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I.BEVEZETŐ 

 

A Pedagógiai Programunk módosítását a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet, 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján, valamint 

363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelete indokolja. 

 „1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai 

óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és 

pszichológiai kutatások eredményeire, nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára 

építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető 

jogok biztosítása érdekében a Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország 

által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – 

meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy  

 

a, a gyermeket - mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem illeti meg; 

b, a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

c, 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. 

 

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző –köztük 

innovatív– pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok 

pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.” 

 

A fenti irányelvek, valamint Az óvodai nevelés programja 1996-ban kiadott rendelet 

melléklete alapján, nevelőtestületünk úgy döntött, hogy Helyi Pedagógiai Programot készít. 

Ennek készítése során figyelembe vettük a humán erőforrásainkat, valamint az 

intézményünkre jellemző helyi sajátosságokat. Falusi óvoda lévén egy városi óvodával 



 5 

szemben több lehetőségünk van pl. a háziállatok vagy a kerti munkák megfigyelésére, és 

tevékenységek végzésére is. 

Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyermekek képességeinek, készségeinek 

fejlesztését, személyiségük teljes kibontakoztatását, mely az iskolai életre való 

felkészítésük lételeme. Úgy érezzük, hogy ennek a feladatnak egyre jobban meg tudunk 

felelni.  

Továbbá a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása is 

kiemelt feladatunk, melyben valamennyi óvodapedagógus aktívan részt vesz a gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős irányításával.  

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Tudjuk, hogy a családok életkörülményei napjainkban megváltoztak, melynek hatásaként 

tapasztaljuk: 

 az emberi kapcsolatok, viselkedésnormák lazulását, 

 a helytelen életvitelt, 

 az egészséges táplálkozás hiányát, 

 a rendszeres mozgás hiányát, 

 az agresszivitás, az előítéletek felfokozódását. 

 

Nap, mint nap találkozunk a fent említett jelenségekkel. Sok türelem és empátia szükséges 

ahhoz, hogy a problémás családokkal megtaláljuk a megfelelő hangnemet és a gyermek 

érdekében némiképpen a „szülők nevelését” is felvállaljuk. Minden esetben arra törekszünk, 

hogy érezzék a segítő szándékot részünkről. Hatékonyságunkat úgy fokozzuk, hogy 

megbeszéljük az egyes eseteket kollégáinkkal, hogy tanulni tudjunk egymástól.  

Tapasztalatunk az, hogy mindenki felé vezet út, csak kellő empátiával meg kell azt találnunk. 

 

Tudjuk, hogy az otthoni negatív légkör gyakran okoz a gyermekekben feszültséget, 

szorongást. Az ilyen hatások miatt fontos, hogy a gyermek az óvodában kapja meg a 

melegséget, biztonságot, mely harmonikus fejlődésének a feltétele. Óvodánk valamennyi 

pedagógusára jellemző, hogy a gyermek igényére hangolódva dajkáljuk, szeretgetjük a ránk 

bízott gyerekeket. A csoportokba belépve gyakran vár ránk az a kép, hogy egy –egy gyerek az 

óvó néni ölében ül, aki őt cirógatja, vagy hintáztatja.(elsősorban kiscsoportokra jellemző 

jelenség). 
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Intézményünkben kiemelt feladat a hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodáztatása és egyéni foglalkoztatással hátrányaik megszűntetése. Ez 

a feladat az óvónőktől differenciált irányítást kíván meg. Amikor megérkezik a kisgyermek a 

közösségbe elsődleges feladatunk a helyes tisztálkodási és étkezési szokások bemutatása, 

személyes példamutatással, gyakoroltatással. Óvodánkban ebbe a nevelési folyamatba a 

nevelőmunkát közvetlen segítő dajkát is aktívan bevonjuk. 

 

Az óvodánk nevelési célja 

 

Célunk, hogy, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex 

fejlesztésének, a motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert a döntései 

meghozatalában. A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések 

kivitelezésének eredményessége. 

Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek 

eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik 

kivitelezésében pedig eredményesek. 

 

A mindennapi tevékenységek során kiemelt figyelmet fordítunk a szabad játékra, a 

gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítésére. 

Mindezek megvalósulása biztosítja azt, hogy az óvodáskor végére minden gyermek 

megfeleljen az iskolai alkalmasság igényeinek. 
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II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

Gyermekkép 

 

                                                            „Embert nevelni a legszebb hivatás, 

                                                                Légy nemes, gazdag lelkű ember, 

                                                                  Hogy emberré tehess másokat 

                                                                A magad embersége által:” 

                                                                                               (Móricz Zsigmond) 

 

1. „Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember, 

mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre.” 

 

Szép feladat vár ránk, amikor a kisgyerek óvodába kerül és néhány év alatt képessé válik arra, 

hogy megerősödve, „megokosodva” átlépje az iskola kapuját. Három-négy évig mi 

figyelhetjük meg azt a csodát, hogyan lesz egy piciny, csupán érzelmei által vezérelt 

gyermekből önálló közösségi életben helytálló, iskolába induló gyerek. Mindig megkérdezzük 

magunktól: Sikerült-e? 

Sikerült-e nyugodt, biztonságos légkört teremtenünk a számára, hogy boldog és 

kiegyensúlyozott legyen? Megfelelően vigyáztuk-e, erősítettük-e testi-lelki egészségét? 

Közelebb vittük-e hozzá a természetet, csodálja és félti-e annyira, ahogy mi azt szeretnénk? 

Megismertettük-e azokkal a fontos ismeretekkel, melyek hozzásegítik, hogy önállóbb, 

függetlenebb, alkalmazkodásra képesebb legyen? Érzelmi élete fejlődött-e annyit, hogy 

boldog, kiegyensúlyozott legyen? Kapott-e annyi ismeretet, ami az iskolai boldoguláshoz 

elengedhetetlen, fejlesztettük-e eléggé készségeit, képességeit. 

 

2. „Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, 

hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. ” 
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Mindezek tükrében igyekszünk olyan komplex nevelői hatásokat biztosítani, hogy az 

óvodánkba járó gyerekek életkori sajátosságaik figyelembe vételével öntevékeny, boldog, 

alkotni tudó személyiségekké váljanak. E kiteljesedés érdekében már itt az óvodában 

önállóságra nevelünk, igyekszünk minél több sikerélményhez juttatni őket, és segítünk az 

esetleges kudarcok elviselésében. Rendelkezzenek olyan tulajdonságokkal, amelyek az 

eredményes életvezetés szempontjából lényegesek. Fogadják el a másságot (pl. beszédhibás 

gyerekek elfogadása) legyenek képesek kielégíteni saját szükségleteiket. pl.a 

nagycsoportosoktól már elvárjuk, hogy szóljanak, ha melegük van, vagy fáznak. 

Váljanak nyitottá, eredményesen kommunikáljanak felnőttekkel és gyermektársaikkal 

egyaránt. Legyenek testi-lelki harmóniában önmagukkal és környezetükkel. Fejlődésük 

önmagukhoz mérten legyen folyamatos. 

Minden helyzetben szem előtt kívánjuk tartani, hogy a 3-7 éves korú gyermek legfontosabb 

tevékenysége a játék, mely egyben az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze is.  

 

 

Óvodakép 

 

1. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-

védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.” 

 

 2. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család, tehát az óvoda 

egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a 

családdal együtt elért eredményeivel megalapozza a gyermek iskolai életet, így képessé válik 

arra, hogy ott a növekvő követelményeknek eleget tegyenek. A hátrányos helyzetű gyermekek 

problémáit még az iskolába lépés előtt rendezni kell, s ezek megszüntetésével szükséges 

felkészíteni őket az iskolai életre. Minden gyermek érezze, hogy közösségben élni jó, érezze a 

felnőttek szeretetét. 
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Az iskolára történő felkészítést az óvoda végzi. Célja a 3-7 éves gyermek sokoldalú, 

harmonikus fejlődésének elősegítése. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. A nevelés az óvodában 

családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges sokféle és 

változatos tevékenységet.  

Gyöngyöstől 10 kilométerre található községünk, Pálosvörösmart. A Mátra hegység Kékes 

nevű hegye alatt elterülő völgyben, a Sárhegy északi területén fekszik a Bene patak folyik 

keresztül a községen.  6-7 km-re a falutól van Magyarország legmagasabban fekvő tava a 

Sástó. Kirándulások alkalmával óvodásaink megtekinthetik a vízi világ szépségeit. A 

községben van egy domb, a központtól pár percre, ahol Mária Parkot, és játszóteret alakítottak 

ki, ahová sétát, rövid kirándulásokat szoktunk szervezni.  

Óvodánk és a Polgármesteri Hivatal egy épületben található, amit 2006-ban régi iskola 

épületében alakítottak ki. Az óvoda épületét tágas, parkosított udvar veszi körül, mely jó 

lehetőséget biztosít a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. Településünk lélekszáma 651 

fő. Az óvoda 1 összevont csoporttal működik 2007. július 2-től. A csoportszoba 25 gyermek 

befogadására alkalmas, sajnos a csökkenő gyermeklétszám miatt ez nincs kihasználva. Az ide 

járó gyermekek vegyes családi környezetből érkeznek, ezért a csoport összetétele heterogén. 

A község infrastruktúrája megfelelő, minden lehetőségünk meg van arra, hogy színvonalas 

nevelőmunkát végezzünk. Az egészségügy biztosítja a státuszvizsgálatokat, a fogászati 

szűrést. A könyvtárban lehetőség van a könyvek megszerettetésére. A falunak saját iskolája 

nincs, a közigazgatásilag összetartozó Visontai Általános Iskola lehetőséget nyújt nyílt órák 

megtekintésére és egyéb programokon való részvételre.    

 

3.  „Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és 

egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).” 

 

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek minden napját úgy kívánjuk szervezni, differenciáltan 

fejleszteni, hogy azt a játékosság hassa át.  
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 Gyermekeink szociokulturális háttere kiegyensúlyozott és jó képet mutat. Munkánk 

tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az elfoglalt, időhiánnyal küszködő 

családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró, több 

gyereket nevelő, esetleg egyszülős, vagy nevelő szülők által nevelt családokét. 

 Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek 

veszélyeztetettségét is magában hordja.  Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a 

világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi 

fejlődésükhöz. 

 Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem működő, esetleg 

gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - 

kapcsolattartás.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek típusai: 

 

Tanulási problémákkal küzdő gyermekek  

 tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt 

lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok) 

 tanulási zavarral küzdők (például: diszlexia, figyelemzavar, súlyosabb beszédhiba). 

 

Magatartászavarok miatt problémás gyermekek  

 visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes, 

visszahúzódó stb.) Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a 

testre szabott differenciált egyéni munka, motiválás, stb. 

 ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen, kötekedő, 

támadó, hiperaktív stb.) Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt 

egyéni vállalások, követelmények következetes számonkérése az eredmények, 

pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust motiválja, segítheti 

a beilleszkedést, a társak általi elfogadás.  
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Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek  

 intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai, 

fizikai, nyelvi stb.) 

 művészi tehetség (képzőművészeti, zenei) 

 pszicho-motoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület) 

 szociális tehetség (vezető, szervező, irányító) 

 

Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés - a tehetségígéretes gyermekek felismerése 

 a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség felismerésével, 

azonosításával kezdődik  

 a pedagógusoknak és a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott 

előfordulása tehetség ígéretes gyermeket sejtet: 

 a kivételes tehetségek jellemzői: megszállottság, fokozott kritikai érzék, állandó 

önelégedetlenség 

 a valamilyen területen kiemelkedő gyermekek teljesítményei nem mindig jók, 

munkavégzésük, fejlődésük nem egyenletes, és gyakran nem vesznek részt a 

„munkában” 

 

A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás –dúsítás módszerét 

alkalmazzuk. A tehetségígéretes gyerekek társaikkal együtt vesznek részt a különböző 

tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az óvodapedagógusok által differenciált 

„gondozásban” részesülnek. Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy tehetség 

ígéretes gyermekeiket milyen óvodán kívüli tehetséggondozó intézményekbe célszerű az 

óvodai nevelési időn túl is fejleszteni 

 

4. Az óvodai nevelésben alapelv: 

a./ a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, 

b./ a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

c./ az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell 

igazodniuk.” 
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5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükséglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes óvodai légkör 

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

alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról, e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz, és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges személyi tárgyi környezetről. 

A szakma és a gyermekek szeretete vezérli nevelőtestületünket. A bizalom kiépítésének 

első lépése a befogadás ideje. Óvodánkban már jól kialakult szokássá vált, hogy az új 

gyerekeket szüleikkel együtt fogadjuk néhány napig. Minden évben un. ovikukkantó 

programra hívjuk őket, amikor már ismerkedhetnek az itt dolgozó felnőttekkel és 

megismerhetik óvodánkat. A szülőnek és gyermekének már ekkor éreznie kell, hogy meleg, 

harmonikus, szeretetteljes légkörben, örömmel és szívesen várjuk őket és elfogadjuk 

személyiségüket. 

A gyermekek nevelését, egyéni készségeinek és képességének kibontakoztatását játékos 

tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. 

Első lépésként, nevelési év elején a csoportok óvodapedagógusai megismerik a családok 

szükségleteit, értékrendjét, egyéni beszélgetések és szükség szerint családlátogatások 

alkalmával. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködés folyamatában a mintaadásra.  

A családdal való kapcsolattartásunk során fontos feladatunk a kölcsönös bizalom kiépítése az 

óvónők és szülők között. A szülők merjenek bátran hozzánk fordulni problémáikkal, osszák 

meg velünk, gyermekeikkel kapcsolatos gondjaikat, örömeiket. Szakemberek bevonásával 

segítünk szociális, mentális gondjaik megoldásában. Nyitottak vagyunk a szülői igények iránt. 

Az együttmunkálkodás örömét, eredményét fontosnak tartjuk. 

A család és az óvónők közötti kommunikáció összetevői: üzenetek, nap eleji és végi 

beszélgetések, családlátogatások, faliújság. A kommunikáció során nyert információkat 

bizalmasan kezeljük. 

Nyitottságunk biztosítja az információáramlás zökkenőmentességét is, a szülőknek ismerniük 

kell hosszú és rövid távú céljainkat, csak így tudnak azokkal azonosulni: 

Helyi Pedagógiai Programunk megismerése minden szülő számára adott, megtekinthető. 

Éves céljaink és feladataink ismertetése szülői értekezleten történik. 
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III. Az óvodai nevelés feladatai 

 

 „Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.” 

Az egészséges életmód alakítása 

 

„Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényelnek alakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének 

elősegítése. Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

- a gyermeki testi képességei fejlődésének segítése; 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

- 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 és biztonságos környezet 

biztosítása 

- a környezetvédelmi-, megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása;                                                                             

 – megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – 

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

 

Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg - lelkileg 

egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni 

tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok 
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eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket 

szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. 

A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. 

Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes 

tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek 

megalapozása. 

Az egészséges életmód és környezettudatos nevelés alakítása: 

A gondozás folyamatában nagyon lényegesnek tartjuk a fokozatos szoktatást és gyakorlást, a 

szokáskialakításban pedig fontos szabály a következetesség. A különböző szokások (étkezés, 

önkiszolgálás, tisztálkodás: kézmosásra szoktatunk, öltözködés stb.) kialakulási folyamatában 

törekszünk arra, hogy a gyermekek sok elismerést, bizalmat kapjanak, jussanak 

sikerélményhez.  

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve az egészségügyi szokások kialakításában az 

óvodáskort alapozó jellegűnek tekintjük. Ez az időszak a legalkalmasabb a személyi higiénia 

alapkészségeinek begyakorlására, az egészségügyi szokások kialakítására. 

Az egészséges életmód, az egészségügyi szokások kialakításában a gyermekek azonosulási, 

utánzási törekvésére építünk. A sikerélmény biztosítása, a szeretetteljes hangulat, a kellemes 

közérzet segíti az elfogadást, a beépülést. Fontosnak tarjuk a felnőtt példamutató magatartását, 

a megfelelő minta közvetítését, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő 

magyarázattal kísért bemutatást. 

Az eredményes munkánk feltétele továbbá, hogy a nevelőmunkát közvetlen segítő 

alkalmazottak is pontos ismeretekkel rendelkezzenek: a gyermekek egészséges testi- szellemi 

fejlődését milyen környezeti tényezők, milyen tevékenységfajták, miként befolyásolják. Az 

egészségügyi szokások pontos menetét megbeszéljük az azonos gyakoroltatás miatt. 

Törekszünk a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására. 

A gondozás nemcsak a gyermekek egészséges fejlődését biztosítja, hanem magában rejti a 

megbetegedések megelőzését, a gyermekek egészségének védelmét is. Az egészség 

megőrzésére irányuló gondozás magában foglalja a személyi és környezeti higiéniát, az 

egészséges táplálkozást, kulturált étkezést, a szervezet edzését, a mozgást és a 

betegségek, kisebb rendellenességek prevencióját, korrekcióját. (Az általános elvek 

mellett, természetesen, mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait is!) 
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Egészséges táplálkozás – kulturált étkezés 

A megfelelő és kulturált étkezési szokások kialakításával, az egészséges fejlődést segítjük elő. 

A napi háromszori étkezést biztosítjuk. Az ebédet központi konyháról szállítják, a reggeli és 

az uzsonna helyben készül. A központi étrendet kiegészítjük a gyerekek által hozott 

gyümölcsökkel. Az otthonról korán érkező gyermekeknek érkezéstől folyamatos reggelit 

biztosítunk. Az étkezések azonos időpontban, 2,5 - 3 órás időközökre elosztva, kulturált 

körülmények között, ízlésesen terített asztal, derűs légkörben zajlanak. Az étkezések kötött 

keretek között folynak, de minden esetben tekintetbe vesszük a gyerekek egyéni tempóját, 

egyéni szükségleteit.  

A helyes étkezési (például: alapos rágás stb.) illetve táplálkozási (például: sok gyümölcs és 

zöldség) szokások kialakításra nagy hangsúlyt helyezünk! 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek csak akkor üljenek asztalhoz, amikor az étel már a 

rendelkezésükre áll, ezzel minimálisra csökkentve a fárasztó várakozási időt. 

Tálalásnál az egyéni igényeket figyelembe vesszük, a gyermekeket ösztönözzük, de nem 

kényszerítjük az új ízek megismerésére, az étel elfogyasztására. 

Fontosnak tartjuk a kölcsönös információcserét a szülőkkel az egyes gyermekek étkezési 

szokásairól. 

  

Testápolás 

 

Környezetünk és testünk tisztasága nemcsak elégedettséget és jó érzést szül, hanem a 

betegségek elleni küzdelemben, megelőzésében is szerepe van. Az alapvető tisztálkodási 

szokások kialakítását már a kisgyermekkorban el kell kezdenünk. 

A test higiéniájának alapjai a mosakodással kezdődnek. Játék, munka vagy egyéb 

tevékenységek folyamán a gyerekek keze gyakran piszkos lesz, ezért figyelmeztetni kell őket 

a rendszeres kézmosásra. A WC használata után és evés előtt is a rendszeres kézmosás segít a 

kórokozók ellen. Ezek a köröm alatt is megtelepednek, ezért fontos már most megismertetni a 

gyermekeket a körömkefe használatával. 

E szempontból a legfőbb feladat az önálló kézmosás begyakorlása. 
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A fogápolás és a száj higiénére nevelés az óvodai egészségnevelés és egészségügyi szokások 

kialakításának fontos mozzanata. 

A nagycsoportosoknál elkezdődik a fogak cseréje, ezért ápolásukra nagyon oda kell figyelni. 

A gyerekek fogkeféje legyen közepesen kemény, és a fogkrém tartalmazzon fluort. 

A papír zsebkendő a gyerekek számára elérhető helyen legyen. A helyes orrfújás és 

zsebkendő használat kialakulását elő kell segítenünk. 

A testápolás a gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, 

szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. 

A személyi tisztaság alapkövetelménye, hogy a gyermekben szokássá, igénnyé alakuljon a 

tisztálkodás és a fésülködés, a testápolás tevékenysége.  

 

Öltözködés 

 

 Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek ruházata tiszta, ízléses, praktikus legyen, és ezt 

önmaguk igényeljék. Az öltözködésnél a rétegességet hangsúlyozzuk, melyet az öltözködési 

szabályok közül a leglényegesebb. Így kerülhető el a meleg miatti túlzott izzadás, amit 

gyakran megfázás követ. Jelentőségét nap, mint nap éreztetjük a gyerekekkel, s ebben kérjük 

a szülők segítségét is. 

A lábbeli legyen kényelmes, levegőzzön, és tartsa a bokát. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, 

hogy a nem megfelelő lábbeli ortopédiai panaszokat okozhat. 

 

  Pihenés 

 

A mindennapi mozgás után a gyerekeknek szükségük van hosszabb-rövidebb ideig tartó 

pihenésre. A nyugodt pihenéshez biztosítjuk az optimális feltételeket (a külső és belső zavaró 

ingerek megszüntetése, szellőzés, csend, nyugalom, megfelelő nagyságú fektető, ágy vagy 

szivacs, megfelelő kényelmes ruházat, lehetőség szerint pizsama). Mesével csendesítjük le, 

nyugtatjuk meg a gyerekeket.  

A különböző alvásigényeket figyelembe vesszük, nem erőltetjük az alvást, a gyerekek 

alvásigényében is érvényesül az egyéni sajátosság elve.  
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Környezettudatos magatartás alakítása: 

Nap, mint nap a papírral, vízzel való takarékos bánásmódra szoktatjuk gyermekeinket. A 

felnőttek mintát adnak az energiatakarékosságra, fölöslegesen ne égjen a különböző 

helyiségekben a villany. A polgármesteri hivatallal közösen megszervezzük a szelektív 

hulladékgyűjtést. (papír, műanyag, elektronikai, egyéb hulladékok)  

Télen gondoskodunk a madarak védelméről, az óvodánk fáira madáretetőket helyezünk és 

gondoskodunk róluk. Megszervezzük a növények gondozását (virágos kert gondozása, 

konyhakert kialakítása, fák, bokrok metszésének megfigyeltetése) is feladatunk. 

Az óvoda alkalmazottainak és a szülők aktív részvételével szépítjük óvodánk környezetét. A 

falu szép virágos, parkosított közterületeihez hasonlóan az óvoda épületében is sok gyönyörű 

virág található. A bejáratnál és az óvodánk udvarán, számos öreg és új ültetésű bokor, fa, 

díszlik, melyet megcsodálhatnak a gyerekek, továbbá lehetőségük van arra is, hogy a 

számukra kialakított veteményes, gyógynövényes kert gondozásában is részt vegyenek. Ezzel 

arra szeretnénk nevelni őket, hogy szeressék és óvják a természetet. Igyekszünk a különböző 

rajzpályázatokon részt venni, amelynek a célja a gyermekek környezettudatos nevelése, a 

közvetlen környezetük szépítése. Séták alkalmával, fényképek gyűjtésével, különböző 

megemlékezések alkalmával felhívjuk a gyermekek figyelmét a szülőföld szeretetére. 

Megbeszéljük velük életkori sajátosságaik figyelembe vételével, hogy miért fontos a 

szülőföldhöz való kötődés.  

  

 

Napirend 

 

Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 

alapfeltétele, ezért a gondozás központi kérdésének tekintjük. A napi életritmus, a rendszeres, 

megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az egészséges 

testi és szellemi fejlődésnek is feltételei. 

 

 

Egészségnevelési terv, programjai: 

 

1.Egészségvédő alapismeret-bővítő programok 



 18 

- játékos formában szervezetünk működésének megfigyelése (saját magán és óvodás    társán) 

- ismeret- és tapasztalatszerző gyakorlatok a szervezetünk fizikai teljesítményéről, 

elfáradásról, pihenésről, mozgásos játékok, séták, kirándulások során. 

- étkezési alapismeretek nyújtása, egyszerű gyümölcsökből, salátákból, gyűjtött termésekből  

 

2. Egészséges életmód- fejlesztő programok 

- személyi higiéniát fejlesztő játékok 

- az öltözködés és az időjárás összefüggéseinek megfigyeltetése 

- ételkészítési, kóstolási játékos foglalkozások 

- közlekedési szabályok játékos gyakorlása 

- szabadidős mozgásprogramok, udvari mozgásos játékok 

 

3. Környezet higiénés programok 

- óvoda udvarának takarítása, virágosítása 

- csoportszoba szépítése, szobanövények, akvárium (halak) gondozása 

 

4. Szülői egészségnevelő program 

- óvodai egészségnap 

- szülők számára egészségnevelési kiadványok ajánlása, tájékoztatók a hirdető táblán 

 

5.Egészségügyi dolgozók bekapcsolása az óvodai programba 

- gyermekorvosi, védőnői előadás és tanácsadás szülőknek igény szerint szülői értekezlet, 

egészségnap keretében 

- gyermekek rendszeres ellenőrzése (orvos, védőnő, fogorvos) 

A napirend egészséges rendszert visz a gyerek életébe. 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a napirend járuljon hozzá a gyerekek egészséges 

fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Biztosítsa a 
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gyerekek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni 

szükségleteknek megfelelő váltakozását. 

Fontos tartjuk, hogy a napirendben a legtöbb időt a gyerekek legfőbb tevékenysége, a játék 

kapja. Fontos, hogy küszöbölje ki az óvónő a felesleges, indokolatlan várakozási időt! 

A napirend kialakításakor az egyes tevékenységi formákra szánt időtartamokat a nyitvatartási 

időnek megfelelően osztottuk el. 

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a napirend biztosítsa a gyermekek nyugalmát. A 

különböző korosztályú gyermekek napirendjét egyeztetnünk kell. Ez az egyeztetés tegye 

lehetővé minden korosztály számára a különféle tevékenységek folyamatosságát, zavartalan 

bonyolítását. 

A napirend alkalmazkodjék az évszakhoz. Télen az ebéd idejét a déli napsütéses órák 

kihasználása kedvéért célszerűnek láttuk kicsit későbbre tenni. 

Napirendünk lehetőséget ad arra, hogy előre be nem tervezett, de a gyerekek 

személyiségfejlesztését, ismeretkörük gazdagítását szolgáló események beiktathatók 

legyenek. 

Arra törekszünk, hogy a gyerekek napirendje a családban lehetőség szerint az óvodáéval 

összhangban legyen, és egymást harmonikusan egészítse ki. 

Az iskolára történő felkészítést az óvoda végzi. Célja a 3-7 éves gyermek sokoldalú, 

harmonikus fejlődésének elősegítése. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. A nevelés az óvodában 

családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges sokféle és 

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

módon kiegészíti azt. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel megalapozza a 

gyermek iskolai életet, így képessé válik arra, hogy ott a növekvő követelményeknek eleget 

tegyenek. A hátrányos helyzetű gyermekek problémáit még az iskolába lépés előtt rendezni 

kell, s ezek megszüntetésével szükséges felkészíteni őket az iskolai életre. Minden gyermek 

érezze, hogy közösségben élni jó, érezze a felnőttek szeretetét. 
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Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

 

1 „Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége.  Elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, 

állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.” 

 „A Boldogságóra foglalkozásai által a gyermekünk lelki élete kifinomul, 

érzékenysége, és empátiája társai iránt jelentősen növekszik, kapcsolatainak 

alakításában érzelmi megértés érvényesül.” 

Mindezért szükséges, hogy: 

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; 

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

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

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

én tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

- az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, 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 megalapozása. 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, 

hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és 

szépre, mindazok megbecsülésére.                                                                                             

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.                                                                  

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 

óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.” 
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Az óvoda rendszer szerint működik és azért, hogy funkcióit zavartalanul érvényesíteni tudja a 

gyermekek érdekében, minden tényező működését össze kell hangolnia. Az 

óvodapedagógusaink szakképzett alkalmazottai és a nevelőmunkát közvetlen segítő, 

összehangoltan a gyermekek életében érzelmi biztonságot, állandó értékrendet, vagyis mintát 

adnak a gyermekek számára, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre 

nézve. A személyiségfejlesztés személyes kontaktusra épül. „Az ember társas lény, 

fejlődése érdekében szüksége van a közösségre, szociális kapcsolatokra. Társas kapcsolataink 

döntő hatással vannak személyiségfejlődésünkre, társadalmi beilleszkedésünkre,- az 

egészségünk és lelki jólétünk szempontjából.” 

Cél: az érzelmei által vezérelt gyermek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek 

kibontakoztatása, a közösségen belül, a közösség normái alapján. Érzelmi biztonságot nyújtó, 

szeretetteljes, családias légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig. 

A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. Az 

érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képesség formálása, erősítése a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében. 

Fontos figyelmük ráirányítása azokra a helyzetekre, ahol egymásnak segíteniük kell, például, 

ha a szemüveges gyermek, otthon felejti a szemüvegét, és ez által bizonytalanabbá válik a 

mozgásában és segítségre szorul, akkor átérezhetik az egymásra utaltságukat és elfogadják, 

hogy az emberek különböznek egymástól, vagyis a másságot.  

A tevékenységek során fejlődjön önismeretük, váljon igényükké az együttműködés, vállalják 

a kihívásokat. Közös élmények nyújtásával: Boldogságórák programjainak témáinak 

feldolgozása során, mozi látogatás, kirándulás, társasjátékok játszása stb. erősödjön a 

gyermekek és a felnőttek összetartozásának érzése. A konfliktusok irányuljanak a békés 

megoldások felé, de a döntési képesség fejlesztését nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert 

csak így érvényesül a kompetencia szellemisége.  
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Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

1. „Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - 

beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének 

fenntartására, fokozására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

2. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori 

sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzet 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekbe és 

élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóképesség - fejlesztése.” 

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

ösztönző környezet biztosítása. 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek 

közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. 

Ha tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk, és a gyermeket tudatosan 

fejlesztjük, nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem gondolkodása is fejlődik. Az 

óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. 

Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, 

szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai 

tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőképességgel rendelkező, beszédében gátolt 

gyermek, gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. Ugyanakkor egy 

kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőképesség birtokában jobb teljesítményt képes 

felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédképességű gyermeket gyakran 

teljesítménye alatt értékelik. Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi 
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környezet. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a család, a környezet megismeréséből 

kell kiindulnia, és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatást 

kifejtenie. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel 

egybekötve lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítania, hogy 

nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, 

ami foglalkoztatja. 

Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető az anyanyelv 

nevelés során. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes, nyugodt légkör alapvetően 

meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen körülmények között a gyermekek 

szívesen és gyakran beszélnek.  

A nap folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre, de célszerű a hétfői napokon 

erre külön is tekintettel lenni, hiszen ilyenkor az otthonról és a külső környezetből hozott 

rengeteg élményt és tapasztalatot mondják el a gyermekek. 

A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a 

kisgyermekeknek a beszédre. Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus ügyeljen 

beszédének stílusára, a hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde 

legyen érthető, egyszerű és világos. Figyeljen arra, hogy a gyermekek mindig választ 

kapjanak kérdéseikre. Ne vegye el a gyermekek kedvét állandó javítással és figyelmeztetéssel 

a folyamatos beszédtől. Dicsérje és biztassa a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a 

beszédre. A gyermekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen 

arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal küzd. Szükség estén kérje 

szakember segítségét. 

 

Az értelem fejlesztése 

 

Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: 

 a megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása 

 a felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a 

problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata 

 az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a 

játék, a játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az 

egyes témák feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését 

 optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel, a 

szélsőségektől mentes, a tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb 
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helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, 

érzékelve saját változásukat és fejlődésüket. 

 

Célunk az értelmi képességek fejlesztése: 

 a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás 

képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés 

 a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező 

tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata 

 a gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, 

az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás 

 a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati 

és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 
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IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei                                    

  

Személyi feltételek 

 

      1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.                                                                                

2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek 

személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész 

időtartalmában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, 

segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.  

3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

4.  A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli 

 

Az óvodánkban összesen 3 fő alkalmazott dolgozik. 

Az óvoda dolgozói: 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus   2 fő 

Pedagógiai munkát segítő, szakképzett dajka, konyhai kisegítő                              1 fő 

 

 

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, ezért a gyermek harmonikus 

és hatékony fejlődésének egyik alapvető feltétele, az óvodapedagógus személyisége, a 

példamutatás. Arra törekszünk, hogy helyi – és egyéb továbbképzésekkel pedagógusaink 

lépést tartsanak a változásokkal és legyenek alkalmasak a ránk bízott feladatok ellátására. 

Óvodapedagógusi személyiségjegye: 

 a gyermekek felé őszinte érdeklődéssel fordul: ”A gyermeket úgy kell elfogadni, 

amint van, nem úgy amilyennek mi kívánjuk…”/ Wargha István/ 

 nem vezérel, hanem segít, 

 nem vezérel, hanem támogatja a gyereket, 

 türelem és kivárás jellemzi, 
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 az akadályokat kellő mértékben hárítja el, nem többet, mint szükséges, 

 rendelkezik az egyéni fejlesztés stratégiájával, 

 elemző, elfogadó képességgel rendelkezik, 

 nem a gyermeket differenciálja, hanem az elvárásokat az adott gyermekkel szemben, 

            figyelembe véve a gyermek egyéni sajátosságait, 

 jó kommunikatív képességgel rendelkezik, kevés szóval, a gyermeket meghallgatva 

nevel, 

 bevallja és elfogadja kudarcait, 

 képes az önjutalmazásra, 

 bizalomra épülő, tevékenységközpontú légkört alakít ki a csoportjában. 

 

Az óvoda rendszer szerint működik és azért, hogy funkcióit zavartalanul érvényesíteni tudja a 

gyermekek érdekében, minden tényező működését össze kell hangolnia. Az 

óvodapedagógusaink és a nevelőmunkát közvetlen segítő dajka, a gondozásban, 

szervezésben és egyéb tevékenységekben mintát adnak a gyermekek számára, kiemelten a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre nézve. A személyiségfejlesztés személyes 

kontaktusra épül. 

Az óvoda alkalmazottai, fontosnak tartjuk az összehangolás tekintetében a rugalmasságot és a 

szervezést. Fontos, hogy a gyermek jól érezze magát, s így az értekezleteken felül, mindig 

külön leülök a nevelőmunkát közvetlen segítő alkalmazottal és megbeszéljük a mindennapos 

feladatokat. Például a folyosón kell tartózkodnia, hogy a mosdóba induló gyermekek 

biztonságban érezzék magukat. A nap bármely időszakában kiemelem, hogy a gyermekekkel 

kapcsolatos gondozási teendőket figyelmesen kell ellátni a mosdóban, ha segítséget 

igényelnek a kicsik, de a nagyoknál pedig engedniük kell, hogy önállósodjanak, és 

megfelelően végezzék el például a tisztálkodást. 

Amíg az időjárás megengedi, hogy a játékidőt az udvaron töltjük, a nevelőmunkát közvetlenül 

segítő alkalmazottnak is részt kell venniük az udvari életben, főleg addig, amíg a délutános 

óvodapedagógus meg nem érkezik, majd utána végezheti a benti takarítási és egyéb 

feladataikat. A délutáni ébresztőkor is a gyermekek érdekeit, érzelmeit kell az óvoda 

alkalmazottainak figyelembe venniük.  A nagyobbak hamarabb kelnek, mint a kisebbek.   
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Tárgyi feltételek 

 

„Az óvodának rendelkeznie kell a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges 

tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell 

kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, 

biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás - és játékigényük 

kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye 

körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket, számukra hozzáférhető módon és a 

biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő 

munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására.” 

 

Az óvodánk helyiségei pedagógiai céljaink megvalósítását segítik elő. Az óvodai környezeti 

hatások befolyásolják a gyermekek személyiségének alakulását. Ezért, a lehetőségeinket 

figyelembe véve, igyekszünk olyan esztétikus, színharmóniát biztosító, gazdag tárgyi 

környezetet kialakítani, amely kedvezően befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának 

alakulását. A gyerekek csak ilyen környezetben érzik jól magukat. 

Óvodánk épülete jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.  Egy csoportszobánk 

van, mely 25 gyermek fogadására alkalmas. A terem világos, előírás szerint fűtött. 

Az óvodapedagógusok igényességének köszönhetően a csoportszoba esztétikus, jól szolgálja 

a mindennapi óvodai életet, s tükrözi az ott tevékenykedő óvónők jó ízlését.  

A csoportszoba több funkciót is ellát: a játék, a különböző tevékenységek, az étkezés és a 

pihenés helyéül is szolgál. Fontos a folyamatos szellőztetés, különös tekintettel az étkezések 

utáni és a lefekvés előtti időszakokban.  Alapterület kb. 72.2 m
2
 Bútoraink színben, formában, 

méretben összhangban vannak. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy legyenek könnyen tisztán 

tarthatók, stabilak, ugyanakkor a gyerekek által is viszonylag könnyen mozgathatók és ne 

legyenek balesetveszélyesek. A különböző játéktevékenységekhez elkülönített kuckókat, 

mesesarkot alakítunk ki.  

A termet folyosó köti össze a mosdóval, itt találhatók az öltözőszekrények, padok, dolgozói 

öltöző szekrények és néhány dísznövény. A mosdóban kisméretű WC-k állnak a gyermekek 

rendelkezésére, egymástól elválasztva, az intimitás biztosítása érdekében. Kézmosáshoz 

folyékony szappant használunk. Könnyen elérhető fogason minden gyermeknek jellel ellátott, 

saját törülközője van. A fogmosó felszerelések szintén jellel ellátottak, így biztosítjuk azt, 
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hogy a gyermekek csak a sajátjukat használják. Megfelelő magasságban elhelyezett tükrök 

szolgálják a ruházat és a haj rendbetételét, valamint a helyes fogmosási technika ellenőrzését. 

Ezen kívül található az épületben melegítő konyha. Az udvaron kerti tároló és raktárhelyiségek 

találhatók.  

Az óvoda udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Kialakítása, felszereltsége 

sokféle tevékenység helye, minden évszakban és a különböző napszakokban is. Talajfelületét 

igyekszünk változatossá tenni, jelenleg füves, homokos és aszfaltos részek váltják egymást. 

Megfelelő arányban biztosítjuk a napos és az árnyékos részeket, a fák és napernyők 

segítségével, de előírás szerint tervezzük a burkolt udvarrész lefedését. 

Udvarunk tágas, parkosított, nagy teret biztosít a gyermekeink mozgásigényének 

kielégítésére. A játszóterület nincs elhatárolva, de szükség szerint van arra is lehetőség, hogy 

egy-egy gyermekcsoport elhúzódjon, saját tevékenységet szervezzen.  

Az udvar felszereltsége jónak mondható, lehetőséget ad arra, hogy egyidejűleg valamennyi 

gyerekünk aktívan játszhasson. 

Játékszereink az életkornak és előírásoknak megfelelőek. 

Udvari játékaink: 1db homokozó, 1 db mesevonat, 1db csúszda állvánnyal, 1 db mozgatható 

kis csúszda, 2db hinta, 1 db mérleghinta - kétüléses, 1 db mászóka kötélből,  1 db rugós autó, 1 

db rugós csibe??? 

A beépített játékokon kívül sok mozgatható kiegészítő játékunk is van (labdák, homokozó 

játékok, ugráló labdák, trambulin, hullahopp- karikák, ugráló kötél, műanyag motorok, 

akkumulátoros kisautó, stb) 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

„1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartalmú párhuzamosan 

végezhető differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglakozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A Boldogságórák bevezetésével a gyermekek fokról fokra ismerhetik 

meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. A rendszeresség és az ismétlődések 

érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 
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2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi - és heti 

rendet az óvodapedagógusok alakítják ki. 

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

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

önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző dajkával. 

4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok továbbá az 

óvodapedagógusok által készített- nem kötelező- feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes 

óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével.” 

Óvodánk napirendjében érvényesül folyamatosság és rugalmasság a mosdó használatánál, 

étkezésnél, fektetésnél, így a várakozási időt az óvodapedagógusok minimálisra tudják 

csökkenteni. 

 

Napirend: 

 

07:00 - 10:30 játék az óvodapedagógus irányításával végzett ajánlott tevékenység, 

                                   (5-35’),  mindennapos mozgás, folyamatos reggeli 

  

10:30 - 11:30   testápolási teendők elvégzése, öltözködés, játék a szabadban, séták,  

   egyéb programok 

 

11:30 - 12:45  testápolási teendők, ebéd, fogmosás, készülődés a pihenéshez 

 

12:45 - 15:00   mindennapi mese, pihenés, alvás, testápolási teendők, uzsonna 

 

15:00 - 17:00           játék, az óvodapedagógus irányításával végzett ajánlott tevékenység az 

udvaron és csoportszobákban 

 

 

 

A napirend a naponta ismétlődő fejlesztéseket, tevékenységeket szabályozza.   
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Korcsoport Kötött Kötetlen 

 

3-4 évesek 

Mozgás 

Mindennapos testnevelés 

Játékba integrált fejlesztés, 

ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

verselés, mesélés, 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, 

külső világ tevékeny megismerése 

 

4-5 évesek 

Mozgás, 

mindennapos testnevelés, 

 

Játékba integrált fejlesztés, 

verselés, mesélés,  

ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, 

külső világ megismerése 

 

5-6-7 évesek 

Mozgás, 

mindennapos testnevelés, 

ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc, rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka,  

külső világ tevékeny 

megismerése 

 

Verselés, mesélés 

 

 

A heti rend alkalmanként  megváltoztathatja a napirendet, pl. az időjárás, élményhez juttatás 

tervezetten vagy eseti módon. 

 

Tevékenység 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

Verselés, mesélés napi 5-10 perc napi 10-15 perc napi 15-20 perc 

Ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc 

heti egyszer 

10-15 perc 

heti egyszer 

15-20 perc 

heti egyszer  

30-35 perc 

Rajzolás, festés, 

mintázás,kézimunka 

heti egyszer 

10-15 perc 

heti egyszer 

15-20 perc 

heti egyszer  

30-35 perc 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

heti egyszer 

10-15 perc 

heti egyszer 

15-20 perc 

heti egyszer  

30-35 perc 

Mozgás, 

mozgásos játék 

heti egyszer 

10-15 perc 

heti egyszer 

15-20 perc, 

 

heti egyszer 30-35perc, 

kiegészítő tevékenység 

Mindennapos mozgás napi 5-10 perc napi 10-15 perc napi 10-15 perc 
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A heti rend a téli és a nyári időszakban egymástól eltér. A nyári időszakban nagyobb teret kap 

a szabadban végzett játék. A napi és heti tevékenységek tervezetten történnek. A 

Boldogságórák havi egy alkalommal, a hónap további részében a témához kapcsolódóan, 

tetszőleges időpontban szabadon tervezhetőek. A naplóban rögzített heti rendben, illetve 

napirendben a gyermekek által spontán jelentkező módosításokat is figyelembe vesszük.  

 

Gondozás 

A gondozási tevékenység a nevelés szerves részét képezi, azzal egységben valósul meg. 

Alapvető szükségleteket elégít ki, amelyek elősegítik a kisgyermek fejlődését.  

A gondozási feladatok magas szintű, hatékony megoldását feltételnek tekintjük a 

gyermekek kedvező fejlődésének és általános egészségügyi állapotának fenntartása, 

illetve erősítése tekintetében. 

A gondozás folyamatában lényegesnek tartjuk a fokozatos szoktatást és gyakorlást, a 

szokáskialakításban pedig fontos szabály a következetesség. A különböző szokások (étkezés, 

önkiszolgálás, tisztálkodás) kialakulási folyamatában törekszünk arra, hogy a gyermekek sok 

elismerést, bizalmat kapjanak, jussanak sikerélményhez. Ez az időszak a legalkalmasabb a 

személyi higiénia alapkészségeinek begyakorlására, az egészségügyi szokások kialakítására. 

Az egészséges életmód, az egészségügyi szokások kialakításában a gyermekek azonosulási, 

utánzási törekvésére építünk. A sikerélmény biztosítása, a szeretetteljes hangulat, a kellemes 

közérzet segíti az elfogadást, a beépülést. Fontosnak tarjuk a felnőtt példamutató magatartását, 

a megfelelő minta közvetítését, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő 

magyarázattal kísért bemutatást. 

Az eredményes munkánk feltétele továbbá, hogy a nevelőmunkát közvetlen segítő 

munkatárs is pontos ismeretekkel rendelkezzen: a gyermekek egészséges testi- szellemi 

fejlődését milyen környezeti tényezők, milyen tevékenységfajták, miként befolyásolják. Az 

egészségügyi szokások pontos menetét megbeszéljük az azonos gyakoroltatás miatt. 

Törekszünk a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására. 

A gondozás nemcsak a gyermekek egészséges fejlődését biztosítja, hanem magában rejti a 

megbetegedések megelőzését, a gyermekek egészségének védelmét is. Az egészség 

megőrzésére irányuló gondozás magában foglalja a személyi és környezeti higiéniát, az 

egészséges táplálkozást, kulturált étkezést, a szervezet edzését, a mozgást és a 
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betegségek, kisebb rendellenességek prevencióját, korrekcióját. (Az általános elvek 

mellett, természetesen, mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait is! 

 

Óvodánk hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényeink 

A gyermekek fejlődése, társas kapcsolataik alakulása a tevékenységek rendszerében valósul 

meg. E folyamat fontos része a hétköznapokon túl az ünnepekre való készülődés, a neves 

napokra való méltó megemlékezés. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban meg legyenek 

tartva a különböző ünnepélyek a gyermekekkel, mert ha igényükké válik, akkor felnőttkorban 

is hajlamosak lesznek a tartalmas, kulturált szórakozásra, hagyományok ápolására, a szeretet 

érzésével együttműködni a munkahelyükön, a saját családjukban. 

Az ünnepélyek megszervezésénél figyelembe vesszük, hogy a gyermekek számára ne legyen 

megterhelő. Óvodánkban ez a tradíciókra épülve a következő módon valósul meg: 

 

Nemzeti ünnepeünk: Március 15. 

Közösségi Házunk parkjában található egy terméskőből kifaragott Emlékmű. A 

megemlékezés napján ide vonulunk ki a gyerekekkel és elhelyezzük a közösen készített 

nemzeti zászlókat. A történelmi eseményről, valamelyik óvodapedagógus mesél röviden a 

gyerekeknek egyszerűen, életkoruknak megfelelő szinten. Közös énekléssel tesszük 

emlékezetessé e napokat. 

 

Néphagyományőrző ünnepeink. 

 SZÜRET: Dió verés az óvoda udvarán, mogyoró gyűjtés. Szőlő szüret a határban, 

Préselés, must készítés. A betakarításhoz kapcsolódó, szüreti dalok, versek, játékok 

 MÁRTON NAP: Márton napi szokások,mondókázás, dalosjátékok, töklámpás 

készítés, lámpás felvonulás 

 TÉLAPÓ: Minden gyermek nagy izgalommal várja a Mikulás érkezését. Versekkel, 

dalokkal készülünk.  

 KARÁCSONY: Az ünnepet hosszas készülődés előzi meg, melyek alkalmával az 

óvónők feldíszítik a csoportszobát, a folyosót kedves kis munkákkal. Sokat 

beszélgetnek a gyerekekkel az ünnepi hagyományokról, a szokásokról, adventi 

koszorú, adventi naptár, ajándék készül, mézeskalácsot sütünk. Óvodánkban 

karácsonyfát állítunk, amelyet közösen díszítünk fel a gyermekekkel. A csoport 

ajándékait - a műsor után - helyezzük a fa alá, a gyerekek nagy örömére.  
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Hagyománnyá vált, hogy a szeretet ünnepére vendégeket hívunk, szülőket, testvéreket, 

nagyszülőket, és azokat, akik sokat tettek a falu kicsinyeiért. Az év fénypontja a 

gyertyafényes, ünnepi műsor a Művelődési házban. Hagyománnyá vált, hogy a falu 

apraja-nagyja, együtt ünnepel. Ez a gyermekek számára mintaadás, együttérzésre, 

szeretetre nevelés. 

 FARSANG: Óvodánk gyermekei számára az egyik legkedveltebb ünnep. Az 

óvodapedagógusok, a kicsik nagy örömére gyönyörűen feldíszítik az intézményt. A 

gyermekek közül, aki akar, egész nap a jelmezében lehet. Az óvodán kívül van 

lehetőség nyílt farsangi rendezvényre, farsangi mókázásra. (Műsor, jelmezverseny a 

művelődési házban). Zene, móka, tánc, finom sütemények, innivalók és sok –sok 

kacagás, jellemzi az estét. 

 HÚSVÉT: Beszélgetünk a néphagyományról, locsolóverseket ismertetünk meg a 

gyermekekkel, továbbá búzaültetéssel, tojásfestéssel, tavaszi nagytakarítással (közösen 

kitakarítjuk a babaszobát, babakonyhát) készülődünk az ünnepre. Nagy élmény a 

tojáskeresgélés az udvaron. Locsolkodnak a kisfiúk, hozzák a kölnijüket, a lányok 

pedig a kosárkájukban a tojásokat. 

 

Az óvoda és a család közös ünnepei: 

 

 ANYÁK NAPI köszöntés: A gyermekek ünneplő ruhába öltöznek és egy a 

munkatervben kijelölt napon, a gyermekek ünnepélyes keretek között megterített 

asztalnál süteménnyel, virággal várják édesanyjukat, nagymamáikat. Dallal, verssel, 

saját készítésű ajándékkal, virággal köszöntik anyukájukat a szülői igényeknek 

megfelelő formában, 

 

 ÉVZÁRÓ – BALLAGÁSI ÜNNEPÉLY: Az óvodában, a munkatervben megjelölt, 

szülőkkel egyeztetett időpontokban kerül megrendezésre. A szépen feldíszített a terem 

minden évben várjuk az érdeklődő szülőket, kíváncsi rokonokat, és a meghívott 

vendégekkel. A díszítésben szülők segítségét kérve, az óvoda valamennyi dolgozója 

aktívan részt vesz minden alkalommal. A gyermekek ünneplőbe öltözve, boldog 

mosollyal, jó hangulatban búcsúznak el óvodától, illetve köszönnek el iskolába menő 

társaiktól. Az évzárót és a ballagást az óvodapedagógusok az éves anyagból állítják 
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össze, amelyben a gyerekek képességeit, egyéniségét, kíváncsiságát figyelembe véve 

válogatják össze a vers, dal, dramatizálásra alkalmas mesét és mozgásanyagot. 

 

 NYÍLTNAPOK: Az éves munkaterv által meghatározott időpontban tartjuk. Ilyenkor 

a szülők, vagy bármely családtag betekinthet az óvoda életébe. Ilyenkor lehetőség van 

arra is, hogy az óvónők és a szülők megbeszéljenek aktuális problémákat, vagy 

nevelési tanácsokat is kérhetnek az óvodapedagógusoktól. 

 MUNKADÉLUTÁNOK: A munkadélutánok szervezése az évszakokhoz, (udvar - 

rendezés, udvari játékok festése, virágosítás, stb.) jótékonysági rendezvényekhez 

kapcsolódhat, (adventi vásár), valamint szükség szerint az ünnepek előkészítéséhez.  

A programoknak sokoldalú hatása van, például élményhez és tapasztalathoz jutnak a 

felek, együtt van szülő a gyermekével, (ami a mai világban egyre ritkább) az 

óvónővel, s így az óvoda és a család kapcsolata is egyre tartalmasabbá válik, s kialakul 

egy bizalomteljes partneri kapcsolat. 

 CSALÁDI NAP: Ezt a rendezvényt a gyerekek, a szülők és az óvónők egyaránt 

nagyon kedvelik. Lehetőség szerint szabadban szervezzük. A műsor színvonalát emeli 

a fenntartó által fizetett zenés műsor, ugráló vár. (Anyagi lehetőségektől függően)  

Sok lehetőséget kínálunk ilyenkor a gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel és 

testvéreikkel különböző kézműves tevékenységeken mutathatják meg 

kézügyességüket: gyöngyfűzés–tésztafűzés, üvegfestés, hajtogatás, arcfestés, 

táncverseny, játékos vetélkedők, szülő-gyerek sportvetélkedők stb. 

Sátorozás az óvoda udvarán. Lehetőséget kínálunk minden évben a takarítási szünet 

előtti utolsó péntek estén családi sátorozásra, amit szülők, gyerekek egyaránt örömmel 

vesznek igénybe. Az éjszakába nyúló „tábortűz” mellett, finom vacsora, közös 

éneklés, közös emlékek, történetek felidézése a felnőtteket is visszarepíti a 

gyermekkorba. 

Természet óvó jeles napok: 

Állatok Világnapja október 04, Víz Világnapja március 22, Föld Világnapja április 22. 

Madarak és Fák Napja május 10, Környezetvédelmi Világnap június 05. 

Ezeket a neves napokat megemlítjük az adott napon a gyerekeknek, képekkel készülünk arra, 

hogy az érdeklődésüktől függően beszélgetni tudjunk az adott ünnepről 
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Egyéb programjaink: 

 Látogatás a könyvtárba, a könyvek szeretetére nevelés. 

 Nagycsoportosokkal látogatás az iskola nyílt óráira (angol, magyar, drámajáték). 

 Aktuális kiállítások bábelőadások, könyvtári rendezvények megtekintése a 

Művelődési Házban (festmények, népművészeti tárgyak stb.) 

 Évente egyszer Mesemondó délelőtt rendezünk, a nagycsoportos korú gyermekek 

közül a legügyesebb mesemondó a körzeti mesemondó versenyre javasoljuk. 

 Kirándulást szervezünk a szülők igénye alapján, egy évben egyszer a Gyöngyösi 

Állatkertbe, a Mátra Múzeumba, a Móka Játszóházba, Stb. A belépők és ellátás 

költségeit a szülők vagy szponzorok fizetik. 

 Meghívás alapján  részt veszünk a Bori-Mami által szervezett Ölelés napján, Mikulás 

ünnepen, Szánkó túra a Kékes tetőn, munkahely látogatás a HE-DÓ Abasári 

telephelyén stb.  

 Csoporton belüli megemlékezés a gyermekek név- és – születésnapjáról, dallal, 

verssel, saját rajzzal kedveskedve az ünnepeltnek. 

 

 

Az óvoda kapcsolatai 

 

1. „Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 

alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái 

változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják 

azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.                                                                                

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés 

során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett 

megoldásait.                                   

2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve 

közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek 

be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz 

és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező.” 
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Az óvoda és a család kapcsolattartása kiemelt feladatként jelenik meg nevelőmunkánkban, 

hiszen mindkettő a nevelés színtere, s mint közvetlen környezet külön-külön és együtt is nagy 

hatást gyakorol a gyermekre. E kapcsolat a nevelésben nem lehet alárendelt, csakis 

mellérendelt viszony. Nevelőtestületünk a családdal való kapcsolattartást tekinti a 

legfontosabbnak, hiszen a kettő együttműködése nélkül lehetetlen a gyermekeink 

kiegyensúlyozott nevelése. Fő törekvésünk, hogy a szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló 

kapcsolatot teremtsünk, nevelőpartnerként nyerjük meg őket. 

 

Ez óvodánkban a következő módon valósul meg: 

 

 Folyamatos, kezdeményező törekvés a nyílt, őszinte kapcsolat kialakítására a 

szülőkkel. 

 Az óvoda nyitottságának biztosítása, mely által a szülők betekintést nyerhetnek az ott 

folyó munkába, gyermekeik fejlődését figyelemmel kísérhetik. Már az óvodába lépés 

előtt értesítést kapnak a szülők a gyermek felvételéről, a tanévnyitó értekezlet idejéről, 

helyéről és céljáról. Az új kiscsoportosok, az un. ovikukkantó alkalmával, szüleikkel 

betekintést nyerhetnek egy délután óvodánk életébe. Játszhatnak a csoportszobájukban 

és jó idő esetén, az udvarunkon szüleikkel együtt. Megismerkedhetnek a leendő 

óvodapedagógusokkal és dajka nénivel. 

 Az egységes nevelés érdekében törekedni kell arra, hogy a szülők megismerjék 

gyermekük életkori sajátosságait. 

 Fontos feladat a szülők pedagógiai, nevelő kultúrájának emelése. 

 Közös munkával családi életre nevelés már óvodás korban is. 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és védelembe vett családok 

figyelemmel kísérése, segítése, felvéve a kapcsolatot, a munkánkat segítő 

szervezetekkel. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű családok nevelőmunkájának segítése. 

 A gyermeki jogok ismertetése és értelmezése a szülők körében. 

 BOLDOGSÁGÓRA programjaiba való bekapcsolódás (Falevélből hála levél, 

Értékeink egyre terebélyesedő fája, Családfa készítése, Otthoni célok,Terülj, terülj 

asztalkám, Varázskártyák, Mini olimpia, Boldogságvár építés) 
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A kapcsolattartás formái a családdal: azt a pontot, amelyen keresztül a gyermek 

mélyebb megismeréséhez, megértéséhez vezet az út, ugyanakkor a gyermeken keresztül 

pozitív hatást kell gyakorolni a szülőre. 

 

Kapcsolattartási 

lehetőség 

Cél Munkaforma 

Beiratkozás - anamnézis felvétele 

- ismerkedés az óvodával 

egyéni beszélgetés 

Családlátogatás - gyermek életkörülményeinek megismerése 

- óvoda programjával való ismerkedés 

játék a gyermekekkel, 

egyéni beszélgetés 

 

Óvodakezdés 

Ovikukkantó 

- ismerkedés az óvodai élettel 

- minél fájdalom mentesebb elválás a szülőtől 

- szülő-gyermek kapcsolat megismerése 

- bizalom kiépítése az óvodai nevelés iránt 

közös játék, közös 

tevékenység szülővel, 

gyermekkel 

 

 

Szülői értekezlet 

 

 

- óvoda életével kapcsolatos információk 

megbeszélése, közlése 

- jellemző problémára, kérdés megválaszolására 

szakember meghívása 

- egy-egy csoport életének, fejlődésének 

megbeszélése 

értekezlet 

 

 

előadás 

 

 

Nyílt napok, 

munkadélutánok 

- 1 nap alkalmával betekintés az óvoda 

mindennapjaiba 

- közös tevékenység a gyermekkel és az 

óvodapedagógusokkal 

megfigyelés, közös 

megbeszélés,  

Szülői 

Munkaközösség  

- szülői feladatok koordinálása 

- szülői kezdeményezések megvalósítása 

- szülők érdekképviselete 

 megbeszélés 
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Az óvoda és az iskola kapcsolattartás formái: 

 

Legfontosabb feladatunknak a gyermekek képességének, készségeinek fejlesztését, 

személyiségük teljes kibontakoztatását, mely az iskolai életre való felkészítésük lételeme. 

Lehetőségünk van arra is, hogy a szülőkkel, gyerekekkel  nyílt napon, tanítási órákat 

látogassunk, ezáltal bepillantást kapunk az iskola életébe és felkészítjük őket, hogy várják az 

első osztályba lépést. A leendő tanító nénik, igény szerint tájékoztatást adnak az iskolával 

kapcsolatban. A következő programokon veszünk részt az ovisokkal: 

- Iskolanyitogató a leendő első osztályosok és szüleik részére, 

 

 

Az óvoda és a közművelődési intézmény kapcsolattartás formái: 

 

A községben lévő Közösségi könyvtárral is vannak közös programjaink.  Néhány 

alkalommal mesefilmet nézhetünk, és aktuális kiállításokat tekinthetünk meg. Havi 

rendszerességgel veszünk részt a „Mese házikó” rendezvényen, ahol a könyvtáros néni 

mindig meglepetéssel készül. A programoknak a célja a gyermekek kultúra iránti 

érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük, látókörük bővítése. Feladata, hogy szokjanak 

hozzá a megfelelő viselkedési szabályokhoz, tudjanak véleményt alkotni a látottakról. A 

gyermekeket rendszeresen átvisszük a könyvtárba a könyvek nézegetésére, ahol a 

könyvtáros néni megismerteti az ovisokat a könyvtár rendjével. Gyakorlásként 

kikölcsönözünk néhány könyvet, melyet az óvodában lapozgatunk, olvasgatunk közösen. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy szüleikkel is látogassanak el. 

 

Az óvoda és a fenntartó kapcsolattartás formái: 

 

Intézményünk részéről pedagógiai programunk egyfajta kötelezettségvállalás Pálosvörösmart 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete –mint intézményfenntartó– felé arra vonatkozóan, 

milyen színvonalú óvodai ellátást biztosít állampolgárainak, az óvodát igénybe vevő 

családoknak. 

Cél: A kapcsolat lehetőségeinek folyamatos felülvizsgálatával az intézményfenntartóval, 

illetve annak munkatársaival való eredményes és hatékony együttműködés kiemelten az 

alábbi tartalmak vonatkozásában:  
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 az intézményi dokumentumokkal szembeni fenntartói elvárások pontosítása 

 a beszámoltatás szempontjainak és eljárásrendjének kidolgozása, működtetése 

 adatszolgáltatás rendjének szabályozása 

 partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendjének egyeztetése 

Az óvoda és a fenntartó kapcsolata elsősorban a következő főbb területekre terjed ki:  

 az óvoda Alapító okiratának kialakítása, módosítására 

 az éves költségvetés jóváhagyása, elfogadása, módosítása 

 óvodánk ellenőrzése gazdálkodási szempontból 

 óvodánk ellenőrzése működési szempontból 

 óvodánk ellenőrzése törvényességi szempontból 

 óvodánk ellenőrzése a szakmai munka eredményessége tekintetében 

 óvodánk ellenőrzése az itt folyó gyermekvédelmi tevékenységre  

 óvodánk ellenőrzése a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

tekintetében   

 az óvodában folyó szakmai munka értékelése 

 az SZMSZ jóváhagyása, módosítása, ha annak költségvetési kihatása van 

 a Házirendje jóváhagyása, módosítása, ha annak költségvetési kihatása van 

 a Pedagógiai Programja jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak 

költségvetési kihatása van 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás 

 írásbeli beszámoló Igény szerint 

 egyeztető tárgyalások és megbeszélések 

 az óvoda képviseletének biztosítása képviselő testületi és bizottsági üléseken 

 fenntartói rendeletek és határozatok átvétele azok végrehajtása céljából 

 szükség és igény szerint speciális információszolgáltatás az óvoda pénzügyi-, 

gazdálkodási-, szakmai tevékenységhez kapcsolódóan 

 működésünkkel és eredményességünkkel kapcsolatos igény és elégedettség mérés 

évente egy alkalommal 

 

Kapcsolatunk az egészségüggyel: 

A nevelési évek folyamán együttműködési megállapodás alapján, több alkalommal 

meglátogatja óvodánkat a védőnő, a háziorvos, és a fogorvos. A védőnői ellátás keretében a 
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nevelési intézménybe járó gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésük érdekében, 

életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő egészségfejlesztésben, valamint egészségállapot 

monitorizálásban részesítse.  Kedvesen elbeszélgetnek a gyermekeinkkel, és higiéniai 

szempontból megvizsgálják őket.  

 

Kapcsolatunk a Heves megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ Gyöngyösi 

Kirendeltségével: 

Szükség esetén a gyermekek MSSST vizsgálatát kérjük a szülő beleegyezésével, hogy az 

eredményektől függően fejlesztő pedagógus, logopédus segítségét igénybe tudjuk venni, vagy 

további vizsgálatát az egri szakszolgálathoz irányítják. 

Logopédiai fejlesztés Kistérségi ellátás keretén belül Gyöngyös, Vezekényi  út. 

 

A gyermek –és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

 

Gyermekvédelmi munkánk céljai: 

Az óvodánkba érkező, szociális helyzetükből adódóan lemaradást mutató gyermekeink az 

iskolai életet egyenlő eséllyel kezdjék iskolatársaikkal, A hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlőségének megteremtése pozitív hatásrendszer és az alapvető szükségletek 

kiegészítésének biztosításával,  

Legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a másság elfogadása. 

Célunkat leginkább azzal érjük el, hogy már három éves koruktól óvodába járnak a 

gyermekek. 

Az óvodában biztosítjuk számukra a nevelő-fejlesztő légkört, ezzel együtt a szülőkre is 

hatással vagyunk támogató, segítő, empatikus magatartásunkkal. Gyermekvédelmi 

munkánkban fő szerepet kap a gyermeki jogok érvényesítése és eredményre juttatása. A 

gyermekvédelem úgy a programunkban, mint mindennapi munkánkban kiemelt szerepet kap. 

A család elsődleges társadalmi közeg, az egy háztartásban, életvitelszerűen együtt élő 

emberek közössége ahol a felelősség egymásért az összetartó erő és a létfeltételek közös 

megteremtését segíti. A család biztosít teret a személyiség kialakulásához, fejlődéséhez, 

elfogadásához. Napjainkban a társadalmi - gazdasági folyamatok megváltoztatták a családok 

szerkezetét, működését, még magát a család intézményét is. Az óvodánkba járó gyerekek 
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családjaiban is ezt a tendenciát vehetjük észre. Fellazult családi kötelékek, a családban élő 

felnőttek felelősségvállalásának csökkenése, a gyermekek nevelési feladatainak áthárítása 

jellemzi nagyon sok gyerek hozzátartozójának, családjának életét. 

Veszélyeztetettnek mondhatjuk az olyan állapotot, amelyben a gyermek: testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését a szülő, vagy a gondozó és környezete nem biztosítja, 

gátolja, vagy megakadályozza. Azokkal a családokkal és azon családok gyermekeivel 

fokozottan kell foglalkozni, ahol az említett állapotok fennállnak. A megelőzés sikerét azáltal 

lehet biztosítani, hogy már a veszélyeztetettség kezdeti szakaszában el kell távolítani azokat 

az akadályokat, melyek a gyermek fejlődését gátolják.  

 

 

A veszélyeztetettség okai: Környezeti okok lehetnek a családon belül és azon kívül is. 

Óvodásaink elsősorban a családon belüli okok miatt lehetnek veszélyeztettetek. Oda kell 

figyelnünk azokra a gyerekekre, akiknek a szülei elváltak, válófélben vannak, a gyermek 

nem a szülőkkel nevelkedik (nagyszülőknél). Ezek a tények önmagukban nem veszélyeztetők, 

de gondozási- nevelési hiányosságokhoz vezethetnek. 

Egészségügyi okokból veszélyeztetett lehet gyerek, ha a családban fertőzött beteg él, akit 

nem lehet megfelelően elkülöníteni. 

Anyagi okokból veszélyeztetett a gyerek, ha a szülő, nevelő munkaképtelen, csökkent 

munkaképességű, munkanélküli és kapott jövedelme olyan alacsony, hogy a család eltartására 

nem elegendő. 

Összegezve: a gyermek lehet veszélyeztetett környezeti, magatartási, egészségügyi okok, ill. 

több együttálló ok miatt. Mindezeket igyekszünk a nevelési év elején felmérni és fontosnak 

tartjuk a családokkal való együttműködést. 

Kapcsolattartás a gyermekvédelemben partner társszervezetekkel 

A közvetlen társadalmi környezetünkben működő társadalmi szervezetekkel és 

intézményekkel aktív partnerközpontú kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn. 

A kapcsolattartás folyamatos fenntartásáért, hatékony működtetésért felelős a vezető és a 

gyermekvédelmi megbízott. 
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Partnereink Partner képviselője Kapcsolattartás módja Időkeretek 

Szülők A  gondoskodásra 

szoruló gyermekek 

szülei 

- Családlátogatások, 

- Megbeszélések, 

- Munkadélutánok 

- Évben egyszer 

- Szükség szerint, 

- Folyamatosan 

Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

szolgáltató 

A területért felelős 

mindenkori 

munkatársak 

- Esetmegbeszélések, 

- Kríziskezelések, 

- Segélyakciók szervezése, 

- Jelzések megtétele, 

- Beiskolázás előtti felmérés, tanácsadás 

- Szülők számára nevelési tanácsok 

- Havonta egy 

alkalommal 

- Szükség szerint 

Pedagógiai, 

Szakszolgálat 

 

Intézményegység 

vezetője 

- Logopédiai ellátás, 

- Egyéni speciális fejlesztő foglalkozások,, 

- Beiskolázás előtti felmérés, tanácsadás 

- Szülők számára nevelési  tanácsok 

Szükség szerint 

Az óvoda orvosa és 

védőnői 

Az óvoda orvosa 

és védőnője 

 - Nevelési év elején 

- Szükség szerint 

A gyermekvédelmi megbízott feladatai: 

A nevelési év elején: 

- Az éves munkaterv mellékleteként a gyermekvédelmi terv elkészítése, 

- Felmérések készítése az óvodában: szociálisan vagy más módon hátrányos 

helyzetűekről, veszélyeztetett gyermekekről, 

- Ehhez felmérő lapok készítése, másolása, kiosztása, beszedése, értékelése,  

- Az értékelés alapján az óvodába járó gyermekek szociális és egyéb szempontú 

állapotának meghatározása, 

A nevelési év során: 

- Állandó kontroll a veszélyeztetett gyermekek felett- konzultáció a kolleganőkkel, 

- A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás,  

- A gyermekvédelmi értekezleten és tájékoztatón való részvétel, 

- Folyamatos önképzés, jogszabályok nyomon követése. 

A gyermekvédelmi program megvalósításának erőforrásai, feltételei: 

Személyi: 

A gyermekvédelmi munkával megbízott óvodapedagógus. 

Az óvoda dolgozóinak folyamatos tájékoztatása a gyermekvédelmi feladatokról a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. 

A technikai dolgozók folyamatos fejlesztése a témában. 
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Tárgyi: 

Egészséges, biztonságos és nyugodt környezet fenntartása, folyamatos fejlesztése. 

Sajátos nevelésű igényű gyermekek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása. 

Anyagi eszközök: 

Önkormányzati képviselők támogatásának elnyerése. 

Sikerkritérium: 

A gyermekvédelmi terv, év végi értékelése alapján: 

A környezetünkben élő valamennyi három éves gyermek óvodázása megtörténik, 

A kudarcmentes iskolakezdés teljes mértékben megvalósul a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekek körében, 

Dolgozóink mindennapi munkájába teljes mértékben beépül a toleráns, elfogadó, segítő és 

együttműködő magatartás, 

A meghatározott kapcsolattartási módok a legteljesebb mértékben teljesülnek. 
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V. Az  óvodai élet tevékenységi formái 

  

JÁTÉK 

1.„A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad 

játékfolyamat – a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyerek a külvilágból 

és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék 

kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő  

 élményt adó tevékenységgé. 

 

2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt- a szülő és az 

óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd 

amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, 

kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé 

a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

 

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

segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus 

feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési 

lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - 

játékokhoz, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz.  

 

4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. 

 

5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék 

kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos 

tevékenységrendszerében is meg kell mutatkoznia.” 
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A játék a 3-7 éves korú gyermekek alapvető mindennapjait átszövő tevékenysége, így az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa 

szinte észrevétlenül tanul a gyermek. A játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 

gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. A kisgyermek 

megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, 

kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a 

világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek 

felé.  

A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet nekünk óvodapedagógusoknak 

tudatosan kell felhasználnunk a nevelés folyamatában céljaink eléréséhez. Tudatosságunk 

természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett, úgynevezett 

„játékos módszerekkel” nem helyettesíthető a gyermeki tevékenység. A gyermeki 

tevékenységet-különösen a játékban nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység 

tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt 

tevékenységeket ismerjük el, hanem a „szellemi alkotást” is tevékenységként fogjuk fel a 

játék során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen 

eszközzel vagy tárggyal, helyettesítheti azokat. 

 

A játék jellemzői: 

- Motivációja belső, nem célirányos 

- A gyermek belső igénye ösztönzi, motívumai magában a cselekvés örömében 

találhatók 

- Aktív tevékenység 

- Az érzelmek vezető szerepet kapnak benne 

-  A valóság megismerésének egyik eszköze 

- Lehetőséget teremt a próbálkozásra, a felfedezésre 

- Örömforrást jelenthet a játékban az utánzás, feszültség levezető-funkciója 

 

A játéktípusok fejlődése és a játéktartalom gazdagodása közvetve, vagy közvetlenül 

összefügg a gyermek élményeivel, tapasztalataival, a felnőtt és a gyermek közös 

tevékenységével a társak jelenlétével. A különböző játékok döntő módon járulnak hozzá a 

személyiség tulajdonságainak alakulásához. 
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A játékban fejlődik: 

Figyelme, emlékezete, képzelete, kreativitása, gondolkodása, problémamegoldó képessége, 

nyelvi kifejezőkészsége, a társakhoz és a szabályokhoz való alkalmazkodási képessége, 

önállósága, együttműködésre való képessége, kompetenciája. 

 

Jót és jól játszani ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni 

a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén, 

indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet, amit a kisgyerek felfog és 

rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul 

ki, és a játék segítségével teljesedhetik ki. Alapelvünknek tekintjük, hogy minél több időt, 

alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült szabad játékra. 

A játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket az óvoda 

pedagógusainak kell biztosítaniuk. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek 

játékában. Az élmény legyen egyéni, melyet a családból, a környezetéből hoz a gyermek. A 

különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját 

feltételezi. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a 

pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket 

tevékenységeikben éljék meg. Egyik módja ennek a bábozás, dramatizálás, hiszen a 

gyermek belső világának ez a legkifejezőbb eszköze. 

Nevelőtestületünk nagyon fontosnak tartja olyan hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek         

megteremtését, melyek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától 

beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által 

kezdeményezett, vagy irányított fejlesztő játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves 

kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a felnőttel való együttjátszást. Fontosnak tartjuk 

a helyes arányok megtalálását. A nevelési folyamat intenzív képességfejlesztő jellege ugyanis 

alapvetően attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki 

öntevékenység rendszerét kiépíteni. 

A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek. Szükség szerint a gyermekek 

közreműködésével alakítunk ki állandó és ideiglenes játszóhelyeket, barkácsoláshoz, 

festéshez, mintázáshoz, szerepjátékhoz, konstruáló - és társasjátékokhoz, szabályjátékhoz. A 

sokat mozgó gyermekek számára éppúgy lehetővé tesszük az érdeklődésüknek, adottságuknak 

megfelelő játékot, mint azoknak, akik a nyugalmat igénylik. 
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Játékfajták és fejlődésük, irányírásuk ajánlott módszerei 

Az óvodások jellemző játéka az úgynevezett „mintha” játék, a szimbolikus szerepjáték. Ebben 

az eredeti tárgyak helyettesítővé válnak, s a gyermek átértelmezi tapasztalatait, élményeit. 

Élményszinten, játék közben a valóság és a képzelet összemosódik, de a valóságban nem. Az 

óvodáskorra jellemző szerepjátékot a csecsemőkor végén és a kisgyermekkorban az 

úgynevezett érzékszervi-mozgásos játék előzi meg. Ebben a tevékenység indítéka a 

funkcióöröm.  

Gyakorlójáték: 

A gyakorlójáték irányításakor az óvónőinknek biztosítania kell a mozgásteret és mindazokat a 

játékszereket, eszközöket, anyagokat, amelyek alkalmasak a gyermekeink mozgásigényének 

és manipulációs vágyainak kielégítésére.  

Óvodánkban a megfelelő eszközök, anyagok, a csoportszobában és a szabadban is állandóan a 

gyermekek rendelkezésére állnak. Minden csoportszobában a kiscsoportosok számára 

megtalálhatóak az öltöztetető, húzható, rakosgató játékszerek, természetes anyagok. Vannak 

olyan autóink, amelyeket tologathatnak, amelyekbe rakodhatnak, sőt szállíthatnak is. 

3-4 éves korban a hangok, szótagok szavak, rövid mondatok és dallamok a halandzsa játékos 

szabály szerinti ismétlés útján válnak játékká. A játék szempontjából nem a szöveg, hanem 

annak ritmusa és a sokszor hozzákapcsolódó mozgás a lényeg, mivel ez szerez örömet. 

5-6-7 éves korban is engedjük, ha a gyermek igényli a gyakorló játékot. 

 

Építő, konstruáló játék 

A valamit alkotni igénye, öröme a kreativitásuk mellett értelmi és társas képességeiket is 

sokoldalúan fejleszti. Az építő játékok, az eszközök és anyagok változatosságát igénylik. 

Csoportszobáinkban ennek megfelelően változatos, különféle építő játékok állnak a 

gyermekeink rendelkezésére, így könnyen ki tudjuk alakítani az elmélyült játékot. 

 

Szabályjáték 

A szabályjátékok nyílt elvárásokat tartalmaznak. Fontosnak tartjuk a szabályok pontos 

betartását és a szabályoknak megfelelő viselkedést. A szabályjátékok egyes fajtái főként a 

gyermekek mozgását, mások elsősorban értelmi képességeit fejleszti. 

Nagyon jól felszerelt minden csoportunk különböző társasjátékokkal, képes kirakókkal, 

dominókkal, kártyajátékkal, nyelvi játékokkal. Óvodapedagógusaink a szabályjátékok 
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kiválasztásánál figyelembe veszik a gyermekek kívánságait, a csoport létszámát, a játék 

előzményeit.   

 A mozgásos szabályjátékhoz tartoznak a versenyjátékok, a dalok és mondókás népi játékok. 

Szívesen kezdeményeznek a csoportszobában, udvaron körjátékot gyermekeink spontán a nap 

bármelyik részében. Ott a füves területeken nagy tér ad lehetőséget a fogócskázásra, 

bújócskázásra, körjátékozásra és a versenyjátékokra. 

Az óvoda udvarán különböző fajátékok is biztosítják a gyermekeink mozgásigényének 

kielégítését. 

 

Szerepjáték 

A szerepjáték nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta. A 

gyermekek szerepjátéka tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és az ehhez fűződő 

érzelmeiket tükrözi. Megfigyeltük, hogy a gyermekek játékában különösen a hozzá érzelmileg 

közel álló felnőtteket és társakat utánozza. Igyekszünk olyan légkört teremteni, hogy 

gyermekeink szerepjátéka egyéni képességeiknek legfejlettebb szintjén bontakozzon ki. 

 

3-4 éves korban már betartják az együttjátszással kapcsolatos szabályokat. Képesek olyan 

kezdeményezésekre, amelyek egyszerű kapcsolatokat és cselekvéseket tartalmaznak. Igényük 

van, a kisebb nagyobb csoportba történő együttjátszásra pl. szívesen játszanak a 

babaszobában, babakonyhában. 

5-6-7 éves korban megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait. Jól alkalmazkodnak a 

játék szabályaihoz. A gyermekek között szoros kapcsolat, barátság alakul ki. 

 

Barkácsolás 

Óvodapedagógusaink nagyon kreatívak, talán ezért is lehetséges, hogy a gyermekeink egyik 

kedvelt tevékenysége a barkácsolás. Az együtt készített eszközöket nagyon jól felhasználják a 

játékuk során.  

3-4 éves korban szívesen segítenek a játékok megjavításában, sőt képesek arra, hogy egyszerű 

kiegészítő játékokat maguk is elkészítsenek.  

5-6-7 éves korban óvónőink segítenek abban, hogy a barkácsolás, a szerepjáték és a bábozás 

természetes eszköze legyen. 
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Dramatizálás, bábozás 

 

A gyermekek élményeiket tevékenységeikben éljék át. Egyik módja ennek a bábozás, 

dramatizálás, hiszen a gyermekek belső világának ez a legkifejezőbb eszköze. 

Óvodánk lehetővé teszi, hogy a gyermekek magukkal hozzák kedvenc plüss állataikat, ezek 

az óvodába lépéskor segítenek abban, hogy a gyermekek megismerkedjenek a bábokkal. A 

bábozásnak nagyon nagy szerepe van a személyiség fejlődésében. A bábok mögé bújva 

igazán lehetőség van az önmegvalósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok 

alakulására. Bábozás közben figyelni kell a társra, és alkalmazkodni kell hozzá. A játék 

közben élmények, tapasztalatok elevenednek fel, így fejlődik emlékezete, a kitalált 

történetekkel a fantáziája. A báb mögé bújva bátrabban megszólalnak a gátlásos gyermekek 

is, így ez a kommunikáció fejlődését is elősegíti. A bábozás és dramatizálás szoros 

összefüggésben és kölcsönhatásban állhat egymással. Dramatizáláskor a gyermekek saját, 

vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. Ennek feltétele, hogy ezek tartalma 

érzelmileg megragadja, hasson a gyermekre.  

A második-harmadik évben feltűnnek a szerepjáték elemei, majd azok egyre összetettebbé 

válnak. Míg a kicsik szerepjátékát a cselekvés motiválja, a nagyobbaknál a tárgy 

(játékeszköz) hordozza a játék témáját. A nagyobb óvodásoknál a szerepben az emberi 

kapcsolatok megjelenítésére kerül sor. 

A konstruáló játék a kisgyermekkorú építgetést is idesorolva-végigkíséri a gyermek 

fejlődését. A mozgásos és sportjátékok ugyancsak kedveltek gyermekeink köreiben. 

Míg a szerepjátékban rejtett szabályok a szerepnek megfelelő viselkedési elvárások vannak, a 

szabályjátékok nyílt elvárásokat tartalmaznak. A középső és nagycsoportos gyermekeink 

szívesen töltik idejüket a szabályjátékokkal. 

Természetesen a játéktípusok nem meghatározott életkor sajátosságai. A vegyes csoportban 

különösen megfigyelhető, hogy az egyszerű mozgásokat tartalmazó mozgásos játékokat már a 

kiscsoportosok is játszanak, a szerepjáték a nagycsoportosaink kedvelt tevékenysége. Az 

érzékszervi-mozgásos gyakorló, vagy konstruáló játék beépül a szerepjátékba. 

A szerepjátékban előbb jelennek meg olyan képességek, mint az együttműködés, a másik 

gyermekre figyelés, önzetlenség s egyéb társas képességek. 

Megfigyeltük a középső és nagycsoportosoknál is a szerepjátékba ágyazva, a szándékos 

emlékezet működése eredményesebb, mint feladatszituációkban. A „mintha” játékban mind 
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értelmileg, mind az érzelmi társas viszonyokat tekintve a gyermek magasabb színvonalon 

képes tevékenykedni, mint a hétköznapi helyzetekben. 

 

A mozgásos játékok fő színtere az udvar. Az óvoda udvarán meglévő fajátékok jól szolgálják 

a gyermekek egészséges testi fejlődését, edzettségét, alkalmazkodó képességét, mozgásuk 

összerendezettségének fejlődését. Az adott eszközökön kívül lehetőséget biztosítunk a 

változatos tevékenységekhez (barkácsolás, festés stb.) a gyermekek igényeit, érdeklődését 

figyelembe véve. Különös gondot fordítunk a homokban folyó játékok kialakulására. A vízzel 

és a vízben történő játékhoz kisvödrök, locsolók, kerti csap áll a gyermekek rendelkezésére. 

Kihasználjuk a fejlesztés minden lehetőségét a játékban a mozgásfejlesztést, testséma 

fejlesztést, percepciófejlesztést, verbális fejlesztést, érzelmi, szociális képességek 

fejlesztését értelmi képességek fejlesztését 

A játék során, szükség szerint, különös gondot fordítunk azokra a gyerekekre, akik 

halmozottan hátrányos helyzetűek. Számukra különösen fontos az óvoda által szervezett 

programok, a csoportos élményszerző séták, kirándulások szervezése, hiszen ezek által 

juthatnak olyan élményekhez, amiket beépíthetnek játékukba. A játékon belül az egymással 

összefüggő, komplex módon érvénysülő tevékenységek olyan eljárások keresését kínálják, 

amelyek a gyerekek fejlődését újszerű módon segítik elő.A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek játékára a szerepjáték jellemző, a szülők utánzása erőteljes. Jellemző rájuk a 

felnőttes viselkedésforma. Építő, konstruáló játékuk  elmarad a velük egykorúakétól. Játék és 

valóságtudatuk jó, szabályismeretük a praktikus nevelés miatt kissé elmarad az életkori 

szinttől, ezért különösen igénylik az egyéni, differenciált fejlesztést. 

Az óvodapedagógus feladata a játékkal kapcsolatban 

 

- Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése 

- A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára 

- A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása 

- Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához 

      - Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játékfejlesztés    

         érdekében. 

  - A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása 

  - a feltételteremtő tevékenysége mellett szükség esetén bekapcsolódás a játékba, 

együttjátszás a gyermekekkel. 
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Verselés, mesélés 

 

1. „ A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek 

hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi 

élményeket nyújtanak. 

2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó 

erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek 

érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A 

mese - képi és konkrét formában – feltárja a gyermeket a külvilág és az emberi belső 

világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és 

megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az 

ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, 

csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra 

és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.  

4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi 

magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim 

állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a 

folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme.  

7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.” 

 

Óvodai életünk gerincét képezik a mesék, a gyakori mesélés. Ezeket nem feltétlenül kötjük a 

napirendhez, hiszen a reggeli mindennapos, s az elalvás előtti mesélésen kívül bármikor 

mesélhetünk, amikor a körülmények megkívánják, megengedik. Történhet ez akár játékidőben 

egy-két kisgyerek előtt egy csendes zugban, vagy akár kezdeményezés formájában is. 

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 

Ráébreszti őket a realitásokra; megelevenít; feltárja az ok-okozati összefüggéseket; 
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visszaigazolja, s feloldja a kisgyermek szorongásait, tájékoztatja őket a megfelelő 

viselkedésformákról, érzelmi viszonyokról. 

A mese az óvodai nevelés fontos eszköze, s egyben az a beszédmód, amire egy hét éven aluli 

kisgyerek tartósan kényszerítés nélkül figyelni tud, s minden másnál jobban a felnőtthöz 

kapcsolja az óvodás hallgatóságot. 

 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, 

s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás belső képvilágot jelenít meg. A belső 

képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A 

mindennapos mesélés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.  

 

Fontos, hogy mindennap meséljünk, amikor csak alkalmunk van rá. A mese kezdeményezések 

anyaga legyen változatos, elsősorban a magyar népmesekincsre épüljön! Természetesen az 

óvodában a népmeséken kívül a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek is helye van! 

A mesemondás alkalmait a mesehallgatásra utaló, ismétlődő szokásokkal (pl. gyertyagyújtás) 

teremtjük meg. Ezzel is éreztetjük, hogy a mesemondás a nap fontos része. Az igazi 

meséléshez csend kell, melyet érzelmi eszközökkel teremthetünk meg. 

Az érzelmi biztonság megadásának, s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a 

többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzelmi élményeket adnak. 

 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

Az irodalmi nevelés kiscsoportosoknál dúdolt ritmikus mondókákkal, recitáló mondóka-

mesékkel kezdődik. Az énekelt szövegből bontakozik ki később a mondókajáték, abból a 

vers, a verses mese, s abból a próza. 

Minél kisebbek a gyerekek, annál több legyen a dal, a mondókajáték. Ezt követik az 

állathangutánzó, és felelgetős mondókák, halmozó- és láncmesék, versek, verses mesék, majd 

az egyre bonyolultabb s hosszabbodó prózai mesék. Mondókákhoz, vershez fontos az 

alaklomszerűség: mint minden más játék, naponta bármikor elkezdhető és befejezhető. 

Nem az a célunk, hogy a gyerekek nagyon sok verset, mesét ismerjenek, hanem az, hogy a 

jól kiválasztottakat, a kedvelteket újra és újra szívesen hallgassák. Az ismert mesékből a 

gyerekek kiválaszthatják, melyiket szeretnék ismét meghallgatni, amelyet játékukban 

különböző módon feldolgozzák. A negatív tartalmú játék az élményfeldolgozás egyik formája. 
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A gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások. Fontos feladatunk, 

hogy támogassuk a gyermekeket a nekik tetsző mesék eljátszásában.  A bábozást, 

dramatizálást, az irodalmi élmények feldolgozását eszközök, anyagok, barkácsolási 

lehetőségek biztosításával is elősegítjük. A nagycsoportosoknak mesemondó versenyt 

szervezünk, amihez a kisebbek is csatlakozhatnak. 

 

A vers és mese élménynyújtásának célja: 

- az irodalmi művek iránti fogékonyság megalapozása, igény kialakítása az irodalmi 

élményekre.                               

- a beszéd fonológiai, grammatikai, jelentéstani, valamint motorikus rendszereinek       

fejlesztése a gyermek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével; 

- az analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése a beszéden keresztül, ritmusérzék fejlesztése. 

Fontos feladatunk, hogy a gyermek. 

        - szívesen mondjon mondókákat, verseket, meséket; 

        - tudja a megismert szavak jelentését, megfelelően használja azokat, 

        - legyen képes a hallottak képi megjelenítésére, 

        - szívesen, örömmel hallgasson mesét, verset. 

         

 

A fejlődés várható jellemzői: 

3-4 éves korban a gyerekek bekapcsolódnak a mondókák, a versek mondogatásába. Maguktól 

is ismételgetik a felnőttől gyakran hallott szövegeket. Figyelmesen, szívesen hallgatják a 

rövid meséket, örülnek azok gyakori ismétlésének. Tudnak két-három kiolvasót, hintázó, 

állathívogató, tréfás állat és névcsúfoló rigmust. A versek ismételgetésébe önként 

bekapcsolódnak. A felnőtt által elmondott verset meghallgatják, kedvük szerint 

mozdulatokkal kísérik. Várják és kérik a mesét. Van kedvenc meséjük és mesehősük.  

5-6-7 éves korban a gyerekek játék közben odaillő szövegeket, rigmusokat mondogatnak. Az 

elhangzott vers, mondóka ismétlését kérik. Várják, kérik a mesemondást. Figyelmesen, 

csendben végighallgatják a mesét, viselkedésükön, tekintetükön látszanak a belső képzeleti 

képek készítésének jelei. A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze 

tudják kötni. A meséskönyvek képeit önállóan is hosszan nézegetik, kérik a felnőttet, hogy 

meséljen róluk. Vigyáznak a könyvekre. 
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Ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

 

1. „Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, 

egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését esztétikai fogékonyságát. Az 

élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a 

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

gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az 

óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a 

zenei anyanyelv kialakulását. 

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

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (egyenletes lüktetés, a ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál, annak kiegészítésére az óvodapedagógus vegye 

figyelembe a Boldogságóra foglalkozásaihoz, a témákhoz kapcsolódó Bagdi Bella 

gyermekdalait. 

4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával.” 

 

A zenei nevelés célja: 

A gyermekek zene iránti érdeklődésének felkeltése, a zene befogadására való képesség 

megalapozása, zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk formálása. Célunk továbbá: pozitív 

érzelmek előhívása, pozitív attitűd iránti fogékonyság megalapozása, pozitív énkép és 

önbizalmat fejlesztő interaktív gyermekdalok segítségével a gyermekek harmonikus 

fejlődésének elősegítése. 

 

Feladataink: 

Az éneklés, zenélés tevékenységének megszerettetése. 

Megismertetjük a gyermekeket a magyar népdalokkal, népi mondókákkal, dalos játékokkal, 

énekes népi játékokkal és igényes kortársalkotásokkal. A népi gyermekjátékok a zenei 

élményen túl a hagyományok megismerését, továbbélését is segítik. Törekszünk arra, hogy a 

felhasznált anyag igényesen válogatott, az adott életkornak és a csoport képességének 

megfelelő legyen. A népi gyermekdalok, mondókák, játékok mellett megismertetjük a 
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gyermekeket a művészi értékű magyar és európai gyermekdalokkal, egyszerű kortárs 

művekkel. 

Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során fejlődnek a zenei képességek, 

készségek: zenei hallás, ritmusérzék, zenei emlékezet, zenehallgatás képessége, játékos 

zenei alkotókedv, mozgáskultúra. 

Ösztönözzük a gyermekeket a szép tiszta éneklésre, lehetővé tesszük, hogy énekeljenek 

önállóan, egyénileg, kisebb csoportokban. 

Fejlesztjük a gyermekek zenei hallását a halk-hangos, magas mély énekléssel, mondókázással. 

Megismertetjük a gyermekeket a természetben előforduló hangokkal, állati hangokkal, emberi 

hangok megnyilvánulásaival, otthoni zörejekkel. 

A ritmus érzék fejlesztése során kövessék a gyermekek egyszerű mozdulatokkal a zene, 

mondóka lüktetését, tudjanak ritmuskísérettel énekelni, mondókázni, vegyék észre a 

ritmusmotívumokat, a tempóváltást. A gyermekeket megismertetjük minél több hangszerrel és 

lehetőséget adunk számukra, hogy az óvoda rendelkezésére álló sokféle ritmushangszert 

rendszeresen használják. 

A zenehallgatással maradandó zenei élmény nyújtására törekszünk. Az általunk előadott 

éneken kívül hangszeres zenét vagy kórusmuzsikát is hallgattatunk a gyermekekkel. 

Igyekszünk mindig színvonalas, életkorukkal megfelelő, változatos zenei anyagot bemutatni. 

A népdalok, népi dalos játékok megismertetésével a hagyományőrzést mélyítjük. Lehetővé 

tesszük, hogy a szülők megismerjék a dalos mondókaanyagot. Kezdeményezzük a szülők felé, 

hogy a gyermekek otthon is énekelhessenek, mondókázhassanak a szülőkkel. 

A zenei nevelés átszövi a nevelés egyéb területeit. 

Szoros a kapcsolat az anyanyelvi neveléssel, mert a zenei anyanyelv alapozása során 

lehetőség nyílik az anyanyelv kifejező gyakorlására. A zene, a dal, a ritmikus mondóka a 

beszédében gátolt gyermeket is beszédre készteti. A népi dalos játékok, mondókák nyelvezete 

a gyermekek szókincsét gazdagítja. 

A zene és a mozgás összefonódik, ezáltal az énekes, mondókás játékok természetes módon 

segítik a testi fejlődést. A zene lüktetése hat a koordinált mozgásra, az énekléstől nő a 

légzéskapacitás, a lüktetés. 

A folyamatosság szabályozott mozgást igényel, a mozgás által fejlődik a fizikai 

állóképességük. 

A dalos játék, a gyermektánc során a nagymozgások fejlesztésére számtalan lehetőség 

adódik. Nagymozgás: járás, futás, ugrás, csúszás, mászás. Ezeknek van tempója, iránya, amely 

gyakran változik, és mindez ritmusra történik. A ritmusérzék és az egyensúlyérzék fejlődése 
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szoros kapcsolatban áll egymással. A játékok mozgásanyagában bőven van lehetőség az 

egyensúlyérzék fejlesztésére pl.: lábujjhegyre állás, fél térdre ereszkedés, szökdelés, ugrás. A 

nagymozgások fejlesztéséhez hasonlóan számtalan finommozgásos feladatot kapnak a 

gyerekek az egyenletes lüktetés, a ritmus érzékeltetésére, valamint sok ilyen mozgásformát 

használ a gyerek a különböző hangszerek használatával, az eszközök, fejdíszek, ruhák 

érintése, kezelése, le-felvétele, hordás egymásnak átadása közben. 

A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését a nagymozgások gyakorlásával alapozhatjuk 

meg. Az énekes játékok közben lehetőség nyílik a térbeli viszonyok közötti eligazodás, a 

térbeli tájékozódás gyakorlására. 

A zenei nevelés erős közösség formáló erővel bír. A közös éneklés, mondókázás fokozza az 

összetartozás élményét. Énekléskor, a dalos játékokhoz kapcsolódó mozgásanyag gyakorlása 

közben fejlődik az egymáshoz való alkalmazkodóképességük is. 

Zenei nevelésünk szervezeti formája kötetlen és kötött jellegű. A program keretében a 

fokozatosság elvének megfelelően az ének-zene a kis és középső korú gyermekeknek kötetlen 

és a nagycsoportban kötött jellegű. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó játékok, mozgás nem 

korlátozódik csupán a fejlesztés időtartamára, hiszen az óvodai mindennapok része. 

Napközben adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra, körjátékok játszására. 

A zenei nevelés feladatainak sikeres megvalósítása elősegíti a gyermekek zenei 

kultúrájának, zenei anyanyelvének megalapozását. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Dalanyag, éneklési készség 

A gyerekek tudják a magyar mondókákat, a különböző hangterjedelmű dalokat tisztán, szép 

szövegkiejtéssel énekelni. 

Több dalt olyan biztonsággal énekelnek csoportosan és egyénileg is - hogy elkezdeni is 

tudják. Ismert dalt hallás alapján tudnak dúdolni. Felelgetős játékokat két csoportban 

folyamatosan az óvónő segítsége nélkül is el tudnak énekelni. 
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Hallásfejlesztés 

 Felismerik a magas és a mély éneklés közötti különbségeket, maguk is tudnak magasabban 

és mélyebben énekelni  

 Ismerik a halk-hangos közötti különbségeket, értik a fogalom pár viszonyát, alkalmazzák 

csoportosan és egyénileg is. Képesek e zenei fogalom párokat a dinamikai különbségekkel 

együtt felismerni. 

 Megkülönböztetik és felismerik hallás alapján az egymástól eltérő zörejeket. 

 Felismerik a dallamot dúdolásról, hangszer játékról, a dalokat sajátos kezdő motívumukról, 

a hasonló fordulatokból. 

 Tudnak dalokat - hallható jelre - hangosan, majd magukban énekelni (dallambújtatás). 

 Próbálkoznak, egyéni fejlettségi szintjüknek (képességeiknek és fantáziájuknak) 

megfelelően az énekes felelgetős játékkal. 

 

Ritmusfejlesztés 

 Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. 

  A mondóka és dalritmus kiemelésekor figyelnek a negyed szünet pontos jelzéseire, de az 

egyenletes lüktetés folyamatos kifejezésekor nem állnak meg a szünetben. A szünet 

érzékeltetésére játékos mozdulatokat találnak ki. 

 Ritmusmotívumokat visszatapsolnak (csoportosan és egyénileg is). A ritmushangszereket 

használva kiemelik a lüktetést, a ritmust, a motívum hangsúlyt.  

 

Zenei mozgáskultúra fejlesztése 

Szépen, harmonikusan járnak, mozognak együtt. A játékhoz tartozó egyszerű mozgásokat és a 

játékos, táncos mozdulatokat a zene lüktetésének megfelelően egyöntetűen, folyamatosan és 

esztétikusan végzik. Irányításunkkal képesek szép térformát alakítani körben, hullámvonalban, 

csigavonalban. Képesek egyensúlyváltást kívánó mozgásokra. Mozgásukban megjelennek a 

járás-lépés változatos formában. 

 

Zenehallgatás 

A bemutatott zenét, a hangulatban egymástól eltérő népdalokat, műzenei szemelvényeket, más 

népek dalait, valamint a kortárs művészek zenéit szívesen, figyelmesen hallgatják. Érzik, hogy 

a zenehallgatás öröm, hogy a két-három szólam összecsengése érdekes, gyönyörködtető. 

Figyeljék meg a dal jellegét, tréfás-érdekes szövegét, az előadó hangszer hangszínét. 
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Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

1. ”A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző 

fajtái, 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. 

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, 

változatos eszközöket biztosít. 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. 

3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló – térbeli tájékozódó – és rendező képességek 

alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 

gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, 

esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

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

alapelemeivel és eljárásaival.” 

 

A vizuális nevelés területén alapvető cél, hogy a gyerek megszokja a papírral és más 

könnyen beszerezhető egyszerű anyagokkal végezett munkát, hogy bánni tudjon a festékkel, 

a ragasztóval és az ollóval, hogy kialakuljon benne az önállóság, kitartás, önfegyelem, 

amely az ilyen fajta tevékenységekben nélkülözhetetlen. Igyekszünk kifejleszteni a 

gyermekekben az alkotó gondolkodást, azt az igényt, hogy ő maga állítson elő saját kezével 

valami szépet, hasznosat és ennek során kiművelődjék fantáziája és ízlése, megtanulja művész 

szemével látni a világot és környezetének mindennapos tárgyait. 

A rendszeres spontán és szervezett tevékenységek elősegítik olyan tulajdonságok 

megszilárdulását, mint a feladattudat és a takarékosság, megajándékozzák a gyermeket az 

alkotás örömével, felvillantják a tevékeny ember „mesebeli erejét”. 

Megfelelő motiválással a gyermek számára játékká, felfedezéssé tesszük az ábrázolás 

alkalmait. Az érdekes, vonzó tevékenység fontos számukra. 

Az óvodai rajzolás, mintázás, kézimunka jelentős szerepet játszik a gyermek személyiség 

fejlődésében. 
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Vizuális tevékenységek (gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, vágás, ragasztás, 

varrás, barkácsolás, szövés-fonás, stb.). 

Ezek tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. Óvodánkban folyamatosan 

biztosítjuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés külső feltételeit. A gyermekek számára 

megszokott és elérhető helyen mindig rendelkezésre áll mindenféle anyag és eszköz, amivel 

fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. Nagyon célszerű a vizuális tevékenységek és 

munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad, önálló tevékenykedés gyakran jár 

együtt viszonylagos rendetlenséggel. 

A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, 

a természet szépségei, a gyermekek által megérthető világ tárgyai és eseményei. 

Ugyancsak kitűnően hasznosíthatók a vizuális tevékenységek számára az ünnepek, melyek 

érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és mozgatják fantáziájukat. Ahhoz, hogy 

kibontakozhasson a gyermekek alkotókedve, teljes önállóság szükséges. Az ötlettől a 

megvalósításig főként bátorítást, útmutatást, dicséretet várnak a gyermekek. Nem szükséges, 

sőt káros, ha uniformizáló nevelési módszerekkel elvesszük a gyermekek bátorságát az egyéni 

kifejezésmódoktól. 

Az óvodában legyen lehetőségük a gyermekeknek arra, hogy bármikor kipróbálhassák 

képességeiket. Óvodánkban minden csoportban ki van jelölve egy polc, amelyen az 

óvodapedagógusok és a dajka nénik állandóan biztosítják a megfelelő eszközöket a vizuális 

tevékenységekhez. Nagy hasznát veszik ennek a gyermekek, hiszen például a nagyobbak 

szerepjátékához, bármikor kiegészítő eszközök készülhetnek és a kisebbek is örömmel 

ismerkednek meg a különböző szerszámokkal. 

 

 

A tevékenység célja 

A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi kifejezése. A gyerekek szép iránti 

nyitottságának, esztétikai érzékenységének intellektuális látásának kialakítása. 

 

A tevékenység feltételeinek megteremtése 

A rajzolás – mintázás –kézimunka eszközigényes tevékenység. Az eszközöknek célszerűeknek 

és esztétikusnak kell lenniük. Ezeket az óvoda közösen szerzi be és bocsátja az óvónők 

rendelkezésére. 
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A tevékenységhez szükséges hely a csoportszoba. Az egyszerűbb tevékenységekhez az 

asztalok megfelelőek. Olyan alkotói légkört szeretnénk kialakítani, amelyben még a kevésbé 

ügyes gyerekek is önként bekapcsolódnak. 

 

A tevékenység tartalma a mi óvodánkban 

Ezek a tevékenységek az óvodapedagógus által biztosított feltételekkel az egyéni fejlettséghez 

és képességhez igazodva segítik a gyermekek fejlődését. 

 

3-4 éves korban: mintázás:( só – liszt-gyurma, gyurma) 

                             festés(: ujjal, ecsettel) 

                             rajzolás(: zsírkrétával, ceruzával ,aszfalt krétával) 

                   nyomdázás(: különböző eszközökkel: burgonya és almalenyomat)     ,                                                                        

                   ragasztás (az óvónővel közösen ,nagyobb felületeket) 

                   gyöngyfűzés(csak nagyméretű gyöngyöt ,vagy száraz tésztát fűzünk) 

 

4-5 évesek :mintázás: (só- liszt - gyurma ,gyurma +kiegészítő anyagok) 

                   festés:(egyre véknyabb ecsettel, aprólékosabb munkák készítése) 

                   nyomdázás:( pl. parafa dugóval) 

                    ragasztás:(önállóan, apróbb formákkal) 

                    gyöngyfűzés:(kisebb gyöngyök ,termések fűzése) 

 

5-6-7éves korban a felhasznált technikák tára bővül: 

                             tépés (különböző minőségű papírok tépése, tapasztalatszerzés) 

                             vágás (papírt ,fonalat) 

                             mozaikkép készítés(a nagyobb formák felől az egyre kisebbek felé  

                                                                                       haladunk)    

                             bábkészítés (különböző papírok, fonalak, textíliák, természetes   

                                                             anyagok, termések, magvak, kavicsok felhasználásával)                           

                              varrás(tompa tűvel előre kilyukasztott kartonra, vagy textíliákra) 

                              hajtogatás (origami-s papírból) 

 

A tevékenységek szervezése 

A rajzolás, mintázás, kézimunka a mindennapi játékba integrálódik. Az óvónő kötetlen 

foglalkozásként segítse, hogy az érdeklődő gyerekek önkifejezése minél sikeresebb legyen. 
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Teremtse meg annak lehetőségét, hogy minden gyerek kiélhesse képi, plasztikai kifejezéssel 

személyiségét, érzelmeit, fantáziáját. 

Kézügyesség fejlesztését szolgáló módszeres gyakorlatok egyaránt szükségesek ahhoz, hogy a 

munka örömteli és hasznos csodaként lépjen be a kisgyermek életébe. Olykor nagy kitartás 

kell ahhoz, hogy a gyermeket ráébresszük a munka örömére, felkeltsük érdeklődését, 

önbizalmát. Gyermekeink türelmesebbé, kitartóbbá, ügyesebbé válnak a tevékenységek során. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Téralakítás 

 A gyerekek meglehetős biztonsággal mozognak az őket körülvevő térben. Megértik e 

viszonylatokra vonatkozó kifejezéseket, maguk is használják azokat. Környezetük 

tárgyainak térbeli helyét képesek saját testükhöz viszonyítani. 

 Tevékenyen részt vesznek az őket körülvevő tér, térbeli makettek berendezésében. 

 Bátrak, ötletesek a téralakításban. 

 Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére, a főbb formai 

jellemzők megnevezésére (nagyságbeli különbségeikről, a fokozatokról). 

Képalakítás 

 Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal használják a 

képi kifejezés változatos eszközeit. 

 Emberábrázolásukban megjelennek a részformák. 

 Próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével. 

 Képalakításaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. 

 Síkbeli kompozícióikban törekszenek a képfelület betöltésére. 

 

Képi kifejezés 

 Ismerik és egyéni tetszésük szerint alkalmazzák a képi kifejezőeszközöket (vékonyabb, 

vastagabb vonalakat, színfoltokat, rajzolt, mintázott formákat). 

 Látási- tapintási-mozgási tapasztalataik vannak a formák tulajdonságairól. 

 Késztetést éreznek arra, hogy figyelmüket összpontosítsák, technikai tudásukat 

aktivizálják. 

Színhasználat 

 A színekben örömüket lelik, színhasználatban bátrak, érvényesítik kedvelt színeiket. 
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 Képesek vezetéssel (irányítással) észrevenni a környezet és saját munkáik színhangulatát. 

 Ismerik a színek sötét és világos árnyalatait. 

Díszítés 

 Önállóan - saját elképzeléseik alapján - díszítenek tárgyakat. 

 Érvényesül ritmusteremtő képességük a forma és színismétlésben, kedvvel alkalmazzák 

képalakításukban és plasztikai munkáikban a forma és színritmusokat, a díszítés többféle 

technikáját. 

Kézimunka - plasztikai munka 

 Szívesek használják az alapvető technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat. 

 Van tapasztalatuk ezek legfontosabb tulajdonságairól és használatuk módjáról. 

 Tudnak formákat mintázni elképzeléseik alapján és megfigyeléseik felhasználásával. 

 Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű kellékeket, modelleket, maketteket. 

 Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. 

 

                                                 Mozgás 

1. „A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

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

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

hatása. 

2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

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

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 
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önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 

kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.” 

 

Mozgás – Edzés 

A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését, a szabadban végezhető különböző 

mozgásos tevékenységek (változatos udvari játékok, sokféle és sokirányú mozgásos 

szabályjátékok, népi dalos játékok, körjátékok, gyermektánc) szolgálják, melyeket részben a 

gyerekek szabadon választanak, részben az óvónők kezdeményeznek, szerveznek. 

Környezetünkben lehetőségeinkhez mérten sétákat, kirándulásokat szervezünk, melyek az 

élményhatásokon kívül a gyermekek mozgásigényének kielégítését, mozgásuk fejlesztését is 

szolgálják.  

A sétákat gondosan meg kell tervezni, tekintettel az adott csoportban lévő gyermekek életkori 

és egyéni sajátosságaira. A kirándulások helye legyen biztonságos. 

  A testi és lelki egészség eléréséhez a test rendszeres edzése is hozzájárul. A mozgás a gyermek 

egyik legtermészetesebb életmegnyilvánulása. A megfelelő, célszerű és tudatosan irányított, 

higiénikus környezetben megvalósuló mozgás pozitívan hat az anyagcserére és az 

idegrendszerre. Javítja a mozgási rendellenességeket, segíti a növekedést és a helyes testtartás 

elsajátítását. 

  A testmozgás iránti igény kialakítását már a gyerekkorban el kell kezdeni, hisz tudjuk, hogy a 

mozgásnak egészségmegőrző élettani és mentális hatása is van. A közös séták, kirándulások és 

sporttevékenységek segítenek kialakítani a gyerekekben az igényt a mozgásra, a szabad 

levegőn tartózkodásra, a fizikai aktivitásra. A szülők kötelessége is gyermekeket a rendszeres 

testmozgásra késztetni. 

  Az óvodáskorú gyermekek a mozgásigényüket a futásban és a játékban elégítik ki. Lehetőséget 

kell biztosítanunk óvodásainknak, hogy ügyességüket a játszótéri mászókákon és labdajátékok 

által is fejlesszék. 
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  A gyerekek testedzése egészségük fenntartása, a megbetegedések megelőzése szempontjából 

fontos. 

  A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességet, ezért ez télen sem 

maradhat el. A túlságos lehűlés veszélyének elkerülése végett célszerű többször nem túl 

hosszan levegőzni, játszani (szánkózni, csúszkálni, hógolyózni).  

A gyermek mozgástapasztalatait felhasználja egyes szükségletei kielégítésére és a felnőttekkel 

való kapcsolattartásra. A járás megtanulásával kiszélesednek a mozgáslehetőségek. A 

gyermek tapasztalatai gyarapodnak, és a fejlődéssel folyamatosan minőségi változáson 

mennek keresztül. Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek mozogni, 

tevékenykedni. További fejlődésükben az óvodáskor egész időszakában is jelentős szerepet 

tölt be a mozgás. Számukra az igazán érthető és feldolgozható információ, amit 

megtapasztalhatnak mozgás és tevékenység útján. 

Nagy jelentőségű e fejlesztési terület: az aktív mozgásoktól a finommotoros manipulációig 

mindent magában foglal. Fejlesztésükre az egész óvodai nevelés bőséges lehetőséget kínál. 

A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlesztésére irányul és nemcsak egy szűk területen  

hanem az egész napi gyermeki tevékenységbe szervesen illeszkedik.  

 

A mozgásfejlesztés tartalma 

  

Az óvoda mozgásprogramja két területen teljesíthető a gyermek kötetlen, motivált szabad 

mozgástevékenységének biztosításával, és a konkrét fejlesztést szolgáló mozgással, 

testedzéssel. 

  

1. A szabad mozgástevékenység 

Cél a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése, ennek fő színtere az udvar, ahol a 

gyermekek spontán, szabadon mozognak. 

 A csoportba kellenek mozgásra inspiráló eszközök, mint például tornaszőnyeg, karika, egy-

egy labda stb. Ezeket az eszközöket persze válogathatjuk a gyerekek érdeklődésének 

megfelelően. 

 Az udvaron a mászóka kombinált mozgásra ad lehetőséget, mászókával, csúszdával, 

mászókötéllel stb. Mindig álljon a gyerekek rendelkezésére labda, ugrókötél, karika. 

Nyáron szinte egész napjukat a szabadban töltik a gyerekek, ezért álljanak rendelkezésükre 

azok az eszközök is, amiket a teremben használnak. A feltételek biztosítása után fontos, hogy 
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az óvodapedagógus megismertesse a gyermekeket a sport- és a manipulációs eszközök 

használatára. 

Az ovisok mozgáskultúráját fejlessze az óvodapedagógus, ezért mozgásos játékokat, régi népi 

játékokat, például labdajátékok, ugrókötelezés, ugróiskola ismertessen meg. Kapcsolódjon be 

a gyermekek által szervezett és kezdeményezett játékokba, ha azt igénylik, és ötleteivel 

fejlessze azokat tovább. A szabadon választott tevékenység közben célunk az, hogy minden 

egyes gyermeknek biztosítsuk azt a mozgáslehetőséget, amit szervezete és idegrendszere 

igényel. A gyermekek mozgását az óvodapedagógus csak akkor korlátozza, ha az önmagára 

vagy társaira veszélyes lehet, vagy zavarja a többiek tevékenységét. 

 A gyermekeknek legyenek lehetőségük a nap folyamán bármikor aktívabb mozgás végzésére 

is. A túl mozgékony, vagy az ügyes, tehetséges, sok mozgást igénylő gyermek a saját 

szabadidős tevékenysége közben választhasson mozgásos játékot teremben és udvaron 

egyaránt. 

Az óvodapedagógus tudatosan szervezze a fejlesztési feladatokat. A megvalósítás során 

rugalmasan alkalmazkodjon az adott szituációkhoz. Ne siettesse, hanem tapintattal segítse a 

gyermekek fejlődését. Működjön együtt a szülőkkel. Saját munkájának megismertetésével és 

annak eredményeivel győzze meg a szülőket a mozgás fontosságáról, személyiségfejlesztő 

hatásáról. 

2. A kötelező mozgás: 

 Tudatos fejlesztés a mozgás, fontos feladatunk óvodáskor végére a testséma tudatosítása a 

gyerekekben. A fentieknek megfelelően a 4-5 éveseknél a testséma fejlesztésből a térben való 

tájékozódás érzékeltetése kap kiemelt szerepet. A mozgásfejlesztésben előtérbe kerülnek az 

egyensúlygyakorlatok, koordinációt fejlesztő gyakorlatok és a tér mozgásos megismerése. 

Az 5-6-7 éveseknél már kiemelt hangsúlyt kap a finommozgás, az észlelés, a mozgás közbeni 

alaklátás és formaállandóság fejlesztése is. 

    A frissítő mozgás a gyermekek napirendjében fontos szerepet tölt be, elősegíti 

mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését. Időtartama a gyermekek fejlettségétől függően 

változó. A frissítő mozgás középpontjában a mozgásos játékok állnak, és kiegészülnek a 

gimnasztikai gyakorlatokkal, szerek használatával. A rendszeres nevelőmunka hatására a 

csoportban kialakulnak a legkedvesebb mozgásos játékok, melyek alkalmazását már a 

gyermekek maguk is kezdeményezik, sőt meg is szervezik. Erre jó lehetőséget kínál a 

csoportszoba felszerelése és az óvoda udvara. 

 A mozgásos tevékenységek óvodapedagógus által szervezett kötelező tevékenységek 

mindhárom korcsoportnak a vegyes csoportban. A kötelezőség természetesen nem 
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jelenthet kényszert a gyermek számára. Ha betegség, vagy más egészségügyi ok miatt a 

gyermek nem tud, nem akar részt venni a foglalkozáson, nem erőltetjük.  

 A foglalkozások levezetésénél maximális lehetőséget kell biztosítani, hogy a gyermekek 

egyéni nehézségű, differenciált feladatok adásával segíthetjük elő, hogy minden gyermek 

megtalálja a képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. Fontos szempont a 

foglalkozások szervezésénél, hogy a gyerekek a lehető legkevesebb várakozási idővel 

folyamatosan mozogjanak. 

Feladatok: 

 A fizikai állóképesség fejlesztése, a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás 

előkészítése, illetőleg a mozgásos feladatok sikeres megoldása eredményeként az 

önértékelés és az önbizalom növelése. 

 A nagy és finommozgások és fizikális erőnlét fejlesztése. 

-         Egyensúlyfejlesztés. 

-         Szem-kéz, szem-láb koordináció. 

-         Ritmus tevékenységgel a ritmusérzék fejlesztése. 

  Testséma fejlesztése: 

-         testrészek ismerete 

-         a test koordinációjának alakítása, 

-         a testfogalom kialakítása, 

-         a kezesség (a dominancia erősítése). 

 

  A vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó, illetőleg azt kiegészítő szerepű 

mozgások gyakorlása. 

 A helyzetfelismerést, döntést és az alkalmazkodóképességet erősítjük, fejlesztjük a mozgásos 

tevékenységgel elvégzett feladatmegoldásokkal. 

 

 A mozgással kapcsolatos és a mozgáshoz kapcsolható szókészlet fejlesztése. 

Fontos, hogy a gyermekek jó közérzettel, jó hangulatban (érzelmileg motiváltan) vegyenek 

részt a mozgásos feladatokban. A versenyszellem túlhajtása viszont éppen a lemaradók miatt 

veszélyes.  
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A mozgásfejlesztés feltételei 

A mozgáshoz az óvodapedagógus teremti meg a feltételeket a   szervezett mozgások és       a 

gyermek által szabadon választott tevékenységek közben egyaránt (csoportszobában, 

udvaron). 

A csoport berendezésénél és az eszközök kiválasztásánál fontos szempont a gyermek 

életkora és a csoport összetétele. Ismerni kell a csoportba járó gyermekek egyéni 

mozgásszintjét és mozgásigényét és a korosztályra jellemző, általános fejlődési tendenciákat. 

E tényezők figyelembevételével kell a helyet és az eszközöket biztosítani. 

 

Mindennapi mozgás 

A 3 – 7 éves gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a 

rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő 

aktivitást és terhelést biztosító mindennapos testnevelés nélkül. 

Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A 

mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán 

mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ajánlatos tehát 

minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán a mozgásra. Rendkívül fontos a szabad 

levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű biztosítása. A gyermekek napirendjét úgy 

célszerű összeállítani, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú terhelést, és lehetőleg felváltva 

biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó tevékenységeket. A mozgás és a pihenés 

egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek egyoldalú igénybevételét elkerülnünk. A 

természet erőivel – napfény, levegő, víz – történő edzés kedvező hatását sem szabad 

figyelmen kívül hagyni, ezért a mindennapi mozgást lehetőleg a szabadban célszerű 

tartani.  

A nyugodt, derűs légkörű, játékban gazdag, kellő intenzitású, napi 10-15 perces testmozgás 

nem csak a kondicionális és koordinációs képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a 

gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez is. A mindennapi torna hatásának 

maximális kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és szubjektív feltételek, melyek lehetőség 

szerint valamennyi óvodában megvalósíthatók, és amelyek megsokszorozzák az egyébként 

elérhető eredményeket. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 

A gyerekek örülnek a mozgásnak. Mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő 

ritmusúvá válik. Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban és ugrásban növekednek. 

Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak, növekszik teljesítőképességük. Fejlődik tér 

és időtájékozódó képességük. Igénylik a mozgást. 

Ismernek és eljátszanak futó- és fogójátékokat, a szabályok magyarázata nélkül. 

Egyéni-, csoportos, sor- és váltóversenyt játszanak a szabályok pontos betartásával. 

Megértik az egyszerű vezényszavakat. 

A természetes járást ütemes járással váltakoztatják. Tegyenek különbséget a harmonikus, 

összerendezett járás ill. futás tevékenységeiben. 

Képesek körülhatárolt területen futás közben az óvónő felszólítására feléje fordulva, szétszórt 

elhelyezkedésben megállni, ill. oszlopból és szétszórt elhelyezkedésből felszólításra 

kézfogással kört alakítani. 

Állórajtból kiindulva 20-30 métert futnak. 

Mozgás közben tudjanak irányt változtatni, jobbra-balra-hátra fordulatot tenni, (fejlettségi 

szinttől függően) az irányok megnevezésével. Legyenek képesek sor és köralkotásra. 

Egyensúlyozzanak egy lábon, valamint különböző szereken (pl. padmerevítő gerendán) emelt 

magasságban két lábon. Tudjon fél és páros lábon szökdelni. 

Csúsznak, kúsznak, másznak a talajon irányváltoztatással is. Két feladatból álló mászó 

feladatot 5-6 lépés nekifutással összekapcsolnak. 

Hat-nyolc lépés nekifutással, tetszés szerinti akadályt átugranak, ugrásukat a talajéréskor 

fékezni tudják. 

Tudjon labdát dobni, megfogni, gurítani, vele célozni, kislabdát hajítani távolba. 

Nyugodtan álljanak (néhány mp-ig) alapállásban.      

 A külső világ tevékeny megismerése 

 

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

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

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

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

2. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
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Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

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

védelmét is. 

3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut a gyermek és azokat, a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri 

a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- 

és mennyiségszemlélete.  

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 

tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és 

szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a 

fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás 

alapozására, alakítására.”  

 

A környezet megismerésére nevelés 

 

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

kisgyermek nyitott minden új ismeret befogadására, információszerzésre. A mi dolgunk 

tudásvágyát az életkorának megfelelő módon kielégíteni. 

 

Az óvodának elő kell segíteni, hogy a gyermek: 

 

 Rá tudjon csodálkozni a közvetlen, vagy tágabb környezetében található jóra és 

szépre, a szülőföldünk, a tájak értékeire 

 Pozitív érzelmi viszonyt alakítson ki a természettel 

 Sajátítsa el a megfelelő szokásokat, hagyományokat, viselkedési formákat 

 Legyen képes a környezet megismerésére, szeretetére, védelmére 

 

A gyermek a környezet felfedezése során olyan tapasztalatokat szerez, melyek segítik őt 

eligazodni, tájékozódni. A családi nevelést kiegészítve az óvoda feladata, hogy segítse a 

gyermeket e bonyolult felfedező útján. A tevékenységek megszervezésénél alapoznunk kell a  
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gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, tevékenységi vágyára és érzelmeire. A 

gyermekeknek lehetőséget adunk a közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre is. 

Kihasználjuk a helyi adottságokat, sétákat, kirándulásokat szervezünk, megfigyeljük a 

természet változásait, terméseket gyűjtünk, ezeket felhasználjuk a csoportszoba, óvoda 

díszítésére. Megnézzük a háziállatokat, elmegyünk a helyi tóhoz, a hegyre, kertekbe. A 

sétákon, kirándulásokon szerzett ismereteket, tapasztalatokat feldolgozzuk.  

Az óvodás gyermekek még nem vesznek részt aktívan a tágabb környezet védelmében, de az 

óvodában megtanulják, hogy vigyázzanak a tisztaságra, védjék a növényeket, állatokat, 

gondozzák, ápolják a csoportszobában található növényeket. Érzékeltetjük az ember és a 

természet kapcsolatát, egymásra gyakorolt hatásait. Fontosnak tartjuk a környezettudatos 

magatartás, viselkedéskultúra alakítását, amelyben a természet szeretete és óvása kiemelt 

jelentőségű. Felhívjuk a figyelmüket a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére és 

gyakoroltatjuk azok szétválasztását. 

Fontos a társadalmi életre való felkészítés, a lelkiismeret, tolerancia, empátiás készség 

fejlesztése is. Egymás véleményének, érzéseinek tiszteletben tartására neveljük a 

gyermekeket, s arra, hogy képesek legyenek elfogadni másokat.  

A gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló jelenléte, segítőkészsége a 

legfontosabb. Kiállítások megtekintése alkalmával felhívjuk a figyelmet a tárgyi kultúra 

értékeire, megtanulja azok szeretetét, védelmét. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlődés várható jellemző óvodáskor végére 

 

3-4 éves korban 

A gyermekek megismerkednek az óvoda közvetlen környezetével, megismerik az óvoda 

épületét, udvarát, az intézményben dolgozó felnőtteket és azok munkáját. Megtanulják 

jelüket, csoportjuk nevét.  
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Séták alkalmával tapasztalatokat szereznek a közlekedés szabályiról, ezeket foglalkozáson 

rögzítik, a gyakorlatban együtt használják fel. 

Megismerik, megfigyelik a sétákon, kirándulásokon a természet, a növény és állatvilág 

szépségeit, az évszakok változásait, terméseket, kavicsokat gyűjtenek.  

Saját ismereteiket kibővítve megismerik a család fogalmát, a szűkebb családba tartozó 

személyeket. Beszélnek saját családjukról, fényképeket nézegetve bemutatják azt.  

Megismernek néhány háziállatot, az ember és a háziállat viszonyát, a gondoskodás 

fontosságát. Az állatok egy részét lehetőleg az életben is igyekszünk megmutatni nekik. 

5-6-7 éves korban:  

Megismerkednek a különbféle népszokásokkal, ünnepekkel, óvodájuk és környezetük 

szokásaival, hagyományaival.  

Az óvoda tágabb környezetét is megismerik, tapasztalatot szereznek a tömegközlekedési 

járműveken való utazásról, magukról a járművekről, utazási szokásokról, szabályokról, 

viselkedési normákról.  

Megtanulják személyi adataikat: név, lakcím, születési idő, szülők, testvéreik neve, szülők 

foglalkozása. 

Megismerkednek vadon élő állatokkal, elsősorban hazánk erdeiben élőkkel, s néhány itthon 

nem megtalálhatóval is. Megtanulják, hogy a vadon élő állatok is gondoskodást igényelnek, 

ismereteket szereznek az erdész munkájáról, a vadvédelemről, növényvédelemről. Kirándulás 

a Mátrafüredi Vadas Középiskola parkjába. A lehetőségeinket kihasználva, a Gyöngyösi 

Állatkertben és faluban tett sétával, az állattartó gazdánál ismerkedhetnek az állatokkal élőben 

a gyerekek. Bővebb ismereteket szereznek a háziállatokról, kicsinyeikről, hasznosságukról. 

A Sástónál tett sétán ismereteket szereznek vízi növényekről, állatokról. 

 Megfigyelik az évszakok szépségeit, váltakozását, az időjárást, annak hatását a környezetre, a 

növényvilágra, öltözködésre. Tapasztalatokat szereznek a növények fejlődéséről, 

csíráztatással, ültetéssel ők maguk nevelik és folyamatosan gondozzák őket a kiskertjükben. 

A környezet megismerésére nevelés kapcsolata más nevelési területekkel: 

A rajzolás, mintázás, kézimunkára neveléssel: 

Finomul a gyermekek esztétikai érzékenysége. Felfigyelnek a formákra, arányokra, színekre. 

A természetes anyagokat, a gyűjtött terméseket, kavicsokat felhasználva alkotásokat hoznak 

létre, megismerik azok felhasználásának technikáját, lehetőségei. 
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A zenei neveléssel: 

A helyi népszokások, hagyományok megismerésével alkalomhoz illő dalokat, dalos játékokat 

tanulnak és szeretnek meg. Új tánclépéseket, mozgásformákat sajátítanak el, erősödik 

 kötődésük szülőföldjük iránt. 

Az anyanyelvi neveléssel: 

A spontán és irányított beszélgetések során fejlődik a gyermek nyelvi kifejezőkészsége, 

beszédkészsége. Alkalom nyílik a beszédfegyelem gyakorlására is. A néphagyományokon 

keresztül mondókákkal, versekkel ismerkednek meg. 

A matematikai neveléssel: 

Az időjárásnak megfelelő öltözködéskor a ruhadarabok felvételének sorrendjével a 

sorszámlálást gyakorolják. Használják a pár fogalmát (kesztyű, cipő), megtanulják, hogy két 

összetartozó darabot jelent, melyek valamilyen tulajdonságban mégis különböznek (jobb és 

bal). 

 

 

Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

(Matematikai nevelés) 

Már a kiscsoportos gyermek játékában, mindennapi tevékenységében is észrevehetők Az 

óvodai játék, munka, tanulás folyamatában, az óvodai nevelés egészében jelen van a 

matematika. Ez vagy a szerzett tapasztalatok gyakorlati alkalmazása, vagy új ismeret, új 

felfedezés. Ha azt akarjuk, hogy a gyermek felnőtt korában aktív részese legyen fejlődő 

társadalmunknak, matematikai érdeklődését, gondolkodását alakítanunk, fejlesztenünk kell.  

A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé.  

Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai ösztönzéseket 

időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes fejlődését biztosító 

módszerekkel. 



 73 

Az óvoda feladata, hogy figyelemmel kísérje a gyermek érdeklődését, matematikai 

megnyilvánulásait és újabb jelenségek összefüggések megláttatására, matematikai 

tevékenységekre ösztönözze őket.  

Azon csoportokban, ahol rendszeresen tervezett, önálló matematikai nevelés folyik, ott a 

gyermekek tudatosabban alkalmazzák ismereteiket a különböző tevékenységek során. Fontos 

a játéban és egyéb területeken szerzett belső érdeklődésből fakadó tanulás, de mi legalább 

ilyen fontosnak tartjuk az óvodapedagógus által irányított formában szerezhető 

ismeretszerzést, s a matematikai nevelés önállóságát az óvodai nevelés rendszerében. Azt, 

hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben szerzett 

benyomásokkal, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel foglalkozáson, az 

óvodapedagógus dönti el, a gyermekcsoport ismereteinek és fejlettségének függvényében. A 

matematikai fejlesztésekben, minden esetben támaszkodnia kell a gyermek ötleteire, 

igényeire, aktuális élményeire. 

A matematika és a környezet szoros kapcsolatban áll egymással. A gyermek tapasztalatait a 

környezetből szerzi: 

 szűkebb: csoportszoba, társak, otthon 

 tágabb: tapasztalatszerzési lehetőségek, séta, kirándulás stb. 

A természeti megfigyelések matematikai tapasztalatszerzésre adnak jó lehetőséget. Ilyenek az 

évszakok változásai, öltözködés (darabszám megállapítása, sorrendiség), naposi munka 

(számosság, hozzárendelés) 

 Célunk: A gyermekek számára matematikai tapasztalatok és ismeretek nyújtása, amelyek a 

későbbi ismeretekhez, problémamegoldó tevékenységekhez megbízható alapot ad. A 

gyermekek óvodába kerüléskor már rendelkeznek bizonyos matematikai ismeretekkel. 

Célunk, hogy itt még többet szerezzenek. A tapasztalatszerzés akkor eredményes, ha a 

gyermek maga szerzi azokat tárgyakkal való manipuláció közben. Először próbálgatással old 

meg feladatokat, majd ha már biztonságosan el tudja végezni, akkor lerövidül 1-1 

matematikai feladat megoldása, megindul a műveletek belsővé válásának folyamata. 

 

Feladataink:  

 A gyermek matematikai érdeklődésének kielégítése, fejlesztése 

 Matematikai tapasztalatok, ismeretek szerzése 



 74 

 Érzelmek, akarat fejlesztése 

 Iskolára való felkészítés 

 Matematikai ismeretek nyújtása, mely segíti őket a környezetben való 

eligazodásban 

 Számolási készség alakítása 

 Játék és cselekvés közben matematikai műveletek ismertetése 

 Egyszerű problémák megoldása 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

3-4 éves korban: 

Bevezetés a matematikába. A matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának 

segítése, a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. Az óvodai élet kínálta 

lehetőségek kihasználása tapasztalatszerzésre. Az óvodapedagógus mindig vegye észre a 

mindennapokban adódó lehetőségeket, használja ki azokat. A matematikai képességek 

fejlesztését játékosan, játékba építve szükséges megvalósítani.  

5-6-7 éves korban: 

Az intenzív fejlesztés szakasza. Az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok 

megszereztetése, részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. Eligazodás 

a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése. Tapasztalatokat szereznek matematikai 

tényekről: halmazok összehasonlítása tulajdonságok, később számosság alapján (természetben 

gyűjtött termések, kavicsok vagy játékeszközök segítségével), megismerkednek sík és 

térmértani formákkal (séták, kirándulások alkalmával ezek megfelelőit megkeressük a 

természetben is). A gyermekek aktivitásuk és érdeklődésük során tapasztalatokat szereznek a 

közvetlen és tágabb természeti- emberi- tárgyi környezetük formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól. Ez segíti őket eligazodni közvetlen környezetében. Felismeri a mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér- sík- és 

mennyiségszemlélete. Megalapozódik számfogalma, s játékidőben, tevékenységeken 

keresztül ezt folyamatosan tovább erősítjük (társas játékok, naposi munka). Számosság 

alapján összehasonlításokat végzünk, több-kevesebb-ugyanannyi (ki dobott többet, ki gyűjtött 

több termést stb.). Fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást. 

A matematikai ismeretek kapcsolata más nevelési területekkel: 
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A játékkal: Játéktevékenységekben tükröződnek a matematikai ismeretek. Az 

óvodapedagógus feladata a természetes élethelyzetekben segíteni a gyermekek matematikai 

gondolkodásának fejlődését. 

A munkával: A munkatevékenységben is tükröződnek matematikai ismeretek (naposi munka 

során: tő és sorszámnevek használata, gyakorlása, hozzárendelés, kerti munka során: tér és 

formaismeret) 

Vizuális neveléssel: Gazdagodik szín és formaismeretük, megismerik az arányokat, s 

munkáikban alkalmazzák azokat. 

A környezetismerettel: Szinte minden témája tartalmaz matematikai ismereteket, melyre az 

óvodapedagógusnak tudatosan fel kell hívnia a figyelmet. 

A testneveléssel: A téri irányokra vonatkozó névutókat, a térben való elhelyezkedést 

gyakorolják. 

Az ének-zenével: Itt a köralakítás, párba állás, irányba fordulás a matematikai ismeretek 

alkalmazása. 

A mese-verssel: A meseszámok, a történetek sorrendisége kínál remek lehetőséget 

matematikai ismeretek elsajátítására, gyakorlására. 
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Munka jellegű tevékenységek 

 

1.”A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység (az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 

csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások 

teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás 

stb.). 

2. A gyermek, munka jellegű tevékenysége: 

-  Örömmel, és szívesen végzett aktív tevékenység; 

- Tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, 

a céltudatosság alakításának fontos lehetősége;  

- a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel 

való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő 

értékelést igényel.” 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, 

azzal egybe eső munka és a munka jellegű játékos tevékenység. 

A gyermek, munka jellegű tevékenysége az önként, azaz örömmel és szívesen végzett, 

játékos tevékenység. 

 A munka a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, munkavégzéshez szükséges 

képességek, készségek, tulajdonságok alakításának fontos eszköze. Ilyen készségek és 

képességek: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság. 

      A munka a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze. 

Munkatevékenység: 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a 

játék és a munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem vonhatjuk kétségbe. 

Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a szakismeretek gyakoroltatása, hanem a 

gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése. 
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Éppen ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, 

belátható, átélhető a gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, 

ösztönző, megerősítő tényező. Nem elsősorban a munka tárgya, hanem megszervezésének 

módja fejti ki a már említett nevelő-fejlesztőhatást. 

Itt is érvényes, amit a tevékenységről általában elmondhatunk: alapvető követelmény az 

önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek megteremtése. A különböző munkafajták: 

önkiszolgálás, naposság, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kerti munka 

közös vonásaként azt kell kiemelni, hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz 

tevékenykedtetést jelentsen az óvodában. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, 

amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. 

A gyermek önkéntességét, nyitottságát, aktivitását, érdeklődését tudatosan igyekezzünk 

felhasználni nevelési céljaink megvalósításának érdekében. A gyerek éppúgy élvezi a 

munkatevékenységet, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz feladatokkal nem szegjük 

kedvét. A munka az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy 

szolgálja, mint a személyiség fejlesztését, és ha mindez pozitív élmények átélésének forrása 

lehet, akkor a gyermekek szívvel, lélekkel fogják végezni. 

Az első feladat olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. 

Ezen kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során biztosítsuk a tejes önállóságot. A 

munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a 

gyermekre kényszerítet legyen. Váljon a csoport számára magától értetődő és természetes 

dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, egyéniségének, 

képességeinek megfelelő munkát végezheti. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne időszakos, hanem rendszeres, folyamatos 

tevékenység legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba. A munkafajták közül ki kell 

emelnünk az önkiszolgálást, aminek óvodáskor kezdetétől fogva nagy a jelentősége. A 

gyermekek magukkal kapcsolatban minden teendőt- testápolás, öltözködés, étkezés, 

környezetük rendben tartása- a lehető legkorábbi időtől kezdve próbáljanak önállóan 

elvégezni. Azt felesleges meghatározni, hogy melyek azok az önkiszolgálással kapcsolatos 

tevékenységek, amelyeket 3-5 vagy 7 éves korban végezhet el a gyermek.  

Hagyjuk, hogy a gyerekek saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végezzék el 

az önkiszolgálással kapcsolatos teendőiket, amikor képesek rá, vagy kedvük van hozzá. 
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A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanuljanak, 

önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint 

amikor a szerepjáték megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. 

A nagyfokú önállóság és a döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei 

együtt szolgálják a gyermekek életre való felkészítését. A munka konkrét tartalmát nem 

tartjuk szükségesnek körülhatárolni, hiszen az attól függ, hol és milyen körülmények között 

működik az óvoda. Nálunk lehetőség nyílik az óvoda udvarán gondozni a növényeket, 

virágokat, ősszel a diófáról diót verni, falevelet gereblyézni stb. fontosnak tartjuk azt is, hogy 

a gyermekek tisztán tartsák saját környezetüket, közösen megjavítsák, megtisztítsák 

játékaikat, hogy maguk rendezzék be a csoportszobai játszóhelyeket, maguk díszítsék a termet  

A munkára nevelés általános értelemben magába foglalja a termelést, a gazdálkodást is, azaz 

a valódi értékteremtő képességek fejlesztését. Nekünk az óvodában ennél kevesebbel kell 

megelégednünk, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk megismertetni a gyermekeket a 

munka társadalmi értékével.  

Véleményünk szerint a kerti munka az a terület, ahol ez az értékteremtő képesség még 

tisztábban megmutatható. Fontosnak tartjuk tehát az óvodában az élősarok kialakítását és a 

kerti munka megvalósítását, mert a nevelésben játszott szerepén túl a természet, a környezet 

és az ember kölcsönhatásának megtapasztalása igen nagy lehetőséget nyújt a gyermekcsoport 

valamennyi tagjának. 

Nagyon fontos, hogy a munkavégzéshez elegendő mennyiségben és megfelelő minőségben 

legyen a gyermekcsoport felszerelve a szükséges eszközökkel, szerszámokkal és azok 

bármikor hozzáférhető módon, szabadon a gyermekek rendelkezésére álljanak. A csoportban 

végzett munkákhoz megvannak az eszközeink pl. napos kötény, morzsatakarító, játék portfis.. 

stb. A kinti, kertben végzendő munkákhoz viszont szeretnénk még beszerezni gyermek 

gereblyét, ásót, kis kapát. 

 

A gyerekeknek - életkori sajátosságait figyelembe véve – biztosítjuk, hogy sokféle 

munkatevékenységet próbáljanak ki, és fokozatosan sajátítsák el. Az önmagukkal kapcsolatos 

munkatevékenységet önállóan végzik el. A gondozáshoz és étkezéshez kapcsolódó 

feladatokat már a kiscsoportos gyerekek is – kis segítséggel – megoldják. Nagy örömmel 

végzik az asztalok letörlését. Kis seprűikkel saját környezetük rendbetételét, a későbbiek 

során is megbecsülve munkájukat. 

Községünkben a ház körül jól megvalósítható az állatgondozás. A gyerekekkel ellátogatunk 

egy - egy házhoz, megnézzük a sertés, baromfi gondozásával kapcsolatos teendőket.  
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Óvodásaink szinte kivétel nélkül kertes családi házban élnek, így a kerttel, a természetes 

környezettel kapcsolatuk ideálisnak mondható. 

Óvodánk udvarán gyakran tevékenykedünk, az évszaknak megfelelően lombot seprünk, havat 

lapátolunk – gyermekeink kezében otthonosan mozognak a különböző munkaeszközök. 

A csoportszobákban élősarkokat alakítottunk ki, amelyek könnyen hozzáférhetőek, a 

gyermekek szemmagasságában vannak, s ahol a gyerekek által gyűjtött termések, általuk 

gondozott növények találhatók. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban 

 

 Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, 

illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet.  

 Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek 

számára megfelelő munkaeszközöket.  

 A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor 

elérhetik és használhatják a szükséges eszközöket. 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei 

nincsenek teljesen összhangban. 

 Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek, 

és teljes önállósággal végezhessék azokat. 

 

A munka jellegű tevékenység célja: 

 A munkának, mint tevékenység örömének kialakítása 

 Baráti, egymást segítő kapcsolatok kialakulásának segítése, támogatása 

 Nevelés: munkamegosztásra, a munka eredményének megbecsülésére 

 Jártasság kialakítása az eszközök, szerszámok használatában 

 A gyermek ismerje fel a saját képességeinek határait 

 Gondozza, óvja a környezetében lévő növényeket. 

 

Feltételek a fejlődés eredménye érdekében 

Biztosítani kell: 
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 Sokféle lehetőséget a hasznos tevékenységek érdekében 

 A testi épséget 

 A nyugodt légkört 

 Elegendő időt 

 

A szociális fejlettség mutatói: 

 Kezdeményező-e a munkavállalásban 

 Vállal-e szervező, irányító, vezető szerepet 

 Előnyben részesíti-e az egyéni munkát 

 

Feladatok: 

A munkák területe minden korcsoportban az önkiszolgálás, az öltözködés, a naposi munka, a 

csoportszoba rendje, a környezet, az udvar növényeinek, állatainak gondozása és alkalmi 

feladatok. 

A 3-4 éves gyerekeknél már a befogadás alatt gyakorolni kell a saját személyük kiszolgálását 

és az öltözködést. Meg kell szokniuk a játékok elrakását, a csoportszoba rendben tartását. Az 

étkezés során fokozatosan növekvő önállóság, az étkezéshez szükséges eszközök asztalra 

rakása jelenti ennek a korosztálynak a mindennapos munkát. 

A 4-5 éves gyerekek már jól ismerik a munkafolyamatok menetét. Ennél a korcsoportnál az 

étkezéssel kapcsolatosan megjelenik a naposi munka, kezdetben önkéntes vállalás, majd 

később naposi tábla szerint. Továbbra is naponta ismétlődő munka a csoportszoba rendjének 

fenntartása, a játékok, eszközök helyre rakása. Kis segítséggel önállóan öltöznek, ennek során 

egymásnak is segítenek. Alkalomszerű munkaként a kert növényeit locsolják, ősszel 

összetakarítják a leveleket.  

5-6-7 éves korban a naposi munkát önállóan végzik, önállóan terítenek és étkezés után 

rendbe teszik az asztalt, felsöprögetik a morzsákat. Ebben a korban már önállóan öltöznek, 

vetkőznek, ruhájukat, cipőjüket rendben tartják. Alkalmi feladatokat gyakrabban vállalnak a 

csoportszobában, udvaron és a vállalt feladatokat önállóan elvégzi. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

„1. 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 szimultán 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 

 

4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- 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 probléma- és feladatmegoldás; 

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

a gyermek személyiségének kibontakozását.” 

 

A tanulás az egyén viselkedésében és személyiségében bekövetkezett tartós változás, ami 

magában foglalja az új ismeretek és készségek elsajátítását, valamint a meglévő képességek 

további fejlődését. 

Ez a meghatározás az óvodás korban akkor alkalmazható igazán, ha a tanulás minden 

mozzanatában játékos jellegű. Ez jelenti a gyermeki tevékenységre általában jellemző közös 

vonásoknak, továbbá a játék sajátos jegyeinek érvényesülését a kiegyensúlyozott, szeretetre és 

bizalomra épülő, önállóságot és önmegvalósítást biztosító, alkotó pedagógiai légkörben. 
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Óvodánk a tanulást folyamatként fogja fel, amelynek során a gyermekek a főleg utánzásos 

spontán tevékenységtől eljutnak a gondolkodás szintjére és képessé válnak arra, hogy eleget 

tegyenek az iskolai tanulás követelményeinek. A tanulás az óvodában a játék motivációs 

bázisára támaszkodik. 

A játékosság az óvodai életnek és benne a tanulásnak is olyan szinguláris elve, amelynek 

célja a gyermek játékos beállítódásának és a játék dominanciájának figyelembe vétele a 

tanulás folyamatában. Tehát egyfelől jelenti az óvoda egész légkörének, mint a különböző 

tanulási formák színterének játékos hangulatát, másfelől jelenti azoknak a külső és belső 

feltételeknek a megteremtését, amelyek révén a játékban megnyilvánuló, ill. a játékra 

jellemző vonások, játékelemek a tanulási tevékenység alkotó részévé válnak. 

Ezen elv érvényesítésének érdekében intézményünkben kiemelt feladataink: 

 A tanulás gyermek közeli tartalmának biztosítása. 

 A gyermeki önállóság, kezdeményezés biztosítása. 

 A gyermeki szabadság és kötetlenség biztosítása a tanulás adta lehetőségeken 

belül. 

 A tanulási vággyal összefüggő feltételek biztosítása, a jelentkező igények 

kielégítése (ismétlés, kérdezés stb.). 

 Utánzási alkalmak teremtése. 

 Nyitottság az újszerű megoldások keresésére. 

 A gyermeki tevékenységre épülő spontán tanulási alkalmak biztosítása. 

 Derűs, vidám légkört biztosító, játékos beállítottságú óvodapedagógusok. 

A tanulás feltétele a gyermek: 

 cselekvő aktivitása, 

 a közvetlen, 

 sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

A tanulás célja: 

 a tapasztalatszerzés, a gondolkodás örömének az átélése, 

 a tanulás, a tudás iránti igény kialakítása,  

 a tanulás elemi szintű technikáinak megismerése, 

 fejleszteni: 

- a megismerési képességeket, 

- a beszédértést és a szóbeli kifejezést, 

- a problémamegoldó képességet, 
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 a társadalmilag és / vagy helyileg kívánatos és lehetséges elemi szokások, szociális       

            viszonyulások, magatartásformák megismerése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 az utánzásos, minta-és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

(szokások alakítása), 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

 a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás, 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett fejlesztéseken megvalósuló tanulás. 

A tanulás feladatai: 

 megismerési funkciók fejlesztése, 

 anyanyelvi-és kifejezőképesség fejlesztése, 

 gondolkodási folyamat fejlesztése a készségek és képességek fejlesztésével. 

 

Az óvodapedagógusok által kezdeményezett fejlesztések lehetnek kötetlenek, mikro 

csoportosak vagy kötelezőek. A forma megválasztása az óvodapedagógus szabadságán felül a 

gyermekek életkori sajátosságaitól és a választott témától függ. 

A tevékenységek időkeretei a korcsoportoknak megfelelően tervezettek és heti ismétlődésűek. 

A tevékenységek általános elosztását és az időkereteit a hetirend tartalmazza. 

 

A gyermekek fejlődésének jellemzői: 

 A gyermekközpontúság (saját szemszögükből magyarázzák az ok-okozati 

összefüggéseket). 

 Megértésük érzelmi töltésű, első az élmény. 

 Sok a még nem rendezett ismeretük. 

 Meghatározott támpontok szerint tájékozódnak. 

 Tanulásuk nem szándékos, ezért fontos a figyelem felkeltése. 

 Legtöbb ismeretük érzékletes, konkrét tapasztalásból származik. 

 Nagyobb a passzív szókincsük, mint az aktív. 

 Ismernek bizonyos szabályokat, törvényeket. 
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Az óvodai tanulás tartalma: 

   Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Mozgás 

A tanulás irányításával kapcsolatos elveink. 

 Építünk a gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen 

figyelmére. 

 Elősegítjük, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez mérten fejlődjék. Ezért 

differenciált feladatadással késztetjük a gyermekeket a sokoldalú tevékenységre. 

 Célunk, hogy az óvodai tanulás mindvégig játékos jellegű maradjon. 

 A tanulás alapja az óvodapedagógus és a gyermek kölcsönösen egymásra ható 

közös tevékenysége. 

 Az óvodáskorú gyermekek fejlődése szempontjából a több érzékszervet igénybe 

vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb. 

 A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás 

során is ebből kívánunk kiindulni. 

 Az óvodában szerzett tanulási tapasztalatokkal megalapozzuk a gyermek iskolai 

tanuláshoz való viszonyát. Ezért szeretnénk elérni, hogy örömmel és szívesen 

vegyenek részt ebben.  

 Célunk, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermekeket 

 

VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

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

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükségeges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodából iskolássá 

szocializálódik.  A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

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

amelyek mindegyike egyaránt szükséges az eredményes iskolai munkához. 
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a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

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

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:  

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre 

nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelemtartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

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

elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthetőformában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden 

szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán és 

mássalhangzókat azzal,hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, 

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 

állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

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

egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre a 

felnőttel és gyermektársaival. 
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A szociálisan érett gyermek: 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív- elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

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

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális 

fejlődésének elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 

szint. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére a szocializáció területén 

 ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, a felnőttekhez; ezt érzelmekben, szavakban, 

tettekben hozzák nyilvánosságra; 

 a gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, 

szabályainak betartása; 

 egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén; 

 a felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival; 

 a közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben; 

 törekszenek a konfliktus helyzetek önálló megoldására; 

 a csoportba látogató vendégeket szeretettel fogadják; 

 a tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján végzik, be is fejezik; 

 képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit; 

 értékelik saját és társaik tetteit, megpróbálnak megfelelni az eléjük tárt pozitív 

magatartási formáknak; 

 érvényesítik kezdeményező készségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket; 

 igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat,  

 szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre 
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

 

A Helyi Pedagógiai Program hatálya:  

A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész intézményre, az 

épületeken kívüli rendezvényeire, az óvodai jogviszonyban lévő minden gyermekére; 

dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre. 

 

Érvényesség: 

Az intézmény 2017. szeptember 1-jétől, az intézményvezető által jóváhagyott Helyi 

Pedagógiai Program szerint szervezi meg és végzi nevelő munkáját.  

 

Értékelés, felülvizsgálat: 

A Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósítását a 

nevelőtestület folyamatosan figyelemmel kíséri, azokat értékeli. 

 

A program módosításának lehetséges indokai: 

- A nevelőtestület más program választása mellett dönt. 

- Az értékelés során szükségessé válik 

- A fenntartó koncepciója változik, az intézmény szervezeti átalakítására kerül sor. 

- Törvényi változás lép életbe ONAP módosítása okán  

 

Döntés előkészítő, érdekegyeztető fórumok közül a következők javaslatára kell 

összehívni a módosítással foglalkozó nevelőtestületet: 

- szülői igények változása 

- fenntartó javaslata 

- Nevelőtestület fele kéri 

 

Módosításra javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője 

- a nevelőtestület tagja 

- a szülői szervezet 

- az intézmény fenntartója 
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A Helyi Pedagógiai Programot, annak módosítását a nevelőtestület, a Szülői Szervezet, a 

fenntartó fogadja el, az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

Nyilvánosság: 

Az intézmény alapdokumentuma, a Helyi Pedagógiai Program nyilvános. A program egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az óvoda fenntartójánál 

- az intézmény vezetőjénél 

- az óvoda irattárában 

 

Felvilágosítást kaphatnak a Pedagógiai Programról az intézményvezetőtől. 

 

 

Pálosvörösmart, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

     P.H.   …………………………. 

              Kovács Péterné 

       megbízott óvodavezető 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

  

 

A Pálos Óvoda 

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT  

Az Óvoda nevelőtestülete 2017. szeptember1. megtartott nevelőtestületi értekezleten  

100 %-os szavazattal elfogadta. 

 

………………………….    …………………… 

                                                  

Közalkalmazotti tanács elnöke                                Intézményvezető - helyettes 

 

                                          ………………………… 

 

                                                   Intézményvezető  

 

 

 

A Pálos Óvoda 

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT  

A Szülők Közössége 2017. szeptember 1. megtartott értekezleten elfogadta. 

 

         ……..…………………………  …………………………… 

                                       

                       SZMK.tag                                                       SZMK.tag 

                                                                              

                                   ……………………………………… 

 

                                                                SZMK elnök 

 

 



 90 

 

 

 
A Pálos Óvoda 

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT  

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete…………….sz. Önkormányzati 

határozatával elfogadja.  

 

 

………………………….. 

Dr Bene Sinkó Beáta 

Polgármester 

 

 

A Pálos Óvoda 

 

Az intézményvezető ……………………….jóváhagyta. 

 

 

……………………………. 

 

Intézményvezető 
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