság,
a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb világ, amelynek vannak általános jellemzői, de
jelentősebb eltérésekkel tapasztalhatja meg a gyermek mindezt a település, a táj jellegétől
függően.
A külső világ megismerését szolgálja a természetismereti tevékenységközpont is, ahol a
gyermekek gyűjteményei, a folyamatok, a különféle anyagok és jelenségek közvetlenül is
megfigyelhetők, megtapasztalhatók. A másik fontos tapasztalati forrás: a homokkal, vízzel, és
különböző anyagokkal ellátott tevékenységközpont, ahol a tudatosan biztosított eszközökkel
a gyermekek kísérletezhetnek, próbálkozhatnak. A természeti, társadalmi, matematikai
tapasztalatok, ismeretek változó körülményekben történő játékos alkalmazását segítik a
szabály és a társas játékok.
A mozaikszerű megfigyelések rendezését szolgálják a gyermekek által készített tablók, képes
könyvek, „tematikus albumok”. Óvodapedagógusaink feladatai közül kiemelt jelentőségű a
természet, az élővilág szeretetére, a környezetvédelmére és a környezettudatos magatartás
kialakítására való nevelés.
Óvodánk udvara, a lakóhely, a családok otthona, a szülők munkahelye, az intézmények mind
a megismerés forrásai. Ezek feltárásában, az előkészületekben, a szervezésben a gyermekek
és a szülők aktívan részt vehetnek.

5. A tevékenységek tartalma
Óvodánk integrálja a műveltségtartalmat. Az integrálás, vagy nevezhető „projekt-rendszer”nek is, azért hatékony az óvodai nevelésben, mert a tevékenység, a tapasztalás szintjén kerül
sor a probléma összefüggéseinek feltárására. A komplex témaköröket a gyermekek eltérő
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megfigyeléseikből, felismeréseikből következően több oldalról közelítik meg a feldolgozás
hosszú folyamatában, alakítva, gazdagítva azokat. A tevékenységeket a gyermekek
érdeklődése, tapasztalatai, szükségletei befolyásolják. A felajánlott tevékenységek gyakran
gazdagítják a szabad játékot. A tartalom hordozói azok a tevékenységek, amelyeket a
gyermekek vagy mi óvodapedagógusok kezdeményezünk. Ezeknek a színterei a kötelező
mozgásfejlesztés kivételével az óvodai csoportszoba tevékenységközpontjai és a külső világ.
5.1.

A MOZGÁSFEJLESZTÉS TARTALMA

Az egészséges életmódra nevelés, a testi fejlődés elősegítése érdekében a legfontosabb terület
a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás fejlesztése.
a.) Az eltérő szükségletű gyermekek mozgásigényének folyamatos kielégítésére
törekszünk.
A szabad mozgást, az egész évben rendelkezésre álló, tematikusan felszerelt udvaron,
öltözőben, csoport szobában naponta biztosítjuk.
b.) Jó idő esetén udvari testnevelést tartunk.
c.) A gyermekek igényeinek megfelelően, az óvodapedagógus döntése alapján naponta
szervezett, kezdeményezett mozgásfejlesztés folyik. Minimum 2 alkalommal
testnevelést tartunk (kötelező mozgásfejlesztés szabályjátékokkal)
d.) Prevencióként tartásjavító tornát, lábtornát, ayres és egyéb tornaszerek használatával
mozgásfejlesztést végzünk.
e.) Sportrendezvényeket szervezünk a szülők bevonásával.
f,)A motoros képességek fejlesztését az életkorhoz kötött szenzitív fázisok
figyelembevételével teljesítjük.
A „testnevelés foglalkozás” a kötelező mozgásfejlesztés szervezeti kerete. Tartalma: a
természetes mozgások, mozgásos játékok, játékos mozgások, prevenciós gyakorlatok
szerekkel, kéziszerekkel és az udvari felszerelések, terepviszonyok kihasználásával.

5.2. AZ ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC NEVELÉS
TARTALMA
Az ének-zenei tevékenység az egész napot áthatja. A globális zenei tevékenységekben,
amelyekben elsősorban a közös mozgás, éneklés jelenti a legnagyobb élményt, nem az
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analizáló zenei nevelés dominál. Programunk Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett
hagyományokra építi a zenei nevelést. A gyermekek az anyanyelvhez hasonlóan élik meg a
zenét, mint a hangulatok, érzelmek, a jó közérzet fontos kifejezőjét.
Az ének-zenei nevelés feladatai: a készségek fejlesztése a mozgás - hang - szöveg
összekapcsolásával, sok zenei élmény nyújtása és az éneklés ösztönzése. A

zenei

élménynyújtásba bekapcsolódhatnak a zenéhez értő, zenét művelő szülők, nagyobb testvérek
is az óvodában szervezett bemutatkozásokkal. A zene egy nép kultúrájának sajátos része,
amellyel a kötődések, az identitás megalapozható. Ugyanakkor elválaszthatatlan más népek
zenéjétől.
5.3 A VIZUÁLIS NEVELÉS TARTALMA
Az ábrázolás, mintázás kézimunka, kézművesség sokszínű tevékenység, amelyet állandóan
biztosítanunk kell. Az anyaggal való játék örömét, az alkotás élményét megélő gyermek
számára kezdetben nem az eredmény, hanem a tevékenység a fontos. A tevékenységnek van
ugyan kézzel fogható, látható eredménye, de ennek értékelését csak a megerősítés, ösztönzés
szándékával tesszük. A szülők bekapcsolódására és közreműködésére sok lehetőség van a
környezetalakításban, a kézművességet folytató felnőttek munkájának, alkotásainak
bemutatásában. Arra törekszünk, hogy a gyermekek sokféle technikával megismerkedjenek,
és örömüket leljék ezek használatában. Megismertetjük őket, a népi kismesterségeket
gyakorló tevékenységekkel. Fontos számunkra, hogy a csoportszoba színvilága, a tárgyak és
dekorációk legyenek mértéktartóak, ízlésesek. A csoportszoba külső megjelenésében is
tükrözi az évszakot, a gyermekek speciális érdeklődését, a játéktevékenység témáinak
alakulását. Az előtereket gyermekek, és mi óvodapedagógusok közösen dekoráljuk, az
aktualitásoknak megfelelően.

5.4 . AZ IRODALMI NEVELÉS TARTALMA
Megalapozó mesélés, verselés, mondókázás sokféle tevékenységhez spontán kapcsolódik. A
mondóka, a vers, mozgásra ösztönzi a gyermeket. A nagyobb gyermekeknél megjelenik a
személyes történetek, elbeszélések iránti érdeklődés és a saját mese létrehozásának igénye.
Ezért a programunkban fontos szerepet töltenek be a gyermekek által alkotott mesék,
elbeszélések, egyéni és közös mesekönyvek, amelyek akár a gyermekek illusztrációival
gazdagíthatók. Ezek természetesen nem helyettesíthetik a magyar gyermekköltészet,
népmesék, népi mondókák világát. Alkalmanként, megfelelő előkészítéssel egy-egy szülőt,
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nagyszülőt is felkérünk a gyermekkori élmények elbeszélésére. A mesék dramatizálása
komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat. Nagyszerű lehetőség a közös
élményszerzésre, az együttműködés készségeinek alakítására
a. A belső képi világ, a fantázia fejlesztése
• kommunikációs készségek fejlesztése;
• drámajátékok, szituációs játékok, bábjátékok;
• a könyv, mint érték megszerettetése;
• dramatikus népszokások felidézésével és az azt segítő eszközök és ünnepi jelképekkel
erősítjük a nemzeti identitást.
5.5.

MATEMATIKAI NEVELÉS TARTALMA

A matematikai tapasztalatok akár a nyelv, áthatják az ember egész életét. Az óvodában minden
szituációban, tevékenységben adottak a lehetőségek a matematikai tapasztatok szerzésére. A
tevékenységközpontokban elhelyezett eszközök, tárgyak, berendezések alkalmasak az
azonosságok, különbségek felismertetésére, a sorba rendezésre, matematikai műveletek
végzésére. A matematikai tapasztalatokat bármely tevékenységben bővíteni lehet: a
szabályjátékokban,

társasjátékokban,

a

térben,

élethelyzetekben.

A

manipulációs

tevékenységközpontban a gyermekek rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel
egyénileg

is

tevékenykedhetnek,

illetve

óvodapedagógusaink

közreműködésével

részképességeik fejleszthetők. A homok-víz asztali tevékenységek alkalmasak az anyagokkal
való ismerkedésre, mérésre. Az építőtevékenység központjában elhelyezett építőelemek a
spontán tapasztalatokat bővítik és alkalmanként jól használhatók a térbeli matematikai
játékokhoz. A tevékenységközpontok bármelyikében van mód a spontán és felajánlott
tevékenységben matematikai tapasztalatokra.
A kezdeményezett helyzetek konkrét tevékenységek, amelyekben a gyermekek az
óvodapedagógusaink támogatásával és segítségével felfedezhetnek, próbálkozhatnak,
kísérletezhetnek (pl.: tárgyak tömegének összehasonlításával). A gyermekek egyéni
fejlettségétől függően van szükség a matematikai műveletek indirekt módon történő
modellezésére. A matematikai nevelés tartalma: tájékozódás a térben, téri irányok ismerete,
személyek, tárgyak összehasonlítása, válogatása, osztályozása, összemérése és számlálása a
tevékenységekben,

spontán

helyzetekben

(a

beavatkozások kerülésével).
94

játék

szabadságát

biztosítva,

direkt

A sorba rendezés műveletét a gyermekek naponta gyakorolják játékeszközök, kártyák alapján
történő elhelyezésével. A mérésekre, becslésekre, a mérőeszközök használatára bármely
tevékenység alkalmas a nap folyamán. A műveltségtartalom integrált megközelítéséből
következően

a

zenei,

az

ábrázoló

tevékenységnek

éppúgy

lehet

matematikai,

környezetismereti tartalma, mint a matematikai játékoknak. Mi arra törekszünk, hogy a
gyermekek a felfedezés örömével éljék át a matematikai tapasztalatokat.

6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK KERETEI
6.1.AZ ÓVODAI CSOPORT KIALAKÍTÁSA
A csoportok életkori összetételének kialakítása változó. Elsősorban a gyerekek életkori
összetételétől, a szülők igényétől, a pedagógusok vállalásától, felkészültségétől függ. Az
óvoda paramétereit és az életkori sajátosságok figyelembe vételével a maximált létszám 2025 fő.

Arra törekszünk, hogy hasonló mentalitású óvodapedagógus foglalkozzon a

gyermekekkel egy team-ben, csoportbeosztásban. Fontos számunkra, hogy ne változzanak a
felnőttek személyei összetétele, amíg a gyermek óvodás.

6.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK
SZERVEZETI KERETEI
A felajánlott tevékenységek háromféle szervezeti keretben folynak:
• választható tevékenységek (egy időben többféle tevékenységből);
• kötelezően választható tevékenységek (időtartamuk a tevékenységek eredményes
befejezéséig terjed, maximum 20-25 perc);
• és a kötött foglalkozás (a testnevelés minden korosztályban és a nagyoknak az óvónő
által fontosnak tartott tevékenység havonta egy alkalommal a vegyes csoportban);
A tevékenységek időtartamát a választható tevékenység esetében nem lehet meghatározni,
mert a gyermekek a játékszíntér tevékenységközpontjában választanak számukra érdekes
lehetőségeket. Ezeket váltják, vagy továbbfejlesztik szabad játékká.
a szervezeti keretek megválasztása az óvodapedagógus feladata a gyerekek fejlettségi
szintjének megfelelően;

95

6.3. A FELAJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK FORMÁI
A gyermekek a tevékenységeket, óvodapedagógusaink átgondolt felajánlásai alapján saját
döntésüknek megfelelően egyénileg vagy mikro csoportban végzik. A mikro csoportos
együttműködés lehetőségei a gyermekek szocializációjának minőségétől is függnek. Az
életkori jellemzők, az egyéni fejlettség, a tevékenységek jellege befolyásolják a formákat. A
kötelező foglalkozásokat differenciáltan szervezzük.
6.4.A TEVÉKENYSÉGEK IDŐKERETEI
A napirend és a hetirend
A napirendet, hetirendet az óvodapedagógus készíti el. Írásbeli dokumentálása kötelező.
A tervezés elvei
• a gyermekek ismerete, ismeretei;
• korszerű műveltségtartalom;
• életkori sajátosságok figyelembevétele;
• rugalmasság;
• az óvoda alapdokumentumaival való összhang biztosítása;

a.) A NAPIREND
Napirendünket a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet, az
azonos időpontban visszatérő tevékenységek jelentik (étkezések időpontja, a szabad levegőn
tartózkodás, a játéktevékenység időtartama). A rugalmasság vonatkozik a reggelizés,
tízóraizás módjára (pl.: a kötelező testnevelés után egyszerre, más napokon folyamatosan
történhet) az eltérő egyéni alvásigény figyelembevételére, a gyermek alapvető biológiai
szükségleteinek rugalmas kielégítésére. Az évszakhoz igazodó napirendben az időkeretek
rugalmasan alakíthatók (pl. a szabad levegőn tartózkodás). A játékidő biztosítása, különösen
a téli hónapokban, amikor a gyermekek több időt töltenek a csoportszobában, és kisebb a
mozgástér, nagyon fontos. A napirendet csoportonként óvodapedagógusaink állítják össze.
Figyelembe veszik a csoport életkori összetételét, szükségleteiket, szülői szokásokat, óvoda
nyitva tartását.
b.) HETIREND
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A hetirendben a napirendhez hasonlóan vannak visszatérő stabil, a rendszerességet, a
szokásokat alapozó tevékenységek ezekről óvodapedagógusaink döntenek. A gyermekek
életkorától, az óvoda, a családok sajátosságaitól, az évszak befolyásoló szerepétől, a személyi
feltételektől és a gyermekek fejlődési ütemétől függően. A hetirendben a szabad játék
időtartamának biztosításával, (4-5 óra) a tevékenységek sokszínű, sokféle variációja
lehetséges.
A választható és / vagy kötelezően választható tevékenységek egy-egy napon a személyi
feltételektől

függően

2-3

féle

tevékenységközpontban

(integrált

feldolgozással)

kezdeményezhetők. A tevékenységek közül az óvodapedagógusaink a gyermekek választásai
és a részvevők fejlettsége alapján, valamint a tevékenység jellegétől függően döntik el, hol
van a közvetlen részvételére, mintájára és segítő közreműködésére szükség. (pl. technikák
bemutatása, és ezzel egy időben a homok asztalnál terepasztal készítése miközben a
technikákkal készült eszközöket is felhasználva a másik óvodapedagógus kezdeményezhet
ének-zenei tevékenységet). A gyermekek a kezdeményezett helyzeteket szabadon
továbbfejlesztik, és összekapcsolhatják más tevékenységközpontban folyó játékkal.

7. HAGYOMÁNYAINK
Óvodáinkhoz való pozitív viszony kialakításában a hagyományoknak fontos szerepet
tulajdonítunk.

Minden évben megrendezzük csoport vagy óvodai szinten a következő

programokat, melyek helyi programunkhoz továbbra is szervesen illeszkednek. Ezen
programok, ünnepek alkalmával a népi kultúra iránti tiszteletünk is megfogalmazódik.
A gyermekek személyével kapcsolatos:
• születésnap
• névnap
Társadalmi és nemzeti:
• Mikulás
• Karácsony
• Húsvét
• Március 15-e
• Anyák napja
• Gyermeknap
• Állatok világnapja - október 4.
• Föld napja - április 22.
• Madarak és fák napja - május
• Őszi szüreti mulatság
• Márton napi lámpás felvonulás
97

• Farsang
Egyéb:
• Szülők bálja
• Rajz verseny, kiállítás
• Pilvax kakaóbár és táncház (március 15)
• Tájmegismerő kirándulások.
Büszkék vagyunk nevelőtestületünk hagyományaira is. Évek óta
hagyományosan

együtt

ünnepelünk,

kirándulunk,

művelődünk.

(nyaralás, színházlátogatás, karácsony, farsang pedagógusnap, belső
szakmai tréningek)

A CSALÁD BEVONÁSA AZ ÓVODAI ÉLETBE
A család mással nem pótolható, elsődleges szocializálós szerepét a legtöbb esetben igyekszik
betölteni. A mi programunk elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. A
társadalmi folyamatok nemkívánatos hatására és egyéb okok miatt a család funkciói
sérülhetnek. Előfordul, hogy át kell vállalnunk a család által meg nem oldott feladatokat is, a
gyermekek

érdekében.

Óvodapedagógusaink

felvállalják

a

kapcsolatkeresésben

a

kezdeményező szerepet. Ezt kívánja meg a gyermekek érdeke, a nevelőmunkánk sikeressége.
A CSALÁDOKHOZ KÖZELEDÉS JELLEMZŐI
Óvodapedagógusaink erősítik a szülő kötelességérzetét azzal, hogy hangsúlyozzák a család
pótolhatatlanságát. A szülővel szemben nincsenek előítéleteink. A gyermekek fejlődéséről
rendszeres információkat adunk a személyes beszélgetésekben.

8. A CSALÁDOK BEVONÁSÁNAK FORMÁI
a.) A passzív részvételt vállaló szülő jelenléte a csoportban, elsősorban a saját gyermekének
megfigyelését szolgálja. A gyermekek óvodai magatartásának közös elemzése különösen
fontos nagyobb lemaradások, vagy problémák esetében.
b.) A passzív-segítő szülő közreműködik a gyermek beszoktatásában, elsősorban a
benntartózkodásra vállalkozik, és részt vesz a saját gyermeke gondozásában. Az aktívsegítő szülők azok, akik alkalmanként, vagy előre tervezve, közreműködnek a gondozásban
a közös élmények biztosításában, egyes tevékenységekben (kézimunka, kézművesség,
hagyományápolás, sütés, főzés, ..).
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A SZÜLŐK BEVONÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉSBE
A családok bevonásának alapszabályai:
Az óvodapedagógus tekintettel van az alábbiakra:
•

Az óvodában a nevelés nem bízható a szülőre

•

A szülő egészségi állapota nem veszélyeztetheti a gyerekek egészségét

•

Az óvodapedagógus nem hagyhatja magára a szülőt a gyerekekkel

A szülőre vonatkozó szabályok:
•

Bizalmas információkat nem adhat ki illetéktelen személynek

•

Nem nyilváníthat véleményt mások gyermekeiről

Értékrendünk nem engedi meg a diszkriminatív magatartást sem a szülő, sem a nevelőtestület
részéről.
A kapcsolattartás stratégiájának vannak informális és formális változatai.
Informális lehetőségek az együttműködésben.
hírlevél, üzenő füzet, köszönetnyilvánító tábla, szülők híradója, kérdőívek, beszámolók;
Formális lehetőségek a kapcsolattartásban.
értekezletek, családlátogatás, réteg megbeszélések, előadások, szakmai napok
közös programok: szülők bálja, szőlőszüret, karácsony, farsang, tavaszi zsongás, anyák-apák
napja, évzáró, nagyszülők délutánja, sport napok, kirándulások, színházlátogatások, szülői
tréningek, stb.
CSALÁDGONDOZÁS, SZOCIÁLIS MUNKA
A családok, szülők, kisebb testvérek fogadására alkalmas hely: a családi szoba. A nyugodt
körülmények kialakítása, a bizalmas beszélgetések érdekében fontos. Ez a helyiség több
funkciót is betölthet. Megfelelő órabeosztással a szülők rendelkezésére áll, a közbeeső időben
a szobát a nevelőtestület használja. Kölcsönzések színhelye, ahol azok a könyvek, folyóiratok,
játékok és egyéb eszközök tárolhatók, amelyeket a családok kölcsönözhetnek. Itt dolgozik a
szociális munkát ellátó szakember is. Ebben a szobában találkozhatnak az azonos problémával
küszködő szülők és a segítő szakemberek. A családi adományok gyűjtőhelye. A
kapcsolattartás vonatkozik: a szülőkre, kisebb, nagyobb testvérekre és a nagyszülőkre is.
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Ezt a feladatot önálló munkakörben szociális alkalmazott végzi.
Feladata kiemelten:
•

A kapcsolatok koordinálása szülők és pedagógusok között

•

Szülők

tájékoztatása,

valamint

tanácsadás

életvezetési,

gyermeknevelési

kérdésekben
•

Rendszeres kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal a gyermekek fejlődésének
nyomon követésében

•

Fejlesztőpedagógusi feladatok ellátása, a gyerekek egyéni fejlődésének segítése

9. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN
Helyzetkép
Az évek során egyre inkább jellemző, hogy nő a csonka családok, a nehéz körülmények
(munkanélküliség, lakásproblémák, anyagi nehézségek, életviteli problémák,) között élő
gyerekek száma. Gyermekeink mintegy 25 %-a szerepel az intézmény gyermekvédelmi
nyilvántartásában.
A nyilvántartás 4 kategória alapján készül:
•

környezeti okok

•

anyagi jellegű problémák

•

a gyermek személyiségében rejlő okok

•

egészségügyi okok.

Természetesen a kategóriák között jelentős átfedések vannak, így sajnos van olyan
gyermekünk, aki akár több kategóriába is tartozhatna. Leginkább az anyagi problémákkal
és a rossz családi körülményekkel küzdő gyerekek száma jelentős. Ezek következménye
aztán a gyerekeknél jelentkező magatartásprobléma.

Értékek és alapelvek
Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb feladata, hogy a fent említett Gyvtv.
és Nkt. alapján ismerje, fogadtassa el, illetve képviselje a gyermekek érdekeit, jogait.
A fenti „Helyzetképben” ismertetett tények alapján kiemelt feladatunkká válik egy olyan
óvodai közeg megteremtése, mely a következő értékeket képviseli:
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•

az óvoda, mint nevelő – oktató és támogató – segítő szocializációs közeg

•

az óvodák együttműködő kapcsolata a családokkal

•

törekvés

a

problémák

megelőzésére, azok

pontos

feltárására,

a

hatékony problémamegoldásra
•

prevenció az egészségnevelés területén, illetve a gyermek és ifjúságvédelemben

jelentkező problémák esetében (veszélyeztetettség, elhanyagolás, bántalmazás, anyagi
nehézségek)
Célok és feladatok
Gyermekvédelmi munkánk során különösen fontosnak tartjuk, hogy a valamilyen okból
krízis helyzetbe lévő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket és családokat segítsük.
E feladatok az óvodapedagógusok egyik alapfeladata. Az intézmény vezető egyszemélyi
felelőse az óvodában folyó gyermekvédelmi munkának.
Óvodáinkban a gyermekvédelem számunkra családgondozást is jelent, mely ellsősorban
pedagógiai, pszichológiai hatásokban realizálódik.
• Minden pedagógus feladata a problémák feltárása, az azonnali jelzés
a

gyermekvédelmi

felelősnek

(elhanyagoltság,

veszélyeztetettség,

bántalmazás).
• Együttműködés a tantestületen belül a problémák hatékony kezelése
érdekében (gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus, osztályfőnökök,
intézményvezető, iskolapszichológus, szabadidő-szervező). Adminisztráció
folyamatos vezetése..
• Az óvodákban működő gyermekvédelmi felelősök közös, együttműködő
munkája. A jelzőrendszerek összehangoltsága elősegíti a prevenciót.
• Titoktartásra vonatkozó előírások betartása.
• Prevenció: kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében
• Szabadidős

programok

biztosítása

(külön

figyelmet

fordítva

a

gyermekvédelmi
nyilvántartásban szereplő gyerekekre). .
• Az óvodapedagógus és

a

gyermekvédelmi

felelős családlátogatása.

Állandó kapcsolat a krízisben lévő gyerekek családjával, családgondozójával.
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• Tájékoztatás, információ szülőknek, pedagógusoknak: a törvénymódosítások,
jogszabályváltozások elhelyezése az óvodákban a szülők által jól látható
helyen.

A gyermekvédelmi munkát segítő társintézmények

Az évek során – a hatékony problémamegoldás érdekében - együttműködő kapcsolatot
alakítottunk ki a XV. kerületi,

illetve a főváros más kerületeiben működő

segítő intézményekkel. Ennek oka, hogy gyakran adódnak olyan jellegű problémák,
melyeket nem tudunk intézményi keretek között megoldani.

• XV. kerületi Fióka Gyermek és Ifjúságjóléti Központ
• Fővárosi Gyermek és Ifjúságjóléti Szolgálatai
• Családsegítő Központ
• Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala–
Gyámhivatal, Gyámhatóság
• Nevelési Tanácsadó
• XV. kerületi Önkormányzat – Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Osztály
• Rendőrség – gyermek és ifjúságvédelmi osztálya
• Gyermekorvosi- védőnői hálózat
• 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság
• Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság

10.

A FEJLŐDÉS NYOMON KÖVETÉSE

A nevelőmunka tervezése, elemzése, értékelése a gyermekcsoportra és az egyes gyermekre
minden óvodapedagógus kötelessége a helyi programunk alapján. Az Óvodai nevelés
országos alapprogramjában megfogalmazott „A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére” c.
fejezet útmutatását tekintjük elérendő célként.
A gyermekek képességeinek fejlődéséről többféle módszerrel szerezünk információt. A jelen
állapot regisztrálására és a következő időszak fejlesztési szándékának rögzítésére kötelezően
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használjuk a” SZEMÉLYISÉG LAPOT.” A gyermekek munkáinak gyűjtését és elemzését is
végezzük. A személyiség fejlődésének megfigyelése hosszú folyamat, és minden képességre
kiterjed. A regisztrálást követően ki emeljük azokat a területeket, amelyeken a gyermek
célirányos fejlesztése szükséges az elkövetkező hónapokban.
Ajánlott módszerek:
•

írásos feljegyzések,

•

anamnézis,

•

audiovizuális eszközökkel végzett megfigyelések,

•

tesztek elemzése, gyermekmunkák elemzése,

•

külső szakemberek véleménye,

•

szülők körében végzett felmérések elemzése,

•

családlátogatások tapasztalatai.

11.

CSOPORTNAPLÓ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

A nevelőtestület döntése alapján saját szerkesztésű csoportnaplót használunk, hogy az
kompatibilis legyen az óvoda Pedagógiai Programjával.
A csoportnaplónak meg kell felelni a törvényi előírásoknak.
A csoportnapló megújítása céljából munkaközösséget hoztunk létre. Az összeállításnál
figyelembe vettük
•

az előző évek tapasztalatait,

•

a minősítési rendszer követelményeit,

•

törekedtünk az ésszerűségre,
szerkeszthetőségre.

a

gyakorlati

használhatóságra,

A napló részei:
•

Névsorok

•

Statisztikai adatok

•

Heti és napi időbeosztások

•

Nevelési tervek, és értékelések

•

Kapcsolatok

•

Gyermekek fejlődését elősegítő tartalmak tervezése

•

Mellékletek
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az

egyszerű

o Gyermekvédelem (Gyermekjóléti adatok, szakvélemények, fejlesztések,
beiskolázás, baleset megelőzés)
o Feljegyzések a csoport életéről (A rendkívüli események dokumentálása)
o Aláírások nyilatkozatok (Szülők nyilatkozatai)
o Egyéb, (A mellékletbe lehet elhelyezni a fentieken kívül minden olyan
dokumentumot, tervet, táblázatot, stb., melyek a napi munkánkat segíti.)

A csoportnapló használatának szabályai:
•

A naplót számítógépen vezetjük, az elkészült naplót kinyomtatjuk, tartalomjegyzék
alapján lefűzzük és az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint tároljuk.

•

A naplót első oldalán az óvodavezető aláírásával tanévkezdéskor megnyitja, majd tanév
végén lezárja, az óvoda körbélyegzőjének használatával válik a dokumentum hitelessé.

Kitöltés:
A naplót számítógépen vezetjük, kivételt képeznek azok az oldalak, ahol külön bejegyzések,
aláírások szerepelnek.
Az óvodavezető külön engedélyezheti a kézi, papír alapú kitöltést.
Tervezés:
•

A csoport szokásrendszerének tervezése három részben történik: 1 félév, 2. félév, nyári
időszak.

•

Napi tevékenységeket (a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat) a szorgalmi
időszakra október 1-től, kiscsoportban november 1-től május 31-ig tervezünk.

•

A szeptemberi, kiscsoportban októberi befogadási időszakra nem tervezünk szervezett
tevékenységeket. Ezt az időszakot ismétlésre, és a gyerekcsoport, az egyes gyermekek
fejlettségi szintjének felmérésére fordítjuk.

•

A tervezés tevékenységi áganként történik.

•

A tervezett heti rendtől el lehet térni, ha a projekt témája azt megkívánja, vagy program,
esetleg munkaszüneti nap azt szükségessé teszi.

•

A napirendet is rugalmasan kezeljük a csoport szokásrendjét szem előtt tartva. Figyelembe
vesszük az adott napra tervezett tevékenységeket, a gyerekek szükségleteit az időjárási
körülményeket.

104

•

Az éves tevékenységi tervben leírtakon is lehet változtatni. Pl. bejöhet egy előre nem látott
projekt ötlet, az állandó tájékozódás során találhatunk egy jó éneket, verset, új játékot,
tevékenységet, vagy a csoport fejlődési üteme megkívánja a változtatást. Az éves terv
inkább ötlettárként funkcionál.

•

A projektek között egy hét projekt szünet iktatható be. Ez a hét az előző projekt lezárására,
az új projekt előkészítésére szolgál.

A napló kitöltésénél figyelembe vesszük a Helyi pedagógiai programunk szellemiségét, a
nevelőtestület döntéseit. Törekszünk az átgondolt szakszerű fogalmazásra az előírt határidők
betartására.

105

A Micimackó tagóvoda padagógiai proramja
1.

BEVEZETŐ

A Micimackó Óvoda 200 kisgyermek befogadására alkalmas 8 csoportos intézmény.
Óvodánk parkosított, lakótelepi környezetben helyezkedik el. De közelünkben található az
Újpalotai kiserdő és a Szilas patak. Az óvoda tömegközlekedéssel jól megközelíthető
helyen, található.
Csoportszobáink tágasak, világosak.
Csoportszobán belül tagoljuk a játéktereket, hogy legyen módja a gyerekeknek a tanulásra,
csendes elvonulásra, meseolvasásra, szerepjátszásra, legyen hely körjátékozásra, mozgásra,
közös tevékenykedésre. Berendezésük: a gyermekek számára elérhető magasságú
játékpolcok, játszószőnyeg, szerepjátékra lehetőséget adó babakonyha és babaszoba,
olvasósarok, vizuális alkotást, rajzolást egész nap lehetővé tévő alkotósarok asztalokkal,
természet- és élősarok.
Udvarunkban nagy lombos fák és gyümölcsfák pompáznak., amelyek gondozásában a
gyermekek tevékenyen részt vesznek. A gyümölcsök betakarításában a gyermekek is
tevékenyen részt vesznek. Kialakítottunk egy kisebb zöldségeskertet és egy fűszernövényest.
Két kisebb virágoskertet, és virágládákat ültethetnek tele a gyermekek tavasszal a Föld Napja
alkalmából és ősszel, virágokkal, virághagymákkal. Óvodánkba járó gyermekeknek egész
évben lehetőségük van megfigyelni, hogyan alkalmazkodnak a fák az évszakok változásaihoz,
miből lesznek és hogyan fejlődnek a zöldségek, gyümölcsök. A kertgondozáshoz
gyermekméretű kerti eszközök állnak rendelkezésre. A kertben lévő komposztládában
gyűjtjük a kerti munka során és az étkezések alkalmával keletkező biohulladékot. Udvarunk
mentes a legtöbb allergiát és esetleges mérgezést illetve sérülést okozó növényektől.
Jól felszerelt kültéri játszótérrel rendelkezünk. Mászókák, csúszda, négy homokozó biztosítja
a gyerekek számára a változatos szabadtéri tevékenységeket. Udvari játékaink környezetbarát
anyagból készültek, és többféle módon hozzájárulnak a gyermekek mozgásfejlődéséhez. A
szabadlevegőn történő futkározáshoz, kocogáshoz megfelelő füves területet biztosítunk. Az
állandó folyadékpótlási lehetőséget kültéri ivókúttal biztosítjuk a gyermekek számára.
A családi nevelést kiegészítő, a szülőkkel szorosan együttműködő óvodai programot
készítettünk.
Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek
környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része
a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása.
Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások
kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a
mindennapi mozgásos tevékenységek által.
Óvodai rendezvényeink a családok közösségi életét is gazdagítják.
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2.

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI

A környező világ iránti érdeklődésünk velünk
születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult
és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.
Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő
múlásával vagy az élet megpróbáltatásai
közepett kihűl, de vannak olyan szerencsések,
akiket életük végéig hevít." (Gerald Durell)
Meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a természetben való viselkedés, a
környezetünk élőlényeivel szemben tanúsított magatartás is része a társadalmi beilleszkedés
folyamatának.
Éppen ezért e viselkedési magatartás bizonyos alapelemei korai gyermekkorban alakíthatók
ki. A természet-szeretet és művészet azonos tőről fakad. Érzékenység, érzelmi telítettség, lelki
rezonancia szükséges az átéléshez. Az azonosulási képesség azok számára adatott meg, akik
önmagukon felülemelkedve képesek beleélni magukat a másik helyzetébe legyen az akár
kőszikla, bársonyos moha, vagy levélen csillogó harmatcsepp. A természetből adott minden
létezőre csodálattal figyelünk, legyen az egy kavics a patakparton, vagy felhő az égen.
Óvodánk hitvallása, olyan gyermekeket nevelni, akik képesek felismerni környezetünk- és a
természet védelmének fontosságát. Akik a növényekre és állatokra, mint élőlénytársakra
tekintenek, képesek velük harmóniában élni és a természeti örökséget megbecsülni.
Nevelési alapelveink:
A gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, önállóságának biztosítása.
A gyermekek jogainak érvényesítése, a családi és az óvodai nevelés összhangjának
biztosítása, gyermekvédelem.
A gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő képesség, illetve személyiség fejlesztése, a
tevékenységi rendszeren keresztül, tanulási zavarok megelőzése szakértők bevonásával. A
nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi,
vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekek
nevelése
speciális
ismereteket,
sajátos törődést igényel a szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus,
konduktor) közreműködésével.
Programunk gondoskodik a nevelési alapelvek megvalósítása érdekében
A gyermekek személyiségi jogainak teljes elfogadásáról, személyiségük és képességeik
sokoldalú fejlesztéséről.
Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.
A gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra, e tevékenységeken
keresztül
az
életkornak
megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről.
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A kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről.

3.

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

3.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK
∗ Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt
a
gyermekekkel
minden
csoportban
óvodapedagógus
foglalkozik,
óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
∗ Az óvodánkban a nevelõmunka kulcsszereplõje az óvodapedagógus, akinek
személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésünknek.
∗ Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így
megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába.
∗ Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai
nevelés eredményességéhez.
∗ Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség,
tapintat és az empátia továbbá:
 segítő, támogató, elfogadó, megengedő attitűd
 vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képessége
 differenciált nevelés iránti elkötelezettség
 gyermek- és családcentrikusság
 környezettudatos szemlélet
 közvetítse a művészetek tradicionális értékeit
 a gyermek fejlesztése során alkalmazzon egyéni módszereket.
 tudjon pozitív támogató kapcsolatot teremteni a szülőkkel, a gyermek érdekében.
∗ A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak
megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat és
pedagógiai asszisztenseket is.

3.2 TÁRGYI FELTÉTELEK
8 csoport, maximális férőhely 200 fő
A pedagógiai munkánk megvalósulását segítik a következők:
∗ Világos, esztétikusan berendezett csoportszobák.
∗ Tágas, zöld udvar, lombos fákkal
∗ Tornaterem
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3.3 NAPIREND JAVASLAT AZ ÓVODAI PROGRAMHOZ:
Nyitástól – ebédig
Szabad játék
Folyamatos reggeli (Előtte és utána testápolási teendők)
(5-35 perces csoportos
Játékba integrált tanulás benne, az óvodapedagógus által
kezdeményezett cselekvő, felfedező, komplex játékos
foglalkozások szervezése)
tevékenységek
- beszélgetés
- verselés, mesélés, dramatikus játék (drámajáték), bábjáték
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc
- a külső világ tevékeny megismerése, benne matematikai
tartalmú tapasztalatszerzés
Szabad játék és játékos mozgás a csoportszobában/
szabadban
Mindennapos szervezett mozgásos játék- benne láb- és
testtartást javító torna
Ebéd (kb. 12-kor)
Testápolási teendők
Ebéd
Testápolási teendők
Ebédtől – Uzsonnáig
Mese
(kb.12:30-14:30)
Pihenés, folyamatos felkelés
Uzsonna (kb.14:30-tól)
Testápolási teendők
Uzsonna
Testápolási teendők
Uzsonnától- Az óvoda zárásáig Szabad játék
(kb.15:00-től)
Mozgásos játékok a csoportszobában és a szabadban
Választható párhuzamos tehetséggondozó gazdagító
tevékenységek
Cselekvő, felfedező kezdeményezett, komplex játékos tevékenységek (Játékba integrált
tanulás)
∗

A tevékenységeket nem választjuk szét foglalkozási ágakra, hanem valljuk, hogy
„minden – mindennel” összefügg.

∗

Az egyes művészeti területek szorosan összekapcsolódnak, témájukat az évszakok és az
ünnepek határozzák meg.

∗

A szervezett tanulás munkaformái: frontális, mikro-csoportos, egyéni

∗

A nap folyamán a szabad játék biztosítása mellett, 5-35 perces csoportos foglalkozások
szervezése: 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete:30 perc, 4-5 évesek napi
szervezett tanulási időkerete:40 perc, 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete:60
perc

Heti rend javaslat az óvodai program nevelési gyakorlatához
A hét 5 napjából:
5 nap játékba integrált tevékenységek komplex módszerrel, ebből
1 nap „kiemelt mozgásos” nap
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4.
A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK
Óvodánk óvodapedagógusai közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének
felmérésében, megelőzésében és megszüntetésében. Ennek során, amennyiben a veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk, együttműködünk
a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó
más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal.
 A nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős személyéről, elérhetőségének helyéről, idejéről.
 Ha a gyermek a *Közoktatási Törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai
nevelésben és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt az óvoda
vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes gyámhatóságot és az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási
hivatalt. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek
érdekeit szolgáló feladatokat.
*Kt. 24. § (3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni.

5. A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE
-

-

-

6.

Az év megkezdésekor, illetve szükség szerinti gyakorisággal (pl. kirándulás előtt) az
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük a gyermekekkel az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és elvárható
magatartási formákat. Felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrásokra. Az ismertetés
tartalmát dokumentáljuk.
Az óvoda házirendjében meghatározzuk a felnőttek számára azokat a védő, óvó
előírásokat, amelyeket a gyermekek óvodában tartózkodása során szem előtt kell
tartaniuk.
Az óvoda SZMSZ–ben meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket a vezetőnek, az
óvodapedagógusoknak illetve az alkalmazottaknak a gyermekbalesetek megelőzésében
illetve baleset esetén el kell végezniük.

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

6.1. Óvoda — család
Az óvoda, a családdal együttműködve, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek harmonikus
személyiségfejlődését.
Alapelvünk, hogy a szülőkkel korrekt partneri együttműködést valósítsunk meg.
Óvodánkban a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, szülői
szervezetet (közösséget) hoznak létre. A szülői munkaközösség az óvodai közösség szerves
része. Munkájukat az óvodavezető és a csoportos óvodapedagógusok segítségével munkaterv
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alapján végzik. Nevelési év elején a szülők csoportonként 3 főt választanak maguk közül, akik
egy főt választanak a szülői szervezet elnökévé.
A kapcsolattartás formái:
∗ Családlátogatás: a szülőkkel való egyeztetés alapján történik.
∗ Napi kapcsolattartás a szülőkkel: A gyermekekkel történt napi lényeges eseményekről
minden nap lehetőségük van a szülőknek a tájékozódásra, melynek formáját a házirend
szabályozza.
∗ Szülői értekezletek, fórumok: A nevelési év folyamán több alkalommal van lehetőség
arra, hogy a szülők az őket érintő pedagógiai kérdésekről tájékozódjanak. (Pedagógiai,
pszichológiai, mentálhigiénés kérdések stb.)
∗ A szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos formái óvodánkban:
OVI-NAP― óvodai nyíltnap: az óvodai beíratások előtt, lehetőség nyílik arra, hogy az
érdeklődő szülők bepillantást nyerjenek óvodánk változatos és tevékenységekben
gazdag életébe.
• Látogató napok: lehetőség a szülők részére gyermekük tevékenység közben való
megfigyelésére
• Családi játszó délután az Állatok Napján
• Nyitott napok: Karácsony, Farsang idején közös játék a szülőkkel
• Szülők Bálja: Az óvoda dolgozóinak és a családok kapcsolatának erősítése
• Családi kirándulások
• Családi Gyermeknap
∗ Családi Sportnap.
∗ Játszóházak
∗ Fogadó óra: A szülők igényeik figyelembe vételével szervezzük. Az év folyamán,
előzetes időpont-egyeztetéssel a szülők rendelkezésére állnak az óvodapedagógusok és
az óvodavezető.
•

∗

A szülő jogszabály szerinti tájékoztatása gyermeke fejlődéséről

6.2. Óvoda ― bölcsőde
∗ Látogatások, tapasztalatcserék,
∗ Oviszínházba bölcsisek meghívása
∗ Az óvodai beíratások előtt az intézmény vezetője tájékoztatót tart a bölcsődékben az
óvodában folyó nevelési programról a nevelési folyamat biztosítása érdekében.
6.3.Óvoda ― iskola
∗ Nevelési programunk fontos eleme az szomszédos iskolával iskolákkal való szoros és élő
kapcsolattartás, mellyel az iskolába menő gyermekek zökkenő-mentes beilleszkedését
kívánjuk elősegíteni.
∗ Az iskolások vendégszereplésének lehetővé tétele az óvodai ünnepségeken,
ünnepélyeken.
∗ (pl. Karácsony, Mikulás, Gyermek-nap, kenyérsütés stb.)
∗ Részvétel az iskolai bemutató órákon, tapasztalatcsere az iskolai programokról, tanítási
módszerekről az óvodásgyermekek és óvodapedagógusok együttes részvételével.
∗ Az éves munkaterv elkészítésénél tájékoztatjuk egymást programjainkról, időpontokat
egyeztetünk.
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∗

Különösen fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a környező iskolával.

∗

Volt óvodásaink iskolai fejlődésének nyomon követése bemutató órák látogatásával

∗

Közreműködünk az iskola által szervezett „Iskola hívogató” programok lebonyolításában

6.4.Óvodánk kapcsolatai más óvodákkal
Kölcsönös tapasztalatcserékre, látogatásokra törekszünk más óvodákkal, hogy megismerjük
nevelési programjukat, és a különböző nevelési módszerek megvalósításának módjait, jó
gyakorlatait. Konkrét megvalósítási gyakorlatát az éves munkaterv tartalmazza.
6.5.Óvoda ― közművelődési intézmények
Budapest város és környéke közművelődési intézményeinek kínálatából óvodánk úgy válogat,
hogy az egyes programokat, lehetőségeket, a mindennapi nevelőmunkába beépítve, nevelési
programunkat szolgálva használjuk fel.
Budapesti Állatkert és Budakeszi Vadaspark Fővárosi Állat- és Növénykert (környezeti
nevelés)
Irodalmi munkaközösségünk színháza Színházak (anyanyelvi nevelés)
Múzeumok (vers-mese, vizuális nevelés, anyanyelvi nevelés, környezeti nevelés)
Könyvtárak (anyanyelvi nevelés)
Füvészkert (környezeti nevelés)
Természettudományi Múzeum (környezeti nevelés)
6.6.Óvodánk kapcsolatot tart az alább felsorolt intézményekkel
1. Pedagógiai szakszolgálat intézményei
2. Pedagógiai szakmai szolgáltatók
6.7.Óvodánk egyéb kapcsolatai
Egészségügyi szervek: védőnő, gyermekorvos, gyermekfogászat, ÁNTSZ
Gyermekvédelmi intézmények: Gyermekjóléti Szolgálat .A gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatokat óvodapedagógusaink a gyermekvédelmi felelős irányításával
végzik. A konkrét feladatokat az éves gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza.
6.8.Kapcsolattartás a fenntartóval
Éves munkaterv szerint

7. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA
Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakozását elősegíteni, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével, ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek
ellátását is.
Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és
alapvető szabadságok tiszteletben tartására kell irányulnia. A fejlődő gyermeket különleges
védelmünk illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben
óvodánk kiegészítő szerepet tölt be. Óvodánk a családdal együtt felelős azért, hogy a gyermek
személyiségének
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alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek és az együtt elért eredmények
megalapozzák az iskolai nevelést, oktatást.
A sokoldalú nevelőmunkánknak át kell fognia a gyermeki személyiség egészét és az érzelmi
biztonság-burok rendszerében biztosítanunk kell mind a testi, mind az érzelmi és közösségi
fejlődést, valamint a környezetesztétikai befogadásra képességet.

8. ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATA
Óvodai nevelésünk feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, ezen belül:
8.1.AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKITÁSA
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének
alakítása, testi fejlődésük elősegítése.
1. A gyermekek gondozása, mozgásigényük és testi szükségleteik kielégítése









A gyermekek gondozásának alapvető feltétele, a gyermek-felnőtt közötti meghitt,
elfogadó viszony.
Óvodapedagógusaink a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákkal együtt, a
fokozatosság betartásával törekednek arra, hogy a gyermekek egyre önállóbbak legyenek.
Tudomásul vesszük, hogy a gyermekeknek egymástól eltérő étkezési szokásaik vannak.
Arra törekszünk, hogy a család segítségével megismerjük és elfogadjuk a gyermekek
étkezési szokásait. Később fokozatosan ösztönözzük a gyermekeket a különböző
változatos és egészséges ételek elfogyasztására (zöldség-gyümölcsnapok).
Az gyermekek heti étrendjét dietetikus szakemberrel állíttatjuk össze, annak érdekében,
hogy a vitamindús, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag, kellő fehérjét tartalmazó,
zsírszegény étrendet tudjunk biztosítani.
A testápolási tevékenységekhez olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek
fokozatosan önállóan végezhessék el az ezzel kapcsolatos feladataikat.
A mindennapi szabad és szervezett mozgás fontos eleme pedagógiai programunknak,
melyre a csoportszobákban és a játszó udvaron egyaránt lehetőséget biztosítunk.
2. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása






Az óvodában megbetegedett gyermekkel fokozottabb gondoskodással foglalkozunk,
mind addig, amíg a gyermek szülei meg nem érkeznek.
A gondozási feladatok ellátásánál is legfontosabb szempontnak tartjuk a gyermekekkel
való tapintatos, szeretetteljes bánásmódot, a szülőkkel pedig a jó emberi kapcsolat
kiépítését.
A gyermekek egészséges életmódját a változatos egészségfejlesztő testmozgással
biztosítjuk.
3. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása.






Óvodánk helységeinek kialakítása a gyermekek egészséges életmódját szolgálja.
A csoportszobák és az egyéb foglalkoztató helységek esztétikus, nyugtató hatású díszítése
adja a megfelelő környezetet a harmonikus személyiségfejlesztéshez.
Az óvodánk udvarán minden gyermek biztonságosan használhatja a mozgásfejlesztő
játékokat.
A gyermekek szabadtéri tevékenységei alatt is mindig gondoskodunk megfelelő
mennyiségű ivóvízről.
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Az óvoda helyiségein tükröződik az óvodapedagógusok és dajkák esztétikai kultúrája.
Ízléses, természetes anyagokból készült díszekkel történik a helyiségek dekorálása.
A csoportszobák belső terét úgy alakítjuk ki, hogy a különböző tevékenységeknek legyen
állandó helye, úgynevezett „kuckókat” képeztünk, melyek lehetőséget adnak a mikrocsoportos elmélyült játékra és változatos tevékenységekre.

Óvodánkban a mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek,
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

az egészséges táplálkozásra,
a mindennapos testnevelésre, testmozgásra,
a testi és lelki egészség fejlesztésére
a bántalmazás és a bármilyen erőszak megelőzésére,
a baleset-megelőzésre és elsősegélynyújtásra,
a személyi higiénére terjed ki.

Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése.
Az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésre nagy gondot fordítunk a szülők, a
családok aktív bevonásával szervezett programok keretében is. (pl. családi egészségnap,
felvilágosító előadás stb). Az életmód kialakulásában meghatározó a család szerepe. Valljuk,
hogy az egészséges életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el,
tapasztalatok, tevékenységek gyakorlása, ismeretszerzés során.
Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti
közösségünk modellszerepével, viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni a
gyermekekre.
8.1.1. Feladataink:
 A gyermekek önmaguk és környezetük tisztasága és esztétikuma iránti igényük
fejlesztése
 Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása, az egész nap folyamán
történik, ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív megerősítés módszerét
alkalmazzuk.
 Tisztálkodás, WC-használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes,
rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében történik, az intimitás
tiszteletben tartásával és a nemi identitás figyelembevételével.
 Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek,
mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz,
kompetenciájához, fejlődési üteméhez.
 A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk (csoportszobákban
udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, a szellőztetésre,
fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra.
 Az étkezési kultúra alakítása- és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is
építünk.
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A korszerű táplálkozásra a közétkeztetésben is törekszünk, ami kiegészül a rendszeres
zöldség és gyümölcsnapokon való, nyers formában történő zöldség és
gyümölcsfogyasztással is.
A tisztított víz fogyasztására egész nap folyamán lehetőséget teremtünk, ösztönözzük
a gyermekeket az elegendő mennyiségű vízfogyasztásra.
A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek
összehangolásával történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából fejlettségéből
adódó különbségeket.
Délutáni pihenést segíti a rövid mese- vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás.
A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat, és
az „otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játékalvókák” használatát.
A szabad levegőn való tartózkodás fontos eleme a napirendünknek.
A túlzott UV-sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a
szabadlevegőn.
Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és
biztonságos legyen.
A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben a terem
vagy a terep erre lehetőséget biztosít.
A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a nevelési
rendszerünkben.
Rendszeres orvosi ellátás szervezése, szűrővizsgálatok
Rendszeres egészségügyi szűrés: tartás, hallás, látás, fogászat, belgyógyászat.
Pozitív viszonyulások kiépítése az orvossal, a gyógyító eljárással kapcsolatban
Prevenció és korrekció szükségességének felmérése.

Óvodánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse az óvodásgyermekek
kiegyensúlyozott pszichés fejlődését, támogassa a környezethez történő alkalmazkodást,
felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal
szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a
személyiséget érő változásokra.
8.1.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére










A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, tisztálkodnak, fogat
mosnak, fésülködnek
Zsebkendőjüket önállóan használják
Önállóan eldöntik, hogy miből mennyit fogyasztanak. Önállóan töltenek vizet
(folyadékot) maguknak
Készségszinten használják az étkezéshez szükséges evőeszközöket.
Étkezés közben halkan beszélgetnek.
Megfelelően használják a „kérem, köszönöm” szavakat.
Önállóan öltöznek, ruhájukat képesek ki-be gombolni. Cipőjüket be tudják fűzni, kötni.
Környezetükben a szokásrendszernek megfelelően rendet tartanak, raknak.
Egészségtudatos magatartás kialakítása
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8.2.Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok célja a gyermekek egyéni érdekeinek,
tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül a csoport normái
alapján.

Szeretetteljes, családias légkör biztosítása.













Családias légkörben zajlik óvodai életünk, ennek előfeltétele, hogy óvodapedagógusaink,
és a dajkák barátságos, otthonos környezetet teremtsenek a gyermekeknek.
Programunk megvalósításának fontos feltétele, hogy az óvoda alkalmazottai és a
gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát
pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszere van, amely
elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését.
A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott helyet biztosítunk, mellyel
el kívánjuk érni, hogy a gyermekek a közösségen belül is, mint egyén, nagy hangsúlyt
kapjanak.
Óvodánkban az „elfogadás” ideje alatt a gyermekek fokozatosan ismerkednek az óvoda
épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel. Kezdetben minden
megnyilvánulást természetesnek veszünk. Nagyfokú gyöngédséggel és türelemmel
vesszük körül a gyermekeket, hogy hozzásegítsük őket az új környezet fokozatos
elfogadásához.
A gyermekek óvodánkba behozhatják magukkal a kedvenc tárgyaikat (mese párna,
kedvenc plüss figura), hogy az otthonosságot és a biztonságérzetet ezek a tárgyak is
erősítsék.
A gyermekek neveléséhez a szülőkkel, bizalommal teli kapcsolatra törekszünk.
Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkban az odafigyelést, a meghallgatást fontosnak
tartjuk, a gyermekeket a saját érzéseinek elmondására, mások érzéseinek meghallgatására
ösztönözzük.



Óvodánk egyszerre kívánja elősegíteni a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének
fejlődését, éntudatának alakulását, teret engedve az önkifejezõ törekvéseinek.



Alapelvünk, hogy a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, hogy az
emberek különböznek egymástól.



Fontosnak tartjuk, a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken
alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például:
az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül:
önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának),
szokás- és normarendszerének megalapozását.



Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés
alapja.
1. A gyermekek kapcsolatteremtő képességének kialakítása




Családias légkörünk elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, mindehhez
gazdag, cselekvő felfedeztető tevékenykedő életet biztosítunk.
Közös kirándulásokon, programokon együttes élményekkel erősítjük a közösség
formálódását. A vegyes csoportjainkban arra törekszünk, hogy a kortárs kapcsolatokat is
erősítsük.
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Programunk alapelve, hogy az óvodapedagógusaink tudatosan és tervszerűen irányítói és
társai is egyben a gyermekek mindennapjainak.
A gyermekcsoportok előtt álló feladatokat a gyermekek egyéni sajátosságainak
figyelembe vételével alakítjuk ki.

Erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban

Programunkban nem csak, hogy el kell viselni a „másságot”, de együtt élünk a
sokszínűséggel, sőt örülünk a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Ez
pedig nem más, mint az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek,
anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy csoport
(esetünkben egy gyerekcsoport) együtt kell, hogy éljen napi több órán át. Nem célunk az
eltérő értékek összemosása, egyesítése, nem célunk az „egyformásítás”, de célunk az
együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör kialakítása.
Véleményünk szerint csak az az óvodai csoport válhat közösséggé, amelyikben minden
egyes gyermek önmagában biztos, önálló és mindenkinek vállalható szerepet tölt be.
Egyént nevelünk tehát, de az egyén érdekei csak a „másik” összefüggésében ér valamit,
csak a többiekkel való relációjában válik jelentőssé. A „mi-tudatban”benne van „éntudat” is, az „én-tudat” pedig, adott esetben, „mi-tudattá” alakulhat.
Nevelésünk szerint a szokásrend kialakítása, és az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai
erkölcsi nevelés alapja. Az egyes szokások, együttélési normák „betartatása” tehát nem
azonos időben zajlik az azonos életkorú gyerekeknél sem, viszont az egyes értékek,
szabályok felnőtt általi megítélése azonos kell, hogy legyen. A „kettős mérce” eleve
ellentmond az erkölcsnek. Ezért pl. mindenképpen fel kell venni a szemetet a földről,
mindenképpen segíteni kell, ha valaki elesik stb. A differenciálás tehát abban nyilvánul
meg, hogy kitől, milyen szinten várjuk el ezeket a cselekedeteket. Véleményünk szerint
az egyes reakciók megerősítése, illetve a sajnálkozás, ha az adekvát cselekvés elmarad,
segítheti és meggyorsíthatja a belsővé válást. Véleményünk szerint az igazán hatékony
dicséret a megelégedés, az öröm és sosem a tárgyi jutalom, mint ahogy a szokások
elmaradásánál vagy be nem tartásánál sem jó, ha büntetést kapnak a gyerekek. A többiek,
a gyerekcsoport tagjai amúgy is kifejezik az egyes cselekedetekhez való viszonyukat, ami
szintén a pozitív vagy negatív megerősítés egy szocializált formája, és ez az állapot már
maga a közösségi érzés állapota.
Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban elegendő ha az erkölcsiség az egymásra
figyelésben, az együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, illetve néhány
együttélési szabály betartásában. (köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák
kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet.
Ebben a teljesítményközpontú, elanyagiasodott és individualizált világunkban fontosnak
tartjuk a gyerekek erkölcsi fejlődésének elősegítését.
Közösségi nevelés
A közösségi nevelés az óvodai nevelés másik alapvető átfogó kerete, amely lehetővé teszi a
társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását.
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A gyermeki személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a
gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs és szeretetteli légkör vegye
körül.
Célja a közösségi élet tevékenységi és kapcsolatrendszerében megfelelően alakuljon a
gyermek egyéni és közösségi érzelmeinek, beállítódásának, magatartásának, ezen belül
szokásainak formálódása.
Alakítjuk a szociális érzékenységet, a társas kapcsolatokat, segítségnyújtási készséget.
Az óvodapedagógus feladata
A közösségi élet kerete - a napirend
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a
megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére







A gyermekeknek belső igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak,
szabályainak betartása. Egymást megkérik a szabályok betartására.
Segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival.
Konfliktushelyzetekben társaikkal egyezkednek, megbeszélik a problémát.
Érdeklődnek társaik iránt.
A csoportba érkező társaikat, felnőtteket és vendéget köszönéssel, érdeklődéssel
fogadják.
Ismerik saját képességeiket, de meg tudják fogalmazni hiányosságaikat is.

8.3.AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS, NEVELÉS MEGVALÓSITÁSA
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a kommunikációs kedv
fenntartásával, továbbá az inger- és élmény gazdag környezet megteremtésével, az érzékelés
észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás
fejlődésének folyamatos biztosítása. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a
kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása.





Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző
formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel.
A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve tervezzük és szervezzük a mindennapi
játékba integrált komplex tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy a gyermekek
sok érzékszervre ható és közvetlen tapasztalatszerzés útján jussanak új ismeretekhez.
Feladatunk a gyermekek spontán és szervezett formában szerzett ismereteinek bővítése,
rendszerbe foglalása.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére





Kialakul a gyermekek feladattudata, tudásvágya
Képesek a tartós figyelemkoncentrációra
Fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van
Teret adnak alkotó képzeletüknek
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Mozgásuk összerendezetté, finommotorikájuk fejletté válik

9. ÜNNEPEK AZ ÓVODÁBAN
Óvodai nevelésünkben fontos szerepe van a hagyományoknak és a jeles napokról való
megemlékezésnek. Ilyenkor egész napos vidám ünneplés van intézményünkben.
Gyermekek ünnepei
 születésnap
 névnap
 Mikulás
 Karácsony
 Anyák napja
 Apák napja.
Környezeti jeles napok




Víz napja
Föld napja
Madarak és Fák napja,
Állatok világ napja
 Környezetvédelmi Világnap
 Föld Napja
 Víz Világnapja
 Madarak és Fák Napja.
Természet változásaihoz tartozó ünnepek




szüret
farsang
húsvét

Óvodai nyílt hét vagy nap

9. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS
MEGVALÓSÍTÁSUK
9.1.JÁTÉK
Játék az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége és áthatja az óvodai élet egészét.
Célja: Derűs, nyugodt légkör kialakítása minden óvodás számára. Megteremteni a szabad
mozgás, tevékenykedés, az önállóság, a kezdeményezés az egymás melletti és együttjátszás
lehetőségeit. Testileg, lelkileg egészséges, érdeklődő, kreatív, határozott jellemű, segítőkész
személyiség kialakítása.
Az óvodapedagógus feladatai: - a játékhoz szükséges objektív feltételek megteremtése.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
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tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
A játékidő minél hosszabb és zavartalanabb legyen. Törekszünk arra, hogy az esetleges
várakozási időt tartalmasan töltsük ki.
Hely a játékhoz: A játékhoz szükséges „kuckókat", nagyobb területeket (a mozgékonyabb,
illetve kisebb gyerekek számára) alakítunk ki. Kisebb szőnyegeket, párnákat, laticelt
biztosítunk, hogy kedvük szerint alakíthassanak ki maguk is játszóhelyet.
Lehetőséget biztosítunk a földön, illetve az asztal melletti játékra egyaránt. Bútorok
mozgatásával a tereket
igény szerint alakítjuk.
9.1.1. Játékszerek játékeszközök
A különböző fejlettségű gyerekeknek más a játék eszközigénye.
Szükségesnek tartjuk, hogy folyamatosan bővüljenek a játékszerek, illetve cserélődjenek. E
tekintetben a pedagógusok a gyermekekkel együtt készíthetnek kiegészítő eszközöket,
barkácsolhatnak. A nyitott polcokon a játékszereket, terméseket, természetben gyűjtött
anyagokat összetartozásuk szerint helyezzük el.
 A gyakorló játékhoz: - húzható játékszerek (elsősorban fából) labdák, karikák,
kockák, egymásba rakható-, nyitható játékok,
 Építőelemek (kisebbek - nagyobbak - és egészen nagyméretűek) fából és papírból
elsősorban
 Konstrukciós játékhoz: - Legó-család, puzzle játékok, kirakók, építőkövek,
építőkockák, faépítők stb.
 Készségfejlesztő játékokhoz: didaktikai játékeszközök.
 Szerepjátékhoz: -kellékes-Iáda (kötények, köpenyek, csatok. kendők, kalapok,
szoknyák, ruhák, táskák, szalagok, palástok, koronák, fejdíszek)
 Kincsesláda: dobozok, termények, flakonok,
 Bábozáshoz: bábfal, tapadós filctábla, filcbábok, síkbábok, ujjbábok,
kézbábok,
 Barkácsoláshoz: - szerszámok, ragasztók, barkácsolásra alkalmas
faanyagok, és egyéb természetes anyagok,
 Mozgásos játékokhoz: - labdák, golyók, karikák, babzsák, tornaszerek, homokozó
játékok, biciklik, talicskák, kocsik, dömperek, mászókák.
9.1.2. Élmények nyújtása, játékban való feldolgozása.
A játék – mint gyermeki tevékenység:
 szerepjátékok – család és különböző élethelyzetekről játékok, „eljátszása” az ismert
szerepek felhasználásával.
 építő játékok
 konstrukciós játékok különböző eszközök használatával
 társasjátékok különféle szabályok betartásával
 kirakók és „alkotó”- játékok
 mozgásos, utánzó játékok.
Fontos, hogy a gyermek életkori sajátosságának megfelelően legyen lehetősége az egyedül
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való játékhoz, vagy a társakkal való kapcsolatban szerepek kiosztásával szervezett
tevékenységekhez.








9.1.3. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Képesek kitartóan és kreatívan játszani az adott játékformában, segítség nélkül.
Alkalmazkodnak a szabályokhoz, egymáshoz, ilyen helyzetekben erősödik bennük a
feszültségek és kudarcok tűrésének képessége.
Óvatosan bánnak a játékszerekkel, és más ·használati tárgyakkal.
Elkérik egymástól a kívánt játékot, s képesek kivárni, amíg megkapják.
Társaikat hagyják nyugodta játszani.
Önállóan szerveznek játékokat, szereplőket, szituációkat, maguk osztják fel a
szerepeket.

9.2.Verselés, mesélés, dramatikus játékok
9.2.1. Célja:
A természeti ismeretekhez kapcsolódó irodalmi anyagok felhasználása. Az óvodáskorú
gyermek irodalomszeretetre való nevelése, a szép magyar beszéd gyakorlása, hagyományaink
megismerése. Élménynyújtás az irodalmi alkotásokon keresztül (mese, vers, mondókák).
9.2.2. Az óvodapedagógus feladata
9.2.3. Mese
A gyermekkornak megfelelő meséket (magyar népmeséket) kiválasztunk, szemléltetünk,
hangsúlyozunk. A meséhez megteremtjük a legoptimálisabb alkalmat, helyet, a
legmegfelelőbb légkört.
A mese lehetőleg kapcsolódjon a környezet megismeréséhez. Kapcsolatteremtés a mesén
keresztül a gyermekekkel, mely könnyíti a belső képvilág kialakítását.
Ösztönözzük a gyermekeket gondolataik kifejezésére, szárnyaló fantáziájuk kiaknázására.
Gyarapítjuk a gyermekek szókincsét, a lényegre törő mondatalkotást segítjük.
A napirendben is kiemelt helye van a mesélésnek. Óvodapedagógusaink feladata, hogy
megfelelő hangulatot és nyugodt körülményeket teremtsenek a mindennapi meséléshez.
9.2.4. Vers
Tudatosan megválasztjuk és alkalmazzuk az évszakokhoz, alkalmakhoz, különböző
eseményekhez
kapcsolódó verseket. Törekszünk az irodalmi művek visszaadásánál a hangsúlyos egyéni
versmondásra, javítjuk az elértett szavakat, valamint bátran alkalmazzuk az egyéni
verstanítást - visszamondást.
Mondókák, ölbéli játékok:
Figyelünk arra, hogy a gyermekekhez közel álló tárgyakról, élőlényekről népi szólásokról
szóljanak.
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A gyermekek által szívesen és könnyen taníthatók, fordulatos nyelvi játékokkal tarkítottak
legyenek.
9.2.5. Gyermek tevékenysége
A nap bármely szakában mondogatják a hallott, tanult mondókákat, ringatókat társaikkal
együtt ismételgetik.
A megkedvelt és sokszor hallott (már-már megtanult) meséket dramatizálják.
Alkalmazzák
a
művekben
hallott,
általuk
ezelőtt
nem
ismert
kifejezéseket, vállalkoznak önálló mesemondásra, ezen belül helyes egész mondatalkotásra.
Igényli és örömét leli a naponta elhangzó mesében, versben.










9.2.6. A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
A gyermekek közvetlen környezetük, vagy a természet jelenségeire alkalomszerűen
felidéznek mondókát, verset.
10-12 mondókát, 6-8 verset megjegyeznek.
Hangzás, hangulat, érzelem és alkalom egységében felfogják a mondott, hallott vers
témáját, költői képeit.
Várják,
kérik a mesemondást, megszilárdulnak a mesehallgatáshoz
kapcsolódó szokásaik.
A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni.
Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt
tevékenységükké válik.
Vigyáznak a könyvekre.
Képesek kitalált, saját mese mondására.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: képeskönyvek, bábok, textilek, táskák, ládák.
9.3.MOZGÁS
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az
irányított mozgásos tevékenységekkel. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet
egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív
énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására.
A jól ismert, készségszintű feladatok gyakorlására a köredzést, mint az egyik leghatékonyabb
foglalkoztatási formát alkalmazzuk.
9.3.1. Célja
Testileg, egészségesen fejlődő, megfelelő állóképességgel bíró, aktív mozgáskultúrával
rendelkező gyermekek nevelése.
9.3.2. Az óvodapedagógus feladatai
A gyermekek egészséges, biológiai fejlődése érdekében biztosítjuk a mozgásos
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tevékenységekhez a tiszta, jó levegőjű, balesetmentes környezetet.
Naponta a „mindennapos mozgás” szervezésével változatos mozgási lehetőséget biztosítunk
a gyermek fejlettségi szintjéhez alkalmazva.
A mozgás megszerettetése érdekében törekszünk arra, hogy a mozgás mindig élményt
nyújtson a gyermek számára. Tekintettel az évszakokra is, lehetővé tesszük, hogy a
gyermekek egész évben szabad levegőn is tornázhassanak.
A tevékenységeket úgy szervezzük, hogy a gyakorlat- végrehajtások folyamatosak legyenek,
a lehető legkevesebb várakozási idővel.
9.3.3. A gyermekek tevékenységei
Gyermekek nagymozgásai: járások. futás, kúszás, mászás, futásgyakorlatok,
ugrásgyakorlatok, dobások, labdagyakorlatok.
A mozgásos játékok során valósítjuk meg: támaszgyakorlatok, talajtorna, utánzó
tevékenységek, egyensúlyozó mozgások.
Az irányított mozgások a gyermekek képességeihez mérten a heti rend szerinti időkeretben
ismétlődnek.


























9.3.4. A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Megszeretik és igénylik a mozgást.
Mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé válik.
Cselekvőképességük gyors, mozgásukban kitartóak.
Az ismert vezényszavakra végrehajtják a feladatot.
Képesek zenére egyöntetűen mozogni, gyorsabb, lassabb ritmusra, ritmusváltásra.
Megadott irányba kikerülik az akadályokat, lépve, futva, ugorva.
Járás, futás közben képesek irányváltoztatásra.
80 cm magasból mélyugrással, karlendítéssel, zárt-lábra érkezéssel ugranak.
Rézsútos padon fölfelé, lefelé haladnak karhúzással, -tolással háton-hason.
Képesek egyes testrészre koncentrálni ( pl. sánta róka).
Bordásfalon kereszt fogással haladnak
Zsugorkanyarulati ugrással zsámoly felett átugranak.
Falnál segítséggel kézállásba lendülnek.
Eszközöket biztonsággal használják.
Folyamatos labdavezetésre képesek, kétkezes alsó és felső dobásra, labda-elkapásra
képesek.
Képesek célba-dobásra.
Átfutnak hajtott kötél alatt.
Futás közben testrészüket azonosítják (sarokemelés, lábérintés).
Egymáshoz alkalmazkodva páros gyakorlatvégzésre képesek.
Egyéni, csoportos, mozgásos játékot játszanak.
Képességeikhez mérten önállóan, bátran, egymáshoz alkalmazkodva hajtják végre a
kért feladatot.
Segítik egymást, elismerik mások sikereit.
Betartják a szabályokat.
Az ismert vezényszavakra hajtják végre a feladatokat.
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Óvják a tornaeszközök és egymás testi épségét.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: bordásfal, tornapad, labda, karika, babzsák, szalag,
zsámoly, szőnyeg
9.4.Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel
való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás
a belső képek gazdagítására épül.
A vizuális nevelés a kreativitás, az alkotó képesség megnyilvánulásának egyik fontos eszköze.
9.4.1. Célja
Formálja a gyermek képzeletét, gazdagítja élmény és fantázia világát. Megismerteti e nevelési
terület sokrétű tevékenységévei természetes anyagok, eszközök használatával. Kézműves és
más technikával alkotási vágyát felébreszti, fejleszti. Gyarapítja színérzékét, formaismeretét,
térbeli tájékozódását. Segít meglátni a szépet. Formálja a gyermekek ízlését,
mozgáskoordinációját.
9.4.2. Az óvodapedagógus feladata
Megfelelő feltételek biztosítása az ábrázoló és konstruáló képesség fejlődéséhez (hely, idő,
eszközök,
élmények).
Fejlesztjük a gyermekek képi gondolkodását.
Gyakoroltatjuk az esztétikus környezet felismerését, óvását, alakítását.
Fejlesztjük a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség alakulását művészi rajzok,
festmények szobrok, népi alkotások bemutatásával.
Felhasználjuk a természet kínálta lehetőségeket és anyagokat az ábrázolási tevékenységek
megtervezésénél.
Megismertetjük a gyermekekkel a különböző anyagokat, felhasználásuk technikáját.
Fejlesztjük az eszközök használatának, karbantartásának szokásait, a balesetet megelőző
szabályok betartását.
9.4.3. A gyermek tevékenysége
A gyermekek a csoportszobában és a szabadban többféle ábrázoló- építő- alakító
tevékenységet végeznek játékidőben és foglalkozások formájában.
Élményeiket, tapasztalataikat jelenítik meg síkban és térben. Fantáziájukat használva
alakítják saját formanyelvüket. Ábrázolás - építés - alakítás közben megismerkednek a
munkafogásokkal, a technika alapelemeivel. Alkotó tevékenység közben is ismerkednek a
természettel, a természetes anyagokkal, felhasználják ábrázoló és barkácsoló
tevékenységeikben.
9.4.4. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
 Biztonsággal, helyesen fogják a ceruzát, kezelik az ecsetet, használják a tűt, ollót,
ragasztót, keverik a festéket.
 Tudnak részeket összeilleszteni, különböző alakú, formájú dolgokat ábrázolni.
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Az arányokat felismerik, helyesen alkalmazzák.
Figyelnek a munka minőségére, tisztaságára, sokszínűségére. Képesek
díszítőelemeket ritmikusan alkalmazni.
Tudnak cselekvést ábrázolni.
Hajlandóságot mutatnak közös alkotásnál az együttműködésre, (pl. téli kép ragasztása,
tépés, gyűrés, vágás, ragasztás stb.)
Szívesen választanak önállóan ábrázoló tevékenységet.
Az anyagokkal takarékosan bánnak, az eszközökkel balesetet nem okoznak.
Képesek elképzelés után ábrázolni, verset, mesét illusztrálni.
Alakul az önkritikájuk, a másik gyermek munkájának bírálata, javítják saját
alkotásaikat.
Bátrak, ötletesek a téralakításban, építésben.
Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére.
Tudnak zárt és nyitott tereket létrehozni, az építmény egyensúlyát megteremtik.
Tudnak formákat mintázni elképzeléseik és megfigyeléseik alapján.
Önállóan hajtogatnak különböző formákat.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: papírok, olló, ragasztó, ceruza, ecset, zsírkréta,
festék,

9.6.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok
megismerését, továbbélését segítik.
A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás örömét jelenti, oly
módon, hogy minden táncos alkalom az együttes mozgás örömét adja a gyermekek számára.
Az óvodai táncok elsősorban az ugrósok megismertetése jelenti, mert ezek egyszerű
motívumokat tartalmaznak. Fontos a tánclépések minta szerű bemutatása.
9.6.1. Célja
A zene iránti érdeklődés felkeltése, a zenei anyanyelvi kultúra megszerzése, megalapozása.
A közös éneklés élményének birtoklása. Az énekes játékok örömet nyújtó igénylése,
gyakorlása. A gyermekek
énekhangjának ápolása, fejlesztése.
9.6.2. Az óvodapedagógus feladata
A zene szeretetére való nevelés.
Megfelelő légkör megteremtésére törekszünk.
Megfelelő zenei anyag összeállításának gyakorlásához (megtanításához) elsősorban Kodály
Zoltán és Forrai Katalin óvodás dalait használjuk.
Évszakonként a természethez kötődő és alkalmi - (más népek zenéjére) énekek, énekes játékok
helyes megválasztására törekszünk.
Sok élő zenei élményt nyújtunk.
A tanult anyagot alkalomszerűen ismételjük.
Hangszereket használunk, megismertetünk: dob, triangulum, xilofon, stb.
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9.6.3. A gyermek tevékenysége
Szívesen játszanak énekes játékokat, mondókákat, dalokat egyéb tevékenység közben is. A
csoportszobában és a szabadban játékteret alakítanak ki körjátékokhoz.
Megtanulnak helyes testtartással megfelelő tempóban körben járni, egyszerű tánclépéseket
alkalmazni.
Megtanulják a megfelelő hangerő és hangmagasság alkalmazását.
9.6.4.

















A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A hangtávolságokat tisztán énekeljék ki.
Felismerik az óvó által dúdolt éneket - ők is dúdolnak.
Ismerik a halk-hangos, a magas-mély közötti különbségeket.
Bátran alkalmazzák a dallambújtatást ismert énekeken.
Felfigyelnek a különböző hangszerek hangjaira, csoportosan, egyénileg (zenekar)
alkalmazzák is (ütempálca, cintányér, dob stb.).
Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától.
Egyéni kezdéssel tiszta hangon énekelnek.
Tudnak körformában játszott játékoknál körben járni, szép testtartással tánclépéseket
alkalmaznak.
A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat, táncokat
Betartják az énekes játékoknál tanult szabályokat.
Napközben bármikor kezdeményeznek gyermekdalokat, mozgásos játékokat,
mondókákat.
Mondókázás közben alkalmazzák a normál, gyors- lassú tempós járást, mondókázást.
Vigyáznak az ütemtartásra, (lépés egybekötött tapssal más mozgással).
Igénylik a kapcsolatteremtésben, társas tevékenységben az együtténeklést, játékot.
Zenehallgatásnál figyelnek, beszédfegyelmük fejlődik.
Tanult versekre is próbálnak dallamot kitalálni.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: dob, ritmusbot, cintányér, triangulum,
9.6. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
9.6.1. Célja:
A társadalmi és természeti környezet megismerése. Környezetvédelem, környezetünk formai,
mennyiségi és téri viszonyainak tapasztalása. Környezetalakítás, környezetesztétika.
Környezeti kultúránkhoz tartozó esztétikai nevelés. Megfigyelő képesség és gondolkodás
képesség fejlesztése.
9.6.2. Az óvodapedagógus feladata
A szűkebb és tágabb környezet megismerésére a tapasztalatok, ismeretek gyarapításával,
feldolgozásával felkeltjük, illetve ébren tartjuk a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését,
kielégítjük megismerési vágyukat. Elősegítjük, hogy maguk fedezhessék fel környezetük
tárgyait, jelenségeit.
Lehetőséget adunk a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több
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szempontú felidézésére. Figyelembe vesszük a gyerek természeti és társadalmi környezetére
vonatkozó meglévő tapasztalatait.
Ökológiai szemlélet megalapozása, formálása. Környezetbarát életvitel, környezettudatos
magatartás igényének kialakítása.
Legyen alkalmunk közvetlen módon találkozni a természetvédelemmel. Az előzetes
tapasztalatokra támaszkodva vezetjük rá a gyerekeket a legfontosabb ismertetőjegyek,
hasonlóságok, különbségek, összefüggések észrevételére és ösztönözzük őket, hogy
megfigyeléseiket szóban is fejezzék ki.
Sokszínű tevékenységgel és élményekkel alapozzuk meg a gyermekeknél a természetbarát
szemléletet, az esztétikus környezet iránti igényt.
Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek
fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható
fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartásformálás
megalapozására, alakítására.
Az óvodánk szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik.
 A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építve a
fejlődést elősegítő tevékenységeket tartalmaz a fenntarthatóság pedagógiája iránti
elkötelezettséggel.
 A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi
feladatokat kiemelten kezeljük a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás,
faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás,
energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti
környezet védelme stb.).
 Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók
a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.
 A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor,
hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek
megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése,
eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek
használata, kirándulások stb.)
 A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve
alapján a cselekvő, felfedező tevékenységszervezés módszerével zajlik.
 Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a
tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi
tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív
tanulás, erdei óvoda stb.)
 Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a
szülők bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban zajlik.
 Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi
hagyományaihoz. (természet-ünnepek, egészségi jeles napok, madar-fák napja, a víz
világnapja).
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 Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és ez a
mindennapi munkájukban is megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi
életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az
ökológiai szemléletformálásra, megalapozására. (Kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot!
ne folyasd a vizet feleslegesen!)
 Az óvodaépületünk helyiségeinek berendezése tükrözi a környezetbarát szemléletmódot,
Az óvoda berendezését az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jellemzi, helyi
sajátosságok figyelembevételével a természetes anyagok felhasználása érvényesül.
 A gyerekek által használt eszközöket vásárlásánál is prioritás a környezetbarát eszközök,
játékok beszerzése.
 Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a
természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. A gyermekek a munka
tevékenységen belül növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el, az egészségügyi
előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.
 Az óvodánk udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől.
 Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és
virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó stb.
 A gyermekek kertgondozáshoz kerti szerszámokat használnak.
 Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a
gyermekek játékának. Udvari árnyékolók és ivókút illetve a folyamatos vízívási lehetőség
biztosított. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő
áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.
 Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany-, a vízhasználat és a fűtés
terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a
világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC
öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz rendelkezésre áll.
 A levegő illatosítására gyógynövények használjuk. (nem használunk hajtógázos
légillatosítókat).
 A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag
stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.).
 A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében
(ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul.
 Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, a papír
beszerzésekor az újra papír vásárlására törekszünk.
9.6.3. A gyerekek tevékenysége
 Ismerkedjenek óvodai környezetükkel, a velük foglalkozó felnőttekkel
 Játsszanak szimulációs játékot a családról.
 Ismerkedjenek testükkel (kéz, láb, fej, szem, fül, orr, száj) azok funkcióival,
ápolásukkal, valamint az orvos munkájával.
 Gyakorolják a gyalogos közlekedést az utcán, kirándulásokon, és egyéb helyszíneken
(múzeum, állatkert) Ismerkedjenek a papír és növényi hulladék újra hasznosításával
(szelektív hulladék gyűjtés, komposztálás).
Figyeljék meg az évszakokat:
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időjárás változásait - növények változásait
állatok viselkedését,
 színek változásait
Szerezzenek tapasztalatokat
 természetes környezetükről,
 növényekről,
 állatokról,
 épített környezetükről,: építményekről, tárgyakról.
Vegyenek részt a kerti munkálatokban.
Védjék a növényeket és gondozzák a csoportban és az óvoda környékén élőket.
Végezzenek alkalmi és folyamatos megfigyelést, gyűjtést, játsszanak szimulációs játékokat.
Tapasztalataikat dolgozzák fel egyéb tevékenységeken keresztül is.
Aktívan vegyenek részt környezetük esztétikus kialakításában.


9.6.4. CSOPORTSZOBA
E feladat megvalósításhoz fontosnak tartjuk a csoportszobában kialakított természetsarkot,
mivel a sokoldalú gondozási feladatok ellátása közben a gyerekek megtanulják, hogy a rájuk
bízott élőlényekről rendszeresen gondoskodjanak. A szépen kialakított természetsarok, dísze
a csoportszobának.
A gyerekek ezúton is megtanulják értékelni a szépet és felelősséget éreznek iránta. Mindig a
legmegfelelőbb helyet jelöljük természetsaroknak, olyan növényeket választunk ki
gondozásra, amelyek a csoportszobánk adottságai között megélnek, s a gyerekek gondozó,
ápoló tevékenységét nem sínylik meg.













9.6.5. Természetsarok
növények
florárium,
állatok
akvárium
terrárium
tárlatok, gyűjtemények: kavics, toll, levél, termések, stb.
vizsgálódások anyagai: csíráztatás, hajtatás,
halmazállapot változás, ülepítés, kristályosítás, stb.
9.6.6. A vizsgálódások dokumentációja
évszak naptár
időjárás naptár
növekedésmérce, stb.

9.6.7. ÓVODAKERT
A pedagógiai munkánk szerves része az óvoda udvara, ha a gyermek
tevékenységének színterévé tesszük.
Olyan feltételeket kell teremtenünk, amelyek sokoldalú, színes tevékenységet biztosítanak a
gyermekek számára, miközben a természet tárgyairól, jelenségeiről spontán, valamint általunk
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irányított tapasztalatokat szereznek.
A fák, bokrok az évszakok változásait is mutatják számunkra. Megfigyelhetjük, hogy néz ki
tavasszal, nyáron, ősszel, télen ugyanaz az udvar. Van veteményes kertünk és virágos
kertünk is, ahol magunk ásunk, gereblyézünk, veteményezünk, öntözünk, gyomlálunk szükség szerint.
A gyermek munka jellegű tevékenysége arra irányul, hogy örömet ébresszen az elvégzettek
nyomán, valódi munkamagatartást alakítson ki.
A kertet úgy terveztük, hogy a gyerekek tevékenykedjenek benne és ez biztosítsa a gyermek
intenzív kapcsolatát a természettel. Udvari életünk keretében madárvédelemmel is
foglalkozunk. A madarak életének egy része "előttünk" zajlik le, megismerik, megszokják,
megszeretik őket. Ezzel tudatosíthatjuk hasznosságukat, védelmük szükségességét. A
madárvédelem, itt nálunk a lakótelepi óvodában is lehetséges. Az életkörülmények
megváltozása, a természetes és mesterséges környezet arányának eltolódása nyomán egyre
több madár szorul a városokba, mégpedig nem csak télen, hanem nyáron is.
A feketerigó például lassan teljesen városlakó lett a fával beültetett tereken él legszívesebben.
Egész télen nálunk marad. Olyannyira, hogy már óvodai kertünkben is fészkel, sőt költ ez a
madár.
A téli madárvédelem is főszerepet játszik életünkben, madáretetőket helyezünk ki,
gondoskodunk az eleségről, szalonna darabkákat kötözünk fel a fákra. Örömmel fedezzük fel
a csipegetés nyomait és az elhullott tollakat az etetőben, ami azt bizonyítja, hogy látogatták
az eleséget kis barátaink. Ha a gyerekek látják és gyakorolják a madarak etetését, a szerető
gondoskodást, megfigyeléseikkel gyarapszik ismeretük.
9.6.8. KIRÁNDULÁSOK
Sokat járunk kirándulni az óvoda környékére is, mert gyalog elérhető közelségben van egy
kiserdő, a Szilas-patak, és a kerületi önkormányzat által "Tájvédelmi körzetté" nyilvánított
terület, a Szilas-tó.
Az élőlényeket nem csak megnevezzük, hanem jellegzetességeikre is felhívjuk a figyelmet.
Nincs gond a mutatós virágok és a színes lepkék esetében, de érdekessé kell tennünk pl. a
csalán és a "nem szeretem"
állatok bemutatását is. Célunk az, hogy megismerjük azokat az élőlényeket, amelyek
körülvesznek bennünket. Észlelhetik, hogy bizonyos élőlények mindig meghatározott
feltételek között fordulnak elő.
Minden élőlény fontos abban az életközösségben, ahol él, meghatározott szerepe van
mindegyiknek.
Tervezetten eljutunk távolabbi helyekre is, ahol másfajta élőlényeket figyelhetünk meg.
9.6.9. Távolabbi kiránduló helyeink
Margit-sziget, Fővárosi Állatkert, Budakeszi Vadaspark, Normafa, Szemlőhegyi Barlang,
Visegrád - Mogyoróhegy, Fóti Somlyó, Üllő Dóra Major, és más könnyen megközelíthető
természetvédelmi terület –pl táborozási lehetőség Bernecebarátiban.
Minden alkalommal felkészülünk a kirándulásra. Vigyázunk az erdőre, betartjuk a
szabályokat. Mindig az erdei úton, ösvényen közlekedünk. A szemetet zacskóba gyűjtjük, és
a szemetesbe helyezzük el. Csak lehullott leveleket, terméseket gyűjtünk. Csöndben, halkan
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járunk és figyelünk. Az erdő virágai ott szépek ahol vannak, ha nem szedjük le, sokáig
díszlenek mindenki örömére. Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy ott az erdőben mi vagyunk
a vendégek.
A csoportok kiválaszthatják, hogy melyik kirándulóhelyen vizsgálódnak, különböző
évszakokban.
A nyári időszakban szervezett táborozások során az év közben szerzett tapasztalatainkat
elevenítjük fel, mélyítjük el. A tábor adta lehetőségek szerint új ismereteket gyűjtünk.
9.6.10. CSALÁDI KIRÁNDULÁSOK
A szülőkkel való jó kapcsolat, családi kirándulás, aminek mindig különleges bensőséges
hangulata van, a környezeti nevelés szempontjából fontos tényező. Egyfelől azért, mert az
óvoda nevelő tevékenysége kihat a szülőkre, a gyermekek révén felvilágosítja, tanítja a
szülőket is.
Másfelől tudatosítja a szülőkben a példamutató magatartás jelentőségét azáltal, hogy bevonja
őket a környezeti nevelési feladatok megoldásába.


















9.6.11. A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Ismerik lakásuk címét, szüleik foglalkozását.
Gyakorlottak az elemi gyalogos közlekedési szabályok betartásában.
Ismernek közlekedési eszközöket, hajót, vonatot, repülőgépet is.
Ismerik a környezetükben lévő néhány intézmény rendeltetését. (pl. könyvtár, posta,
iskola, orvosi rendelő, stb.).
Felismerik és megnevezik környezetük színeit.
Az emberi testrészeket felsorolják, igényesek tisztaságukra
Ismerik a napszakokat a hét napjait, a hónapokat, évszakokat.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik az egyes évszakok néhány
jellegzetességét.
Ismerik a "növény" szót (fa, bokor, virág, fű, zöldségfélék).
Tudják, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van.
Önállóan gyakorolják a növénygondozást.
Ismert állatokat csoportosítanak élőhelyeik szerint és összehasonlítják tulajdonságaik
alapján
Megértik és fontosnak tartják a természet megóvását.
Látják az időjárás és öltözködés legjellemzőbb összefüggéseit.
Ismerik a viselkedés legalapvetőbb szabályait.
Kialakulóban vannak a magatartási formáik, szokásaik, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvásához szükségesek.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: képeskönyvek, nagyító, bogárnéző, távcső, CDlemez különböző hangokkal, CD-lejátszó
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9.7.MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATSZERZÉS
9.7.1. Célja
A környező valóság formai és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzés.
Matematikai megismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, matematikai
összefüggések felismerése.
9.7.2. Az óvodapedagógus feladatai
Keressük és használjuk az egyes matematikai feladatokhoz a természet adta lehetőségeket.
Biztosítja a feladat megvalósításához szükséges eszközöket, különböző önmagukban is
motiváló probléma szituációkat teremtünk.
Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni különbségeit a probléma megoldásakor.
Pontos és "nyitott" megfogalmazással segítjük, hogy a gyerekek saját képességeikhez
igazíthassák a feladatokat.
Építünk a gyerekek természetes kíváncsiságára.
9.7.3. A gyermekek tevékenységei
Tárgyakból, személyekből, a természet „alkotórészeiből” képzett halmazokat alkotnak
Összehasonlítanak, szétválogatnak, sorba rendeznek különböző tulajdonságaik szerint és
mennyiségi
jellemzőik alapján s ezeket megfogalmazzák.
Egyszerű megállapításokat tesznek.
Változásokat felismerik, megmutatják, megnevezik.
Összeméréssel, hosszúsággal, tömeggel, űrtartalommal ismerkednek.
Halmazokat összehasonlítanak, elemenként párosítják.
Halmazok számosságát megállapítják, szóban kifejezik.
Méréseket végeznek különböző egységekkel: hosszúság
kirakása egyenlő hosszúságú tárgyakkal, tömeg mérése közel egyenlő tömegű tárgyakkal.
Építenek szabadon, építményeket lemásolnak, összehasonlítanak geometriai tulajdonságaik
szerint, ezt
szóban is elmondják.
A mozgásokat megismerik tükör előtt is.
Ismerkednek a szimmetria alapjaival.







9.7.4. A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Megértik az óvó kérdéseit
A matematikai problémákról saját gondolataikat szabadon elmondják, az állítások
igazságát megítélik, megbeszélik, esetenként javítják saját tévedéseiket.
Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatás folytatására, saját szempontú
válogatás, sorba rendezés végzésére, sorba rendezés
kiegészítésére
Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatban az
összehasonlítást kifejező szavakat.
Eligazodnak a térben, a térbeli relációkat felismerik, és jól alkalmazzák.

A megvalósításhoz szükséges eszközök: szalagok, tükör, „minimat” eszközök
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9.8.MUNKA
9.8.1. Célja
A munka céljának tudatosítása, eredményének megbecsülése, tapasztalatszerzés és a
környezet megismerése munkavégzés során. A munkavégzéshez szükséges készségek,
képességek kialakítása. Játékos jellegű tevékenység.
A munka jellegű tevékenységek a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés
alakításának fontos pedagógiai eszköze, a gyermekek saját és mások elismerésére
nevelésének egyik formája.
9.8.2.Az óvodapedagógus feladatai
Megteremjük minden korcsoportban az önálló és az együttes munkavégzés lehetőségét.
Biztosítjuk a munka eszközeit (pl. kisméretű kerti szerszámok).
A napirendben elég időt adunk a munkára, hogy a gyerekek a különböző feladatokat egyéni
tempójuknak megfelelően végezhessék.
Megtanítjuk a gyerekeket a munkavégzésre, a munkaeszközök használatára, a
munkafogásokra.
Csak olyan munkát bízunk a gyerekekre, amelyek elvégzésére (életkorukhoz, erejükhöz és
egyéni sajátosságaikhoz mérten) képesek.
Tiszteletben tartjuk a gyerekek tevékenykedését, nem végezzük el helyettük a feladatot.
Az óvodapedagógus adjon lehetőséget az önálló tevékenységként végzett alkalmi
megbízások teljesítésére, az elvállalt naposi vagy egyéb munkákra, a környezet-, a
növény- és állatgondozásra.
9.8.2. A gyermek tevékenysége
Az önkiszolgálás, mely az öltözködés, tisztálkodás és étkezés szokásait foglalja magába, egyre
inkább önállóan és a tanult szabályok szerint.
A naposság: A naposok feladata étkezések előtt az asztal megterítése, étkezés után az asztal
rendberakása.
A munkafajták A munkafajták lehetőségei
helyszínei:
Épületen belül: pl. terítés, játékok helyrerakása a csoportszobában, csoportszoba díszítése,
sepregetés, teremrendezés: szükség esetén székek, asztalok, szőnyegek
átrendezésében való segítségnyújtás
ágynemű összehajtogatása délutáni pihenő után
rendrakás a mosdóban, törölközők, poharak helyre tétele
rendrakás az öltözőben, cipők helyre tétele, ruhák fogasra akasztása
Épületen kívül: pl. virágöntözés, ültetés, sepregetés, száraz falevelek összehordása,
szabadtéri játékeszközök helyére hordása, lenyírt fű összeszedésében való
segítés.
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9.8.3. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
▪
▪
▪
▪
▪

A gyermekek szeretnek a közösségben dolgozni
Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik
Munkavégzésükben az önállóságra törekszenek
Szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat
Szívesen vesznek részt a növény vagy állatgondozásban

9.9.TANULÁS
Az óvodai nevelési gyakorlatunkban a tanulás folyamatos, melynek színtere a komplex
játékba integrált tevékenység.
Pedagógiai programunkban a tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése.


Óvodapedagógusaink a tanulást támogató környezet megteremtése során építenek a gyermekek
előzetes tapasztalataira, ismereteire.



Helyi pedagógiai programunk felfogásmódja, hogy a tanulást folyamatosan utánzásos,
spontán és részben irányított ismeretszerzésként értelmezi. Ez az egész nap folyamán
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, séták
alkalmával, az óvodapedagógusok által kezdeményezett játékos komplex
tevékenységekben valósul meg.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő részvétele, aktivitása, közvetlen
tapasztalatszerzése az egyes tevékenységekben.
A tanulás lehetséges formái programunkban játékba ágyazott komplex tevékenységekben
valósulnak meg, oly módon, hogy a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát
fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozásokat tervezünk és
szervezünk.











9.9.1. Módjai
az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
alakítása)
a spontán játékos tapasztalatszerzés
a játékos, cselekvéses tanulás
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
a gyakorlati problémamegoldás

Az óvodapedagógusok a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítik a
gyermekek
személyiségének teljes kibontakozását!

10.

DIFFERENCIÁLÁS, INKLUZIÓ, INTEGRÁCIÓ

10.1. A differenciálás
Programunkban a differenciált fejlesztés azt jelenti, hogy minden gyermek a maga módján, a
maga ütemében, a maga képességei szerint tudjon fejlődni és ki tudjon kibontakozni.
Véleményünk szerint a kiugró képességű gyerekek fejlesztése is ebbe a körbe tartozik, hiszen
az elv azonos, mert mindenkit a maga szintje és képességei szerint kell nevelni. A kisgyermek
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fejlődésében nem hagyjuk figyelmen kívül az érést, amely a fejlődési folyamat sajátos, ám
mindig jelenlévő jelensége. Tudjuk, hogy az érés során válik láthatóvá, hogy a fejlődés nem
egyenletes, nem egyenes vonalú, felfelé tartó irány, hanem hol felgyorsuló, hol lassuló,
időnként stagnáló, néha visszaeső vonulat. Legtöbbször nem tudható előre, hogy a
személyiség mely összetevői fejlődnek majd „jól”, vagy mely összetevői alakulnak másképp,
illetve azok mikor „hozzák be” magukat. A hagyományosan jól fejlődő jegyek és az eltérően
fejlődők együttesen vannak jelen a személyiségben, valamint az egyes képességek sem
egyszerre és nem egyenletesen fejlődnek. Óvodapedagógusaink tudják, hogy a kisgyermek
tulajdonságainak, képességeinek változásai egyfajta diszharmóniát eredményeznek, amely
csak látszatra nem harmonikus.
10.2.Inklúzió
Nevelésünkben az inklúzió azt jelenti, hogy a „minden gyerek más” elvet valljuk, és ez az elv
programunk minden elemében érvényesül.
10.3.Integráció
Az integráció az inkluzív pedagógiai gyakorlatunk azon része, amely a többségtől bármilyen
szempontból eltérő gyermekek elfogadását és a többséggel történő együttnevelését jelenti.
Programunkban a differenciálás értelmezése az inkluzív pedagógia ez adja az integrációs
nevelésünk ideológiai hátterét. Inkluzív pedagógiánkban a cél a gyermek saját szintjének
maximumára való eljuttatása.
Akkor eredményes a programunk, ha a gyermekek saját kereteiken, szokásaikon belül és
azokkal együtt képesek fejlődni, egy nevelési szintéren belül, ahol többen (sokan) nevelődnek
együtt.
Ez a bánásmód egyénre tervezett pedagógiai gyakorlatot igényel, folyamatos visszacsatolást,
nyomon követést. Álláspontunk szerint a tanulás során (a szociális tanulás esetében is) mindig
az előzetes ismeretekre kell építenünk, amelyben benne van az egyén előtörténete, sorsa,
kapcsolatrendszere, kontextusai, attitűdje, teljes személyisége.
Az óvodai integráció mindennapjaiban a játékot tekintjük alaptevékenységnek. Az óvodai
játék szabad, de nem szabados! Véleményünk szerint a gyermek játékát a spontaneitás, az
öröm, az előkészítés jellemzi, ami nem más, mint egyfajta tanulás. Minden gyermek játszik,
noha nem játszik minden gyerek egyformán. Éppen ezért a gyermek játékát folyamatosan
megfigyeljük, és ez által ismerjük meg a gyermek személyiségét, kapcsolatait, társas
magatartását, elmélyültségi fokát, verbális képességeit, gondolkodását, ismereteit, mozgását.
Programunkban a játék megfigyelése elősegíti a differenciált tervezést, a konkrét célok,
feladatok, módszerek, eszközök, időkeretek, munkaformák meghatározását.
A pedagógus feladata a dajkák, pedagógiai asszisztensek felkészítése és bevonása a
kisgyermek nevelésébe. Óvodapedagógusaink érzelmileg azonosulnak az integrációval,
elfogadják és természetesnek tartják. Fontosnak tartjuk, hogy megértsük a gyermek adott
állapotának lényegét, és a fejlesztéséhez vezető utat. Az óvodapedagógusok feladata
gyerekközösség és az érintett kisgyermek kapcsolatában az együttélés alakítása a mindennapi
élet megszervezése és irányítása.
10.4.A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja
Célunk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen
az óvodai nevelésünk egészébe.
Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a differenciálás a
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kiemelt figyelmet igénylő gyermek
a)
különleges bánásmódot igénylő gyermek
aa)
sajátos nevelési igényű gyermek
ab)
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
ac)
kiemelten tehetséges gyermek
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
estében.
Programunk felfogása szerint:
∗
∗

minden kisgyerek fejleszthető.
gyermek meglévő képességeiből indulunk ki

A gyerekek fejlődésének nyomon követésekor megismerjük pillanatnyi fejlettségi állapotukat
annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni őket. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek
is különbözőek, egyediek, ezért speciális nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot
igényelnek ugyanúgy, mint bárki más.
A pedagógusaink értő figyelemmel fordulnak feléjük. A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekeknek, önmaguknak is kell cselekedniük önmagukért. Minden gyereknek joga van,
életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő szinten, tisztában lenni saját állapotával,
jogaival és lehetőségeivel.
A gyerekek képességstruktúrájuk bizonyos területén, egy bizonyos szinten állnak, de lehet,
hogy egy másik területen már más szintű fejlettséget mutatnak. A szintek belső tartalmát
állandónak tekintjük, de a szintek és a gyerekek egymáshoz rendelését nem.
Pedagógiai programunkban a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése több irányban
történik:
∗
∗
∗

∗

A tevékenységorientált fejlesztés, gazdagító programok által (pl. zene-ovi, néptánc,
vizuális nevelés, néphagyomány-ápolás)
A gyermekek spontaneitásából kiinduló fejlesztés.
A feladatorientált fejlesztés során az óvodapedagógus kompetenciájánál fogva a
differenciálási szintekre és a képességfajtákra vonatkozó ajánlásokat variálja az adott
kisgyerek fejlettségi szintjéhez, állapotához igazítva, figyelembe véve a segítő
szakkompetencia (pszichológus, logopédus) útmutatásait.
Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség minél több szféráját próbálja bevonni a
fejlesztésbe, oly módon, hogy a feladatot és a személyes élményt egy szituációba
integrálja.

10.5.A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Az alábbiak szerint a szükséges pedagógiai feltételeket biztosítjuk a sajátos nevelési
igényű gyermek számára
a) A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és
alkalmazása;
b) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a
segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés;
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c) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével;
d) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken
kiemelkedő teljesítményre is képes;
e) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának megvalósulásához;
f) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő
tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült
gyermek családjával.
Az óvodánkban megvalósuló - integrált - nevelés
A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való
beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük.
Az együttnevelést vállaló intézményként többet vállalunk, magasabb értéket kínálunk a
sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.
Az integrált fejlesztésben részt vevő óvodaként

a) figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit,
b) külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon
hátrányainak leküzdéséhez.
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal
rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (szakszolgálat, utazó-gyógypedagógus).
Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, óvodánk
sajátos teendőinek ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai
nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.
Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítjuk mindazokat a speciális
eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége
tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják:
a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet
és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a
sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógusunk
- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat
alkalmaz,
- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a
gyermek fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az
adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja,
- egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres,
- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
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c) A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta - az együttműködés során:
- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,
- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek
igényeihez igazodó környezet kialakítására,
- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a
beszerzés lehetőségéről,
- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó
óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.
10.6.Az enyhe fokban beszédfogyatékos gyermek
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó
intenzív, komplex - az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt tartó - nevelési
környezetben valósulhat meg.
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a
vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (diszlexiaprevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérésében.
10.7.Hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek nevelése
10.7.1. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Bármilyen hátrányos helyzetből származó lemaradás csakis szakszerű, a gyermek társadalmi
helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve
ellensúlyozható. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának
találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben
az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és
felelősségük van.
Az óvodai programunk jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint
az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens
minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. Így
ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket
támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat
biztosítanak.
1.

Szervezési feladatok

1.1.

Integrációt elősegítő csoportalakítás

1.3.

Az igazolatlan hiányzások minimalizálása

1.4.

A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása

2.

Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs
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részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások)
3.

Pedagógiai munka kiemelt területei

3.1.

Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis)

3.2.

Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd
észlelés fejlődésének elősegítése)

3.3.

Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése,
bizalom, elfogadás, együttműködés)

3.4.

Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás)

3.5.

Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése

3.6.

Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó
módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása,
szülőkkel való partneri együttműködés módszerei)

4.

Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással
kapcsolatos munka

4.1.

Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése,
regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia
vizsgálat) kezdeményezése, megszervezése

4.2.

Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel
kialakított közös programok)

4.3.

Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok,
könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése;
rendezvények látogatása)

4.4.

A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés

5.

Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal

5.1.

Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása)

5.2.

Védőnői hálózat (korai képességgondozással kapcsolatos tanácsadás)

6.

Óvoda-iskola átmenet támogatása

6.1.

Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek
megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése,
megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy
szükséges szintjének kialakítása)

6.2.

Iskolaválasztás támogatása (szülők tájékoztatás)
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6.4.

A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében

7.

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés

7.1.

Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel

7.2.

A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása

7.3.

Rendszeres (napi, vagy heti) tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni
fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása,
elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon. (Nyílt nap a
csoportban, óvodában)

7.4.

Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család
szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása

7.5.

Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése (Papa-mama klub, farsang,
karácsony, anyák napja,

8.

Intézményi önértékelés, eredményesség

8.1.

Intézményi önértékelés készítése

8.2.

Eredményesség (indikátorok teljesülése: hiányzás csökkenése, DIFER mérésnél a
hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben az iskolaérettség elérése) mérése,
elemzések készítése az éves óvodavezetői beszámolóban

9.

Várható hatások, eredmények

9.1.

A gyerekek beilleszkednek, biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai
közösségben.

9.2.

A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítséget
tudnak nyújtani a gyermek elfogadásában és fejlesztésében.

9.3.

Óvodánk nevelőtestülete megfelelő kompetenciával kezeli és fejleszti az átlagtól eltérő
fejlődésű, helyzetű gyermekeket.

10.8.A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
nevelése
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek,
Feladatok:
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Bizonyos funkciók tartós stagnálása esetén visszatérni a gyermeknek arra a fejlettségi
szintjére, ahol még biztonságosan mozog, és fokozatosan terhelve, nehezítve a
feladatokat el kell juttatni őt a következő szintre.
A lemaradások természetes módon történő fejlesztése sok mozgással,
játéktevékenységgel.
Idő és lehetőség biztosítása a hiányosan elsajátított vagy gyakorlásra szoruló ismeretek
más területen való elmélyítésére, korrigálására.

10.9.Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése
A tehetség korai jelei:
Vannak gyerekek, akiknél már igen fiatal korban feltűnik, hogy adottságai valamilyen
területen az átlagosnál lényegesen jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak
szokatlan erőssége társul. Éppen ezért óvodás korban érdemes beszélni a tehetség, azaz „a
tehetség ígéret” felfedezéséről, a személyiség optimális fejlesztéséről. Fontos kérdés, hogy
adottságaival később hogyan tud élni a gyerek, hiszen az adottság csak egy lehetőség, amely
áldássá válhat a belső erők és a környezet hatásai által. Nem szabad ugyanis a tehetség
kialakulásánál figyelmen kívül hagyni, hogy az adottságok csakis a pozitív, a gyereknek
megfelelő környezeti hatások által fejlődnek képességekké, esetleg tehetséggé.
Kiemelkedő szerepe van tehát:




a családnak
az óvodának
a társaknak

A tehetséget gyakran – tévesen – kizárólag a kiemelkedő képességűekkel azonosították.
A képességek azonban bármely fontos is csak egyik összetevőjét alkotják.
Ezek az összetevők, amelyek állandó kölcsönhatásban vannak, a következők:
 Átlagon felüli képességek (általános és speciális).
 Kreativitás (eredetiség, rugalmasság).
 Feladatkötelezettség (kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás).
Tehetségre utaló jegyek az óvoda gyakorlatában
Az óvoda a maga kiegyensúlyozott légkörével, változatos, kötetlen lehetőségeivel akarva
akaratlanul felszínre hozza a többet teljesítő gyerek adottságait, képességeit.
Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik




Vizuális tevékenységben
Zenei tevékenységekben
Mozgásos tevékenységben

Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség diagnosztizálására kell
törekednünk, hanem a lehetőségeket kell észrevennünk. Nem mérésekkel kell a gyerekek
adottságait feltérképeznünk, hanem a hétköznapok során gyakorlattá vált megfigyeléseket kell
a tehetség lehetséges jegyeinek szempontjából rendezni. Amit tapasztalunk nem biztos, hogy
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többlet képesség. Lehet, hogy csak a gyermek gondolkodásának fejlődési üteme gyorsabb.
Az óvodapedagógusi feladatok, a tehetség felismerésekor




Továbbra is bátorító felnőttként viselkedik, beszélget a szülővel, tanáccsal, ötlettel
látja el, biztatja, meggyőzi.
Lehetőséget ad a gyermeknek a tehetsége gyakorlására, maga módján fejleszti a
gyermeket.
Tájékoztatja a következő intézményt a gyermekkel kapcsolatos felfedezéséről.

10.10. A migrációs populáció integrációja
A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait tekintve figyelembe
vesszük, hogy az óvodai nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai
Magyarországra települtek át, vagy szülei huzamosabb ideig vállalnak itt munkát.
Óvodai nevelési programunkban olyan készségek fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az
eszköz jellegű (kommunikációs képességek fejlesztése) és a szociális készségek (kötődés,
érdekérvényesítés, társadalmi szerepekre való felkészítés) fejlesztése.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló
integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
Feladatunk: A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése,
fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel.
Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A család a szocializáció első színtere.
Erősítsük családi nevelést.
A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk.
Személyes kapcsolat alakítunk ki a szülőkkel.
A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk.
A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben.
A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk.

11. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A NEVELŐMUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DAJKA ÉS PEDAGÓGIAI
ASSZISZTENS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka a pedagógiai asszisztens munkája is
hozzátartozik. Célunk az óvodapedagógusi a dajkai és a pedagógiai asszisztensi munkakör
összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és a dajkák és a pedagógiai
asszisztensi munkakört betöltők nevelőpartneri rangra emelése.
Programunkban konkrétan körülhatároljuk azokat a feladatokat, amelyeknél számíthatunk, a
segítségükre egyértelművé tesszük a számukra, hogy mely pedagógiai kérdésekben van
véleményezési, mely pedagógiai kérdésekben van döntési jogkörük.
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12.

11.1.A dajka, pedagógiai asszisztens kompetens szerepköri feladatai
Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése.
A gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbítása.
A megszerzett ismeret és tudásanyag gyakorlati munkájába való beépítése.
Saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítése.
Lelki egészségének védelme.
Az óvodapedagógus útmutatása alapján alkalmazza az egyéni bánásmód elvét és a
differenciált módszereket.
Segítse a gyermekek tevékenységét, támogassa az önállóságukat.
Váljék igényükké a rendszeres, folyamatos továbbképzésen való részvétel.
A továbbképzéseik anyagát alapvető mentálhigiénés ismeretekkel, önismereti,
személyiségfejlesztő elemekkel bővítjük.

A PROGRAM TERVEZÉSE

A programunkhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok:
A vezető éves pedagógiai munkaterve, mely összefűzi az egyes csoportok éves
pedagógiai munkáját.
Az óvodai program éves tervezése, az óvodapedagógusok által vezetett hivatalos
csoportnaplóban történik.
Tervezés 1 évre: tevékenységek tartalmához szükséges anyagot tartalmazza.
Tervezés 3 hónapra: játék, munka, közösségi élet.
Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének
folyamatosan nyomon követése, az egyéni „személyiség lapok” vezetése. Indokolt
esetben kezdeményezzük, a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a
gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség
szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Feljegyezzük a gyermek fejlődését szolgáló
intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat és félévente fejlesztési tervet készítünk.
Óvodai nevelési programot vegyes életkor és homogén szerint szervezett óvodai
csoportokban valósítjuk meg.
Az 5.-6-7 évüket betöltött gyermekek esetében a nevelőtestület által készített és
elfogadott mérési szempontok alapján végezzük.
Elkészítjük a gyermekek portfolióját, amely tartalmáról a szülőt tájékoztatjuk.

A csoportnapló tartalma
Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét,
a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és
lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén
az óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét.
Az óvodai csoportnapló tartalmazza
a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,
b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti,
a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a
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sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik
bölcsődések voltak,
c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,
d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket,
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban,
f) nevelési éven belüli időszakonként
fa) a nevelési feladatokat,
fb) a szervezési feladatokat,
fc) a tervezett programokat és azok időpontjait,
fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában
meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit,
fe) az értékeléseket,
g) a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és
beosztását, a látogatás szempontrendszerét, az eredményt,
h) a feljegyzést a csoport életéről.

13. Az óvodapedagógus és az óvodapszichológus együttműködése
Az óvodás korú gyerekek nevelése, ellátása, segítése elengedhetetlenül megkívánja a
rendszerszemléletben való gondolkodást: a családi pszichés környezet megismerése, a szülők
és az óvodapedagógusok bevonása a szakmai segítségnyújtás során fontos tényező. Az
óvodapedagógus és az óvodapszichológus együttműködése a gyermek beilleszkedését,
pszichés és szociális fejlődését hatékonyan segíti elő.
Az óvodapedagógus rendszerint elsőként találkozik a felmerülő problémákkal, akár első
kézből a szülőtől, akár a gyermek megváltozott viselkedéséből következtetve. A probléma
detektálása után a pszichológus hatékonyan segítheti a megfelelő ellátás, fejlesztés
megtalálását, hogy a gyermek minél előbb adekvát segítséget kaphasson. Az intézményben
történő pszichológusi foglalkozásokat nagyban elősegíti az óvónők, dadák mindennapos
észrevétele, visszajelzése a gyermek állapotát illetően, illetve a pszichológus javaslatait
követve a problémás gyermek támogatása az óvodai csoportban is tovább folytatódhat. Erre a
célra mind a csoportokban található játékok és eszközök, mind a tornatermi lehetőségek, mind
a csoport közösségi ereje alkalmas, így tehát a pszichés segítő folyamat nem kell, hogy a
pszichológusi szobában véget érjen.
A külön, illetve közösen tartott szülőkonzultációk a megfelelő tájékoztatást, támogatást
segítik elő, így növelve a szülők biztonságérzetét.

14.
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Óvodai nevelés országos alapprogramja

A Kormány 363/2012. (XII. 17.)
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az Óvodai nevelés országos
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Óvodai Nevelés Programja

Budapest OPI 1989
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Okker 2008

A Napsugár 1. és Napsugár 2. tagóvodák
programja
Képességfejlesztés játékkal, mozgással, mesével
Szakmailag képzett óvodapedagógusaink számára természetes volt – a 80–as évek végétől hogy keresték az új utakat és a választás kínálta lehetőségeket kihasználva, szakítottak az
egységes, merev óvodai élet szemléletével.
Útkeresésünkben alapvető szempont volt, hogy az adott társadalmi, természeti
környezetben miként tudjuk a gyermekek nevelését hatékonyan szolgálni.
Fejlődéslélektani, pszichológiai ismereteinket megújítva, pszichológus bevonásával az évek
során mindjobban tökéletesítettük az e programban kifejtett nevelési feladatainkat,
gyakorlatunkat. Építünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti
sajátosságaira, valamint a korszerű fejlődés és neveléslélektani eredményekre.
Kiemelt feladatunknak a differenciált képesség fejlesztését tekintjük.
Fontos szerepet tulajdonítunk a gyermek legfőbb tevékenységi formájának, a játéknak, az
anyanyelvi nevelésnek, a mozgásfejlesztésnek, az egészséges életmódra nevelésnek,
valamint a környezethez való pozitív viszony, megalapozásának.
Valljuk, hogy minden gyermek sajátos egyéniség, és mint fejlődő személyiséget,
gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Fokozott figyelemmel kísérjük az egyes
gyermek személyiségfejlődését, és pedagógiai feladatainkat az egyén fejlődéséhez igazítjuk,
segítjük a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését.

„A boldogság és a siker kulcsa minden életpályán az őszinte , kiegyensúlyozott és megértő
magatartás önmagunkkal és másokkal szemben.”

Selye János
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1.. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI

1. 1. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA
1.1. 1. Gyermekképünk
Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi,
mással nem helyettesíthető individuum, és szociális lény egyszerre. Nevelésünk
gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki
jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az egyenlő
hozzáférés biztosításával. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi,
sem nemi, sem egyéb értelemben.
A fejlődés folyamatos és állandó. A fejlődés és érés ritmusa azonban nem minden
gyermeknél egyforma. Meghatározzák genetikai adottságai, és meghatározza az a természeti
és társadalmi környezet, amelyben él a család és működik az óvoda.
E tényezők hatására a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és
lelki szükségletei vannak.
Óvodai nevelésünk során ezeket a testi és lelki szükségleteket próbáljuk kielégíteni, azért,
hogy a gyermek jól érezze magát, korához és önmagához képest optimálisan fejlődjön.
Közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges
személyiségvonások fejlődését.
Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy nevelési törekvéseinket jól ismerjék a szülők is, hiszen
a közös cél elérése annál eredményesebb, minél szorosabb az együttműködés.
Azt szeretnénk, ha az intézményünkbe járó gyermekek kellemes, családias környezetben
töltenék napjaikat.
Arra törekszünk, hogy a gyermek érdeklődése sokirányú legyen, jellemezze őket a gyermeki
kíváncsiság, legyenek aktívak, feladataikat és problémahelyzeteiket próbálják meg önállóan
megoldani.
Szeressék a természetet, pozitív érzelemmel viszonyuljanak az őket körülvevő társadalmi és
természeti környezethez. Legyen bennük segítő szándék, jóakarat. Pedagógiai
tevékenységrendszerünket és tárgyi környezetünket úgy alakítjuk ki, hogy az segítse a
gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Rendelkezzenek elegendő élménnyel ahhoz, hogy játékuk önfeledt és tartalmas legyen.
Szívesen mozogjanak, váljék igényükké a rendszeres mozgás, testedzés, a mozgásos játékok
és az egészségük megóvása.
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Beszédük legyen tiszta, érthető, helyesen fejezzék ki gondolataikat, mondanivalójukat.
Törekedjenek társas kapcsolatok kialakítására, örömmel járjanak óvodába.

„ A természet azt akarja, hogy a gyermekek, gyermekek legyenek, mielőtt emberré
lennének. Ha a rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha
nem érik, és nem ízesedik.
Lesznek fiatal tudósaink s vén gyermekeink.”
J. J. Rousseau
1.. 1. 2. ÓVODÁINK SZERKEZETE
A Nádastó park 1. Óvoda hat csoportos, tágas, összefüggő, jól felszerelt udvarral
rendelkezik. A csoportszobák az emeleten helyezkednek el, két csoport kivételével közös
öltöző és mosdó áll a gyermekek rendelkezésére, tornaszobát a földszinten alakítottak ki.
A Nádastó park 2. Óvoda épületét nagy kert veszi körül, melyben minden csoportnak
saját udvarrésze van. A csoportok egymástól jól elkülönülve, saját mosdó és öltözőrésszel
rendelkeznek. Két csoportnak dupla terme van. Az óvoda fennállása óta tornaszobával
rendelkezik, amelynek felszereltségét folyamatosan bővítjük.
Kialakításra került a Nádastó 2-ben só szoba is.
Óvodáink reggel 6 órától délután 6 óráig tartanak nyitva. Hat órától fél nyolcig,
délután pedig fél öttől hazamenésig, összevont csoportok működnek. A tíz csoport ellátását
tizenkilenc felsőfokú, és egy középfokú végzettségű óvodapedagógus, egy fő gyakornok
(ebből 4 óvodapedagógus két diplomás), tíz dajkaképzőt végzett, ill. érettségizett dajka, egy
fő nyolc órás kertgondozó, egy óvodatitkár, és négy fő konyhai dolgozó biztosítja.
Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja.
Az intézményben logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus fejleszti a
gyermeket.
Szoros kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadó szakembereivel.
A szülők és a nevelőtestület igényeit figyelembe véve homogén és részben osztott
csoportokat alakítunk ki.
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1..1.3. NEVELÉSI ELVEINK
Minden olyan jog biztosítása, amelyet az ENSZ által 1959-ben deklarált közlemény
tartalmaz.

•

Mindennapi nevelőmunkánk során a gyermeki személyiséget,
elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A
gyermekek jogait szem előtt tartva szervezzük meg az óvodai életet.

•

A gyermeket különleges védelem illeti meg. Nagy gondot fordítunk
arra, hogy a gyermekek egészségesen fejlődjenek, ennél fogva
speciális segítséget és védelmet kell biztosítani számukra.

•

Kivétel és megkülönböztetés nélkül, független fajtól, bőrszíntől,
anyanyelvtől, vallástól, társadalmi hovatartozástól el kell ismerni
minden gyermek részére ezeket, a jogokat.

•

Fizikailag, szellemileg, vagy társadalmilag hátrányos helyzetű
gyermekeknek az állapotuk és helyzetük által megkívánt kezelést, és
speciális gondozást biztosítunk.

•

Alapelvünk, hogy tiszteljük, becsüljük az egyes gyermeket, egymást,
valamint tágabb környezetünket.

•

A gyermekeknek joguk van arra, hogy szabadon játszanak, és jól
érezzék magukat.

•

Az óvodapedagógusok élve szakmai szabadságukkal legjobb tudásuk
szerint végezzék a gyermekek nevelését.

•

Mindezek megvalósítása érdekében érzelmi biztonságot nyújtó,
szeretetteljes, derűs óvodai légkört teremtünk.
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1.1.4. GYERMEKVÉDELMI FELADATAINK
Jogi háttér
•
•
•
•
•
•

1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról és annak módosításai
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2007. évi LXXXVII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
módosításáról
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM –
rendelet és módosításai: 16/1998. (IV. 8.) MKM – rendelet, 8/2000. (V. 24.) OM –
rendelet
Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő - testületének 1/2004. (I. 30.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról (pénzbeli, természetbeni)
2012. augusztus 31-i Köznevelési Törvény

Helyzetkép
Gyermekeink nagy része lakótelepen él, de érkeznek hozzánk a kertes házakból is.
A családok anyagi háttere átlagosan közepes, de többen vannak, akik az alsó kategóriába
tartoznak. Az utóbbi néhány évben csökkent a munkanélküli szülők száma, ennek ellenére
néhány családban a megélhetés mindennapos gondot jelent.
Növekedett a csonka családban élő gyermekek száma és ezzel egyenes arányban megnőttek
az érzelmi, magatartási problémák.
Az intézmény gyermekvédelmi nyilvántartása a következő 4 kategória alapján készül:
•
•
•
•

környezeti okok
anyagi jellegű problémák
a gyermek személyiségében rejlő okok
egészségügyi okok

Értékek és alapelvek
Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb feladata, hogy a Gyvtv. és a Ktv.
alapján ismerje, fogadtassa el, illetve képviselje a gyermekek érdekeit, jogait.
Feladatunk egy olyan óvodai közeg megteremtése, mely a következő értékeket képviseli:
•
•
•

az óvoda, mint nevelő-oktató és támogató-segítő szociális közeg
az óvodák együttműködő kapcsolata a családokkal
törekvés a problémák megelőzésére, azok pontos feltárására, a hatékony
problémamegoldásra
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prevenció az egészségnevelés területén, illetve a gyermek és ifjúságvédelemben
jelentkező problémák esetében
Célok és feladatok
•

Gyermekvédelmi munkánk legfontosabb feladata a prevenció. Folyamatosan információt
gyűjtünk a gyermekek otthoni körülményeiről, tanácsokat adunk, illetve szükség esetén a
megfelelő szakszolgálathoz irányítjuk a szülőket.
Az intézményvezető egyszemélyi felelőse az óvodában folyó gyermekvédelmi munkának.
Irányítja, koordinálja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját.
Óvodáinkban a gyermekvédelem a családokkal való szoros kapcsolatot is jelenti, mely
elsősorban pedagógiai, pszichológiai hatásokban realizálódik.
•
•
•
•
•
•

Minden pedagógus feladata a problémák feltárása, az azonnali jelzés a
vezetőnek.
Együttműködés a tantestületen belül a problémák hatékony kezelése
érdekében. Az adminisztráció folyamatos vezetése.
A titoktartásra vonatkozó előírások betartása.
Prevenció a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek esetében.
Családlátogatás, állandó kapcsolat a krízisben lévő gyermekek családjával,
családgondozójával.
Tájékoztatás, információ, szülőknek, pedagógusoknak: a
törvénymódosítások, jogszabályváltozások elhelyezése az óvodákban a szülői
faliújságon.

SNI-s gyermek esetén sérülés mértékétől függően

- a kommunikáció tevékenységének a megindítása, nyelvi kapcsolatteremtés
-

formáinak az elsajátítása;
a mindennapi élethelyzetekkel járó egyszerű nyelvi szószerkezet,
szókapcsolat, egyszerű mondatok értése, reprodukálása;
kiejtése sérülés fokának megfelelően érthető;
képes környezeti beszédhangok, emberi beszédhang differenciálására, elemi
szükségleteinek verbális kifejezésére;
szívesen hallgasson mesét, verset, legyen olyan mondóka, amit ő is el tud
egyedül mondani;
a valóságban érzékelhető tárgyakról, növényekről, színekről,
tulajdonságokról, állatokról alakuljanak fogalmai;
fejlesztjük a környezetből jövő jelzések iránti érzékenységet, azok
felismerését és a megfelelő válaszadást;
a beszédfejlesztést leginkább csoportos formában végezzük, de a gyermek
sérülésének súlyossága, típusa nagymértékben meghatározza a vele való
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-

foglalkozás formáját, ebben a munkában elengedhetetlen a logopédus aktív
közreműködése;
Rendszeres fejlesztési terv készítése naplóban regisztrálva;
Egyéni bánásmód, fejlesztés tervezése+

A gyermekvédelmi munkát segítő társintézmények
Az évek során hatékony, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki a XV. kerületi, illetve a
főváros más kerületeiben működő segítő intézményekkel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

XV. kerületi Fióka Gyermek és Ifjúságjóléti Központ
Fővárosi Gyermek és Ifjúságjólét Szolgálatai
Családsegítő Központ
XV. kerületi Önkormányzat - Gyámhivatal, Gyámhatóság
Nevelési Tanácsadó
XV. kerületi Önkormányzat – Intézményfelügyelet
Bp. XV. kerületi Rendőrség – gyermek és ifjúságvédelmi osztálya
Gyermekorvosi – védőnői hálózat.
3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság

1. 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA ÉS FELADATA
1.2.1. Nevelésünk célja

Célunk az óvodás korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, figyelembe
véve az egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet, valamint a speciális szükségleteket.
Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek derűs, szeretetteljes légkörben, érzelmi
biztonságban fejlődjenek.
1. 2. 2. Nevelésünk feladatai a személyiségfejlesztés területén
Óvodai nevelésünk feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítésén belül:
•
•
•

egészséges életmód kialakítása,
érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.
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Az egészséges életmód kialakítása

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt
jelentőségű. Ezen belül:
•
•
•
•
•
•
•

Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek testi szükségleteinek,
mozgásigényének kielégítése.
Rendszeres mozgással a testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
A harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés,
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
megteremtése, tárgyi feltételek szélesítése.
A megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, óvodapedagógussal
együttműködve - speciális gondozó, megelőző és javító testi, lelki nevelési feladatok
ellátása.

Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
1. Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága, hogy tevékenységét érzelmei
befolyásolják, ebből adódóan fontos, hogy:
az óvodában derűs, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül, mely
biztonságot, otthonosságot sugároz.
• már az óvodába lépés, kedvező érzelmi hatásokat váltson ki a gyermekből;
• pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezzék az óvodapedagógus-gyermek, gyermekdajka, gyermek-gyermek kapcsolatot;
• az éntudat – önkifejező – önérvényesítő törekvések fejlesztésével együtt kell a
gyermek szociális érzékenységét fejleszteni;
• fontos, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit, tiszteljék és
elfogadják a különbözőségeket;
2. Úgy kell az óvodai életet megszervezni, hogy az biztosítsa a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség), és akaratának
(ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának) fejlődését és megalapozza a szokás- és normarendszerét.

•

3. A gyermek nyitottságára építve, elősegítjük, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a
természetben és az emberi környezetben mutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje
azt. Feladatunk, hogy ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való
kötődés alapja.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és
az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.
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4. Biztosítjuk, a nehezen szocializálható, lassan fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten
álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek nevelését. Az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő
képességű gyermekek nevelése, speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, ezért
szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködését igényeljük. (pszichológus,
logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb. Ktv. 47. § /b/).
Az anyanyelvi- az értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása
1. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő
környezettel, helyes minta és szabálykövetéssel az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Kellő figyelmet fordítunk az anyanyelv ismeretére,
megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a
gyermeki kérdések támogatására, és a válaszok igénylésére.
2. Az értelmi fejlesztést az óvodás korú gyermekre jellemző természetes érdeklődésre,
kíváncsiságra, mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira,
élményeire és ismereteire kell építeni. Biztosítani kell a gyermeknek változatos
tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat
szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
3. A gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezve és bővítve,
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben fejlesztjük az értelmi képességeket,
az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást és a
kreativitást.
4. Az IKT eszközök használata
1.3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
Intézményünk programja vegyes és azonos életkorú csoportokban egyaránt
megvalósítható.
A gyermekek óvodai életét céltudatosan alakítjuk ki. Alkalmazkodunk az időjáráshoz,
figyelembe vesszük a gyermekek biológiai szükségleteit, tempóját, valamint a különböző
fejlettségi szintjét.
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja
a feltételeket a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek tervezésével, szervezésével.
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Tevékenységek időtartama a napirendben
3-4 évesek

4-5 évesek

5-6-7 évesek

Tevékenységek
foglalk.

nyáron

foglalk.

időszaka
Játék, egyéb
szabadonválasztott
tevékenység

Előkészületek az
étkezéshez,

Időszaka

4 óra

4 3/ 4 óra

2 óra

1 3/ 4 óra

Pihenés, alvás
Mindennapi
testnevelés

1 3/ 4 óra

foglalk.

nyáron

időszaka

5 óra

Étkezés
Öltözés, egyéb
testápolási teendők

nyáron

6 óra

5 1/ 2 óra

1 1/ 2 óra
óra

1 1/ 4

1 óra

1 1/ 4 óra

1 óra

1 óra

1 1/ 2 óra

2 1/ 2 ˝ óra

2 óra

15 perc

20 perc

6 3/ 4 óra

1 1/ 2 ˝ óra

20 perc

A tanulás formái, száma korcsoportonként és hetenként
Életkor
3-4 éves

Kötetlen

Kötött

Vizuális nevelés 1
Irodalom

Kötött-kötetlen
Zenei nevelés 1

Testnevelés 1
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Környezeti nevelés 1

/ mese-vers / 1
4-5 éves

5-7 éves

Vizuális nevelés 1

Testnevelés 1

Zenei nevelés 1

Irodalom

Irodalom

Környezeti nevelés 1

/ mese-vers / 2-3

/ mese-vers /

Matematikai nev. 1

Vizuális nevelés 2

Testnevelés 1

Zenei nevelés 1

Irodalom 2

Környezeti nevelés 1

/ mese-vers /

Matematikai nev. 1

1.4. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS ÓVODÁINKBAN
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely
a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az
egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban,
szervezeti és időkeretben valósul meg.
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus az egész nap folyamán adódó lehetőségeket használja ki
a gyermekek személyiségének fejlesztésére.
Használja ki a tanulás lehetséges formáit, és változatos munkaformáit.
Építsen a gyermekek meglévő tapasztalataira, ismereteire.
Biztosítsa a gyermekek cselekvő aktivitását, valamint a kérdésekre, válaszokra
épülő ismeretszerzést.
Tegye lehetővé a közvetlen, minél több érzékszervet foglalkoztató
tapasztalást, a felfedezés lehetőségét.
Erősítse a gyermek kreativitását.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív
értékeléssel segítse a gyermek személyiségének kibontakozását.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•

A gyermek érdeklődése nyitott, készen áll az iskolába lépésre.
Téri észlelése, téri tájékozottsága, térbeli mozgása, vizuális és akusztikus
érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.
Testséma érzékelése, észlelése biztos.
Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés a közvetlen felidézés mellett,
képes a szándékos bevésésre, felidézésre, megnő a megőrzés időtartama.
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Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem.
Képes a megosztott figyelemre, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme.
Kialakulóban van a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellet az elemi,
fogalmi gondolkodás.
Módszertani alapelvek
•
•
•

A tanuláskor az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek életkori
sajátosságai mellett az egyéni fejlődési ütemet, az egyéni sajátosságokat.
• Játékos feladatokat, helyzeteket, játékos tevékenységeket hozzon létre a
tanulás során.
• Alkalmazza a kötetlenség, rugalmasság, fokozatosság elveit a tanulás
folyamán.
A tanulás munkaformái:
•

egyéni, páros,
mikrocsoportos, frontális

2. ÓVODÁNK CÉLRENDSZERE
Fő feladatunknak tekintjük az óvódás korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak,
eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:
•
•
•
•
•

Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztést.
A gyermekek képességének sokoldalú, differenciált fejlesztését
A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség
kialakítását.
Az anyanyelvi nevelést
A mozgás fejlesztést

Programunk alkalmazásának alapelvei:
•
•
•

Illeszkedjen a nevelési programba.
Építsen a gyermek érzelmi motivációjára.
Az óvoda egész napos életrendjéhez kapcsolódó legyen.

PROGRAMUNK MAGÁBA FOGLALJA
Mozgásfejlesztést
1. Feladatunk a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése.
2. Rendszeres mozgással egészséges életmód kialakítása.
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3. Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
•
•
•

Nagymozgások,
Egyensúlyérzék,
Szem-kéz láb koordináció.

Percepció (észlelés, érzékelés,) fejlesztést
Három-négy éves korban az észlelés fejlesztését elsősorban a mozgás és a testséma
fejlesztésén keresztül érhetjük el. Öt-hat éves korban már célzott fejlesztés is szükséges.
1. Vizuális fejlesztés.
2. Alaklátás és forma állandóság fejlesztése.
3. Tapintásos észlelés fejlesztése.
4. Térpercepció-térirányok fejlesztése.
5. Mozgásészlelés fejlesztése.
6. Hallási észlelés fejlesztése.
7. Kereszt csatornák fejlesztése.
Testséma fejlesztést
A harmonikus személyiség fejlesztésében döntő szerepe van az énkép, önismeret,
önértékelés fejlesztésének.
1. Testrészek ismerete.
2. Test személyi zónájának alakítása.
3. Test fogalom.
4. Egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások.
Anyanyelvi fejlesztést
Óvodai nevelésünkben kiemelt helyen szerepel a verbális fejlesztés. Különösen a beszédkedv
fenntartása, a gyermekek meghallgatása a legfontosabb.
1. A tárgyak megnevezése.
2. Térbeli viszonyok.
3. Osztályozás.
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Fejlődés nyomon követéséhez, az eredmények elemzéséhez, a fejlődés elősegítéséhez
feltétlen szükséges a fejlettségmérő lapok folyamatos vezetése.

Az anyanyelvi nevelést
• Mindennapi nevelőmunkánkat áthatja, és sajátos módszerként alkalmazzuk.
• Bábmunka közösségünk a tanév folyamán több alkalommal szervez előadást, a
gyermekeknek, pl.: bábozás, dramatizálás.
• Havonta meghívunk színvonalas előadókat, illetve színházba, bábszínházba
látogatunk.
• Felhasználjuk a drámajáték módszereit az eredményesebb érzelmi és kommunikációs
nevelés érdekében. Építünk e területen magasabb szintű képzettséggel rendelkező
két kollégánk szakmai tudására, valamint az anyanyelvi munkaközösség munkájára.
A gyermek egyéni megismerésére és fejlesztésére évek óta használjuk Strasszer Judit
pszichológus fejlesztőjáték gyűjteményét és Prokolábné Dr. Balogh Katalin fejlettség felmérő
módszerét. Fejlesztő pedagógiát végzett kollégáink hatásos segítséget nyújtanak a
részképesség zavaros gyermekek fejlesztéséhez.
Mindezek alkalmazásával törekszünk a családi nevelés kiegészítésére, valamint biztosítjuk
valamennyi gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, fejlődésük nyomon
követését.

2. 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE
Az óvodai nevelésünk rendszerében kiemelt helyen van az anyanyelvi nevelés, mely áthatja
nevelőmunkánk egész területét.
A nevelés alapvető keretei:
•
•
•
•

Gondozás és egészséges életre nevelés.
Közösségi nevelés.
Szocializáció.
Érzelmi nevelés

A gyermek tevékenységi formái:
•
•
•

Játék.
Munka jellegű tevékenység.
Tanulás.
161

Elsődleges a játék, amely áthatja a gyermek egyéb tevékenységeit.
A fejlesztés tartalmi eszközei:
•
•
•
•
•

Vers, mese.
Ének, zene, énekes játékok.
Rajzolás, mintázás, kézi munka.
Mozgás.
Külső világ tevékeny megismerése, és a matematikai tapasztalatok.

A fejlesztés tartalmi eszközei hatnak a gyermeki tevékenység formáira, mivel a fejlődés során
szerzett tapasztalatok realizálódnak a gyermek tevékenységi formáiban. A nevelőmunka
keretében végzett gyermeki tevékenység tartalmát az egyes nevelési területek szolgálják.
Kapcsolatok más nevelési színterekkel
•
•
•
•
•
•
•

Család
Fenntartó
Közművelődési intézmények
Bölcsőde
Iskola
Speciális nevelési intézmények
Egészségügyi szolgáltató

A rendszer működtetésének alapvető szempontja, hogy a rendszer legyen nyílt, rugalmas,
biztosítson tág kereteket a neveléshez, meleg, kiegyensúlyozott légkört, biztonságot
nyújtson. Biztosítson a gyermekeknek változatos, vonzó, örömteli tevékenységeket.
A nevelési rendszerben érvényesülő hatások, dialektikus egysége és kölcsönhatása fontos
nevelési céljaink elérésében.
Az óvodai nevelőmunka a nevelés színtereinek szoros együttműködésével lehet csak
eredményes. A kapcsolatok kihatnak a nevelés alapvető kereteire.
A fejlődés jellemzői
A gyermek fejlődésében bekövetkezett változás a fentiek következménye, mely visszahat a
célra és a feladatra.
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2.2.

A RENDSZER ELEMEINEK RÖVID FELVÁZOLÁSA

Cél, feladat:
Az óvodai nevelésünk célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéb sajátosságok és az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A foglalkozásokat, fejlesztéseket a komplexitás elvének figyelembe vételével alakítjuk ki.
Az óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
•
•
•

Egészséges életmód kialakítása.
Az érzelmi nevelés, és a szocializáció biztosítása.
Az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelés minden területét, közvetítő
elemként jelen van a nevelési feladat minden mozzanatában. Eredményes megvalósítása
hozzájárul a gyermekek iskolai képességének megalapozásához.
Gondozás és egészséges életmódra nevelés
A gondozás az óvodai nevelés egyik alaptevékenysége. A kisgyermek egyik olyan szükségletét
elégíti ki, amely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez,
jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, és megteremti a nevelési hatások
kedvező érvényesülésének feltételeit. Ezzel a gyermekek testi nevelésén kívül hozzájárul az
egész személyiség alakulásához.
Közösségi nevelés, szocializáció
A közösségi nevelés segíti, serkenti a szocializációt, amelyet - a családi és bölcsődei
szocializációra építve - az óvoda folytat, s ezzel tovább szélesíti a gyermek bevezetését a
társadalmi környezetbe.
Játék
A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége.
Munka
A munka célra irányuló tevékenység. Többnyire külső irányítással folyik, a gyermektől belső
fegyelmet, kötelezettség vállalást és annak teljesítését igényli.
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, játékos tapasztalatszerzés, másrészt nevelési célok
érdekében sajátosan szervezett tevékenység.
Kapcsolattartás színterei
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal
az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet alatt és az óvodai élet után
meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében (Comenius I.).

2.3.

A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI

Vers, mese
Az óvodáskorú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfaj. A verselés és a mesélés
élmény a kisgyermek számára.
Ének, zene, énekes játék
Élményhez juttatja a gyermekeket, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket,
esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyermekekkel az éneklést, az énekes játékokat.
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, az
építést, képalakítást, a konstruálást, a kézi munkát, a műalkotásokkal való ismerkedést, és a
környezetalakítást.
Mozgás
Az óvodai nevelés folyamatába a gyerekek egészséges testi és mozgásfejlesztése útján
szolgálja a személyiségük fejlődését.
Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok
A gyermekek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan
tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Lehetőséget teremt a környező valóság formáival és
mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre, azok tevékenységeiben való
alkalmazására.
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2.4. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE
CÉL ÉS FELADAT

ANYANYAELVI NEVELÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A nevelés alapvető

A gyermek

A fejlesztés tartami Kapcsolatok más

keretei

tevékenységi
formái

eszközei

nevelési
színterekkel

Vers, mese, Ének–
Zene

Család, Fenntartó,

Énekes játékok,
Rajzolás

Iskola,
Nevelési segítő,

Kézimunka,
Mozgás,

Intézmények,

Külső világ
megismerése

egyéb szint.

Egészségügy,

matematikai
tapasztalatok

Játék → Munka, munka jellegű tevékenységek,
Tanulás

Gondozás,

Egészséges életmódra nevelés, Közösségi nevelés, Szocializáció,

A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI
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2.5.

ANYANYELVI NEVELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus szeresse, ismerje anyanyelvét, fejlessze anyanyelvi kultúráját.
Beszéde legyen követésre méltó, nyelvhasználata legyen kifogástalan.
Mondanivalóját közölje nyelvtani rendszerünk szabályai szerint.
Mondatszerkesztése legyen egyszerű, de világos.
Éreztesse meg a nyelv kifejező erejét és szépségét.
Az óvodapedagógus természetes hangon beszéljen.
Kérdéseivel fejlessze a gyermekek gondolkodását, ösztönözze beszédre őket.
Válaszoljon mindig a gyerekek kérdéseire.
Kísérje figyelemmel a gyermekek kommunikációs készségének fejlődését.
A gyermekek fejlődése érdekében az óvodapedagógus ismerje fel a beszédhibákat, a
hiányzó, vagy rosszul képzett hangokat, a hangszín rendellenességeit.
Súlyosabb vagy rögzült beszédhibák esetén irányítsa a gyermeket logopédushoz.

Tevékenységek
•
•
•
•

A gyerekek egész nap során beszédkapcsolatokat alakítanak ki társaikkal és a
felnőttekkel.
A gyerekek az utánzás, az óvónői minta, modell alapján sajátítják el a tiszta hangok, a
beszéd hanglejtésének helyi sajátosságait.
Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése.
Az irodalmi élményeiket bábozással, dramatizálással fejezzék ki.

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

•
•
•
•
•
•

A gyerekek aktívan használják szókincsüket.
Beszédük összefüggő, értelmes.
Helyesen használják a névutókat, jövő idejű igeidőt és az igemódokat.
Kialakul az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető megfelelő hanglejtésű,
hangsúlyozású, hangerejű beszéd.
Tisztán ejtenek minden beszédhangot.
Kialakul beszédfegyelmük.

Módszertani alapelvek
•
•

Az óvodapedagógus törekedjen a beszéd szemléletességére.
Törekedjen arra, hogy beszéde minta legyen a gyerekek számára.
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•
•

Tartsa szem előtt, hogy gyakori beszédkezdeményezése, beszédkapcsolata, a beszéd
fejlesztésének leghatékonyabb eszköze.
Biztosítsa a lehetőségét a gyermekek spontán megnyilatkozásainak.

Anyanyelvi nevelés, kommunikáció az alábbi területek fejlesztésére ad lehetőséget
Átfogja az óvodai nevelés minden területét, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladat
megvalósításának minden mozzanatában.
Mozgásfejlesztés
Beszédszervek ügyesítésének, fejlesztésének lehetősége (pl.: nyelv, arcizom tornáztatása,
ajakgyakorlatok, nyelvgyakorlatok, légzés gyakorlatok.)
Verbális fejlesztés
•
•
•

Tárgyak megnevezése (ruházat, névmások, cselekvések).
Térbeli viszonyok megnevezése (irányok, idő).
Osztályozás (méret, színek, hasonlóság).

2.6.

GONDOZÁS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS

Feladataink
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az egészséges életmód biztosítása.
Az óvoda lehetőségeinek figyelembevételével az óvodapedagógus feladata a tárgyi
környezet elrendezése, óvása, pótlása, a megfelelő állapotok biztosítása, amelyek
védelmében a gyerekekkel együtt tevékenyen részt vesz.
Az óvoda udvarának kialakítása a gyermeket tevékenységének sokféleségét szolgálja.
Az óvoda helyiségeit az előírási normáknak megfelelően kell kialakítani.
A teraszokat jól használhatóvá kell tenni étkezésre, pihenésre, játékra.
A rendelkezésre álló helyiségeket az óvodapedagógus ésszerűen, pedagógiai
feladatok megvalósítása érdekében használja fel.
A balesetek megelőzése az óvoda minden dolgozójának fontos feladata.
Betegségek, az egészség kisebb eltéréseinek megelőzése és korrekciója.
Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása, melynek figyelembe kell
vennie a családi szokásokat is.
Az egészséges táplálkozás, öltözködés szokásrendszerének kialakítása.
A tevékenységek begyakorlásához elegendő segítség, és idő biztosítása a gyermek
egyéni fejlettségi szintjének figyelembe vételével.
A mozgás, edzés, pihenés - alvás feltételeinek megteremtése, biztosítása.

TEVÉKENYSÉGEK
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Táplálkozás
A növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele a táplálkozás. A gyerekek az óvodában a
napi háromszori étkezéssel napi tápanyag szükségletük 65-70%-át kapják meg. Az
óvodapedagógus tájékoztassa a szülőket az étrendről, és javasoljon kiegészítő ételeket az
otthoni reggeli és vacsora elkészítéséhez. Folyadék (víz), egésznap álljon a gyermekek
rendelkezésére. Az étkezésekre azonos időpontokban kerüljön sor. A gyerekek a kulturált
étkezés szokásait megtartva, derűs légkörben étkezzenek. Az óvodapedagógus ismerje az
egyes gyermekek étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét. Tapintattal segítse,
szoktassa őket a kívánt táplálkozási követelményekhez. Szorosan működjön együtt a
családdal, és esetenként fogadja el a szülők segítségét (zöldség, gyümölcs, ivólevek, stb.). A
gyermekek - óvoda pedagógusok - szülők süssenek süteményeket, készítsenek
gyümölcsleveket, gyümölcssalátát, ezzel is fokozva az óvodai ünnepek hangulatát. Különös
figyelmet kell fordítani az esztétikus terítésre (porcelánedények, gyermekkéz méretű
poharak,). Az étkezés feltételeinek biztosításában maguk a gyerekek is részt vesznek,
gyermekek által készített ételekkel, italokkal, az asztalok megterítésével (önkiszolgálás,
naposi rendszer). A gyermekek a közösségben megismerkednek különböző, számukra addig
ismeretlen ételek ízeivel, elkészítési módjával, modellt nyújtva ezzel a családoknak is a
korszerű táplálkozási szokások kialakításához.

Testápolás
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, ruházatuk gondozását, rendszeres és
szükségszerű tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. A testápolási
műveletek az óvodapedagógus és a gyermekek közötti bensőséges kapcsolat elmélyítését is
elősegítik. Az óvodapedagógus törekedjen a családi és az óvodai gondozási szokások
összehangolására. Törekedjék a gyermekekkel a bensőséges kapcsolat kialakítására,
alkalmazkodjék a gyermekek egyéni igényeihez, otthonról hozott szokásaihoz.
Öltözködés
Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejlesztheti a gyermek
ízlését, önállóságát is. A gyermekek óvodai öltözéke legyen kényelmes, ruházatuk a szobában
és a szabadban egyaránt egészségi állapotukhoz, edzettségükhöz igazodjék. Óvodánkban a
cserecipő használata kötelező. Minden gyermek számára javasolt egy garnitúra tartalék
fehérnemű. Tornaruha használata kötelező, amelyet a szülők biztosítanak gyermekeik
számára.
Edzés
A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek
érdekében lehetőség szerint több időt kell a szabadban tölteni, az időjárásnak megfelelően.
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Nyáron óvodánk adottságaihoz alkalmazkodva (tusoló, medence) lehet a víz edző hatását
kihasználni. Mindezeknél figyelembe kell venni a gyermekek közötti egyéni különbségeket,
egészségi állapotukat. A szabadban töltött idő alatt óvni kell őket a nap káros hatásaitól.
Pihenés
Pihenés és alvás az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap.
Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása, (az altatás hangulatához
illő mese), a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembevételével a
szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése.

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önállóan mosakodjanak, törülközzenek, figyelmezetés nélkül kezet mosnak, amikor
szükséges. Körömkefével tisztítják körmüket.
Ruhájuk ujját fel és letűrik, begombolják, kikapcsolják.
Használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére.
Fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán tartják.
Hajukat rendben tartják
Zsebkendőt rendszeresen használnak, szükségleteiknek megfelelően.
Önállóan tevékenykednek, észreveszik az elvégzendő feladatokat, segítséget
nyújtanak társaiknak, a felnőtteknek.
Segítenek az ágyak berakásában, a csoportszoba rendezésében.
Étkezés közben kulturáltan viselkednek.
Igénylik az asztal esztétikus rendjét, helyesen használják az evőeszközöket.
Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, ruhaneműjükkel gondosan
bánnak, cipőfűzőjüket megkötik.
Ügyelnek saját személyük és a környezetük rendjére, gondozottságára.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek életkori és egyéni fejlődési
ütemét, fejlettségi szintjét.
Legyen tekintettel a családokban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai
hagyományokra.
Törekedjen az óvodapedagógus bensőséges gyermek - felnőtt viszony
megteremtésére a gondozási feladatok során.
Munkája során érvényesítse a fokozatosság elvét.
Biztosítsa a nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes segítőkész légkört.
Segítse a gyermekek önállósulási törekvéseit.

A gondozás és egészséges életmódra nevelés az alábbi területek fejlesztésére
ad lehetőséget
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Mozgásfejlesztés
•
•
•

Nagymozgások fejlesztése (járás, futás, mászás).
Finommotorika (gombolás, evőeszközök, körömkefe használata).
Szem-kéz koordináció (folyadéktöltés, fésülködés, kötés, gombolás).

Testséma fejlesztés
•
•
•

Testséma kialakítása, testrészek ismerete (pl.: öltözködés,).
Meghatározott testrészekre koncentrálás (mosdás, öltözködés,).
A test személyi zónájának alakítása (tisztálkodás, öltözködés közben a testrészek
tudatos megnevezése).
2.7.

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ

Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus feladata a gyermek életének céltudatos megtervezése. Ezt
szolgálja a napirend. A napirend biztosítsa a gyermekek gazdag, változatos
tevékenységét.
Az óvodapedagógus törekedjen a csoportban barátságos, derűs, nyugodt légkör
kialakítására.
Az óvodapedagógus modellként irányítsa a csoport életét.
Magatartása legyen határozott, ugyanakkor szeretetteljes és őszinte.
Segítse a gyerekek közötti kapcsolat alakulását.
A nehezen szocializálható gyerek esetén kérje megfelelő szakember segítségét.
Az óvodapedagógus biztosítsa a gyerekek számára a távlatokat, hagyományokat. A
hagyományok megalapozása a környezettel szoros összefüggésben alakuljon.
Az óvodapedagógus ügyeljen arra, hogy a gyermekek én-tudata megerősödjék, és
engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek
Tegye lehetővé, hogy a barátok a nap nagy részében együtt játszhassanak.
Törekedjen az érzelmi biztonság kialakítására.

Óvodánk ünnepei, hagyományai
•
•
•
•

A gyermekek ünnepei (születésnap, Mikulás, Karácsony, Anyák Napja).
Természettel összefüggő ünnepek (tavaszváró, Húsvét stb.).
Nemzeti ünnepek
Az óvodapedagógus segítse a helyes viselkedés megalapozását.
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Tevékenységek
•

•

A játék a közösségi nevelés fő színtere. A gyerekek megtanulják az együttműködés
szabályait, az egymásra figyelés fontosságát, az egymás iránti türelem fokozatait, az
önmagukkal szemben felállított követelményeket, és az önfegyelmet is gyakorolják.
A játék alapja a bizalom, mely szorosan összekapcsolódik az
alkalmazkodóképességgel, a tapintatossággal. A játék fejlődése során a gyerekekben
kialakul a szabálytudat és a játék szabályainak elfogadása.
A gyermek mindennapi tevékenységének része a munka jellegű tevékenység,
(önkiszolgálás, naposi tevékenység, megbízások teljesítése,). Ez a gyerekek egyre
magasabb fokú együttműködését igényli, közben alakul magatartásuk, társas
kapcsolatuk.

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•

Közös tevékenységekben szívesen, aktívan vesznek részt.
Képesek a közösség alapvető normáit betartani.
Együtt éreznek társaikkal, érdeklődnek egymás iránt.
Önállóan keresik a segítségnyújtás formáit.
Képesek kívánságaikat, törekvéseiket módosítani, ha erre szükség van.
Önálló véleményalkotásra is vállalkoznak.
Kialakul a közösségi öntudat, örülnek a közösen elért sikereknek.

Közösségi nevelést, szocializációt alakító feladatok az alábbi területek fejlesztésére adnak
lehetőséget
Mozgásfejlesztés
Nagymozgások fejlesztése (pl.: tárgyak mozgatása közben változatos tempójú
mozgások,).
• Egyensúlyérzék fejlesztése (pl.: terítés, tárgyak hordozása,).
• Szem kéz láb koordináció fejlesztése (pl.: környezet rendjének helyreállításai,).
Testséma fejlesztés
•

• Testrészek ismerete (pl.: népi mondókák,).
Percepció fejlesztése
• Térpercepció fejlesztés (pl.: tér mozgatásos észlelése,).
• Jobb-bal térbeli irányok gyakorlása (pl.: rendrakás,).
• Keresztcsatornák fejlesztése (pl.: halott feladat megvalósítása cselekvésben,).
• Vizuális fejlesztés (pl.: játék polcok elrendezése,).
Verbális fejlesztés
•

Szóbeli kifejezése minden élménynek, tevékenységnek.

Közösségi nevelés, szocializáció kapcsolata más nevelési területekkel
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Játék
•

Munka

Játszócsoportok megfigyelésével képet kapunk arról, hogyan közelednek a gyerekek
egymáshoz, hogyan rendezik le konfliktusaikat.
Szerepjáték témájához kapcsolódó szerepek, és az ennek megfelelő magatartás
megkívánja a társra figyelést.

Közösségért végzett tevékenység. Hozzájárul a gyermekek közötti társas
kapcsolatok alakulásához.
Gondozás
•

• Hozzájárul, hogy kialakuljanak a derűs, nyugodt óvodai élethez szükséges szokások.
Anyanyelv
•

A jó közösségben fokozódik beszélő kedvük, közlési vágyuk.

Fejlődés jellemzője az óvodáskor végére
Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság.
Módszertani alapelvek
•
•

A játékosság, mint alapelv, a tanulás egész folyamatában érvényesüljön.
Az óvodapedagógus biztosítsa a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő,
ismeretközvetítő hatásának érvényesülését.

2.8. JÁTÉK
Feladataink
A játékot befolyásolják mindazok a körülmények, amelyek között a gyermekek élnek,
amelyek között a játék lezajlik. Ezért az óvodapedagógus biztosítsa azokat a feltételeket,
amelyek kedvezően hatnak a játék kialakulására, a gyermekek játékkedvére, amelyek
ösztönzik őket, és amelyek segítségével játékuk tartalmasabbá, sokoldalúbbá válhat.
A jó játék feltételei
•

A gyermeknek legyen módjuk megválasztani a számukra éppen legvonzóbb játék
tevékenységet. Minden gyermek szabadon választhasson társakat a játékhoz. A játék
eszközök szabad birtoklása. A csoport szobában való szabad rendezkedés, és a kreatív
tárgyhasználat. A játék elrakás, rendrakás rugalmas kezelése.

A játék irányítása
•

Az óvópedagógus szerepe a mindig rendelkezésre álló, együttműködésre és
segítségre kész partner, akihez bármilyen problémával szívesen fordulnak a gyerekek.
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Az óvodapedagógus kísérje figyelemmel egy-egy gyermek, vagy játszócsoport játékát,
hogyan közelednek egymáshoz, hogyan bővítik a játéktémát, hogyan rendezik a
felmerült konfliktusokat. Tudatos jelenlétével biztosítsa az indirekt irányítást,
valamint érvényesítse a szabad játék túlsúlyát.
Tevékenységek
Gyakorló játék
•

Kiinduló pontja a véletlen mozgásból, cselekvésből adódó siker, amely újra és újra
ismétlésre készteti a gyermeket. Lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése,
amely örömet okoz.

Szimbolikus- szerepjáték
•

A gyermekek szerepjátéka tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és az ehhez
fűződő érzelmeiket tükrözi. A szerepjáték feltételezi a gyermekek önállóságát,
kezdeményező képességeiket. A környezet benyomásaira a gyermekek egyénien,
szubjektív módon reagálnak, jelenítik meg játékukban. A gyermek játékában
különösen a hozzá közelálló felnőtteket és társakat utánozza.

Konstruáló játék
•

A gyerekek építő elemekből és más játékszerekből, különböző alkatrészekből,
anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat alkotnak.

Szabályjáték
•

Jellemzője, hogy pontos meghatározott szabályok szerint zajlik. A játék jellegéből a
szabályok pontos betartása, a szabályoknak megfelelő viselkedés.

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•

Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában vannak, önállóak a játék előzetes
közös tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök
megválasztásában, a szabályok betartásában.
A játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki.
Óvodáskor végére a játék során ismerkednek meg a világgal, a tárgyak
tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, ezek hatással vannak a
gyermek értelmi képességeinek fejlődésére.
Érzékszerveinek működése pontosabb lesz, és ennek eredményeként,
megfigyelőképességük megbízhatóvá válik.
Az alapvető viselkedési normák, és szabályok elfogadhatóvá válnak számukra.
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•

A közös játékban kialakulnak a játékhagyományok, melyek a „mi-tudat” létrejöttét
erősítik.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus játékirányítása legyen közvetett.
Tapintatosan működjék együtt a gyermekekkel.
Az óvodapedagógus biztosítsa, hogy a gyermekek saját elgondolásaikat valósíthassák
meg a játékban.
Az óvodapedagógus a napirend jó szervezésével tegye lehetővé a hosszan tartó,
összefüggő játékidőt.
A játék fejlődésének általános tendenciáin túl vegye figyelembe a fejlődés egyéni
sajátosságait is.
Az óvodai nevelés folyamatában az óvodapedagógus úgy tekintse a játékot, mint a
nevelési célok elérésének legfőbb eszközét.

Játék kapcsolata más nevelési területekkel
Mese-vers
A foglalkozásokon kívül a játékban a legtöbb lehetőség adódik az irodalmi nevelésre.
Az úgynevezett irodalmi játékok: képeskönyv nézegetése, mondókázás, meséből jött
helyzetek eljátszása, dramatizálás, bábozás, illusztrációk készítése, mind-mind az
irodalom értésére-érzésére nevelnek.
Anyanyelvi nevelés, kommunikáció
•

A játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a
beszédet. Lehetőséget teremtenek a párbeszédek kialakulására és a csoportos
beszélgetésekbe való bekapcsolódásra.
A külső világ megismerése
•

A természetes környezetben tartott foglalkozások gazdagítják az óvodások játékát. A
valóságbeli élmények a konstrukciós játékban továbbgyűrűznek, s ez rendszerint az
„építmények” tökélesedésében tükröződik. A környezetismereti foglalkozásokon
alkalmazott bábozás ugyancsak fejleszti a gyermekek szerepjátékát.
Irodalmi nevelés
•

•

Az irodalmi foglalkozásokon játékos, közvetett eljárásokkal fejlesztjük a gyermekek
érzelmi, akarati tulajdonságait, értelmi képességeit, erkölcsi szokásait, világképét.
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2.9.

MUNKA, MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

Feladataink
1. A gyermek önállósulási törekvéseinek segítése, biztosítása.
2. A munka jelegű tevékenységek végzéséhez a megfelelő feltételek biztosítása.
Megfelelő munkaeszközök (célszerűség, méret, anyag, stb.), s azok rendben tartása.
Elegendő munkalehetőség (amit csak tud, a gyermek végezze).
Elegendő idő a munka elvégzésére, mégpedig úgy, hogy közben a gyermekeknek ne
kelljen egymásra várniuk.
• Az adott feladatot a gyermekek kényelemesen, önmagukat és másokat nem
akadályozva végezhessék el.
• Megfelelő légkörben, nyugodt, békés hangulatban a gyermekek önállóan
tevékenykedjenek.
3. Az egyes munkafajták fokozatos bevezetése.
•
•
•

4. Reálisan, az egyéni fejlődést figyelembe véve értékeljen az óvónő.
Tevékenységek
Önkiszolgálás
A gyermek saját személyével kapcsolatos teendők ellátása pl.: tisztálkodás,
öltözködés, étkezés.
Naposi vagy egyéb munka
•

A naposság közösségi megbízatás. A naposi tevékenység során a gyerekek olyan
munkát végeznek, amely nélkülözhetetlen a csoport életrendjében. A naposság
feladattudatot feltételez, figyelem összpontosítást igényel.
Alkalomszerű munkák
•

Alkalomszerű munkának tekinthető a környezet
segítségnyújtás a kisebbeknek, egymásnak, az óvónőnek.
Növény és állatgondozás
•

•

rendjének

biztosítása,

A növény és a kisállatok gondozásával, ezek életfeltételeinek megteremtésében
segítenek a gyerekek (ültetés, etetés, itatás, stb.).

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•

A gyermekek saját személyükkel kapcsolatos teendőket önállóan végezzék.
Vegyenek részt a csoportszoba díszítésében, rendezésében.
A közösségért végzett munka jellegű tevékenységeket szívesen és feladattudattal
végezzék.
Vegyenek részt a növények gondozásában.
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•
•

A munkaeszközöket célszerűen, biztonságosan használják.
Becsüljék meg mások munkáját.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•

Az óvodapedagógus mindvégig egyértelműen támaszkodjon a munka játékkal és a
cselekvő tanulással megegyező sajátosságaira, eltérésüket tudatosítsa.
Bármikor legyen lehetőségük egymástól, vagy a felnőttektől segítséget kérni.
Tegye lehetővé az óvodapedagógus, hogy a gyerekek a különösen kedvelt
munkafajtákban elmélyedhessenek.
Tartsa tiszteletben a gyermekek egyéni aktivitását.

A munka, munka jellegű tevékenységek az alábbi területek fejlesztésére adnak
lehetőséget.
Közösségi nevelés
•

A közös öröm és a felelősség, az együtt elért eredmények segítik a baráti kapcsolatok
megszilárdítását. Az óvodában a munka elsősorban a közösségért végzett
tevékenység.

Külső világ megismerése
•

Minden munkatevékenység újabb tapasztalatok forrását jelenti.

2.10. VERS, MESE
Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irodalmi élménynyújtás. A vers, mese megszerettetése.
A gyermekből, mint, „befogadóból" előadó nevelése.
A belső szorongás oldása, a belső képteremtés kialakítása.
Irodalmi érdeklődés felkeltése.
A gyermek életkorának, nyelvi fejlettségének, érdeklődésének megfelelő
beszédhelyzeteket teremtsen, és irodalmi alkotásokat válasszon az óvodapedagógus.
Az óvodapedagógus közvetítsen a gyermekeknek természeti környezetet megjelenítő
irodalmi alkotásokat (mese, vers, elbeszélés).
Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek eljátsszák, elbábozzák kedvelt meséiket.
Adjon lehetőséget az általuk kitalált történetek elmondására, vagy a már ismertek
befejezésére.
Az irodalmi anyagot úgy állítsa össze, hogy az tartalmazzon mondókát, verset, mesét,
elbeszélést, folytatásos történetet, a népi, klasszikus és kortárs irodalmi művekből.
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•

Tegye lehetővé, hogy a gyermekek meseélményeiket játékkal és rajzzal is
kifejezhessék.

Tevékenységek
•
•
•

Az ismert mondókák, versek gyakori alkalomszerű ismételgetése.
Az irodalmi élmény újabb és újabb kérése, várása.
A gyermek kifejezi, eljátssza irodalmi élményeit, érzelmeit.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•

Megjegyeznek 6-8 verset, 10-12 mondókát.
Várják, kérik a mesemondást.
Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik.
Figyelmesen végighallgatják a mesét, van kedvelt mesehősük.
A mesében elhangzottakról beszélgetnek.
Ismerik a csoport - óvoda gyermekkönyvespolcát, a könyvek között eligazodnak.
Vigyáznak a könyvekre.

Módszertani alapelvek
•
•
•

Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a gyermekek meseélményeit játékkal,
mozgással, rajzzal kifejezhessék.
Biztosítson lehetőséget a gyermekek számára bábozáshoz, mesedramatizáláshoz.
Törekedjék bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolat megteremtésére az irodalmi
élménynyújtás során.

Vers, mese az alábbi területek fejlesztésére adnak lehetőséget
Mozgásfejlesztés
•
•
•
•

Nagymozgások fejlesztése (járás, guggolás, ugrás).
Finommotorika fejlesztése (pl. testrészekkel végzett mozgásos gyakorlatok).
Testséma fejlesztés - Testrészek ismerete, a tevékenységek a testrészek
megismerését célozzák.
Verbális fejlesztés - Az irodalmi nevelés célja és eszköze a verbalitás.

Vers, mese kapcsolata más nevelési területekkel
Anyanyelvi nevelés, kommunikáció
•

Növekszik aktív, passzív szókincsük, kifejezőképességük, fejlődik beszédkultúrájuk.
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Rajzolás, mintázás, kézimunka
• Megjelennek munkáikban az irodalmi élményeik.
Külső világ megismerése
•

A környezet megismerésében valósul meg az irodalmi nevelés is.

2.11. ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK
Feladataink
•
•
•
•
•
•
•

A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése, ölbeli játékokkal, népi gyermekdalokkal,
énekes játékokkal.
Formálni zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat.
Megszerettetni a gyermekekkel az éneklést, az énekes játékokat.
Szoktatni őket a szép, tiszta éneklésre.
Fejleszteni a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei
alkotókedvét, mozgáskultúráját, zenei kreativitását.
A megfelelő légkör biztosítsa, érzelmi motiváltság.
Zene hallgatására nevelés, hangszerek iránti érdeklődés felkeltése.

Tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•

Kötetlenül és sokat énekelgessenek, játsszanak dalos játékokat.
Mondjanak mondókákat, énekeljenek felelgetős játékokat.
Tapsoljanak, járjanak, énekeljenek halkan, hangosan.
Figyeljenek a természet és a környezet hangjaira.
Tapsoljanak vissza ritmusmotívumokat.
Végezzenek egyszerű játékos, táncos mozgásokat.
Használjanak ütőhangszereket.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztonsággal énekeljenek 10 dalt.
A mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint mondják.
Ismert dalt szöveg nélkül is tudjanak énekelni, dúdolva vagy zümmögve.
Felismerik a magas és a mély éneklés közötti különbségeket.
Érzékenyek a természet és a környezet hangjaira, megkülönböztetik a hangszínek
finom eltéréseit.
Megkülönbözetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától
Szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolnak.
A gyermekek mozgásában megjelennek a járás és a lépés változatos formái.
Használják az ütőhangszereket.
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Módszertani alapelvek
•
•
•

Az óvodapedagógus biztosítson lehetőséget a gyermekek spontán éneklési vágyának
kibontakoztatására.
Vegye figyelembe a gyermekek életkori és egyéni fejlettségi ütemét, és fejlettségi
szintjét.
Biztosítsa a nyugodt, kiegyensúlyozott, segítőkész légkört.

Ének-zene, énekes játékok az alábbi területek fejlesztésére
Mozgásfejlesztés
•
•
•

Nagymozgások fejlesztése (pl. járás, ugrás).
Egyensúlyérzék fejlesztése (eszközök egyensúlyozása).
Finommotorika (pl. egyszerű hangszerek használata).

Testséma fejlesztés
•
•

Testrészek megnevezése (pl. kendő, fejdísz elhelyezése).
Testkoordinációjának, személyi zónájának alakítása
ritmushangszer, hangszer használata közben).

(pl.

oldalság

jelölése

Percepciófejlesztés
•
•
•
•

Vizuális ritmus (pl. páros sor, kettős kör).
Kinesztetikus észlelés fejlesztése (pl. mozgáskombinációk finomítása).
Térpercepció (pl. térirányok bemozgása).
Hallásészlelés (pl. hangszín, hangerő, megkülönböztetése).

Ének-zene, énekes játékok kapcsolata más nevelési területekkel
Szorosan kapcsolódik az irodalmi, a külső világ megismerése, a rajzolás, a mozgás
területeihez, az anyanyelvi neveléssel pedig alapvető és átfogó kapcsolata van.

2.12. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
Feladataink
•
•

A gyerekeket egyéni fejlettségi szintjük szerint képi-plasztikai kifejezőképesség
birtokába juttatni.
Lehetőséget biztosítani az egész napos ábrázoló tevékenységekre.
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•
•
•
•
•

Kialakítani bennük az elemi képolvasási, komponálási, térbeli tájékozódó és rendező
képességet.
Segíteni a gyermekek téri, formai és színképzeteinek kialakulását, gazdagodását.
Elősegíteni a környezet, a természet színeire, formáira való rácsodálkozást.
A szépség iránti vonzódás alakulását segíteni, a művészeti rajzok, festmények,
szobrok, épületek, népi alkotások nézegetésével.
Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a
rajzolás, mintázás és a kézi munka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.

Tevékenységek
•
•
•
•
•
•

Rajzolás
Festés
Mintázás
Építés, konstruálás
Képalakítás
Kézimunka

Rajzolás
•

Gondolataikat, érzéseiket és ítéleteiket közölhetik és megfogalmazhatják az adott
helyzeteknek megfelelő rajzeszközzel (papírra, aszfaltra, homokba).

Festés
•

A festék (tempera), ecset használatával különböző felületekre való képalakítás,
díszítés, ábrázolás lehetséges megjelenítése.

Mintázás
•

Fontos, hogy ne legyen öncélú, mindig valamilyen élményhez kötődjön.

Építés, konstruálás
•

6-7 éves korban az építőjátékok változatos felhasználásával, térben búvóhelyek,
sátrak, házak építése.

Képalakítás
•

Firkálgatás, rajzolás, festés a gyermekek kedve, érdeklődése szerint, (festéssel,
rajzolással, papírragasztással, agyaglapba karcolással, nyomattal).
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Kézimunka
Olyan szép és hasznos tárgyak készítése, melyek az óvodai életben jól felhasználhatók
(papírból, fából készített játékok).
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•

•
•
•
•
•
•

Tevékenyen részt vesznek az őket körülvevő tér berendezésében.
Élményeik, elképzeléseik megjelenítésében biztonsággal használják a képi kifejezés
változatos eszközeit.
Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák.
Színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeiket.
Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.
Tudnak formákat mintázni elképzeléseik alapján.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•

Vegye tekintetbe az óvodapedagógus a gyermekek közötti képességbeli különbséget.
Tapintatosan működjék együtt a gyermekekkel.
Erősítse a gyermekek önbizalmát, önértékelő képességét.
A gyerekek valamennyi alkotását tisztelje és becsülje.

Rajzolás, mintázás, kézimunka az alábbi területek fejlesztésére adnak lehetőséget
Mozgásfejlesztés
•
•

Nagymozgások fejlesztése (pl. nagyméretű aszfaltrajz, rajz hóban, homokban).
Finommotorika és szem-kéz koordináció minden tevékenység során fejlődik.

Testséma fejlesztés
•

Az emberi test, síkba való forgatásával jelöli a gyermek a jobb-bal oldalt.

Percepció
•
•
•

Vizuális észlelés, (pl. szemmozgatás, vizuális ritmus, vizuális memória).
Tapintásos észlelés (pl. különféle formák és méretek felismerése és alapvető
technikák).
Keresztcsatornák fejlesztése (vizuális tapintásos).

Verbális fejlesztés
•
•

Tárgyak megnevezése, sorszámok, térbeli viszonyok, irányok, formák, alapszínek.
Osztályozás, méretek, hasonlóság.
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Kapcsolatok más nevelési területekkel
Játék
•

Konstruálás, környezetkialakítás.

Külső világ megismerése
•

Színek formák, megfigyelése.

Matematikai tapasztalatok
•

Téri viszonyok, síkformák.

2.13. MOZGÁS
A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Az óvodáskorban a
gyermekek mozgásának fejlettsége képet ad fejlettségi szintjéről, a fejlődés tempójáról.
A mozgás az óvodáskor időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek
fejlődésében.

Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus teremtse meg a gyermekek egészséges fejlődése érdekében
azokat a feltételeket, amelyek elősegítik biológiai fejlődésüket, növelik teherbíró
képességeiket.
A mozgás megszerettetésében az óvodapedagógus működjék együtt a családdal.
Frissítő testnevelést a pedagógus naponta kétszer szervezzen, melynek központjában
a mozgásos játék álljon.
A testnevelés foglalkozások az óvónő által szervezett kötelező tevékenységek.
Az óvodapedagógus maximális lehetőséget biztosítson arra, hogy a gyerekek egyéni
tempójuknak megfelelően végezhessék a különböző mozgásokat.
Az óvodapedagógus feladata az önbizalom növelése a fizikai aktivitáson és a
mozgásos feladatokon keresztül.
Óvodánk udvara tágas, mozgásfejlesztő játékokkal jól felszerelt. Minden
óvodapedagógus törekedjen arra, hogy a gyermekek nagymozgásának a fejlesztését
az udvaron végezze.
Rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása.
Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeket az óvodai nevelés minden
napján, minden gyermek számára biztosítani kell, figyelembe véve az egyéni
szükségleteket és képességeket.
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Tevékenységek
• Mozgásfejlesztés a szabadban.
• Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a frissítő testnevelés alkalmával.
A foglalkozások anyaga: atlétika, torna, játék jellegű főgyakorlatokból tevődik össze.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•
•
•
•

Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak.
Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé válik.
Megszeretik és igénylik a mozgást.
Megértik az egyszerű vezényszavakat.
Fejlődik tér- és időtájékozódó képességük.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•

Az óvodapedagógus segítsen a bátortalanabb vagy ügyetlenebb gyermekeknek.
Tartsa tiszteletben a gyermekek önkéntességét, egyéni mozgástempóját.
Adjon lehetőséget arra, hogy a gyerekek maguk is kitalálhassanak gyakorlatokat,
mozdulatokat, játékokat.
Törekedjen a jó hangulat megteremtésére.

A mozgás az alábbi területek fejlesztésére ad lehetőséget
Nagymozgások
•

járás, futás, kúszás stb.

Egyensúlygyakorlatok
•

járás padon, szivacson, leugrás padról stb.

Finommotorika
•

karika, babzsák fogásai, lábujjon járás stb.

Szem, kéz, láb koordináció
•

célba dobás, mászás rézsútos létrán, labdajátékok, ugróiskola stb.

Testséma
•

Meghatározott testrészekre koncentrálás, önmaga beazonosítása.
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Személyi zónák alakítása
•
•

Hason fekvésben feladatvégzés, függeszkedések bordásfalnak háttal.
Testrészek ismerete, begyakorlása a testrészek mozgatásával
labdapörgetés talppal, ujjak összeérintése, szétnyitása).

(lábemelések,

Percepció
•

alaklátás, formaállandóság (pl. vonalon végigjárni)

Térpercepció
•
•
•

irányok megtalálása térben (pl. futás megadott tárgy irányába, kúszás zsinór alatt)
Verbális
testrészek, helyzetek, mozgások, térirányok megnevezése

A mozgás kapcsolata más nevelési területekkel
•
•

A mozgás támaszkodik, illetve előkészíti a rajzolás, ének-zene, matematikai
tapasztalatok, külső világ megismerésére nevelés feladatait.
A közösségi élet alakulásához fontos tulajdonságokat fejleszt (pl. egymás segítése,
együttműködés stb.).

2.14. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY
TAPASZTALATOK

MEGISMERÉSE,

MATEMATIKAI

Feladataink
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermekek szerezzenek természeti és társadalmi környezetükből tapasztalatokat.
Tapasztalatszerzés közben az óvodapedagógus építsen a gyerekek érdeklődésére,
természetes kíváncsiságára.
Kapjanak a gyerekek lehetőséget minél több érzékszervvel való tapasztalásra.
Az óvodapedagógus ismertesse meg a szülőket a természetvédelmi nevelés elveivel.
Biztosítson eszközöket, lehetőségeket a tapasztalat és ismeretszerzésre, és játék
során is.
Az óvodapedagógus biztosítsa, hogy a gyermek matematikai ismeretei kialakuljanak,
elmélyüljenek.
Fejlessze a gyermekek logikus gondolkodását, problémafelismerő és megoldó
képességét.
Törekedjünk arra, hogy a gyermekek önálló véleményt alkossanak, döntési
képességeik fejlődjenek.
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Tevékenységek
Minden tevékenységi forma tervezésénél kihasználjuk az udvarunk adottságait.
Természeti környezet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevezzék meg az emberi test részeit.
Tudatosodjon bennük ápolásának szükségessége.
Ismerjék meg az érzékszervek funkcióit, védelmét, ápolását.
Figyeljék meg a napszakokat, az évszakokat és a természet változásait.
Szerezzenek tapasztalatokat az időjárás és az öltözködés összefüggéseiről.
Különböző időszakokban figyeljék a fákat, bokrokat és környezetük növényeit.
Hajtassanak virágot, ágat, csíráztassanak magokat.
Ismerkedjenek meg néhány gyümölccsel, zöldséggel.
Csoportosítsák a megismert állatokat.
Vegyenek részt óvodai környezetük formálásában.

Társadalmi környezet
•
•
•
•
•
•

Beszélgessenek a családról, játsszanak családjátékot.
Figyeljék meg a felnőttek munkáját, jelenítsenek meg ismert foglalkozásokat.
Tájékozódjanak az óvoda környékén, látogassanak el közeli intézményekbe.
Gyakorolják a helyes közlekedést, hasonlítsák össze a közlekedési eszközöket.
Figyeljék meg a megkülönbözetett jelzésű járműveket.
Hasonlítsák össze a szárazföldi, légi, vízi közlekedést.

Matematikai tapasztalatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása, szétválogatása, sorba rendezése
tulajdonság szerint.
Készítsenek sorozatokat mennyiségi tulajdonság szerint.
Halmazok elemeit párosítsák.
Szerezzenek tapasztalatokat a geometria körében.
Mozogjanak tükör előtt.
Hasonlítsanak össze építményeket, geometriai tulajdonság szerint.
Végezzenek összeméréseket magasság, hosszúság, szélesség, vastagság, bőség,
űrtartalom, terület szerint.
Tájékozódjanak térben és síkban, irányokat tudjanak azonosítani és
megkülönböztetni.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•

Ismerik lakásuk címét, szüleik foglalkozását.
Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerik a közlekedési eszközöket és tudják, hogy azok hol közlekednek.
Ismerik a környezetükben lévő intézmények rendeltetését.
Tárgyak, jelenségek közötti összefüggéseket felismerik.
Fel tudják sorolni testrészeiket, igényesek testük tisztaságára.
Felismerik a napszakokat.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között és ismerik az évszakok jellegzetességeit.
Rendszeresen végzik az élősarokban, kertben a növénygondozási teendőket.
Tudják, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van.
Az általuk megismert állatokat csoportosítani tudják lakhelyük, hasznosságuk szerint.
Képesek tulajdonság szerinti válogatásra, sorba rendezésre.
Értik és helyesen használják a mennyiségeket, halmazokkal kapcsolatban az
összehasonlítást kifejező szavakat, pl. több, kevesebb, hosszabb, ugyanannyi stb.
Elő tudnak állítani különféle elemekből bontással többet, kevesebbet, ugyanannyit.
Tárgyakat meg tudnak számolni 10-ig.
Képesek különféle geometriai tulajdonság szerint térbeli és síkbeli alakzatokat
szétválogatni.
Tudnak térben mozogni (jobbra, balra, stb.).
Értik és követni tudják az irányokat és a névutókat.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•
•

Ösztönözze a gyerekeket a minél több érzékszervvel való tapasztalatszerzésre.
Az óvodapedagógus arra törekedjen, hogy a gyermekek a tapasztalatok többségét a
környezetben szerezzék.
Ösztönözze őket arra, hogy megfigyeléseiket szóban is fejezzék ki.
Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy elmesélhessék élményeiket.
Használja fel az óvodapedagógus a váratlan eseményekből adódó tapasztalatszerzési
lehetőséget is.

A külső világ megismerése és a matematikai tapasztalatok az alábbi területek fejlesztésére
adnak lehetőséget
Mozgásfejlesztés
Nagymozgások fejlesztése (kirándulás, séták, udvari játékok, állatok mozgásának
utánzása).
• Finommotorika fejlesztése (pl. különböző fogások gyakorlása, összerakás, válogatás,
hóemberépítés).
• Szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. hógolyó célba dobása, babaöltöztetés).
Testséma fejlesztés
•

• Testrészek ismerete (pl. szoborjáték, tükörjáték, babafürdetés).
• Test koordináció és az oldalság tanítása (pl. séta, öltözködés).
Percepciófejlesztés
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Vizuális fejlesztés (pl. levélhullás, madár mozgásának megfigyelése).
Tapintásos észlelés fejlesztése (pl. minden tevékenységnél a kéz szerepe).
Hallás észlelés fejlesztése (pl. eszközök jellemző hangja, szél, eső stb. hangja).
Auditív ritmus fejlesztése (pl. mondókák).
Térpercepció fejlesztése (pl. tér bemozgása foglalkozás közben).
Ízlelés fejlesztése (pl. gyümölcskóstolás).
Keresztcsatornák fejlesztése (pl. közlekedési játék).
Alaklátás és formaállandóság fejlesztése (pl. különböző tárgyak, formák, méretek
felismerése).
Verbális fejlesztés
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Szóbeli kifejezése minden tevékenységnek, élmények.

Külső világ megismerése, matematikai tapasztalatok kapcsolata más nevelési területekkel

Rajzolás, mintázás és kézimunka
A gyerekek élményei, tapasztalatai, a külső világ megismerésének esztétikai hatása,
ábrázolásukban jelenik meg. Munkáik tükrözik a világról szerzett ismereteiket,
érzelmi megnyilvánulásaikat.
Anyanyelvi nevelés, kommunikáció
•

A külső világ megismerésében valósul meg a nevelési területek minden feladata
(mese, vers, énekes játék).
Percepciófejlesztés
•

A környezeti ingerek teljes körű megtapasztalása, az érzékszervek finomítása (pl.
ételek íze, illata, ruházat, tapintás).
• Térpercepció fejlesztése a rendelkezésre álló tér kihasználása a környezet
bemozgatásával. (pl. terítés).
• Térirányok fejlesztése (terítés, ruhaneműk, felvétele, fogkefe helyes irányú
használata).
Verbális fejlesztés
•

A fentieket tudatosan kíséri a verbális megerősítés (pl. testrészek, ruhadarabok
megnevezése, használati tárgyak ismerete).
Közösségi nevelés
•

•

Társakért végzett tevékenységek, egymás segítése.

Mindezekből következően kiemelt feladatunknak tartjuk
A mozgásfejlesztést
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•
•
•
•
•

Szervezett és kötetlen formában, a teremben és udvaron egyaránt.
Edzőfutások, vízhez szoktatás, különféle mozgás- és egyensúlyfejlesztő eszközök
használata.
A szülők anyagi támogatásával úszás, kirándulások, gyermek torna szervezése.
A mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök bővítése érdekében 1996-ban alapítványt
hoztunk létre „ A Holnap Egészséges Gyermekeiért „ címmel.
Mozgás jellegű foglakozásokat ősszel tavasszal az udvar lehetőségeit kihasználva
szabadlevegőn tervezzük bonyolítjuk le.

Az anyanyelvi nevelést
•
•
•
•

Mindennapi nevelőmunkánkat áthatja, és sajátos módszerként alkalmazzuk.
Bábmunkaközösségünk a tanév folyamán több alkalommal szervez előadást a
gyermekeknek, pl.: bábozás, dramatizálás.
Havonta meghívunk színvonalas előadókat, illetve színházba, bábszínházba
látogatunk.
Felhasználjuk a drámajáték módszereit az eredményesebb érzelmi és kommunikációs
nevelés érdekében. Építünk e területen magasabb szintű képzetséggel rendelkező két
kollégánk szakmai tudására, valamint az anyanyelvi munkaközösség munkájára.

A gyermekek egyéni megismerésére és fejlesztésére évek óta használjuk Strasszer Judit
pszichológus fejlesztőjáték gyűjteményét és Porkolábné Dr. Balogh Katalin fejlettség felmérő
módszerét. Fejlesztő pedagógiát végzett kollégáink hathatós segítséget nyújtanak a
részképesség zavaros gyermekek fejlesztéséhez.
Mindezek alkalmazásával törekszünk a családi nevelés kiegészítésére, valamint biztosítjuk
valamennyi gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, fejlődésük nyomon
követését.
2.15. Befogadás
Óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. A beiratkozás a
gyermek első személyes találkozása az óvoda épületével, gyermekeivel, a felnőttekkel.
A szülők rövid tájékoztatót kapnak az óvoda nevelési programjáról. Az érdeklődők
megnézhetik a termeket, kitekinthetnek az udvarra, beszélhetnek az óvodapedagógusokkal,
gyermekekkel. Környezettanulmányra többnyire, a gyermek leendő óvodapedagógusa
megy.
A felvételi hirdetmény után sort kerítünk az első tájékoztató szülői értekezletre. Ezt a
gyermekek leendő óvodapedagógusai tartják. A legfontosabb tudnivalók ismertetése után a
szülők kérdéseket tehetnek fel az óvodai élettel kapcsolatban. Megbeszéljük a befogadás
rendjét is.
A befogadási időszakban három féle módon próbáljuk a gyermekeket beszoktatni:
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 egy hétig a szülő bent tartózkodik a gyermekével a csoportban;
 a Szülő nélkül;
 átmenet nélküli befogadás
Óvodánkban évek óta fokozatosan, folyamatosan történik a befogadás, igény esetén
az édesanyával együtt. A befogadás idejét a gyermek egyéni érzékenysége határozza meg. Ez
általában egy-két hét, de előfordul hosszabb idő is. Az első óvodai héten mindkét óvónő a
nap nagy részét a csoportban tölti, így többet tudnak egy-egy gyermekkel, szülővel
foglalkozni. A befogadás ideje alatt kezdjük el kialakítani a csoport életére jellemző szokásés normarendszert.

2.16. Óvodánk ünnepei
Az ünnepi közös készülődések, tervezgetések, távlatok kitűzése, hozzájárul a közösség és az
egyén fejlődésének folyamatosságához.
Az ünnepek megszervezésébe, be kell vonni a gyermekeket is, koruknak megfelelő
tevékenységgel. Az ünnep akkor éri el célját, ha tartalmában és formájában eltér az óvoda
mindennapjaitól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplő ruha felnőtteknek,
gyermekeknek egyaránt.
Az óvodai ünnepeket két nagy témakörbe soroljuk, és a szerint bontjuk, hogy a szülők részt
vesznek-e rajta vagy sem.

Ünnepek

Nyitott

Zárt

Munka délutánok

Mikulás

Anyák napja

Karácsony

Évzáró, ballagás

Születésnap

Nyílt napok

Farsang

Gyermekek ünnepei

Húsvét
A természet
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változásával összefüggő
ünnepek
(Állatok világnapja, Víz
világa, Föld napja,
Madarak és fák napja
stb.)

Az ünnepi előkészületekbe bevonjuk a szülőket is.
Több ünnepet úgynevezett munkadélután előz meg, ezeken készül el az ünnepnek megfelelő
dekoráció és a gyermekeknek szánt ajándék.

3. A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI
III. 3. 1. A külső világ tevékeny megismerése

A környezettel való ismerkedés során a gyermekek folyamatos megfigyelésekkel és játékos
feladatokkal tapasztalatokat szereznek a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet formai, mennyiségi viszonyairól.
A környezeti nevelés területei: természeti, emberi, tárgyi környezet.

Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus biztosítson optimális feltételeket, a gyermeki aktivitás és
kezdeményezések számára.
Rendelkezzék pozitív hozzáállással és környezetkultúrával (életmód, gondolkodás,
viselkedés, védelem, fejlesztés,) adjon mintát a gyermeknek az ideális természetkép
kialakításában.
Törekedjen olyan szokások, szokásrendszerek és viselkedési formák kialakítására,
amelyek elősegítik és meghatározzák az ember és a természet harmonikus
kapcsolatát, a természet szeretetét, tiszteletét és védelmét.
Készítse fel a gyermeket a környezetbarát életvitelre, fejlessze a gyermekek
világlátását.
Folyamatosan biztosítsa az élményeket, a játékos, életkornak megfelelő
tapasztalatszerzés lehetőségeit.
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•

Használja ki az óvoda sajátosságait a helyszínek kiválasztásánál (csoportszoba,
természetsarok, udvari fák, bokrok, sziklakert, halastó, madáretetők, akváriumok,
komposztáló, virágos-, veteményes-, gyógynövénykert, kertes házak, kiserdő, stb.)
Figyeltesse meg a gyermekekkel az évszakok és a természeti, társadalmi jelenségek
változását, az állat- és növényvilág alkalmazkodását.
Gondoskodjék az állattartás, gondozás, etetés lehetőségeiről (madáretetők
akváriumok, magvak) szerezze be a virágos és veteményeskert ültetéséhez szükséges
magvakat, növényeket.
Adjon lehetőséget az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb
összefüggések megláttatására.
Segítse a társadalmi és természeti környezet megismerési folyamatába beépülni a
gyermekek sokrétű, sokirányú ismereteit, tapasztalatait.
Segítse elő, hogy a gyermekek maguk is felfedezzék a természeti és társadalmi
környezet összefüggéseit.
Alakítson ki a gyermekekben pozitív érzelmi viszonyt a természethez, az emberi
alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését (szülőföld, a helyi
hagyományok, a néphagyományok, szokások, a családi, tárgyi kultúra).
Tanítsa meg a gyermekeknek a „különbözőség” elfogadását, tiszteletét.
Játékos helyzetekkel (dramatikus játékok vagy irányított szerepjáték) hozzon létre
olyan élethelyzeteket, amelyek a családi életre való felkészítést elősegítik.
Szituációs játékokkal segítse a gyermekek felkészülését a váratlan helyzetek
megoldására, „Mi lenne, ha?”, a döntési és cselekvési kompetenciakészség
fejlesztésére.
Segítse a gyermekeket környezetünk mennyiségi és formai összefüggéseinek
meglátásában, az oksági összefüggések felismerésében, és hogy azokat
tevékenységeiben alkalmazhassák
Adjon lehetőséget a természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés során az
önálló problémamegoldásra.
Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
Alkalmazkodjon a gyermek egyéni fejlődési tempójához, a különböző fejlettségi
szintekhez és tanulási módokhoz.
Törekedjen a pontos és egyszerű megfogalmazásra, a matematikai gondolatok
szóbeli kifejezésére.
Tisztelje és értékelje az egyéni munkát, az eredeti megoldásokat.
Juttassa a gyermekeket sikerélményhez.

A gyermek tevékenységei
•
•
•
•

Folyamatosan ismerkedik a közvetlen természeti és társadalmi környezettel: Kiserdő,
Nevenincs tó, szánkódomb, Fóti Somlyó, Szilas patak.
Az udvaron és séta során figyelemmel kíséri a növények fejlődését (magtól a
termésig), évszakonkénti változásait.
Az élősarokban csíráztat, hajtat, a veteményeskertben, virágoskertben ültet,
gondozza a növényeket.
Elsajátítja a helyes zöldség- és gyümölcsfogyasztás szabályait.
191

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismerkedik az állatokkal, életmódjukkal, hasznukkal (kutya, macska, tyúk, tehén, ló),
gyakorolja az óvodában található kisállatok etetését, gondozását (halak, madarak).
Gyógynövényeket, terméseket, terményeket, szép, érdekes tárgyakat gyűjt, elhelyezi
azokat a természetsarokban (bodza, körömvirág, levendula, csalán, bazsalikom,
gesztenye).
Tapasztalatai alapján gondolkodási műveleteket végez.
Ismerkedik az óvodában dolgozó felnőttek munkájával.
Megismeri az óvoda környezetét, az óvoda környezetében található intézményeket,
az ott dolgozók munkáját (Posta, Vásárcsarnok, Palota Múzeum, Tűzoltóság,
Tehenészet).
Megtanulja testrészeit, érzékszerveit, azok funkcióit, védelmét.
Ismerkedik az orvos munkájával, az egészségvédelemmel és a baleset megelőzéssel.
Elsajátítja a helyes gyalogos közlekedési szabályokat, gyakorolja azokat, megismeri a
közlekedési eszközöket. / autóbusz, villamos /.
Játékos feladatokkal gyakorolja a napszakokat, és a hozzájuk tartozó
tevékenységeket.
Megismeri a négy elem (Föld, víz, levegő, tűz) tulajdonságait, hasznát.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismeri és megnevezi, gondozza, védi a környezetében élő fákat, bokrokat,
növényeket, megtanulja ezek felhasználását, újrahasznosítását.
/falevél,
komposztálás /
A megismert állatokat csoportosítja élőhelyük szerint, megtanulja azok hasznát,
életmódját, az állatok gondozása során kialakul benne az irántuk érzett felelősség,
szeretet és védelem.
Rácsodálkozik a természet szépségére, színeire, esztétikai hatására, harmóniájára.
Elsajátítja azokat a helyes viselkedési normákat, amelyek segítségével megtanul
harmóniában élni a környezettel, a természettel.
A társadalmi és a közvetlen emberi környezetről szerzett ismereteit gyakorolja a
játékban, munkában.
Részt vesz a jeles napok és hagyományok ünneplésében.
Az elsajátított alapvető közösségi szokásokat, viselkedési normákat gyakorolja a
közösségi kapcsolatokban.
Rendelkezik korának megfelelő ismeretanyaggal a családról és a környezetről.
Képes matematikai problémák megoldására, mennyiségi, formai, kiterjedésbeli
összefüggések felfedezésére.
Tisztában van a tárgyak, jelenségek funkcióival és alapvető jegyeivel.
Képes a természeti és társadalmi környezetben végzett megfigyelések alkalmával
halmazok összehasonlítására, szétválogatására meghatározott szempont szerint.
Képes különféle geometriai tulajdonság szerint térbeli és síkbeli alakzatokat
szétválogatni.
Megnevezett mennyiségi tulajdonságokat megadott szabály szerint sorba rendez.
Mérési, összemérési feladatokat végez halmazokkal, mennyiségekkel, egységekkel.
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Módszertani alapelvek
•
•
•
•

Feladatadásban illetve értékelés során az óvodapedagógus érvényesítse az egyéni
képességeket és sajátosságokat.
A felmerülő problémahelyzetekben annyi segítséget adjon az óvodapedagógus, hogy
a megoldás a gyermek sikere legyen.
Vegye figyelembe az óvodapedagógus, hogy a környezeti nevelésben fokozott a
felnőtt modell felelőssége (példamutatás az óvoda minden dolgozójától).
Teremtse meg az óvodapedagógus minden gyermek számára az önálló
tapasztalatszerzést.

Kapcsolata más nevelési területekkel

Anyanyelvi nevelés
A környezettel való ismerkedés közbeni esztétikai élmények, érzelmek motiválják a
gyermeket az ismeretek megfogalmazására (beszédfunkciója, nyelvi kifejező
készsége, szókincse, képi megjelenítő készsége alakul, fejlődik).
Rajzolás, mintázás, kézimunka
•

A legalkalmasabb az érzelmileg közelálló, megragadó élmények, témák
reprodukálására. Rácsodálkozik, megfigyeli, elképzeli és megjeleníti az őt ért
esztétikai hatást, fejlődik szín-, forma, és alaklátása.
Játék – munka
•

A természeti és társadalmi környezetből szerzett ismereteit a játékban és a
munkában feleleveníti, felhasználja és újraéli azokat.
Közösségi nevelés
•

•

Tartalmában és feladataiban is konkrét összefüggést mutat. Az elsajátított szokások,
magatartásformák a szociális viselkedés, beilleszkedés, együttélés fejlesztését
szolgálják.

III. 3. 2. Esztétikai nevelés
III. 3. 2. 1. Vers, mese
A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatra tanít. Mélyíti az önismeretet,
segíti a valóság megismerését, élménye érzelmi állapotokat hoz létre.
Az óvodás gyermek életkorának leginkább megfelelő irodalmi műfaj a népmese. A mese a
gyermek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
A mese oldja a szorongást, segít az indulatok feldolgozásában, és belső képteremtésre tanít.
193

Ez a képesség fontos szerepet játszik a majdani olvasóvá válásban.

Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus teremtsen megfelelő körülményt a vers- és mesehallgatásra.
Minden nap használja ki a mondókázásra, verselésre adódó alkalmakat.
Érvényesítse, hogy az óvodában az élő mese legyen természetes.
Arca és hangja játékával keltse életre a meséket, ezeket mondja emlékezetből,
ritkábban könyvből olvassa.
Az irodalmi anyag összeállításánál vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.
Főleg magyar népi mondókákból és mesékből válogasson, de válasszon klasszikus és
kortárs irodalmi művekből is. Ezeket tisztán és szépen beszélve adja elő.
Tartsa szem előtt, hogy a gyermek sokszor szereti hallani ugyanazt a mesét.
Legyen a ritmus, a hangzás és a játékosság az elsődleges.
Ösztönözze a gyermeket arra, hogy bátran meséljen, kérdezzen.
Éreztesse, hogy a mindennapi mesemondás a nap lényeges eseménye.
Vigye a gyermekeket színházba, bábszínházba, ismertesse meg őket a könyvtárral.
Biztosítsa a dramatizáláshoz és bábozáshoz szükséges eszközöket.
Ösztönözze a szülőket az otthoni közös mesélésre.

A gyermek tevékenységei
•
•
•
•
•
•

A befogadás ideje alatt is szívesen, örömmel veszi a felnőtt ölbeli játékait
(höcögtetők, ringatók).
Figyelmesen hallgatja az óvónő vagy társai meséjét, bábozását, majd önállóan is
kezdeményez mesemondást.
Gyakorolja a színházi, bábszínházi előadás alatti viselkedést.
A nap folyamán szívesen nézeget könyveket, megismerkedik a könyvtárral és a helyes
könyvhasználattal.
A neki tetsző szövegű, ritmusú verseket megtanulja.
A kedvenc meséket, verseket önállóan elmondja és dramatizálja.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•

A tapasztalataik során szerzett szókincsüket felhasználják gondolataik kifejezésére.
Nyugodtan hallgatják végig társaikat.
Szeretik és várják a mesemondást.
Figyelmesen, csendben végighallgatják a meséket. Képesek a hallottak alapján belső
képet alkotni.
Vannak kedvenc meséik, mesehőseik. A velük történt dolgokat beleviszik játékaikba,
bábozzák, dramatizálják, lerajzolják őket.
Alkalmazzák az önkifejezés egyik módjaként, a saját vers és mesealkotást, annak
mozgással, vagy ábrázolással történő kombinálását.
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•
•
•
•

A folytatásos történetek szálait össze tudják kötni.
Megjegyzik a mesékben előforduló érdekes szólásokat, szófordulatokat, neveket,
ezeket játékaikban mondogatják.
Kedvvel nézegetik a mesekönyvek képeit, és a képek alapján felismerik kedvenc
meséiket, verseiket. Kérik a felnőtteket ezek ismétlésére.
Ismerik a csoport könyvespolcát, a könyvek között eligazodnak.
A könyvtárban tudják a helyes viselkedést, a könyvvel óvatosan bánnak.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus a verselést és mesélést tegye élménnyé a gyermekek számára.
Ennek legfontosabb formája az élőbeszéd.
Mesélés, verselés közben kerülje a szemléltetést, magyarázatot, törekedjen a
metakommunikációs eszközök használatára.
Segítse elő a szóbeli önkifejezést, mások megértését, kapcsolatteremtést, pozitív
érzelmek kialakulását.
Oldja fel a szorongást, segítsen az indulatok feldolgozásában.
Támaszkodjon a mese és vers azon tulajdonságaira, mely az anyanyelven keresztül
emberi kapcsolatokat, érzelmeket közvetít.

Kapcsolata más nevelési területekkel
Anyanyelvi nevelés
Legszorosabban összefonódik az anyanyelvi neveléssel, hiszen a versek, mesék,
mondókák közvetítik az anyanyelv sajátos ritmusát, dallamát, hangzó világát, bővítik
a szókincset, fejlesztik a beszédet.
Ének-zene
•

Szorosan kapcsolódik még a zenei neveléssel, mert a versek mondókák ritmusa,
hanglejtése fejleszti a zenei képességeket.
Mozgás, mozgásos játékok
•

• Gyakran kísérik rigmusok, versek, mondókák a mozgást.
Érzelmi nevelés, szocializáció
•

A jól kiválasztott versek, mesék, erkölcsi értéket is közvetítenek, s hangulati
hatásukkal segítik az érzelmi nevelést.

III. 3. 2. 2. Ének-zene, énekes játék

Az óvodai zenei nevelés élményhez juttatja a gyermeket, örömet nyújt, s egyben felkelti zenei
érdeklődését, formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Elsősorban az érzelmekre hat.
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Elősegíti a zenei anyanyelv megalapozását, a mozgáskultúra fejlődését.
Alapot ad a zenei műveltség továbbfejlesztéséhez.
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teremtse meg az óvodapedagógus a zenei nevelés alapvető feltételeit.
A zenei anyagot elsősorban a magyar népzene köréből válogassa, ölbeli játékok, népi
gyermekdalok.
Ismertesse meg a gyermekeket más népek játékaival.
Fejlessze a gyermekeket egyéni képességeik figyelembevételével, tudatosan,
tervszerűen, folyamatosan, és fokozatosan.
Segítse elő, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson.
Legyen igénye az állandó önképzésre.
Az egész nap folyamán juttassa zenei élményhez a gyermekeket, rendelkezzék gazdag
repertoárral.
A kiválasztott dalanyagot kapcsolja össze a zenei feladattal.
Jól és biztonságosan játsszék legalább egy hangszeren.
Törekedjen a tiszta, pontos éneklésre.
Járuljon hozzá az ünnepek fényének emeléséhez élő énekkel, hangszeres játékkal.
Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek megismerkedhessenek az élő zenével és
néhány hangszerrel.
Segítse elő a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakítását.
Ismertesse meg a gyermekeket igényesen kiválasztott, életkoruknak megfelelő zenei
művekkel. Ezek bemutatására alkalmanként használjon technikai berendezéseket.

A gyermek tevékenységei
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabadidőben és a foglalkozásokon szívesen énekel, mondókázik, játssza a már
megismert dalos játékokat.
Megfigyeli a környezetben hallható zörejeket, hangokat, finomabb hangszíneket.
Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a
dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.
Az óvodapedagógus segítségével egyszerűbb hangszereket készít, és azokat
megszólaltatva mondókázik, énekel.
Csoportosan és egyénileg tisztán énekel.
Társaihoz igazodva esztétikusan, szépen mozog együtt a dallammal.
Egyszerű játékos táncmozgásokat végez.
Térformákat alakít ki segítséggel, majd önállóan is.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•

Képesek helyes kezdőmagasságban, megfelelő tempóban énekelni az ismert dalokat.
Ismerik az egyenletes lüktetés és a ritmus közti különbséget.
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Felismerik a magas –mély hangokat.
Megkülönböztetik a gyors-lassú tempót.
A dallamvonalakat térben kézzel mutatják.
Dúdolásról felismerik az ismert dalokat, és maguk is tudnak énekelni dúdolva.
Szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolnak.
A megtanult dalokat szívesen visszaéneklik.
Változatos térformát alakítanak, ismernek egyszerűbb táncmozdulatokat.
Néhány hangszer hangját, képét felismerik.
Használják az óvodai ütőhangszereket.
Tudnak dalokat hallható jelre hangosan és magukban énekelni.
Figyelmesen hallgatják az élőben előadott népdalokat, műzenei szemelvényeket, más
népek dalait.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•

Mintaadással tegye az óvodapedagógus lehetővé, hogy a gyermek az óvodai nap
folyamán átélhessen zenei élményeket.
Kövesse a fokozatosság elvét a zenei anyag feldolgozásában, a játékok sorrendjében,
a zenei képességek fejlesztésében.
Az értékelést a gyermek egyéni képességéhez mérje.
Tartsa szem előtt, hogy a játékos, vidám oldott légkör nyújt igazán örömet.

Kapcsolata más nevelési területekkel
Anyanyelvi nevelés
•
Játék

A kiszámolók, versek segítenek a magyar nyelv elsajátításában, és bővítik
szókincsüket.

A dalos játékok többnyire szerepjátékok is, viselkedésmódokat, jellegzetes
mozdulatokat, különféle metakommunikatív jeleket tanítanak.
Közösségi nevelés
•

•

Figyelni kell egymásra, alkalmazkodni kell egymáshoz, párt, partnert kell választani
az énekes játékok során. A közös játék, élmény erősíti az összetartozást érzését, a
„mi” tudatot.

III. 3. 2. 3. Rajzolás, mintázás, kézi munka
A vizuális nevelés képi-plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja a gyermeket, kialakítja
benne az elemi képolvasási, térbeli tájékozódó és rendező képességet. A gyermeki alkotás a
belső képek gazdagítására épül. Segíti a gyermek téri, formai és színképzeteinek kialakulását,
gazdagítását. Elősegíti a természet színeire, formáira való rácsodálkozást.
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Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fejlessze a képi gondolkodást.
Keltse fel a gyermekben az ábrázolás anyagaival, eszközeivel való tevékenységi
vágyat. Ügyeljen arra, hogy a gyermek kezébe kerülő szerszámok, eszközök, anyagok
a legjobbak legyenek.
Biztosítson élményeket, juttassa a gyermekeket az alkotás öröméhez, az
önkifejezéshez.
Vegye figyelembe a gyermekek közötti képességbeli különbségeket.
Az egész nap folyamán biztosítson teret, lehetőséget az ábrázoló tevékenységekre.
Segítse a kreativitás érvényre juttatását, buzdítsa, dicsérje a gyermeket.
Törekedjen a természetes anyagok használatára.
Teremtsen esztétikus tárgyi környezetet, mely segíti az esztétikus környezet iránti
igény kialakítását.
Alakítsa ki a gyermekekben az alkotás, az önkifejezés igényét a környezet esztétikai
alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
Ismertesse meg a gyermeket a különféle ábrázolási eszközök használatával, a
különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás és a kézi munka különböző technikai
alapelemeivel és azok eljárásaival, valamint a népi kismesterségekkel (szövés, fonás,
agyagozás).
Erősítse meg a gyermek önkifejezésében az eredetiséget, a formateremtő szándékot.
Hívja fel a Szülők figyelmét az otthoni ábrázolás fontosságára.
Tudatosítsa az eszközhasználat pontosságát, az eszközök tisztántartásának igényét.
A kirándulások alkalmával gyűjtött terményeket használja fel barkácsolásra.
Az udvaron is biztosítson lehetőséget a vizuális önkifejezésre.

A gyermek tevékenységei
•
•
•
•
•
•
•

Saját élményeit, környezetének eseményeit, verseket, meséket, dalokat, elképzelt
szereplőket képileg-plasztikailag kifejezi.
Játékhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz társai, szülei megajándékozásához,
környezete szebbé tételéhez eszközöket készít.
Rajzzal, festéssel és egyéb technikákkal szívesen készít képeket, kompozíciókat,
önállóan és közösen is.
Szívesen mintáz képlékeny anyagokból különböző figurákat, formákat.
Az óvónő segítségével gyakorolja a térbeli építést a teremben, és az udvaron. Ehhez
sokféle anyagot használ, közben térbeli tapasztalatokat szerez.
Kirándulások, séták során gyűjtött terméseket, anyagokat felhasználja
ábrázolótevékenységében.
Felfedezi környezetében a szépet, gyönyörködik egy-egy műalkotásban.
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képesek ötletesen építeni, alakítani a teret. Ehhez sokféle tapasztalattal
rendelkeznek.
Képesek önállóan és csoportosan készíteni egyszerű kellékeket, modelleket,
maketteket.
Ismerik és alkalmazzák az alapvető képi kifejezőeszközöket (vonalak, színek, minták,
formák).
Élményeiket, elképzeléseiket képesek képileg önálló módon, változatosan kifejezni.
Színhasználatuk, formaábrázolásuk változatos.
Képesek önálló és csoportmunkára, összpontosítják figyelmüket, technikai tudásukat
az alkotás érdekében.
Önállóan díszítenek tárgyakat.
Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.
Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb
mozgások jelzésére.
Érdeklődnek az érdekes, szokatlan jelenségek iránt.
Szépítik környezetüket, észreveszik a tennivalókat.
Szóbeli véleményt nyilvánítanak saját és mások alkotásairól, óvodai környezetükről.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus tartsa tiszteletben a gyermekek munkáit, gondolatait,
elképzeléseit.
Vegye figyelembe az egyéni képességeket, és így juttassa sikerélményhez a
gyermeket.
A gyermek valamennyi alkotását kezelje értékként.
Érvényesítse a vizuális nevelés komplexitását.
Kövesse a fokozatos megismertetés elvét a technikák elsajátításában.
Biztosítsa a folyamatos vizuális tevékenység lehetőségét kötött vagy kötetlen
formában, a teremben és az udvaron egyaránt.

Kapcsolata más nevelési területekkel
Környezet
A környezeti neveléshez a színek, a formák, a természet élőlényeinek megfigyelése
révén kapcsolódik.
• Ezen belül a matematikai nevelést is segíti a téri viszonyok, síkformák, stb.
megfigyelése által.
Vers, mese
•

•
Játék

A tanult versek, mesék képi megjelenítése az önkifejezés egyik módja.
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•
Mozgás
•

Tartalmában, feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal, mert játékuk során
építenek, új játékeszközöket, kellékeket készítenek.
Az ábrázolási technikák gyakorlása számtalan lehetőséget biztosít a vizuális látás, a
manuális készség fejlesztésére, a finommotoros mozgás alakítására.

III. 3. 3. Mozgás

A torna a mozgásos játékok az óvodás korú gyermek fejlesztésének egyik legfontosabb
feladata. Lehetőséget biztosít a gyermek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére,
fejleszti cselekvő-és feladatmegoldó képességüket, testi erejüket, társra figyelésüket. Fontos
szerepet játszik az egészség megóvásában, segíti a térben és időben való tájékozódást, a
helyzetfelismerést, fejleszti alkalmazkodó képességüket, kiemelt szerepe van a személyiség
alakulásában. A mozgásfejlesztés feladatai egyrészt beépülnek a mindennapos
tevékenységbe, másrészt mozgásfejlesztő foglalkozások keretében történik.
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógus fejlessze a gyermekek természetes mozgását (járás, futás,
támasz, függés, egyensúlyozás, ugrás, dobás).
Adjon lehetőséget arra, hogy egy-egy gyakorlatot mindenki saját képessége szintjén
hajtsa végre.
Ismertesse meg a gyermekekkel a gimnasztikát, néhány talajtorna elemet,
labdagyakorlatokat, és a sokszínű, változatos mozgásos játékokat.
Végeztessen lábboltozat-erősítő gyakorlatokat, preventív gyógytornát.
Teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek az egészséges fejlődés érdekében
szükségesek, és elősegítik a biológiai érést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és
alkalmazkodóképességét, pl. jó levegőjű, tiszta környezet kialakítása.
A mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
Megfelelő, kényelmes öltözék a mozgáshoz.
Vezessen mindennapos testnevelést.
Az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve- minden gyermek számára
biztosítson lehetőséget az óvodai nevelés minden napján, spontán, vagy szervezett
formában a tornának, játékos mozgásoknak, és az egészséges életmódot erősítő
egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn egyaránt.
Szervezzen edző futásokat a szabadban.
Építsen a gyermekek mozgástapasztalatára, játékos kedvére.
Fordítson figyelmet a gyermekek testtartására az egész nap folyamán.
Biztosítsa megfelelő szervezéssel a balesetek megelőzését, hívja fel a gyermekek
figyelmét a balesetveszélyes helyzetekre.
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően adja a feladatokat.
Törekedjen a változatos kézi szerek biztosítására.
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•

Segítse a családdal összehangolva a gyermekek óvodán kívüli mozgáslehetőségének
megszervezését, lebonyolítását (úszás, korcsolyázás, hétvégi kirándulások,
szánkózás, stb.).

A gyermek tevékenységei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szívesen és örömmel vesz részt mindenféle mozgásos tevékenységben.
Gimnasztikai gyakorlatokat végez.
Egyensúly gyakorlatokat végez.
A természetes mozgásokat beépíti játékába (ugrás, járás, futás, dobás, stb.).
Testnevelési játékokat, szabályjátékokat játszik.
Bátran és szabadon használja a teremben és az udvaron biztosított mozgásfejlesztő
eszközöket.
Természetes módon és irányok változtatásával jár.
Természetes módon kötetlenül fut.
Különböző mászásokat és ugrásokat végez.
Gurulóátfordulásokat végez különböző kiinduló helyzetből (terpesz, zárt, guggoló,
páros bukfenc).
Különböző dobásokat gyakorol (kétkezes, alsó, felső).
Labdagyakorlatokat hajt végre meghatározott feladatokkal (labdavezetés, járás,
futás, lassú, gyors iram mellett).

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermek teste arányosan fejlett, egyéni adottságának megfelelően teherbíró.
Növekszik teljesítőképessége.
Mozgása összerendezett, harmonikus, kitartó.
Fejlődik tér-és időtájékozódó képessége, testsémája.
Fejlődik mozgáskoordinációja és finommotorikája.
Szereti és igényli a mozgást, képes kitartóan különböző gyakorlatokat végezni.
A szabályokat betartja, egyszerű vezényszavakat megért és végrehajt.
Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan képes
irányítani, figyel társaira.
Mozgástapasztalatokat szerez a különböző természetes mozgásokban és az
egyensúlyozásban.

Módszertani alapelvek
•
•
•
•

A különböző mozgások elsajátításánál az óvodapedagógus a gyermek
mozgástapasztalatára és játékos kedvére építsen.
Tartsa szem előtt egy-egy gyermek fáradékonyságát és teljesítőképességét.
A gyakorlatok vezetésénél a legfontosabba a pozitív megerősítés, a dicséret.
Gondoskodjék arról, hogy a szabad mozgástevékenységben is minden gyermek
megtalálja az érdeklődésének legmegfelelőbbet.
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•

Vegye figyelembe, hogy a gyermekek mozgásigénye különböző.

Kapcsolata más nevelési területekkel

Játék
Szoros kapcsolata van a játékkal, mivel a foglalkozások keretében megismert
mozgásos játékokat szabad időben maguk is kezdeményezhetik.
Gondozás
•

Megteremti a fejlesztő munka lehetőségét, ugyanis csak az a gyermek fejleszthető,
akinek komfortérzete teljes, készen áll a fejlesztő hatások befogadására.
Zenei nevelés
•

•

A helyes testtartás, a levegővétel a ritmusérzék fejlesztése hozzájárul, a harmonikus,
esztétikus mozgáshoz, a térben való jobb tájékozódáshoz.

4.Óvodáink alapellátáson kívüli szolgáltatásai
IV. 1. 1. Vízhez szoktatás, úszás

A szülők kérése alapján és anyagi finanszírozásával, lehetőséget biztosítunk heti egy
alkalommal tanuszodában szervezett úszás tanfolyamon való részvételre.
Célja a vízhez szoktatás, a vízben való mozgás megszerettetése, az úszás iránti vágy
felkeltése.

Az oktató feladatai
•
•
•
•
•

Tegye lehetővé, hogy a gyermekek megszeressék a vizet, a vízben való mozgás
örömet jelentsen számukra.
Adjon lehetőséget a vízben való mozgástapasztalatok bővítésére, az úszást
előkészítő gyakorlatok segítségével.
Segítse a gyermekeket fizikai erőnlétük fejlesztésében, biztosítsa a megfelelő
terhelést.
Teremtsen kellemes, nyugodt környezetet, sugározzon biztonságot.
Építsen az óvodai mozgásfejlesztésre.
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A gyermek tevékenységei
•
•
•

A gyermek megismerkedik a vízben való járással, ugrással, különböző siklásokkal.
Gyakorolja a kéz-láb mozgásának összerendezését gyors- és hátúszásban.
Vízben való mozgás közben levegővételt végez.

A fejlődés jellemzői óvodáskorban
•
•
•
•
•

A folyamatos gyakorlás során a vízben való mozgásuk minőségi változáson megy
keresztül. Örömmel, biztonságosan mozognak a vízben.
Fejlődik az én-tudatuk a saját testüknek és mozgásos képességeiknek
megismerése által.
Képesek a vízben siklani a kéz-láb mozgását összerendezni a vízben, hason és
háton.
A vízben mozgás közben fejlődik önuralmuk, önbizalmuk.
Kialakul a szemhéjzáró, fejbiccentő és a nyelőreflex.

Módszertani alapelvek
•
•
•

Az oktató a feladatadásnál és értékelésnél vegye figyelembe a gyermekek egyéni
fejlettségét.
Segítse, hogy az uszodai foglalkozásokon a gyermekek jó közérzettel vegyenek részt.
Biztosítson kellő lehetőséget a megismert mozgások gyakorlására.

Kapcsolata más nevelési területekkel
Mozgás, egészséges életmódra nevelés
Lehetőséget ad az új közegben való mozgások megismerésére. A vízben való mozgás
segíti az egészséges életmódra nevelést, megfelelő edzést biztosít ehhez.
Közösségi nevelés
•

Kapcsolódik a közösségi neveléshez, mert a vízben fokozottan szükség van az
alkalmazkodóképesség és együttműködés fejlesztésére (veszélyes közeg, fokozott
fegyelem).
IV. 2. 3. Hittan

Heti egy alkalommal fél órában részt vehetnek a gyermekek hitoktatáson, ha erre szüleik
igényt tartanak. Célja (a Ktv. 48.§ alapján) a vallás alapelemeinek elsajátítása, és az ezzel
kapcsolatos viselkedés kialakítása.
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A hitoktató feladatai
•
•
•
•
•

A hitoktató ismertesse meg a gyermekeket a hit alapvető, a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazodó gyakorlatával.
Tegye lehetővé egy-egy ima, vallásos ének megismerését.
Építsen a családban szerzett, jellemző ismeretekre, szokásokra.
Ismertesse meg a gyermeket a vallásos ünnepekhez kapcsolódó hagyományokkal,
szokásokkal.
Vegye figyelembe és alkalmazza az óvodás gyermekre jellemző játékosságot.

A gyermek tevékenységei
•
•
•

A gyermek gyakorolja a hit alapvető szokásait.
Megismeri a valláshoz kapcsolódó személyeket, történeteket.
Gyakorolja az életkorának megfelelő vallásos énekeket, imákat.

A fejlődés jellemzői óvodáskorban
•
•
•
•

Folyamatos gyakorlás során elsajátítják a hit alapvető szokásait.
Ismerik a hagyományos vallási ünnepeket, és az ezekhez kapcsolódó alapvető
szokásokat.
Tudnak rövidebb vallásos éneket, imát felidézni.
Kialakul, megerősödik a társaikhoz való pozitív viszonyuk.

Módszertani alapelvek
•
•
•

A hitoktató vegye figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait.
Biztosítsa a foglalkozások kellemes, oldott hangulatát.
A verbális ismeretközvetítés helyett biztosítsa a hit cselekvő megismerését,
érzékelését.

Kapcsolata más nevelési területekkel

Közösségi nevelés
Szoros kapcsolata van a közösségi neveléssel, hiszen a keresztény hit alapja mások
elfogadása, a segítség, a szeretet, a társakért érzett felelősség.
Érzelmi nevelés
•

•

Pozitív irányt ad a gyermek környezetéhez fűződő viszonyához.
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IV. 2. 4. Tánc

Körjátékok, fogójátékok, népi mondókák, alaplépések tanulása, népzenehallgatás.

Az óvodapedagógus feladata
•

Ismertesse meg a gyermekeket a népi játékokkal és az életkori sajátosságokhoz
igazodó egyszerű alaplépésekkel.

A gyermek tevékenységei
•
•
•

Megismerkedik a körjátékokkal, népi mondókákkal,
Gyakorolja a tánc egyszerű alaplépéseit,
Megismerkedik a népzenével.

A fejlődés jellemzői óvodáskorban
•
•

Szívesen gyakorolják az egyszerű népi játékokat, mondókákat, körjátékokat.
Kedvvel végzik a néptánc egyszerű alaplépéseit.

Módszertani alapelvek
•
•

Az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait.
Biztosítson vidám, játékos hangulatot.

Kapcsolata más nevelési területekkel:

Ének, zene
• A népi körjátékok, mondókák gyakorlása során fejlődik hallásuk, ritmusérzékük.
Egészséges életmódra nevelés
•

Jó lehetőséget biztosít a nagymozgások fejlődésére.

IV. 2. 5. Tartásjavító torna (TSMT) és mozgásjavító torna
Heti egy alkalommal szervezünk tartásjavító tornát, a szülők anyagi támogatásával.
Célja: Egyensúlyfejlesztés
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Helyes testtartás kialakítására való törekvés.

A külön foglalkozásokat a felmérés után szülök, igénye alapján változik, mivel ezek anyagi
fedezetét ők biztosítják.
Kivétel: Hittan oktatás, korcsolya és úszás oktatás.

5. ÓVODÁINK KAPCSOLATRENDSZERE
Az óvoda és a család

Az óvoda csak a családdal együtt tudja sikeresen betölteni nevelő szerepét. A jó
együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, segítségnyújtás és az egyenrangú nevelőtársi
viszony.
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•

•

A családdal való kapcsolatot jellemezze az előítéletektől mentesség.
A kapcsolatteremtésben az óvodapedagógusé a kezdeményezés feladata, melyhez
meg kell találni a megfelelő módot. Az óvodapedagógus vegye figyelembe a családok
sajátosságait, szokásait és a segítségnyújtás megoldásait a családhoz illessze.
Az óvodapedagógus biztosítsa a lehetőséget, hogy a bekerülő gyermek fokozatosan
és folyamatosan szokja meg a közösséget. Ezt segíti elő a családlátogatás, és a
befogadás.
Fogadóórákon adjon módot arra a szülőknek, hogy egyénileg beszélgethessenek
gyermekükről, egy közösen megválasztott időpontban.
A naponkénti rövid párbeszéd szolgálja egymás kölcsönös tájékoztatását, az
érdeklődés kifejezését. Teremtsen lehetőséget arra, hogy a szülők is részesei
lehessenek az óvoda hétköznapjainak (szülői értekezletek, nyílt napok, bemutatók,
munkadélutánok, közösen szervezett ünnepek, kirándulások).
Évi egy alkalommal személyes beszélgetés keretében tájékoztatja a szülőket
gyermekük fejlődéséről.

A szülői szervezetnek fontos szerepe van az óvoda és a család együttműködésének
összehangolásában, a folyamatos kapcsolattartás elősegítésében.
Az óvoda és a bölcsőde
Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek ne okozzon érzelmi megrázkódtatást az átmenet a
bölcsődéből az óvodába. Ennek érdekében a gondozónőkkel nyitott, folyamatos, érdeklődő
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kapcsolattartásra törekszünk.
Óvodapedagógusok feladatai
Vegyék figyelembe az egyéni tulajdonságokat, segítsék ezzel a gyermek
beilleszkedését.
• Látogassák meg a gyermeket bölcsődei környezetében, érdeklődjenek szokásairól,
egyéni igényeiről.
• Hívják el óvodai csoportjukba a gondozónőket. Mutassák be az óvodát, és
tájékozódjanak a bölcsőde életéről, működéséről.
Az óvoda és az iskola
•

Fontos, hogy segítsük a zökkenőmentes átmenetet.
Kapcsolatunkat jellemezze a kölcsönös nyitottság, kölcsönös bizalom, együttműködés és
kölcsönös tisztelet egymás munkája iránt. Hangolják össze nevelési törekvéseiket.
A szabad iskolaválasztás következtében a gyermekek több iskolába kerülnek, ezért a
környező iskolákkal is kapcsolatot kell tartani.
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•

Az óvodapedagógusok adjanak tájékoztatást a gyermek fejlődéséről, annak üteméről,
várható alkalmazkodási nehézségeiről, ha igénylik a tanítók.
Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek örömmel, tanulni
akarással induljanak iskolába.
Vegyenek részt a gyermekkel a Hartyán iskola programjain, természetesen az
óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve.
Kölcsönös látogatásokkal, tapasztalatcserékkel erősítsék kapcsolatukat a Hartyán
iskola nevelőivel.
A fejlődésben lemaradt gyermekeknek biztosítsák az óvodában maradást, ha
szükséges kérjenek megfelelő szakmai segítséget.

Kapcsolat az óvodákkal
•
•
•

Kapcsolatot tartunk a kerület óvodáival.
Évente 1-2 alkalommal szervezünk egymáshoz kölcsönös látogatást, hogy
megismerkedjünk a helyi sajátosságokkal, eredményes módszerekkel.
Szorgalmazzuk a kapcsolattartás sokszínű formáit (játékos vetélkedők,
sportversenyek).

Kapcsolat az óvoda orvosával
•

Kapcsolatunk folyamatos, rendszeres. Az orvos a védőnővel együtt végzi a gyermekek
egészségügyi szűrését. Szükség esetén szakorvoshoz irányítja a gyermeket, az észlelt
egészségügyi problémák kivizsgálására.
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•
•

Az esetleg előforduló fertőző megbetegedések idején javaslatokat ad a fertőzés
elkerülésére. Segítséget ad a szülők egészségügyi ismereteinek bővítéséhez.
A védőnő műszeres hallásvizsgálattal szűri a gyermekeket, és ellenőrzi a látásukat.

Kapcsolat a logopédussal, speciális intézményekkel
•
•
•
•
•
•

Az intézményünkben működő logopédussal rendszeres és folyamatos kapcsolatot
tartunk. Elvégzi a gyermekek logopédiai szűrését, ennek megfelelően választja ki a
kezelésre szoruló gyermekeket.
Tájékoztatja az óvodapedagógusokat a logopédiai kezelésben részesülő gyermekek
fejlődéséről, segítséget ad a csoportban is elvégezhető, megelőző gyakorlatokhoz.
Rendszeres kapcsolatot tart a logopédiára járó gyermekek szüleivel. Megbeszéli a
szülőkkel a gyermek otthoni fejlesztését, és számot ad az eddig elért eredményekről.
Szükség esetén a szülő beleegyezésével és az óvodapedagógusokkal megbeszélve
további vizsgálatra küldi a gyermeket.
A Nevelési Tanácsadóval való kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, és a diszkréció.
Az óvodapedagógusok és a szülők minden olyan esetben, kérhetik a segítségüket, ha
úgy látják, hogy a gyermek fejlődése nem kielégítő.

A „Fióka” és a Családsegítő Szolgálat
•

Segítségüket is igénybe vehetik az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését
károsító környezeti tényezők kiszűréséhez.

Közművelődési intézmények, könyvtár, művelődési ház, múzeum, színház
Az óvodapedagógus feladatai
•
•
•
•
•
•

Ezen intézmények által nyújtott lehetőségeket az óvodapedagógus tudatosan
használja fel nevelő munkájában, a gyermek életkori sajátosságainak
figyelembevételével.
Válogasson az intézmények kínálatai között.
Kapcsolatukat jellemezze nyitottság, érdeklődés és folyamatos tájékozódás.
Az óvodapedagógus készítse elő az élmény befogadását. Ismertesse meg a szülőkkel
az intézmények adta lehetőségeket.
Az óvodapedagógus felelőssége, hogy esztétikai, pedagógiai, erkölcsi szempontból
megfelelő rendezvényre jussanak el a gyermekek.
Formálja ízlésüket, bővíti tudásukat, felkelti érdeklődésüket sokféle dolog iránt,
hatással van a családok szabadidejének kultúrált eltöltésére is.
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Civil szervezetek
•
•

Kapcsolatot tartunk a kerületben működő Ifjúsági és Sportközponttal.
Biztosítja gyermekeink biztonságát, balesetmentes utazását, közlekedését, segíti az
óvodát nevelési céljainak elérésében.

6.HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNK FELTÉTELRENDSZERE
VI. 1. ÓVODÁINK SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modell, minta a gyermekek számára.
Óvodai nevelésünk eredményessége nagymértékben az óvodapedagógusok és az óvoda
működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkáján alapszik.
Programunk megvalósításához, az óvodák működéséhez megfelelő személyi feltételekkel
rendelkezünk. Fontos a folyamatos szakmai önképzés, továbbképzés.

Az elkövetkezendő időszakban az alábbi továbbképzéseken való részvételt tervezzük
fejlesztő pedagógia,
vezető óvodapedagógus,
Dr. Gósy : beszédfejlesztés,
Mozgásfejlesztés.
A továbbképzési rendszer működtetését és meghatározott rendjét a Minőségirányítási
Program tartalmazza.

Az óvoda működéséhez az alábbi szakemberek munkájára számítunk
Logopédus
•

Az óvodában biztosított, célszerűen berendezett szobában foglalkozik a kezelésére
szoruló gyermekekkel (szükség lenne a logopédusok számának növelésére, ugyanis
sok gyermek nem fér be a kezeltek közé, pedig szükségük lenne rá).
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Nevelési Tanácsadó
•

Pszichológus és fejlesztő pedagógus segítségét kérhetjük tőlük.

Gyermekorvos, védőnő és fogorvos
•

Biztosítják a gyermekek megfelelő egészségügyi szűrővizsgálatát.

VI. 2. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések

Rendelkezünk az 1/1998. (VII. 24) OM rendeletnek megfelelő helyiségekkel, és a helyi
nevelési programok megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Óvodáink épületét, udvarát, kertjét, berendezését a gyermekek biztonságának,
kényelmének, testméretüknek megfelelően alakítjuk, s ugyanakkor figyelünk arra, hogy
biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését, és kielégítse mozgás és játékigényüket.
Ügyelünk arra, hogy a gyermekek által használt tárgyi felszerelések elhelyezése hozzáférhető
és biztonságos legyen.
Folytatjuk az udvaron lévő játékeszközök rugalmas aljzatának kialakítása, a poros kikopott
területeken a fű pótlását.
Ennek érdekében felhasználjuk az óvodai alapítványok bevételeit, valamint az
önkormányzati és egyéb pályázatokat.
Az épületek, a berendezések, az eszközök, és felszerelések folyamatos bővítésre, felújításra
szorulnak.
A Nádastó park 2. óvodában a konyha leválasztásával külön helyiséget nyertünk, melyet
egyéni és mikrocsoportos fejlesztésre használunk.
Tornaszobáink célszerűen berendezettek, a szükséges eszközöket folyamatosan fejlesztjük,
bővítjük, felújítjuk.
A Nádastó park 1. Óvodában a tornaszoba kialakítása megtörtént, bár a mérete nem
megfelelő.
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IRODALOMJEGYZÉK
•

Magyarország Alaptörvénye

•

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

•

335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

•

névhasználatáról szóló 20/2012/(VIII. 31) EMMI rendelet
229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

•

végrehajtásáról
•

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

•

1. melléklet a 363/2012(XII.17) kormányrendelethez, az Óvodai nevelés országos
alapprogramja

•

a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény

•

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

•

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról.
279/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

•

szakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben

résztvevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről.
326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

•

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
32/2012 EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

•

irányelve
•

1. melléklet a 30/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez

•

B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék / Tankönyvkiadó, 1984/

•

Barkóczi Ilona - Putnoky Jenő: Tanulás és motiváció / Tankönyvkiadó, 1984/

•

Dr. Tótszöllősiné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában

•

Gaál Sándorné – Kunos A.: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában

•

V. Szabó Györgyi: Epochális rendszerű tanulási folyamat az óvodában /HajdúBihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1992 /
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•

Pereszlényi Éva: Helyi Óvodai Nevelési Programra felkészítő tanfolyam /Bp.
1997/

•

Forrai Katalin: Ének az óvodában

•

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában

•

Iskolakultúra – természettudomány /OKI folyóirat IV. évf. 13. sz. 1994/13 /

•

Porkolábné Dr. Balogh Katalin - Dr. Páli Judit - Szaitzné Gregorits Anna:
Komplex prevenciós óvodai program /OKI, 1996/

•

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan /Gondolat, 1981/

•

Falvay Károly: ritmus, mozgás, énekes játék

•

Dr. Ross Campbell: Életre szóló ajándék

•

Zilahi Józsefné-Stöckert Károlyné-Dr Ráczné Dr Fúzú Klára: Óvodai nevelés
játékkal, mesével /OKI, 1996/

•

Pereszlényi Éva – Porkolábné Dr Balogh Katalin: Játék-mozgás-kommunikáció
progra / Alcius Bt. 1996/

•

Dr. Bartha Lajos: Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája /Tankönyvkiadó/

•

Dr. Nagy Mária: Szempontok környezeti neveléshez / Pécs 1996/

•

Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program /OKI/

•

Játékszerekről szóló 24/1998. (IV.29). IKM, NM együttes rendelete

•

Minőség az óvodában /OKKER 2001/

•

Nagy Jenőné: Óvodatükör /OSZE 2001/

•

Martonné Tamás Márta: Fejlesztőpedagógia /ELTE 2002/

•

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában
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Intézkedés a Újpalotai Összevont Óvoda
„Újpalotai Pedagógiai Program”
nyilvánosságra hozataláról

A Újpalotai Összevont Óvoda Nevelési Programját – a fenntartó ellenőrzése
után – az óvodavezető irodájában helyezzük el. Itt tekinthetik meg az
érdeklődők.

A rövidített változatot a csoportok faliújságján helyezzük el, ahol az érdeklődő
szülők elolvashatják.
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Legitimációs záradék

Az Újpalotai Összevont Óvoda „Újpalotai Pedagógiai Program” nevű intézményi
pedagógiai programot a szülői szervezet 2017. 10. 09-én megismerte és elfogadja.

…………………………….
Szülői szervezet elnöke

Az Újpalotai Összevont Óvoda „Újpalotai Pedagógiai Program” nevű intézményi
pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2017. 10. 09-én megtartott
határozatképes nevelőtestületi értekezletén 100 %-ban támogatta, és elfogadja.

Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.
Budapest, 2017. 10. 09.

……………………………….
óvodavezető

………………………
Jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………………
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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