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1. Az intézmény bemutatása 
 

 

1.1. Az intézmény adatai 

 

 

Megnevezése:   Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 

 

OM azonosító:  031406 

 

Székhelye:   3023 Petőfibánya Iskola u. 3/A. 

     tel/fax: 37/387-361 

 

Telephelye:    3023 Petőfibánya Petőfi S. u. 2. sz.  

     tel: 37/387-152 

 

Az intézmény működési köre 

Petőfibánya település közigazgatási területe, 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 

maximálisan felvehető óvodás gyermekek száma:      100fő 

maximálisan felvehető bölcsődés gyermekek száma:     7 fő 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma:           PB/985-3/2018 

 

alapító okirat kelte:       2018.május 16. 

 

Az intézmény alapítója, címe:  Petőfibánya Községi Önkormányzat 

         3023 Petőfibánya Bánya u. 3. 

 

Az intézmény fenntartója:  Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

         3023 Petőfibánya Bánya u. 3. 

      tel: 37/387-303 
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Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás és feladat ellátási kötelezettség alapján 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testületének 186/1993.(XII.14.) számú 

határozata. 

Alapítás dátuma:    1994.04.22 

 

Típus szerinti és gazdálkodási besorolása:  óvoda és mini bölcsőde 

 

- Típusa:      Többcélú közös igazgatású 

intézmény 

- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv. 

 

Önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. A képviselő-testület által a 

költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, önálló 

beszámolásra nem kötelezett, könyvelési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal 

látja el.  

Az intézmény vezetője gyakorolja a kollektív szerződésben foglaltak szerint a 

munkáltatói jogokat. 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

a)  alaptevékenysége keretében látja el az óvodai és bölcsődei nevelést és az  

iskolai életmódra való felkészítést. 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai, bölcsődei életet magába 

foglaló foglalkozások keretében látja el alapfeladatát: 

 

Az óvoda feladatai: 

- hároméves kortól a gyerekek óvodai nevelése  

- az ötödik életév betöltését követően kötelező jellegű óvodai nevelés, 

iskolai életmódra felkészítés  

- az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az 

egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció 

biztosítása, értelmi erők fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés 

elősegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába 

foglaló pedagógiai munkával  

A mini bölcsőde feladata 

20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek gondozása, nevelése. 

 

Konyha feladata alapvetően az Önkormányzat kezelésében lévő oktatási- nevelési 

intézmények, szociális ellátások, valamint egyéb külső igénybevevők részére 

kulturált és higiénikus körülmények között étkezés biztosítása. 
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 Szakfeladat megnevezése 

  Óvodai nevelés, ellátás 

          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a)  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd.  

Az Óvoda programja tartalmazza a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelését, ellátását, mely szerint a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a hátrányok 

csökkentését szolgáló fejlesztő tevékenységgel, a szükséges többlet 

segítséget megkapva folyik a nevelő munka. Az ellátható organikus 

és nem organikus zavarokkal küzdő gyermekek mellett a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését is 

felvállalja. 

 

Az óvoda ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekeket:  

 

- Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert 

specifikus fejlődési zavarok,  

- Beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján 

kialakult tanulási zavar, 

- Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, 

hiperkinetikus magatartászavar, 

- enyhe fokú értelmi fogyatékos,  

- integrálható autista,  

- integrálható középsúlyos fokú értelmi fogyatékos,  

- mozgássérült,  

- hallássérült. 

Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása 

Gyermekétkeztetés mini bölcsődében 

 

Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült 

étkeztetése  

 Óvodai intézményi étkeztetés 
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 Munkahelyi étkeztetés 

 Egyéb étkeztetés 

 Egyéb vendéglátás 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

Száma Tevékenység megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

107051 Szociális étkeztetés 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

 

 

1.2 A Pedagógiai Program törvényi háttere 

 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működési rendjéről 

- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az Államháztartás működési 

rendjéről 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012.(VIII.28). Korm. rendelet 

- 2013. évi CXXXVII törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény módosításáról 

- 2011.évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról 

- 1992. évi XXXIII törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (a 

továbbiakban: Kjt.) 

- 138/1992. évi kormányrendelet: A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 

- 1993. évi III. törvény: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről, 
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- 259/2002. (XII.18) Korm. rendelet: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozó engedélyről 

- 2003. évi CCXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőségről. 

- 1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és 

a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének a használatáról 

- 132/2000.(VII.14.) Korm. rendelet a középületek fel lobogózásának egyes 

kérdéseiről 

- 2012. évi. XXII. törvény a munka törvénykönyvéről, illetve módosításai 

- 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. 

- Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012 (X.8.) EMMI rendelete a 

Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről 

- 6/2016.(III.24) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM 

rendelet módosításáról 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

- 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, 

családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

 

  

1.3 Helyzetelemzés 

 

Településünkön óvoda az 1940-es évektől működik, fenntartói a 

bányászathoz 

kapcsolódó üzemek voltak. 1969-ig üzemi óvodaként működött, majd 1970-ben 

területi 

óvodaként az általános iskolához csatolták. 1974-től önálló vezetésű óvoda. 

Az 1970-es években a gyermeklétszám nagymértékben megnövekedett, a 

csoportlétszámok is igen magasak voltak. Szükségessé vált egy új épület létesítése 

mely 

1978-ban készült el, és ma is 2 óvodai csoportban fogadja a gyermekeket. 

Óvodánk 2009. május 1-én a Mini Manó nevet vette fel. 
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Az intézmény jelenleg 2 épületben látja el feladatát. A 4 óvodás csoportból a 

törzsépületben 2, Petőfi Sándor utcaiban 2 csoport működik. 

 

A négycsoportos óvoda, napi 10.5 óra intézményi nyitva tartással, 240 óra heti 

időkeretben működik. 

Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 

 

Intézményünk feladatai közé tartozik a települési gyermekétkeztetés és felnőtt 

illetve szociális étkeztetés biztosítása is. 

Ezt a feladatot a 300 adagos főzőkonyha oldja meg. A munkát egy szakácsnő, és 5 

konyhalány látja el. 

Az iskoláskorú gyermekek étkeztetése az Iskola ebédlőjében történik, melynek 

adagoló konyhájának személyzetét az Óvoda biztosítja. 

Az intézmény munkáját szakképzett, gyakorlott élelmezésvezető segíti. 

 

Mindkét épület rendelkezik udvarral, melynek vannak fás, füves, betonos 

részei. 

Felszereltsége jó, illetve folyamatosan cseréljük az udvari játékokat korszerűbb fa 

játékokra. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és feladata, s ebben az óvodai 

nevelés kiegészítő szerepet játszik. 

 

Pedagógiai programunk a gyermeki személyiség kibontakoztatására irányul, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességét, eltérő fejlődési ütemét, 

biztosítva a gyermekek számára a rugalmas iskolakezdés lehetőségét. 

Lehetővé teszi, hogy a gyermekek ismeretszerzése, képességfejlesztése és 

attitűd formálása azonos alapelvekre, szakmai keretekre épülve egy állandó 

értékrendre alapozva valósulhasson meg. 

Érvényesülhetnek a helyi sajátosságok, alakulhat az egyéni arculat és a 

pedagógusok módszertani szabadsága továbbra is sértetlen marad. 

 

Az óvoda egészére vonatkozóan, tevékenységünket az alábbi döntő és lényeges 

célok határozzák meg, melyben figyelembe vesszük a helyi igényeket, 

lehetőségeket. 

 Az óvodánk fejlesztő intézmény. 

 Az óvodánkat a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként 

kezelése jellemzi. 

 Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból 

indulunk ki, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására, a gyermeki jogok es alapvető szabadságok tiszteletben 

tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés 

biztosításával. Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a befogadó 
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attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő 

munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. 

 A befogadó óvodaként törekszünk a multikulturális és interkulturális 

szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása. 

 Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez 

optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé 

korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a 

gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számra kötelesség. 

 

Célunk, hogy az óvodáskorú gyerek jellemző vonásai a holnap óvodájában jobban 

érvényre juthassanak. 

A módszerek, az eszközök, a szervezeti formák, az ellenőrzés, az értékelés, a 

mérés a gyermek személyiségének folyamatos fejlődését, fejlesztését segítse elő – 

nem válhat öncélúvá. 

 

2. Az óvodai élet megszervezése 
 

2.1. Személyi feltételek 

 

Az alkalmazottak létszámát mindenkor a felvett gyermeklétszám, a napi nyitva 

tartás idő és a sajátos nevelési igényű gyermekek szükséglete határozza meg. 

Az egyre növekvő számú beszédhibás gyermekkel utazó logopédus foglalkozik. 

 Az óvodapedagógusok a helyi pedagógiai program alapján végzik a 

nevelőmunkát az óvodában. Az óvónők lényeges személyiségjegye a nyitottság, 

empátiakészség, érdeklődés a mikro és makro környezet iránt. Személyiségükön 

keresztül valósul meg az elképzelt, megfogalmazott helyi óvodai nevelési 

program, ezért továbbképzési törekvéseikben az anyagi lehetőségek függvényében 

támogatást kapnak. Ezt igazolják a felsőfokú végzettség mellett a számtalan 

posztgraduális és intenzív tanfolyamon, speciális továbbképzésen szerzett 

szakosító tanúsítványok. Három óvónőnk rendelkezik szakvizsgával. Az önképzés 

belső igény, munkahelyi elvárás is, a minőségi munka egyik biztosítéka. 

 2009/2010-ben óvodánk egy csoportban – pályázati támogatással a 

Kompetenciaalapú óvodai programcsomag elvei alapján szervezte a gyermekek 

életét. Lehetőségünk adódott arra, hogy ne csak az implementáló pedagógusok 

végezzék el a bevezetéshez szükséges alapképzést. Mivel több pedagógusunk 

rendelkezik ezzel a végzettséggel, biztosítékot látunk arra, hogy a jövőben minden 

gyermekcsoportban alkalmazhassuk a program bevált elemeit. 

. 

Az óvónők munkáját csoportonként szakképzett dajka segíti. A csoportokban 

egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját megbecsülő, 

egymáshoz ragaszkodó „hármas”- ok dolgoznak. 

Célunk, hogy az óvodapedagógusok és az őket közvetlenül segítő munkatársaik a 

dajkák az aktuális igény és érdeklődés alapján folyamatosan vegyenek részt a 
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helyi (munkaközösségek, meghívott előadók), és az országosan rendezett 

továbbképzéseken, és szakmai rendezvényeken. 

Több éves együttgondolkodás eredménye az óvodai nevelésről, a fejlesztés 

lehetőségeiről és szükségességéről kialakult nézetünk. Nem kerüljük a 

vélemények ütköztetését, hagyjuk érvényesülni a meggyőzés elvét. 

Az óvodavezető fontosnak tartja az egyéni érdekek és az intézmény érdekeinek 

összehangolását, a jogok és kötelességek harmóniáját. Pedagógiai irányításának 

lényege az emberi viselkedés befolyásolása, az önismeret és az önképzés 

igényének felszínen tartása, kielégítése. A változtatásokra vonatkozó döntései a 

nevelőtestület konszenzusára épülnek. Kezeli a különbözőségeket, vigyáz a 

viszonylagos szakmai egyensúly fenntartására. Külső kapcsolatokban képviseli az 

intézmény érdekeit. Felismerve az értéket, segít annak megőrzésében. 

Az óvoda irányítását, működési feltételeinek biztosítását egy óvodavezető 

helyettes segíti. Munkáját részben önálló jogkörrel, a munkaköri leírásban 

megfogalmazott munkamegosztás alapján végzi. Segítő, gondoskodó szervező 

munkáját a kisebb közösségek értékelik, bizalmukkal támogatják. 

Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával szemben 

ugyanúgy elvárás a nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, 

nyitottság, gyermekszeretet, a belső indíttatású gondoskodási vágy, ahol 

természetes jelenség a gyermeki kíváncsiság. Tudatában vannak, hogy 

magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal minden helyzetben megbízható, hiteles 

példaképeknek kell lenniük. 

Az étkeztetést, főzést az élelmezésvezető irányítja HACCP rendszerben. 

 

2.2. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk két épületben működik. 

Az épületek közül két csoportszoba készült eredetileg is óvodai feladatok 

ellátására.  

2018 nyarán Bölcsődei férőhelyek kialakítására került sor. Így egy bölcsődei 

csoportszoba, és a hozzá szervesen kapcsolódó kisgyermek fogadó és mosdó a 

tornaszoba helyén létesült. Minden csoportunkhoz tartozik vizesblokk és 

gyermeköltöző. Eszköz- és játéktároló lehetőségeink mindkét óvodában eléggé 

szűkösek. 

A csoportok tárgyi felszereltsége és komfortja jó. A gyermekbútorok újszerűek, 

megfelelőek a gyermekek méretének. A csoportszobák berendezése szép, 

esztétikus, a gyermeki igényeket jól kielégíti. 

A munkafolyamatok kiegyensúlyozott végzéséhez a tárgyi feltételek megfelelőek. 

A csoportszobákban megtalálhatók az alapvető építő és konstrukciós 

játékkészletek, speciális fejlesztő eszközök. Az utazó logopédus munkájának 

zavartalanságát önálló logopédiai szoba biztosítja. 

Az óvodában, a csoportokban rendelkezésre állnak a szenzoros integráció 

eszközei, speciális tornaszerek, mozgást fejlesztő eszközök. 
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A főépületben főzőkonyha, a régi oviban melegítőkonyha működik. Megoldjuk a 

megkülönböztetett étkezésű gyermekek ellátását is. (pl.: liszt érzékeny, tejfehérje 

érzékeny). 

Az épületekhez egybefüggő játszóudvar tartozik, nincs csoportonként elkülönítve, 

kivéve a bölcsődések számára külön kialakított játszóudvart. Ezt a gyermekek 

szabadság érzésének és a játékválasztás lehetőségének biztosítása érdekében 

fontosnak tartjuk. Az újonnan felújított udvaron homokozók, ügyességet és 

mozgást fejlesztő játékok biztosítják a szabadtéri tevékenység lehetőségét.  

Az óvoda tárgyi felszereltsége, módszertani eszköztárának bővítése az eszköz és 

felszerelésjegyzék szerint folyamatosan történik. 

Óvodánk díszítése esztétikus, növényvilága változatos, a vízi világ apró képviselői 

jelenlétükkel színesítik a látványt Az óvoda falai, élénk színűek, egyéni 

arculatunkat tükrözi a helyiségek berendezése, a tiszta, rendezett környezet, a 

dekoráció vidámsága. 

A csoportszobák, öltözők, mosdók berendezése letisztult, ízléses, praktikus, nem 

zsúfolt. Sok az ablak, a természetes napfényt egész nap érezzük és élvezhetjük. 

Lehetőségeinket figyelembe véve szabadban is igyekszünk természetes 

alapanyagokból készült játékszereket, sportszereket használni, de a korszerűbb 

anyagoktól sem zárkózunk el. Kerüljük az egészségre káros anyagok, festékek 

használatát. 

 

2.3. Az óvodai csoportok szerkezete 

 

Az óvodai csoportok kétféle módon szerveződhetnek:  

 Lehetnek homogén szervezésű, 

 Valamint heterogén szervezésűek  

A homogén / életkor szerint osztott / szervezésű csoportok, a hagyományosan: 

kiscsoport / 3-4 éves korig/; középső csoport / 4-5 éves korig/; valamint a 

nagycsoportból áll. / 5-6 korig / szerveződik.  

Előnye:  

− a kezdeti beszoktatás egyszerre zajlik  

− A gyermekek azonos életkoruk szerint szerveződnek, a pedagógusok 

reményei szerint, egyformán fognak fejlődni.  

− Pontosan tervezhető minden korcsoportra az éves, illetve havi terv, 

emellett az adott  korcsoportban az életkorra jellemző követelményszint.  

− Természetesen az óvó nénik az életkori sajátosságoknak megfelelően 

nevelik a csoportjukat, irányítják a szociális, érzelmi, és értelmi 

nevelésüket, a fejlődésüket  alapvetően szolgáló játékos tevékenységüket.  
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Számukra azonban az is kiderül, hogy bár azonos életkorú gyermekekkel 

dolgoznak, az egyéni különbségek, képességek, mégsem egyformák közöttük. 

Van, aki életkorát meghaladó szinten fejlődik, néhányuk viszont enyhe, vagy 

súlyosabb lemaradást  mutatnak. Tudják, hogy minden gyermeknek sajátos, és 

eltérő a fejlődési üteme, ilyenkor egyéni fejlesztéssel, szakemberek segítségével 

próbálnak  meg segíteni. Mint minden pedagógus, szeretetteljes, meleg légkörrel 

veszik körül ezeket a gyermeket is, hiszen szeretik őket!  

A heterogén, vegyes összetételű csoportok / 3éves kortól iskolába lépésig 

szerveződnek.  

A mi „ovinkban” is így szerveződnek jelenleg a csoportok, számtalan előnye 

miatt.  

− A különböző életkor megjelenése elősegíti, hogy az iskolai élete 

megkezdő gyerekek helyére érkező gyermekek –életkortól függetlenül– 

könnyebben illeszkedjenek be a csoportokba. Ennek az a magyarázata, 

hogy az így szerveződő csoportokban természetes módon jelenik meg a 

családias mintára nagyban hasonlító összetétel.  

− A kevesebb újonnan érkezett gyermekeknél könnyebben megoldható az 

„anyukás” beszoktatási mód, így fokozatosan válhatnak le egymásról anya 

és gyermeke.  

− A családias légkör ekkor már megszokott módon jelen van az ott maradó 

gyermekekben, már nem sírnak, ezzel és elfogadó magatartásukkal, vidám 

játékukkal nyugodt légkört biztosítanak. Könnyebben ráébred az érkező 

gyermek, hogy „nem is lehet itt olyan rossz…” 

− A családias szerkezet megnyugtató a gyermekek számára, felgyorsul a 

szocializáció,  

− Ha egy családból több különböző életkorú testvér érkezik, nem kell 

szétválasztani Őket.  

− Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, annak sokféle élményt nyújt a 

vegyes csoport, átélheti a testvérkapcsolatok megfigyelését, „mintaadónak 

tekintve testvért választ magának”. Vagy egy kisebb pajtását, vagy egy 

számára mintaadó  

nagyobb gyermeket.  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is kiemeli, hogy az óvodai nevelés 

célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakozását kell elősegítenie, az életkori és egyéni sajátosságok, 

és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével....valamint segítenie kell egyéni 

képességeinek kibontakozását…a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az 

életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekkel, különös tekintettel, a 

semmivel nem helyettesíthető játékkal.  
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Osztatlan csoportban hosszabb időt szánunk a szokásrendszer teljes elsajátítására, 

a későbbiekben erre építjük ugyanis a napi tevékenységek zökkenőmentes 

megvalósulását, ami elengedhetetlen a csoportok megfelelő „életének” 

kialakításában.  

 Az egyéni fejlődésbeli különbségek ezekben a csoportokban természetes módon 

vannak jelen. (Csak az óvónő észleli őket és ehhez igazítja fejlesztési 

lehetőségeit!) 

A kicsiknek szükségük van néha az „elkülönülésre”, elbújásokra, ugyanakkor 

szívesen  figyelik a nagyobbak játékát, mellettük játszanak, vagy éppen 

bekapcsolódnak azok  játékába. Ezért érvényesítjük szívesen ebben a 

csoportformában „az együtt és  külön elvét” (így igazodva  mindegyik gyermek 

igényeihez.) Ez az elv, és a gyerekek többsíkú magatartása gyorsítja a 

szocializációt.  

A kisebbeknek nagy húzóerőt jelentenek a játékos, komplex kezdeményezések. 

Van, hogy játékuk közben hallva az ismétlődő verseket, dalokat stb. magukban 

mondogatják, (később könnyebben idézik fel ezeket); van, hogy odahasalva 

figyelnek egy  foglalkozást, és sokszor be is kapcsolódnak annyi időre, amennyire 

életkoruk és   fejlettségük „megengedi”, majd kilépve a foglalkozásból 

zavartalanul folytatják játékukat. 

A tevékenységekben, együttműködésben a feladatoknál, a nagyobbaknál az  

önkéntesség a játékos foglalkozásokba való bekapcsolódásban nyilvánul meg. 

Azonban megtanulják, hogy mindennek vannak szabályai, lehetőségekkel együtt. 

De az önkéntesség náluk nem jelentheti az állandó távolmaradások okát. Ha 

érettebbek, főleg ha iskolára készülő nagyok, 

a megkezdett tevékenységet be kell fejezniük.                                                           

                        

Az állandó „kimaradókat” következetesen odahívjuk az általunk felkínált  

tevékenységhez.  

A tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, ezt egyszerűsítjük le  

kisebbekhez, eltérő ütembe fejlődő gyerekekhez (fentről-lefelé tervezés). Ezzel 

erőfeszítés nélkül elérhető, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb  

képességfejlesztésben részesüljön, hiszen nincsenek koruk szerint elkülönítve, 

mint  az osztatlan csoportokban.  

Éppen ezért, ha egy gyermek kora szerint mégis elmaradást mutat iskolába lépés 

előtt,  még egy évet maradhat saját csoportjában, anélkül, hogy megszégyenülést 

érezne, elvesztené barátait, addigi megszokott csoportját.  
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A vegyes csoportban nevelődő gyermekek sokkal fogékonyabbak a toleranciára. 

Fejlettebb az empátiás képességük, odafigyelésük társaikra, segítő-gondoskodó 

magatartásuk. Ezért fogadják el könnyen más ütemben fejlődő pajtásaikat és a  

Sajátos Nevelési Igényű gyereket… akiknek nem csak adnak – hanem akiktől  

kapnak is! Erre különösen nagy figyelmet fordítunk  heterogén csoportjainkban. 

2.4. A gyermekek tevékenységének megszervezése – napirend, 

hetirend 

 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend 

biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 

végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő 

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

foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg 

és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető 

meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével 

 

A gyermekek óvodai életének megszervezését céltudatosan tervezzük, melynek 

során kialakítjuk a gyermekek óvodai életrendjét, időbeosztását.  Olyan életrend 

szervezésére törekszünk, amely elősegíti mindazt, ami a családban jól működik, 

illetve pótolja azt, amit a család nem tud megadni. 

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

óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 

gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást 

végző többi munkatárssal. 

 

A napirend 

 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend 

biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. 

 A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A 

rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek 

közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett 

szerepét.  

Óvodai napirendünk biztosítja: 

 A mozgásos tevékenységek váltakozásait 

 A szabad levegőn való tartózkodást 

 A gondozással kapcsolatos teendők illeszkedését az egész napos 
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játéktevékenységbe 

 A párhuzamosan végezhető differenciált, kezdeményezett tevékenységi 

formákat 

 

Napirendünk biztonságot, támpontot ad, és állandóságot jelent.  

Folyamatos napirend alapján szervezzük a csoportok életét, mely játékba 

integráltan, gondozási tevékenységekkel összekapcsolódó, hosszabb, rövidebb 

időintervallumokhoz rendelt tevékenységek sorozata, melyek fedhetik 

egymást. Ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodik a gyermekek különböző 

tevékenységeihez. 

 

A gyermekek eltérő óvodába érkezését figyelembe véve, a tízórai elfogyasztása 

folyamatos szervezésben történik. Adott időkereten belül biztosítjuk az étkezés 

feltételeit. 

Különös figyelmet fordítunk a felesleges várakozási idők kiküszöbölésére. 

 figyelembe vesszük, hogy az egyes tevékenységeket a gyermekek 

zavartalanul elvégezhessék, elmélyedhessen a tevékenységekben 

 a gyermeki tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változik a váratlan 

események, körülmények és az évszakok hatására. 

A szeptember 1-től,- május 31-ig terjedő időszak napirendjét az óvodapedagógus 

a gyermekek biológiai és társas szükségletét figyelembe véve alakítja ki. 

A szokásrendszer, a visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 

gyermekben. 

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért természetesnek tartjuk, hogy a 

nyári időszak (június 1.-től augusztus 31.-ig) tartalmas, a gyermeki szabadságot 

tiszteletben tartó, gondosan megtervezett legyen. Az év közben már kialakított 

szabályok, szokások megtartásával a nyári élet megtervezésénél lehetőséget adunk 

a gyermeknek arra, hogy az évszak örömeit szabadabban élvezze, és kötetlenebb 

formában biztosítunk változatos tevékenységet, lehetőséget a fejlődésre. 

 

Napirendünk általános időkeretei 10 órás nyitvatartásnál 

Párhuzamosan differenciáltan, szervezett tevékenységek: 

Játék, kezdeményezett tevékenységi formák    6  óra 

Gondozási feladatok       1 óra 

Étkezés, pihenés        3,5  óra 

10.5 óra 

Arra törekszünk, hogy a gyermekek napirendje a családban lehetőség szerint az 

óvodáéval összhangban legyen, és harmonikusan egészítse ki egymást. 

A napirend kialakításánál figyelembe vesszük az óvoda környezeti lehetőségeit, 

az 

óvodapedagógusok újításra kész szándékait, a gyermekek igényeit, így az 

egységes, de a megvalósításban különféle lehetőségeket figyelembe vevő nevelési 

gyakorlat kialakítása a célunk ezen a téren. 
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A folyamatos napirend következményei: 

– A gyermeknek lehetősége nyílik arra, hogy a felkínált tevékenységekhez 

érdeklődésétől és fejlettségétől függően szabadon kapcsolódjon. 

– Az adott feltételek között a gyermeknek lehetősége van a tevékenységek önálló 

gyakorlására. 

– Az óvodapedagógus és a dajka élni tud az egyéni differenciált segítségadás 

lehetőségével. 

– Gyorsabban kialakul és stabilizálódik a gyermek bioritmusa. 

– Segíti a gyerekek szocializációját, hatással van a társas kapcsolatok alakulására, 

erősíti a kapcsolataikat. 

– Nyugodt légkör jellemzi a csoportot, megszűnik a várakozás, a sürgetettség, és 

nem alakul ki a stresszes állapot a gyermekben és a velük foglalkozó felnőttekben 

sem. 

– Megnövekszik – a gyermek legfőbb tevékenységére – a játékra fordítható idő. 

 

 

A legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. 

Az óvodában kiemelt a szabadjáték túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos 

tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. 

 A folyamatos napirendben a gyermekek játéka az óvodai életük egészét átfogó, 

átható, az egyének fejlettségéhez, adottságaihoz, meglévő képességeihez, 

tulajdonságaihoz igazodó élettér. A játék a fő tevékenység, melybe integráltan 

vannak jelen a melléktevékenységek. 

 

 

A hetirend 

 

 

Összeállításánál figyelembe vesszük, hogy elegendő idő jusson a gyermekek 

tevékenységére, kezdeményezések, ötletek, javaslatok meghallgatására, 

kipróbálására. 

A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás, hetirendünk lényeges eleme. 

A csoportnaplókban rögzítésre kerülnek mindazok az elemek, melyek a hét 

folyamán megjelennek a gyermeki tevékenységben. 

 

Hetirendünk nem napokhoz kötött tevékenységet jelent, hanem egy-egy 

környezeti téma köré csoportosítva dolgozza fel a gyermek meglévő 

tapasztalataira épülve az ismereteket, élményeket, tapasztalatokat a különböző 

kompetencia területeken keresztül.  

A spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése mellett, Ezek különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlásának biztosítása alapvető 

feladatunk. 
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Kivételt képez a testnevelés, sajátos feladatai, célja, hely és eszközigénye miatt.  

A mindennapos testnevelés tudatosan tervezve a nap bármely időszakában 

tervezhető a gyermeki aktivitást figyelembe véve. 

A hét minden napjára tervezünk mesét, de a csoportnaplóba 1-2 vers és mese 

tervezése kerül. A mese a nap bármely szakára kerülhet, akár a pihenést 

megelőzően is.  

 

Számtalan variációval azonban az adott óvodai csoport és a gyermekek 

igényeinek és képességeinek figyelembevételével a komplex kezdeményezett 

tevékenységi formák helyei és időkeretei megváltoztathatóak. 

A napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki, melyet a 

csoportnaplóban rögzítenek. 

Tervezendő kezdeményezett tevékenységi formák: 

 mindennapos játékos mozgás  →naponta, a nap folyamán 

bármikor 

 mindennapos mesélés, verselés,  →naponta, a nap folyamán 

bármikor 

 Irodalom, anyanyelvi játékok   →heti egy alkalom 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka →heti egy alkalom 

 ének,zene, énekes játék, gyermektánc   →heti egy alkalom 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 – környezetünk mennyiségi és formai összefüggései  

      →heti egy alkalom 

  szervezett mozgás    →heti egy alkalom 

 Logopédiai ellátás    →órarend szerint 

 minden, a csoportban megjelenő rendszeres tevékenység (pl. 

hitoktatás, logopédia, szervezett tevékenységek)   

 

3. Óvoda – család kapcsolata 
 

A család és az óvoda közös funkciói társadalmi, szociális és kulturális téren 

kapcsolódnak 

egymáshoz. A szülő ismeri legjobban a gyermekét. Ez az ismeret szubjektív, 

elfogult, de elindítja az óvodapedagógust a gyermek megismerésének útján. 

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, kiegészíti azt, ezért az 

óvodának mindig legfontosabb és legszorosabb kapcsolata az óvodába járó 

gyerekek családjával van. 

A szülők folyamatos betekintést nyerhetnek gyermekük gondozásába, nevelésébe, 

fejlesztésébe, iskolára alkalmassá tételébe.  Választott képviselőiken keresztül 

véleményüket nyilváníthatják az óvodai élet tartalmi szabályozása terén. 
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Célunk: 

 a családi nevelés erősítése; a család és az óvoda együttműködésének 

elősegítése a gyermekek összehangolt nevelése érdekében 

 az óvoda pozitív szerepének kialakítása, a szülők megnyerése a közös 

nevelés érdekében 

 kiemelten kezeljük a család bevonását, befogadását  

 

A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel már az óvodába lépés előtt kezdetét veheti.  

Több úton-módon lehetőség nyílik erre: 

 a védőnővel való előzetes beszélgetés után a gyermekek felkutatása 

kapcsán, az óvodáról bemutatkozó levelet küldünk a családoknak, 

 a beiratkozáskor, az óvoda szokásrendjének megfelelően, a beíratást végző 

óvodapedagógus a lehetőségekhez képest bemutathatja a kisgyerek leendő 

óvónőjét, leendő csoportját.  

 

Óvodánkban rendszeresen végzünk családlátogatásokat, melynek célja: 

 hogy felmérje a gyermek helyét a családban, 

 tájékozódjon a családi nevelés elveiről, szokásairól. 

 

A családlátogatásokat azért tartjuk fontosnak, mert ezek olyan alkalmak, amikor 

az óvodapedagógus nyugodt körülmények között beszélheti meg a szülőkkel 

gyermekük fejlődését, illetve a felmerülő esetleges problémákat. 

A családlátogatásból a családdal való kapcsolatfelvétel és a gyerek 

megismerésének a lehetőségét érezzük ki. Céltudatosan látogatjuk a családokat. A 

látogatás időpontját egyeztetjük a szülőkkel.  

A családlátogatást szükség esetén és meghívásra is felvállaljuk. Tiszteletben 

tartjuk, ha a helyszínre vonatkozóan a szülőknek igényeik merülnek fel (átmeneti 

szállás, lakás, nagyszülőkkel való együtt élés). Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy 

szükség van visszatérő látogatásra is, körültekintően készülünk fel rá (például a 

környezettanulmány kérdéseit minden esetben a család feltételezett státusához 

igazítjuk)! A látogatásra elhívjuk az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét. 

 

Az évszak szerinti nyitott szülői rendezvények a szülők számára a 

kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget és a folyamatosságot jelenthetik. A 

programcsomagunkkal harmonizálva a komplex fejlesztési tervek szerinti 

(Levegő, Tűz, Víz, Föld) szülői részvételre is számítunk. 

A család és az óvoda kapcsolatát erősíti, mélyíti az a tény, hogy a szülőket 

igyekszünk bevonni: 

 az ünnepek, rendezvények előkészületeibe 

 kirándulások megszervezésébe 

 sportprogramok lebonyolításába. 
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A nyíltnapok alkalmaival biztosítunk lehetőséget arra, hogy a szülők 

betekinthessenek gyermekeik napi óvodás életébe. 

Megadjuk a nyílt napok, hetek lehetőségét azon szülők számára, akiknek a 

gyermeke(i) már óvodás(ok). Tesszük ezt azért, hogy láthassák gyermekük 

mozgását, életét a csoporton belül. 

Ezáltal megismerhetik: 

 gyermekük közösségben elfoglalt helyét, 

 új képet kaphatnak gyermekük viselkedéséről, teljesítő képességéről, 

 új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel gyermeküknek. 

Óvodánkban élhetnek ezzel a lehetőséggel a leendő óvodások és szüleik is. 

 

A fogadóórákat, azokban a hónapokban, amikor nem tartunk szülői értekezletet, 

mindig a szülők igényeihez igazítjuk, előzetes időpont egyeztetés alapján. Ezen 

alkalmakkor is megkapják az érdeklődő szülők a lehetőséget, hogy gyermekeik 

felől egyénre szabottan informálódhassanak 

Feladata:  a gyermekkel kapcsolatos információcsere 

a bizalmas jellegű megbeszélések.  

 

– Behatárolt időkeretek, témák között biztosítjuk a napi beszélgetések, az 

információk átadását a gyermek állapotáról. 

 

Szülői értekezleteink megtartására a tanév folyamán több alkalommal is sor kerül. 

Feladata: az óvodát, óvodai csoportot, szülőket érintő feladatok 

megbeszélése a szülők csoportra, óvodára vonatkozó véleményének, javaslatainak 

megismerése.  

Törekszünk az oldott, közvetlen, őszinte párbeszédre. 

Az első szülői értekezletre meghívjuk azokat a szülőket is, akiknek már felvettük 

a gyermekeiket az óvodába, de még nem jár oda. A szülői értekezleten, 

megköszönjük az eddigi szülői segítséget és kérve a továbbiakban is, felvázoljuk a 

gyermek nevelése érdekében a család és az óvoda előtt álló közös feladatokat.  

Összevont szülői értekezletre is sor kerül az egész óvodát érintő kérdésekben. Pl. 

óvoda felújítási-korszerűsítési munkálatai, óvoda zárva tartási időpont közlése, 

egységes nevelési koncepció kialakítása stb. 

Speciális témájú réteg szülői értekezleteket tartunk. Értekezleti témákat hirdetünk 

meg, és kinek melyik téma iránt van késztetése, a szerint vesz részt rajta. 

 

A családdal való kapcsolattartásunk további feladatai: 

 napi kapcsolattartás, a rendszeres és korrekt információcsere 

 a szülők megnyerése az óvodával való együttműködésre. 

 

Széleskörű kommunikációs kapcsolatot építünk ki az óvoda és partnerei között, 

ezzel biztosítjuk a társadalmi hatást a minőségbiztosítás elvei alapján, a 

környezet- és természetvédelem érdekében. Törekszünk az óvoda és a család 
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együttműködésére, így a gyermekek által a szülőket is neveljük a 

környezettudatos magatartás megvalósítására. Fontosnak tartjuk, hogy a családi 

nevelés során is váljék igénnyé: környezetünkért nekünk is tennünk kell. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülők környezettudatos szemléletének kialakítására. 

 

A szülő belső partnernek tekinthető, akinek az igényeit fel kell tárnunk, ki kell 

elégítenünk, mérnünk kell a teljesítés hatásfokát, idejét, módszereit. 

Szülői értekezleten, fórumokon, rendezvényeken, faliújságon, szórólapon 

tájékoztatást nyújtunk a tevékenységek szervezéséről, szívesen fogadunk 

látogatókat. Minden érdeklődő számára nyitottak vagyunk.   

 

Keressük azokat a lehetőségeket, melyek még szorosabbá tehetik, elmélyíthetik az 

óvoda 

és a család kapcsolatát. Közös programokkal, eseményekkel, rendezvényekkel, 

kirándulásokkal, családi napokkal, sportdélutánokkal, szabadidős programokkal 

próbáljuk elősegíteni a célunk megvalósítását.– A szülői munkaközösségi 

programokban többek között az a csodálatos, hogy a szülőktől induló 

kezdeményezések a szülők egymás közötti kapcsolatait is képesek erősíteni. 

 

 Családi játékdélutánok szervezése, melynek kettős célja lehet. A közös 

élményszerzés során a gyerekben az óvodai kötődés kialakítása, 

fenntartása, erősítése, mélyítése, valamint a játék fontosságának erősítése a 

szülőben. 

 a gyerek név- vagy születésnapjának megünneplése az óvodában – igény 

szerint – a szülők részvételével. 

 „Totyogó” klub megszervezése, ahol a szülőket érdeklő, érintő témák 

felszínre kerülhetnek. Ezek az alkalmak megerősíthetik a szülőket abban, 

hogy problémáikban nem hagyjuk őket magukra, van kitől segítséget 

várniuk és kapniuk. 

 A munkadélutánok tartása a felnőtt közösségformálás eszközei lehetnek, 

amelyeknek tartalmát többek között a közös ünnepre való készülődés, a 

közös alkotások, a kellemes hangulatú beszélgetések a csoportokban 

készített fényképek közös megtekintése jellemezheti. 

 

Ezeknek, a foglalkozásoknak a számát a szülői igények határozzák meg. A lényeg 

a találkozáson, a kötetlen beszélgetésen van. 
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4. Nevelési koncepció 

 Gyermekkép 

 

A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. Joga, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes 

nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányai csökkenjenek. Programunk nem ad 

helyt semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a 

gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára az egyenlő hozzáférést. Nem adunk helyet az előítéletek 

kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve 

– a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk 

nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai 

tanulás megkezdésére. 

 Akik jól érzik magukat társaik és nevelőik között az óvodáinkban. 

Aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek.  

 Testileg és lelkileg egészségesen fejlődnek. Rendelkeznek az 

életkoruknak megfelelő testi és lelki képességekkel és készségekkel. 

 Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan kifejezik. 

 Az óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes módon együtt 

élnek, koruknak megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótársak, 

csoporttársak. 

 

 Óvodakép 

 

Olyan óvodákban kívánjuk nevelni a gyermekeket, ahol a gyermek, a szülő és a 

munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat. Célunk a 

partneri elégedettség folyamatos növelése, az igényeik szakszerű kielégítése. 

Munkánkat nevelőtestületi közösségekben végezzük – ezzel is erősíteni kívánjuk 

a nevelői ráhatásokat. Az óvodai nevelésünkben érvényesül a  egyének példája, 

tudásunkkal a gyermekek rendelkezésére állunk.  

Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tartjuk. 

Célunk a gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél 

optimálisabb szintű kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, 

játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel, a szülők 

szemléletformálásával. 

Az egyén tiszteletben tartása mellett a társas viselkedés megtapasztaltatásával, 

gyakorlásával a gyermekek szocializációját kívánjunk segíteni. A gyermek 

meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építünk. A spontán szerzett 

tapasztalatok rendszerezése bővítése mellett ezek különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlását biztosítjuk. 
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Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a befogadó attitűd természetessé 

válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, 

gyermekek számára egyaránt. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) 

gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelmét. 

 A különbözőségek tisztelete, elfogadása, sajátosságainak megismerése, 

kezelése egymáshoz való alkalmazkodással, egyénhez igazított 

fejlesztéssel. 

 Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt 

munkája a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása 

érdekében. 

 Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt a befogadó 

környezet megteremtésével a kialakult előítéletek lebontásához való 

hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának megelőzése. 

Hiszünk a gyermeki fejlődésbe, figyelünk a gyermek jelzéseire, feltárjuk a 

mögöttük lévő szükségleteket.   

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos 

magatartásának kialakulását.  

Az iskolai beilleszkedést segítjük személyre szabott pozitív értékeléssel, a tanulási 

készségek, képességek differenciált fejlesztésével. 

 

 

Óvodánkban a 2009-2015 –es tanévekben, egy csoportban pályázati támogatással 

alkalmaztuk a Kompetenciaalapú óvodai nevelés programcsomag elemeit. Vállaltuk, 

hogy az elkövetkező tanévekben fokozatosan intézményünk egészére kiterjesztjük e 

program pozitív szellemiségét, a kipróbált és bevált elemeket nevelőmunkánk során 

alkalmazzuk. 

A tervezett vagy spontán, a kötelező vagy kötetlen, az egyéni vagy csoportos keretek 

között megvalósuló tevékenységformák között a következő vonásokra figyelünk: 

 

 Az óvodáskorú gyerek lételeme a mozgás. Mozgásigényének 

kielégítéséhez elsősorban idő és tér szükségeltetik. Az idő 

megteremtéséhez a jól összeállított napirend segítségünkre van. Figyelünk 

arra, hogy a gyermeknek szüksége van személyes térre. 

 A világ megismerésére való törekvést egyengetni, ápolni kell, és 

szorgalmazni, hogy a számukra érthetetlent, ismeretlent megfogalmazzák, 

és kérdések formájában feltegyék! Arra neveljük a gyerekeket, hogy nem 

szükséges és nem lehetséges mindent megismernünk, hagynunk kell helyet 

az ismeretlennek, a titokzatosnak is.  
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Nem hagyjuk figyelmen kívül a válaszadásnál a gyermeki világkép, 

gondolkodás életkori sajátosságait 

 A tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük 

a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 Törekszünk a gyermek környezettudatos magatartásának megalapozását 

segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítására. 

 A tudásvágyat ebben a korban már nem felébresztenünk kell, hanem 

kielégítenünk! 

Az ismeretközlésnél nem a halmozásra, a mennyiségi többletre 

törekedünk, hanem a fogalmak tartalommal való megtöltésére, és annak az 

időnek a biztosítására, amely a megértést segíti elő. 

 Támogatjuk az önállóságra való törekvéseket! Ez a tevékenységformák 

bármelyikére igaz.  

 Elengedhetetlen a segítő, támogató jelenlétünk, de velük, értük és ne 

helyettük, ne fejlődésük ellen tegyünk! 

 Az óvó-védő funkcióban szem előtt tartjuk, hogy a játékra szánjuk a 

legtöbb időt, és ellene vagyunk minden olyan tevékenységnek, ami 

„óvodaidegen”, és a gyermek kifáradásához, túlterheléséhez vezethet. Mi 

egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyerekkort kívánunk biztosítani a 

ránk bízottaknak.  Védjük gyermekeink testét, lelkét, értelmét a felesleges 

megterhelésektől. 

 A szociális funkció gyakorlása közben abból indulunk ki, hogy a 

kialakított képességek, készségek is csak akkor tudnak felszínre kerülni, ha 

gyerekeink társas kapcsolataikban is fejlettek, és különböző szerepeikben 

is megtalálják a helyüket. Véleményüket, érdeküket megpróbálják 

képviselni. 

Adódó konfliktusaikat segítséggel vagy anélkül próbálják megoldani. E 

funkció gyakorlása közben egészséges, érett, kifinomult felnőtt óvodai 

példákat nyújtunk! 

 A nevelő és személyiségfejlesztő funkció érvényesítése során törekszünk a 

nevelés 

tartalma és a gyerekek tapasztalatai között meghúzódó ellentmondások 

feloldására. Tiszteletben tartjuk, hogy az adottságok minősége határt szab 

a fejlesztésnek. Ahhoz, hogy az adottságok képességekké alakuljanak, 

meghatározott feltételekre van szükség. A szülői környezetet 

megpróbáljuk megnyerni a közös nevelésnek, fejlesztésnek. 

 Tervezőmunkánk alkalmával még inkább végiggondoljuk az egyes gyerek 

fejlődését, fejlesztését szolgáló módszert, eszközt, szervezeti formát, 

ellenőrzést, értékelést.  

Az egyes gyerekhez igazodunk. 

 

 



Petőfibányai Mini Manó                                      Intézményi Pedagógiai Program 
Óvoda és Bölcsőde            
 

24 

 

Nevelési elveink 

 

 A gyermek – nevelési céljainknak megfelelően szervezett – közvetlen 

környezete a családja, nevelésünk döntő tényezője. 

 Minden egészséges, normális idegrendszerrel született gyermek sokoldalú, 

de nem mindenoldalú fejlődési lehetőség hordozója. 

 A szükségletek, az érdeklődés nem csupán az előfeltételei nevelésünknek, 

hanem nevelésünk eredményei is. 

 Kerüljük az átlagpedagógia eszközrendszerének alkalmazását, azt 

felváltjuk a differenciálpedagógia, a speciálpedagógia cél- és 

eszközrendszerével. 

 Nevelési elveink gyakorlati megvalósításához szükséges: 

– a nevelői rátermettség, 

– az alapos elméleti felkészültség, 

– a meglévő pedagógiai kultúra, 

– a gyermekek mélyreható megismerése, 

– a gyakorlat fejlesztette jártasság. 

 A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége teljes 

kibontakozásának támogatásával segítjük az iskolai beilleszkedést  

 Biztosítjuk azt a közeget, amelyben gyermekeink megtapasztalják, 

megismerik az alapvető erkölcsi magatartás szabályait. 

 

5. Átfogó nevelési feladatok 
 

5.1. Az egészséges életmód kialakítása 

 

Az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke, nélküle 

sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. 

Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Az egészség megtartása, fejlesztése az életre, sikerre vonatkozó kompetenciák 

kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség ( testi, érzelmi, értelmi, akarati 

és társkapcsolati viselkedés) megismerését,  gyakorlással erősíti a különböző 

élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a egészségvédő 

képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. 

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítását, ezáltal a gyermekek személyiségének formálását. A gyermekek 

gondozása az óvodai nevelés egész folyamatát áthatja, kapcsolatban van az 

óvodáskorú gyermek mindennapos tevékenységeivel.  

Ezen belüli feladataink: 

- A gyermekek gondozása, testi, szükségleteinek, mozgásigényének 

kielégítése; 

- A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 
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- A testi képességek és a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének 

elősegítése. 

Az egészséges életmódra nevelés során fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód 

alkalmazását, figyelembe véve a gyermekek fejlődésének eltérő ütemét. 

 

Fokozott figyelmet szentelünk: 

 

A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet kialakítására.  

A gyermekek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, 

folytonos, stabil biztonság vegye körül.  

Mivel a gyermeki személyiségen belül az érzelmek dominálnak, elengedhetetlen, 

hogy a gyermek az óvodai életét érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör hassa át. 

Ennek alakításánál alapvetően fontosnak tartjuk a környezet tisztaságát, 

harmóniáját, az óvoda helyiségeinek esztétikus, barátságos kialakítását. Ügyelünk 

a biztonságos eszközök alkalmazására, valamint mindig átgondoljuk a 

balesetveszély kialakulásának lehetőségeit. Szem előtt tartjuk az alakítandó 

helyiségek egészséges fényviszonyainak biztosítását.  

 

Csoportunk naponta változik. A kisebb bútorok mozgathatóak, átrendezhetőek, 

variálhatóak, így biztosítjuk az elkülönült játéklehetőséget a gyermekek számára, 

és a kreatívabb, aktívabb kibontakozásokat segítjük elő. A gyermek átéli a 

környezet önálló alakításának, átláthatóságának, rendjének szükségletét és a 

”hasznos kis rendetlenségek” örömét, az önkifejezés igényét, a szépség, a 

harmónia, az esztétikum iránti igényt. 

 

Az óvoda udvara akkor tölti be igazi funkcióját, ha minden évszakban - a 

lehetőségekhez mérten -  a gyermek a legtöbb időt tölti ott, hiszen az edzés 

legfőbb színtere a betegségek megelőzése szempontjából. Fontos, hogy az óvoda 

udvara feleljen meg a sokszínű gyermeki tevékenységnek, valamint az esztétikai 

igényeknek, mivel ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szabadban végzett 

mozgás örömteli legyen a gyermek számára. Pozitív attitűdként éli át, 

legfőbbképpen akkor, ha maga is aktív részese lehet annak alakításában. 

Fákat, bokrokat, virágokat ültetünk, a gyermekekkel együtt, amelyeket közösen 

gondozva, növeljük árnyékos területeinket, hogy védelmet nyújtsanak számunkra 

a nyári napsugarak ellen, ezáltal is erősítve a gyermekekben az egészséges 

életmód iránti igény kialakulását, valamint a munkában való aktivitás 

szükségességének igényét. De nem csak ezek az érzelmek alakulnak, hanem ezen 

tevékenységek végzése közben, fejlődik alkalmazkodó képességük, erősödik a 

csoporthoz tartozás élményének pozitív érzése. 

A tágas tér, a nagy mozgásszabadság, a csak itt megtalálható eszközök, 

szerszámok, építmények megnövelik a gyermekek lehetőségeit. Sokféle 
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elképzelés megvalósítására kínálnak kedvező lehetőséget. Az ott lévő játéktárgyak 

különböző mozgásformák végzésére késztetik a gyermeket, mely által ismereteik 

jártasságokká alakulnak, majd készségekké, képességekké válnak. 

Az udvaron együtt játszhatnak más csoportbeli társaikkal, testvéreikkel, ez 

lehetőséget biztosít az örömteli játék alakulására, nevelési helyzetek teremtésére. 

Segíti a gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődését, személyiségük pozitív 

alakulását, valamint rendkívüli szocializációs hatása van az együttjátszás, 

egymáshoz való alkalmazkodás, az egymást segítésének gyakorlásában. Segíti a 

gyermekeket a konfliktuskezelések megoldásában, ezáltal a további 

tapasztalatszerzésekben. Megtanulnak egymás mellet játszani, a másikat nem 

zavarva, egymás mellet élni, alkalmazkodni, segíteni. 

Nyáron kihasználjuk a víz edző hatását. A kisebb gyermekek víztől való félelmét 

próbáljuk kedvenc játékaik vízbevitelével feloldani, valamint érdekes 

feladatokkal, játékosan ösztönözni őket a nagyobb mennyiségű víz elfogadására. 

Ez a vízhez szokás alapja. Megtanulják hogyan bánjanak vele, miként értékeljék. 

Nagy segítségünkre van a szenzomotoros érzékelés alakításában, valamint a testek 

súlyának vízben való érzékelésében. Megtanulja a víz értékét, jelentőségét, erejét, 

ezáltal környezettudatos magatartása alakul, fejlődik. 

 

Óvodapedagógusi kollektívánk fel tudja mérni ennek fontosságát nevelendő 

gyermekeink fejlődésének szempontjából, így lehetőségeinkhez, képességeinkhez 

mérten továbbra is minden alkalmat kiaknázunk, akár pályázat írással, akár más 

módon, hogy óvodánk udvara olyan eszközökkel gyarapodjon, hogy gyermekeink 

minél több tapasztalatot szerezhessenek-e téren. Az egészségmegőrző mozgásos 

programok (pl. korcsolyázás, úszás) megvalósításához folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a pályázati lehetőségeket. 

 

Az egészséges életmódra nevelés során fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód 

alkalmazását, figyelembe véve a gyermekek fejlődésének eltérő ütemét, hiszen a 

jó közérzet alapja a gyermek kielégültség érzése, ami befolyásolja aktivitását, 

minden más tevékenységét az óvodában. Mindez nem érvényesülne a játék, és a 

játékosság, valamint az életkorának megfelelő humor alkalmazása nélkül. Így érzi 

jól magát a gyermek. És, ha jól érzi magát, motivált lesz mindabban, amit mi 

nevelési célként tűzünk ki.  

 

Helyes életvitelt, környezettudatos magatartást a gyermeknél csak szülői 

segítséggel érhetünk el, ezért fontos feladatunknak tartjuk a szülőkkel való 

együttműködés minél magasabb szintre való juttatását, mert csak együtt, és 

ugyanarra nevelve érhetjük el célunkat. A gyermekek más és más környezetből 

kerülnek hozzánk, figyelembe kell vennünk az onnan hozott szokásokat. Ezeket 

tolerálnunk kell, meg kell találnunk azt a megfelelő utat, amellyel a gyermek 

jogait, érzéseit, nem sértve a helyes célok elérése felé mozdítjuk.  



Petőfibányai Mini Manó                                      Intézményi Pedagógiai Program 
Óvoda és Bölcsőde            
 

27 

 

 

A gyermekek növekedésének, fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a 

megfelelő táplálkozás. A gyermekkorban kialakuló táplálkozási szokások 

többnyire életre szólóak.  

Az egészségnevelésbe bekapcsolódva egy helyes minta megismertetésével, 

közvetítésével, ráhatással van a gyermekek táplálkozási magatartására, szokásaira, 

amelyek a későbbiekben is meghatározóak lesznek. A jó mintát adó 

gyermekélelmezés az étkezők ízlésének, étkezési kultúrájának formálásában is 

szerepet játszik a választékos étrend, ízléses tálalás és a kulturált étkezési 

körülmények megteremtésével. 

Óvodánkban a napi három étkezésből a folyamatos reggelizés lehetőségét 

biztosítjuk, mivel a gyermekek nem azonos időben érkeznek, mások szokásaik, 

igényeik. Odafigyelünk a kulturált étkezési szokások kialakítása. Az esztétikusan 

megterített asztal látványa fokozza a gyermekek étvágyát, kíváncsiságát, kialakul 

bennük, az ennek rendszeressége iránti igény. Feladatunk megismerni és 

figyelemmel kísérni a gyermekek saját étkezési kultúráját, szokását, megismerni 

kedvenc ételeiket, tolerálni ízlésüket. Szeretnénk velük megismertetni a helyes 

táplálkozás szempontjából igen fontos gyümölcsök, zöldségfélék ízét. 

Tevékenységeink során közösen készítünk ételeket, italokat, ez növeli a csoport 

összetartó erejét, elfogyasztásuk befolyásolja a gyermekek közérzetét. 

Az óvodában nyugodt légkört biztosítunk a pihenési idő alatt a gyermekek 

számára. Figyelembe vesszük a gyermekek alvási szokásait, egyéni alvásigényét. 

Az óvónő feladata, hogy az alvó és a nem alvó gyerekek igényeit minél 

optimálisabban összehangolja.  

 

Az egészséges testi és szellemi fejlődés feltétele a gyermek helyes életritmusának 

kialakítása.  

Helyes szokásrendjük kialakítása érdekében a fokozatosság elvét alkalmazzuk, 

mivel a gyermekek fejlettsége, szükséglete életkoronként egyéni eltéréseket 

mutat. A rendszeresen végzett tevékenységek biztonságot nyújtanak a 

gyermeknek, segítik tájékozódását, időfogalmának alakulását.  

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában kiemelt feladatunk, így 

az egészséges életmód alakításakor is fontos. Igyekszünk a gyermeket a 

természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartásában ösztönözni, kiaknázva 

kíváncsiságukat, megválaszolva kérdéseiket. 

Az óvodában dolgozó személyek segítik a gyermek önálló véleményalkotását, 

döntési képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatokban, és a környezet 

alakításában.  

Nagy figyelmet szentelünk az óvoda és a szülők közötti kapcsolatra, valamint 

együttműködésére, az óvodában dolgozó személyek modell értékű szerepére, s 

ugyancsak együttműködésére. 
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5.2. Környezettudatos magatartás megalapozása 

 

A gyermek, egyedi, mással nem helyettesíthető szociális lény. Személyisége 

szabad kibontakoztatásában a lényét körülvevő személyi és tárgyi környezet 

szerepe meghatározó. 

A környezettudatosság a szűkebb, vagy tágabb környezettel kapcsolatos 

tájékozottságot, érzékenységet és a tudatos felelősség vállalását fejezi ki. A 

környezettudatos nevelés olyan magatartásforma, amelynek feltétele, hogy az 

ember a környezet részének tekinti magát, cselekvő módon óvja azt.  

A természeti és társadalmi környezet értékeinek megőrzésére és megóvására 

neveljük gyermekeinket. 

 

Óvodai életünket, mindennapjainkat a környezettudatos nevelés szellemében 

tervezzük meg, mely intézményünkben a nevelés egész folyamatában jelen van.  

Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel törekszünk arra, hogy segítsük a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását, ehhez biztosítjuk az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének optimális feltételeit.  

A környezettudatos nevelés folyamatában minden gyermek számára biztosítjuk az 

egyenlő hozzáférést, hogy képesek legyenek befogadni a környezetükből érkező 

különböző ingereket, figyelembe véve az eltérő társadalmi rétegekből, más 

kultúrából érkező gyermekek hátterét is.  

Óvodai életünk közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, ezen belül a természet 

szeretetét, megbecsülését, tiszteletét, a környezetünk védelmét, óvását, a 

környezettudatos szemlélet kialakulását.  

A környezettudatos gondolkodásmód kialakításának alapvető szerepe van az 

utóbbi időben egyre súlyosbodó környezeti problémák (ártalmak) megoldásában. 

Intézményünk reagál a helyi és globális környezetében történő főbb eseményekre, 

képviselői által igyekszik aktívan részt venni a közéletben, széles bázist 

biztosítani a környezetvédelmi programokban /pl.: madárvédelem, faültetés, 

parlagfű irtása, szemétszedés). 

A környezettudatos magatartás nem egy új vállalás, hanem az eddigi 

tevékenységek tudatosabb, más szempontok szerinti mindennapi nevelési folyamat. 

Célunk, feladatunk: 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben 

pályázat keretében kiemelt feladatunk, az intézmény önálló innovációja:  

„Környezettudatos magatartás kialakítása, beépítése a helyi nevelési 

programba” . 

 A programba történő beépítésével biztosítjuk az egész óvodára kiterjedő 

végrehajtását. 

Személyes példamutatással, kis lépésekben, környezetbarát szemléletet sugallva 

megtanítjuk gyermekeinkkel, mi módon lehet tudatosan együtt élni a 
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környezetünkkel, hogyan lehet azt óvni, védeni, miközben nem mondunk le a 

csodálatos felfedezések nyújtotta lehetőségekről sem. 

Feladataink közé tartozik a viselkedési szokások kialakítása, a tudatformálás, a 

környezetünkhöz való pozitív érzelmi viszony megalapozása. Mintát adunk arra, 

hogy vonzó jövőkép alakuljon ki bennük, amely elősegíti a környezettel 

harmonizáló életvitel, szokásrendszer megerősödését. 

Közvetlen célunk a környezettudatos gondolkodás, viselkedésmód, az élővilág 

szeretetének közvetítése a gyermek felé.  

Az óvodánkban dolgozó felnőtt közösség munkahelyi életmódjával pozitív mintát 

nyújt a környezettudatos magatartásra, a közösségi, egészséges életvitelre. 

Érzelmi töltés jellemzi a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatokat. 

A környezettudatos gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű a 

pedagógus, az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, viselkedése. 

Ennek megvalósítása érdekében folyamatos önképzés, a környezettudatosság 

mintáinak szem előtt tartása jellemzi óvodánkat. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermek kielégíthesse természettel 

kapcsolatos kíváncsiságát, megtapasztalhasson számára új dolgokat, a 

különbözőségek elfogadására, azok tiszteletére. 

A gyermeket megilleti… 

1. A szabadidőhöz való jog 

hogy legyenek olyan időszakok, amiket nem terveznek meg a felnőttek 

2. Az összekoszolódáshoz való jog 

hogy játszhassanak homokkal, földdel, fűvel, levelekkel, vízzel, kövekkel és ágakkal 

3. A szagláshoz való jog 

hogy megérezzék a szaglás élményét, hogy megismerjék a természet illatait 

4. A párbeszédhez való jog 

hogy legyen lehetőségük szólni és meghallgatni 

5. A kéz használatához való jog 

hogy beverjenek szögeket, fűrészeljenek és reszeljenek fát, használjanak smirglit, 

botot, agyagot, csomózzanak köteleket, gyújtsanak tüzet 

6. A jó kezdethez való jog 

hogy tápláló ételeket egyenek születésüktől fogva, hogy friss legyen a víz, amit 

megisznak, és tiszta legyen a levegő, amit belélegeznek 

7. Az utcához való jog 

hogy szabadon játszhassanak a tereken, sétálhassanak az utcákon 

8. A vadonhoz való jog 

hogy kunyhót építhessenek az erdőben, hogy bújócskázhassanak a bokrok között, 

hogy fára mászhassanak 

9. A csendhez való jog 

hogy hallják fújni a szelet, énekelni a madarakat, csobogni a vizet 

10. Az árnyalatokhoz való jog 

hogy lássák a napfelkeltét és a naplementét, hogy megcsodálhassák a holdat és a 

csillagokat az éjszakában 
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Gianfrenco Zavalloni a Belo Horizonte Olasz Konzulátus megbízottja Brazíliában: 

burattini@libero.it 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 

A pedagógusaink rendelkeznek az alapvető természettudományos ismeretekkel és 

rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, képezik önmagukat. 

Személyes példamutatással hangsúlyozzuk elkötelezettségünket a 

környezetvédelemmel kapcsolatosan. 

Nem minden szemét, ami annak látszik. Fontosnak tartjuk az újrahasznosítást, 

gyűjtjük a kidobásra szánt tárgyakat, s felhasználjuk azokat. 

Az óvodás gyermek a jövő generációk iránti felelősségre nevelés kezdete, fontos 

tehát a szépségek iránti felelősségre nevelés, az értékekre való fogékonyság. 

Ápoljuk partnerkapcsolatainkat, igényeljük segítségüket a környezettudatos 

módszerek alkalmazásában. (szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok 

összegyűjtése, stb.) 

A témák feldolgozása, elemzése, a fejlesztő tevékenységek, a tanulási környezet 

alakítása a gyermekek életkorának megfelelően történik nevelőmunkánk során. 

A gyermekekből csak akkor válhat felelősen gondolkodó, a környezeti 

problémákra érzékenyen reagáló, és tenni vágyó felnőtt, ha megfelelő időben 

kezdjük el a környezettudatos nevelését. 

 

5.3. Az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció 

 

„ Erkölcs nélkül nincs ember”    Seneca 

 

Az erkölcs olyan társadalmi tudatforma, amely magában foglalja és előírja a 

magatartás azon elemeit, normáit, szabályait és követelményeit, amelyek az 

egyénnek a társadalomhoz, más emberekhez és önmagához való viszonyát 

szabályozzák. 

Hagyományos megközelítésben az erkölcsi nevelésnek két alapvető feladata 

különíthet el:  

• erkölcsi tudat  

• erkölcsi magatartás.  

Ez a két feladat a nevelési gyakorlatban, a konkrét nevelési szituációkban nem 

választható külön, és együttesen eredményezik az elfogadható viselkedés 

megjelenését. 

Az értékek szervezik, tagolják múltunkat, jelenünket és jövőnket. Orientálnak, 

tájékoztatnak, útbaigazítanak, felvilágosítanak és irányítanak. 

mailto:burattini@libero.it
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Az egyének feletti értékrendszerek és értéktudat közös történelmi sors és 

cselekvés szerves részét képezik. 

Vannak olyan alapértékek, amelyek valamennyi kultúrában érvényesek és úgy 

tűnik, hogy időtállóak is egyben.  

Például az élet szeretete, hűség, barátság, igazságosság, tiltott a gyilkosság és 

lopás. 

 

A család és az óvoda őszinte, kölcsönös bizalma az alapja a bensőséges 

kapcsolatoknak. Mivel a személyiség harmonikus fejlődésében az érzelmek 

dominálnak, elengedhetetlen az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó 

szeretetteljes, kiegyensúlyozott, derűs légkör, melyre építhetünk a személyes 

kapcsolatok intenzitásának növelésével. 

 

 óvodai nevelésünk támaszkodik a családi nevelésre, és a családdal szoros 

együttműködésre törekszik 

 alapvetőnek tekintjük az olyan óvodai atmoszféra megteremtését, 

amelyben kifejezésre jutnak a pozitív élmények, a sokoldalú érzelmi 

kifejeződések, mint pl.: 

a szeretet 

a kötődés 

az együttérzés 

az önzetlenség 

a segítőkészség 

 fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket óvodába lépéskor kedvező, pozitív 

hatások érjék, így lehetővé tesszük azt is, hogy a gyermek 

beszoktatásában a szülők is aktívan részt vehessenek. 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége.  

A személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a 

gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteli légkör vegye körül, legyen elegendő ideje a tevékenységek 

elvégzésére.  

Szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a 

gyermeket, mint egyén találja meg a helyét a közösségben. Nagyon fontos, hogy 

kapcsolatait (óvónéni-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek) pozitív 

attitűd, érzelmi kötődés jellemezze. Érezze, hogy mindenben számíthat rájuk.  

 

Feladatunk: 

 a gyermek és az óvodapedagógus testi - érzelmi kapcsolatának 

megteremtése, folyamatos fejlesztése. 

 a gyermekek közös életének megszervezése során olyan szokás és 

szabályrendszerek kialakítása, amelyben érvényesül a mások iránti 

tisztelet, a megbecsülés érzése, a tolerancia, valamint az értelmes 

fegyelem. 
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A szokásrend kialakítása, az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai erkölcsi 

nevelés alapja. Az erkölcsiség az egymásra figyelésben, együttműködésben, 

segítségadásban nyilvánul meg, ill. még néhány együttélési szabály betartásában. 

Pl. köszönés, játékeszközök helyrerakása. 

 lehetővé tesszük, hogy a gyermekek környezetében minél több olyan 

interperszonális kapcsolat alakuljon ki, amelyben fejlődik én tudata, 

 szociális érzékenysége, valamint érvényesülhetnek én érvényesítő 

törekvései. 

Az óvodás érzelmeiből táplálkozik, érzelmei irányítják, ösztönzik, motiválják, 

fékezik, befolyásolják minden tevékenységét. Alapvető szükséglet belső 

állapotának érzelmeinek kifejezése. 

 Engedjük, ösztönözzük, hogy a gyermekek kimutathassák érzéseiket, 

pozitívokat, negatívokat, bánatot, örömet, bosszúságot egyaránt. 

Vegyék észre, értékeljék, ami jó. Soha nem szabad elfelejteni, a gyermekek 

átveszik a felnőttek erkölcsi ítéleteit, véleményét, viselkedését, azonosulnak vele. 

Ne a tiltás legyen a cél, hanem a megelőzés.  

 fontosnak tartjuk a konfliktusok kezelését. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek kielégíthessék természetes, társas 

szükségleteiket. Nem csak el kell viselni a másságot, de együtt kell élni a 

sokszínűséggel, örülni kell a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. 

Elengedhetetlen az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, 

anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy 

gyerekcsoport együtt kell, hogy éljen napi több órán át. 

Cél: az együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre késztető légkör. 

 A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, 

együttdolgozás képességének kialakítását, a demokratikus szabályok 

betartásának gyakoroltatását mindenkor szem előtt tartjuk. 

A speciális szükségletű kisgyermekek a lelki élet minden területén és életének 

minden megnyilvánulásában más. Őket elfogadó szeretettel, példamutató 

figyelemmel segítjük. Csak így lesznek képesek majd a gyerekek is egymás 

érzelmeinek átélésére, saját érzelmeik kifejezésére, így tanulhatják meg a társas 

együttélés, emberi kapcsolattartás, az önérvényesítés alapvető szabályait, amelyek 

egyéni viselkedését is alakítják, fejlesztik. 

 a viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdő gyermekek esetében a 

zavarok tompítása, leépítése, szükség esetén megfelelő szakemberek 

bevonásával fejlesztő program összeállítása lényeges része 

nevelőmunkánknak.                                                   

 Szocializáció szempontjából:                                                                                   

 Különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek 

gyakorlása. 

 Szokás-és normarendszerének megalapozása 
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Lehetőséget nyújtunk a társas kapcsolatok, a közösségben zajló folyamatok teljes 

kibontakoztatására. 

A tevékenységek végzése közben megtanulják az egymás felé fordulást, az 

együttérzést, egymás segítését. Fejlesztjük önállóságukat, önfegyelmüket, 

kitartásukat, feladat- és szabálytudatukat. 

 

 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek tapasztalatai változatos események, 

tevékenységformák között gazdagodjanak, melyek segítik a megfelelő, biztos 

eligazodásban, tájékozódásban.  

Felkeltjük érdeklődésüket és megalapozzuk a gyermekben azt a mentalitást, hogy 

a természet által ránk hagyott értéket, szépséget meg kell őrizni, védeni. Képessé 

tesszük őket arra, hogy a környezet sajátosságait, minőségi változásait 

megismerjék és értékeljék. Ezáltal pozitív érzelmi viszonyuk alakul ki a 

természethez.   

Környezettudatos nevelőmunkánk eredményessége attól függ, hogy mennyire 

sikerül a közösség előtt álló természetvédelmi feladatokat az egyes gyermekek 

számára közelivé, vonzóvá tenni. A gyermeki kíváncsiságot, érdeklődést keltő 

tevékenységek végzése közben válaszokat kapnak környezettel kapcsolatos 

kérdéseikre (mit, mivel, mikor, miért, hogyan). 

 Ébren tartjuk a gyermeki kíváncsiságot, a rácsodálkozást, a felfedezés 

örömét, a tenni akarásukat. 

 Megismertetjük a gyermekekkel szűkebb és tágabb környezetüket, amely 

a szülőföldhöz való kötődés alapja.  

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az 

óvodapedagógus, kiemelve a példamutatás fontosságát minden téren úgy, 

mint a megjelenése, egyénisége, beszédkultúrája, empátiás képessége, 

valamint az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és 

viselkedése. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő képességű 

gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel.  

Minden gyermek képességét egyénileg, a differenciált egyéni bánásmód 

elvének alkalmazásával fejlesztünk. 

 Szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, 

gyógypedagógus,) közreműködésével. 

 

5.4.Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció 

 

A pedagógiai integrációnak alapvetően két változata különböztethető meg. Az 

egyik a hátrányos helyzetűek (szociális, illetve etnikai kisebbségekhez tartozók) 

integrációja. 
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Lakókörnyezetünkben nem jellemző a több nemzetiség megjelenése. Számottevő 

etnikai csoportok sem alakultak ki. Azonban, mint befogadó óvoda, a felkészülést 

meg kell kezdenünk a migráció tekintetében kialakuló társadalmi változásokra. 

Arra törekszünk, hogy az óvodásaink megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és 

különbözőséget, mellyel a nemzetközi közösségekben találkoznak, illetve olyan 

értelmi, verbális és nonverbális készségeket fejlesszenek ki, melyek a különféle 

kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozzák. 

 A multikulturális nevelés során be kell mutatnunk a kulturális különbségek és a 

társadalomban lévő emberi viszonyok jellegzetességeit, illetve alkalmat kell 

teremteni a kulturális elfogadás képességének kialakítására.  

Ezt nagymértékben segítheti a kulturális sokféleséget elismerő és reprezentáló 

intézményi környezet, amely kedvező hatással lehet a gyermekek motiváltságára 

is.  

 

A multikulturális, interkulturális nevelés egyik formája a nyelvtanulás. Egy 

hatéves kor alatti gyerek esetében még nem is beszélhetünk tudatos 

nyelvtanulásról. A kisgyerek számára az idegennyelv-tanulás rendszerint nem 

természetes motivációból fakad. Nagyon fontos tehát, hogy először felkeltsük 

benne az érdeklődést az idegen nyelv iránt. Ennek játékos formában kell történnie 

és nem mehet a szabad játéktevékenység rovására. Nemcsak a nyelvet kell 

megismertetni a gyermekkel, hanem az országot, a népet, a kultúrát is. 

 

Az integrált életforma nem egyszerű, hiszen mindkét fél oldaláról nézve 

nehézségekkel, komoly alkalmazkodással jár. 

A játékba integrált tanulás, a folyamatos napirend, a vegyes csoportok, a családdal 

való mélyebb, intenzívebb együttműködés mind a sajátos igények sajátos 

kielégítését segítik. 

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az óvodánkban dolgozó felnőttek felelősséggel, 

a gyermeki szükségleteket megértve segítsék a gyermeket életkorára jellemző 

személyiségének megfelelő kibontakozását.  Kellő empátiával forduljon a 

gyermek felé, rendelkezzen megfelelő toleranciával, el tudja fogadni azt, hogy 

minden gyermek más, hisz minden gyermek más családi körülmények közül 

érkezik az óvodába. Más kultúrával, normarendszerrel, értékekkel rendelkeznek. 

Ez által mintát közvetít a gyermek számára, aki a felnőttet szeretve azonosul vele, 

ő is képes lesz a másság elfogadására.  

Céljaink elérése érdekében a szülők kultúraközvetítő szerepét kihasználjuk. 

Nemzetiségi ünnepeik bemutatását, irodalmuk, zenéjük, képzőművészetük, 

öltözködési szokásaik óvodába történő megjelenését színfoltként értékelve 

fogadjuk életünkben. 
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6. Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek 
 

6.1. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodai tanulás célja nem csak, és nem elsősorban az információk bővítése, 

hanem a képességek fejlesztése. 

Tanulására a cselekvő gondolkodás jellemző. Nem a „kötelező”, logikus lépések 

útján halad. Sajátosan tájékozódik a világban, többnyire élményei alapján. 

Érdeklődésének fenntartása érdekében állandó motivációt igényel, amelyek közül 

a leghatékonyabbnak a problémahelyzetet említhetjük. 

Játékos tanulás során megtanítjuk gyermekeinket, hogy a cselekedeteikért 

önállóan vállaljanak felelősséget, tudjanak helyesen dönteni, tudatos 

gondolkodással oldják meg a rájuk bízott feladatokat.  

Biztosítjuk, hogy a gyermekek sokrétű tapasztalatot szerezzenek szűkebb és 

tágabb környezetükről, figyeljék meg a természet változásait, a növények, állatok 

életét, lehetőség szerint gondozzák őket. 

 

A gyermek fejlettségi szintjét szem előtt tartva differenciáltan határozzuk meg, 

hogy milyen módon, milyen eszközöket és módszereket alkalmazunk annak 

érdekében, hogy a gyermeket eljuttassuk a fejlődés magasabb szintjére. 

Minden gyermek más, akihez máshogy lehet eljutnunk. Az az alapvető feladatunk, 

hogy megtaláljuk, melyik gyermekhez mi a mi utunk, célunk elérése érdekében. 

Így válik mindennapos munkánk szükséges velejárójává a differenciált bánásmód, 

hisz nem mindegy melyik gyermektől mit várunk, hová szeretnénk őt eljuttatni. 

Ahhoz, hogy megtudjuk melyik gyermeknek mi az egyéni igénye a jó 

közérzetének megalapozása, valamint fenntartása érdekében, már a gyermek 

óvodába lépése előtt tájékozódnunk kell. Fontosnak tartjuk, hogy olyan bizalmi 

viszonyt tudjunk kiépíteni a gyermekekkel, hogy saját szükségleteik kielégítésére 

törekedve kérjék, fogadják el az őket segíteni szándékozó felnőtteket.  A 

kisgyermek számára tanulás a szokások elsajátítása is.  

 

 

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a szenzomotoros manipulációnak, a mozgás 

általi megismerésnek, hiszen minél többet mozog, annál többet tud meg a 

tárgyakról, valamint minél többet tud meg a tárgyakról, annál intenzívebben 

fejlődik. Az örömteli és spontán cselekvés közben a felnőttek és a gyerekek 

egymásnak modelljei, miközben a tanulás észrevétlenül, ám hatékonyan működik. 

 

A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire építünk. Számunkra ez nemcsak 

az óvodapedagógus által tervezett téma és a gyermekek előzetes tapasztalatainak, 

élményeinek összekapcsolását, illetve a differenciálásra való felkészülést jelenti, 

hanem azt is, hogy a gyermekek tapasztalataiból, élményeiből kiindulva, velük 
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együtt választunk témát, projektet. Biztosítjuk különböző élethelyzetekben való 

gyakorlást, az életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses tanulást. 

A kompetencia alapú neveléssel összhangban a párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenységek tervezése, szervezése adja az alapját kezdeményezett 

tevékenységi formák bevezetésének. 

Szem előtt tartjuk a kisgyermekkori tanulás spontán, főként a játékba integrált, 

örömteli, cselekvésen alapuló sajátos módját. 

 Építünk a gyermeki kíváncsiságra, 

 „felhasználjuk” aktivitását, 

 értékeljük a kreatív megoldásokat, 

 megteremtjük a játékba integráltan, cselekvéses gondolkodási formák 

lehetőségeit, 

 egyénhez mérten értékelünk 

 biztosítjuk az örömteliséget, 

 felhasználjuk a már meglévő ismereteket, 

 egyformán jelentősnek tartjuk a különböző képességeket, készségeket és a 

meglévő tudást, 

 fokozatosan és folyamatosan várjuk el az együttműködést, a feladattartást, 

az irányíthatóságot. 

 

Séták kirándulások alkalmával olyan helyre visszük őket, hogy a közös élmények 

szerzése során tevékenyen vehetnek részt termések, ágak, levelek, stb. 

gyűjtésében, megfigyeltetjük, és tisztán tartjuk környezetünket. 

 

Tudatosítjuk bennük, hogy nem tördeljük le az ágakat, nem tépkedjük le a 

faleveleket, virágszirmokat. 

Figyelemmel kísérjük a bogarak, rovarok mozgását, megcsodáljuk a hangyák 

szorgos kis életét. Nem bántjuk a sütkérező gyíkokat. 

Elegendő időt biztosítunk a természet adta lehetőségek kihasználására, 

meghallgatjuk a csiripelő madarakat, esős időben a békák „koncertjét”. 

Megfigyeljük a gólyák, fecskék, vadludak gyülekezését, készülődését a „nagy 

útra”, és kíváncsian várjuk, hogy kora tavasszal visszatérnek-e hozzánk. 

Megcsodálunk egy terebélyes, öreg fát, a lehulló falevelet, egy gyönyörű virágot, 

egy színes pillangót, egy fényes bogarat. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodánkban: 

 

 az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedés tanulása 

/ szokások kialakítása /spontán, játékos tapasztalatszerzése./ 

 a gyermek kérdéseire, s az arra kapott válaszokra épülő ismeretszerzés- 

általunk irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

 gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

 általunk kezdeményezett tevékenységi formákban megvalósuló tanulás 
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A tanulás szervezeti formája 

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

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le 

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

szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

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 problémamegoldás. 

 

Az óvodás gyermek számára legalkalmasabbnak tartjuk a kötetlen 

kezdeményezett tevékenységi formát. 

 

 

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok döntenek arról is, hogy a hét melyik 

napjára szervezik meg a tevékenységi formákat, /környezet és esztétika, 

környezetünk megismerése, környezetük mennyiségi és formai összefüggései 

témakörben /. 

Fő feladatunknak tartjuk, hogy a nevelési területek egészét fonja át a helyes 

viselkedés elsajátítása, az illem megtanulása /pl. csoportba belépéskor, 

távozáskor, az utcán való közlekedéskor a köszönés, a rendezett séta, a halk 

beszéd, az agymás iránti érdeklődés, a társak és a felnőttek iránti tisztelet adása /. 

 

A foglalkozások munkaformái:    

- egyéni 

- mikrocsoportos - páros munka 

 

Egyéni: a gyermekeink saját eszközeikkel, saját elképzelésük szerint, önállóan 

oldják meg a feladatokat. 

Mikrocsoportos:  Társaikkal közösen, egymást segítve oldják meg a feladatokat, 

mellyel gyakorolják a páros munkát is. 

 

Az eszközöket  mindig úgy próbáljuk megválasztani, hogy fejlesztőek, figyelem 

felkeltőek, jól áttekinthetőek, mennyiségileg megfelelőek és esztétikusak 

legyenek, valamint jól lehessen velük manipulálni. 

A tanulást a gyermekek belső indíttatására, önkéntességére alapozzuk. 

A tevékenységet az egész évben az aktualitások határozzák meg. 
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 Úgy alakítjuk a folyamatot, hogy lehetőleg a környezetben sajátíttassuk el a 

gyerekekkel a környezet megismerését, a környezet védelmét, a munka jellegű 

tevékenységeket, az illemet. 

 

A tervezést úgy készítjük el, hogy a foglalkozási anyagok kapcsolódjanak egymáshoz. 

A helyszíni kezdeményezéseken sok tapasztalatot szereztetünk a gyermekekkel, 

ezáltal felismerik az ok - okozati összefüggéseket.  

 

A tanulási módszereket és feladatokat úgy választjuk meg, hogy a gyermekek 

egyéni fejlettségére alapozunk, tehát érvényesítjük a differenciálás alapelvét. 

A tanulási tevékenység ideje beépül a játékidőbe, de igyekszünk a 

nyugodtságának megtartására, a tanulás ezért folyamatos, egész napos 

tevékenység. Az oly népszerű feladatlapos megoldásokat csak egyéni 

munkaformában, folyamatos segítés-ellenőrzés mellet, a gondolkodási műveletek 

gyakorlására, és nem ellenőrzési céllal javasoljuk. 

 

 A gyermekeket a lehető legnagyobb sikerélményhez igyekszünk eljuttatni, hogy  

szeressenek új ismereteket elsajátítani, legyenek nyitottak az új befogadására. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

Ne érje gyermekeinket sorozatos kudarc, mert az kedvüket szegi és tanulási 

nehézségek alakulhatnak ki a későbbiekben, csökkenti a jellemző gyermeki 

kíváncsiságot, érdeklődést. 

A tanulási folyamatban folyamatosan cselekedtetjük a gyermekeket, ezáltal 

fokozódik a beszédhelyzetek száma. 

Úgy irányítjuk a beszélgetést, hogy a bátortalanabb gyermekek is kapcsolódjanak 

be, merjenek kérdezni. 

 

A fejlesztés fő alapja, a játék. 

 

A játékos ismeretelsajátítás nem tűnik kötelezettségnek, így sokkal hatékonyabb 

és mélyebb a tanulás, fokozódik a probléma iránti érdeklődésük, probléma-

megoldási aktivitásuk, megmarad az érdeklődésük a feladat iránt, fokozza 

kitartásukat. 

A játékba engedjük bevinni a saját elképzeléseiket, mert a vonzó játék, az új 

elképzelés a tanulás, a tudás elsajátítására ösztönzi a gyereket. 

A félénkebbek is legyűrik a gátlásaikat a játékban. 

A feladatokat, szabályokat úgy nehezítjük, hogy a tudásszintre épüljön, ne legyen 

megoldhatatlan a számukra, de fejlesztő hatást érjünk el. 
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6.2.  A játék 

 

Az óvodásnak játszani kell! Szabadon, kötetlenül, sokat!  

 

Óvodánkban kiemelt helyet foglal el, alapvető és legfontosabb gyermeki 

tevékenységi formának tekintjük. A játék a gyermek egyik legalapvetőbb 

szükséglete, semmi mással nem helyettesíthető. Játék közben tapasztalja meg 

környezete sokszínűségét, ismereteket szerez, tanul, készségeket, képességeket 

szerez, fejlődik kreativitása, ezáltal a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az 

óvodás gyermek életében. Elengedhetetlen, hogy biztosítsuk számára a szabad 

játékra megfelelő időt.  

Célunk, hogy minden óvodás gyermek számára megteremtsük a szabad mozgás, a 

szabad tevékenykedés, az önállóság, a kezdeményezés, az egymás melletti nagy 

együttjátszás lehetőségeit. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban érvényesülhessen 

a játék élményadó szerepe. Azt szeretnénk elérni, hogy boldog, kiegyensúlyozott, 

nyitott gyermekek legyenek.  

A jó játék kialakulásához derűs szeretetteljes légkörre van szükség, amiben a 

gyermek biztonsággal mozog.  

Feladatunk a gyermeki játék szervezésénél és irányításánál (ami lehet direkt, és 

indirekt), hogy elősegítsük a baráti kapcsolatok, a kisebb-nagyobb együttjátszó 

csoportok kialakulását. Törekszünk az egyes gyermek adottságainak fejlesztésére, 

a gyermekek szociális helyzetéből adódó különbségek csökkentésére. A 

perifériára sodródó gyermekeket figyelemmel kísérjük, és bevezetjük a játékba. 

A játék a gyermek szocializációjában nagyon fontos szerepet tölt be. Játék közben 

alakulnak társas kapcsolatai, megtanul elfogadni, alkalmazkodni. Megtanulja az 

egymás mellett játszás feltételeit, megérzi az együttjátszás örömét.  

Feladatunk, hogy a gyermeki igényeknek megfelelően, mivel más- más fejlettségi 

szinten állnak, a megfelelő módon segíteni. Tudnunk kell azt, hogy a kialakult 

barátságok még nem erősek, törékenyek, többnyire az adott helyzettől függők.  

Játék közben a gyermekek beszélgetnek egymással és a felnőttekkel. Fejlődik 

kommunikációjuk. Az átélt öröm fejleszti beszédkedvük kialakulását. Fejlődik 

szókincsük, jártasságokat szereznek különböző beszédhelyzetekben. A felnőttek 

szerepe hogy ők maguk is mintát nyújtsanak a gyermek számára, valamint 

elősegítsék a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését. 

 

A különböző játékok, különböző játéktereket igényelnek, ennek következtében 

állandóan változnak, az adott tevékenységi formákhoz igazodva.  

Játékukhoz esztétikus eszközöket biztosítunk. Úgy válogatjuk, hogy igazodjon a 

gyermekek életkorához, az egyes gyermekek játékszükségletéhez, segítsék elő a 

sokoldalú fejlődést, fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra 

serkentsenek. Hagyjuk, sőt ösztönözzük, hogy játékuk során saját fantáziájukra is 

hagyatkozzanak, hogy ők válasszák meg maguknak az eszközöket. A 
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játékeszközök motiválják, gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. Bármi, ami 

biztonságos, a gyermek játéka lehet. A gyermeki fantázia kibontakoztatását 

leginkább a különböző anyagféleségek, a „bármi lehet belőlük anyagok” segítik: 

homok, víz – a csoportszobában is –, kavics, termések, magok, fa, karton, bőr stb.  

 A játékszerek választásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 tartósak, tisztíthatóak, esztétikusak legyenek,  

 színben, méretben megfeleljenek a gyermek igényeinek,  

 keltsék fel érdeklődését. 

A játékokat a gyermekek számára elérhető helyen helyezzük el. 

Nyugodt légkör biztosításával az elmélyült játék feltételeit teremtjük meg. A 

játékhoz szükséges eszközöket folyamatosan biztosítjuk, ötletek, lehetőségek, 

helyzetek teremtésével a sokszínű játék kialakulását segítjük elő. Az egyéni 

élményeken túl közös élményszerzési lehetőségeket, szituációkat teremtünk, 

melyeket a gyermekek játékuk továbbfejlesztéséhez felhasználhatnak. 

Legfontosabb elvünk, hogy a gyermeki játék önállóságát tiszteletben tartjuk, de 

szükség esetén bekapcsolódunk a játékba, és együtt játszunk gyermekeinkkel. 

Tiszteljük a játék spontaneitását. 

 

A 3-4 éves gyermek gyakorló játékot játszik, valamilyen cselekvést ismétel, ez 

adja számára az örömöt a játékban. Tevékenysége nem igényel irányítást, viszont 

figyelemmel kísérjük, hogy új lehetőség adásával, egyéb segítséggel a 

rendelkezésére álljunk. Segítjük játszóhelyeik kialakítását, biztosítjuk az 

elmélyült, háborgatás nélküli tevékenykedését. 

 

A szerepjáték jellemzően a 4-6 éves korú gyermek játéka. A gyermek játékához 

már társra van szüksége, alakulnak társas kapcsolataik. Meg kell értenünk azt, 

hogy az adott szituációban mit vár el tőlünk felnőttől. A gyermek szerepjátékának 

megfigyelése támpont számunkra a gyermek minél sokrétűbb megismerésében. 

Támogatjuk „szervezkedéseiket”, bátorítjuk önállósodásukat. 

 

Lehetővé tesszük, hogy a családban, az óvodában; tágabb természeti és társadalmi 

környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra átélhessék 

játékidőben is. Játék közben az illemszabályokat is közvetítünk feléjük. 

Folyamatosan alkalmazkodunk a gyermekek állandóan változó magatartásához, 

elképzeléséhez, nem ragaszkodunk a játszóhelyek általunk kialakított rendjéhez, 

hanem segítjük, támogatjuk az éppen aktuális játékhoz szükséges hely 

kialakítását. 

  

Óvodásaink körében nagyon kedveltek az értelemfejlesztő társas- és 

szabályjátékok, amiket a felnőtt direkt irányításával végeznek. A dominó, a 

kártyajáték, a kirakók, a logikai játékok, stb. nagy sikerélményt biztosítanak a 

gyermeknek. Alakul szabálytudatuk, a játékban megjelenik a versengés, nyerni 

akarás, alakul szabálytartásuk. Fontos számunkra, hogy olyan szabályjátékokat 
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ismertessünk meg velük, ami életkoruknak, képességeiknek megfelelő, hisz a túl 

nehéz feladatok elkedvetlenítik a gyermeket.  

A gyermekek konstruálásánál célul tűzzük ki, hogy minél változatosabb 

aktivitásra késztessük őket, valamint törekszünk alkotásaik továbbfejlesztésére, 

pontosítására ösztönözni őket. Szem előtt tartjuk az életkori sajátosságaikat, 

fejlettségüket. 

 

A játék fejlesztő hatását csak a megfelelő feltételek biztosításával valósíthatjuk 

meg. Fontosnak tartjuk az együttélés szabályainak, szokásainak kialakítását. Nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermek elmélyülten játszhasson, legyen ideje 

elképzelései megvalósítására. A megfelelő hely és időtartam biztosítása a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt fontos.  

 

Feladatunk a család és az óvoda közötti összhang megteremtése a 

játékfelfogásban és a gyermeki játékhoz való viszony kialakításában. Bevezetjük a 

szülőket az együttjátszás szabályaiba és lehetőségeibe. Megismertetjük őket a 

hagyományos és modern játékok készítésével és a velük való játszással. Segítünk 

a játékeszközök kiválasztásában, a játék feltételeinek megteremtésében. 

Felismertetjük a szülőkkel az együttjátszás jelentőségét, szépségét. 

 

6.3. Anyanyelvi nevelés, beszélő környezet 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése beszélő környezettel, szabályközvetítéssel az 

óvodai tevékenység egészében jelen van. 

Megismertetjük a gyermeket a nyelv szépségével, kifejezőerejével. 

A helyes nyelvhasználattal megalapozzuk a biztonságos önkifejezést. 

 

Az anyanyelvi nevelés célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a 

nevelőtevékenység egészében. 

 

Az anyanyelvi nevelés komplex folyamat, jelen van a gyermekek minden 

megnyilvánulásában, tevékenységében, ezért nevelőmunkánk fontos része.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek gátlások nélkül, bátran, érthetően, tisztán 

beszéljenek; iskolás korukra megfelelő biztonsággal fejezzék ki magukat: 

gondolataikat, élményeiket, környezetükhöz való viszonyukat.  

 

Az anyanyelvi nevelés általános feladatai: 

 A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése beszélő környezettel. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.  
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 Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság 

megalapozása.  

 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.  

 Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy 

összefüggő beszéd) fejlesztése. Kommunikációs (verbális, nem verbális) 

jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, 

differenciált fejlesztés alkalmazásával. 

 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció 

területén. 

 A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, 

képességfejlesztés megvalósítása. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek 

differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában. 

A beszédnek nagyon fontos szerepe van ismereteik, képességeik fejlődésében, 

társas kapcsolataik alakulásában. 

A beszéd szorosan kapcsolódik a kommunikációhoz, tágabb értelemben a 

szocializációhoz, a gondolkodáshoz valamint az önkifejezés fontos eszköze  

Az óvodába lépéssel, a társak felé fordulással a kommunikációs lehetőségek tere kitágul. 

Igyekszünk megismerni egyéni beszédképességeiket, szókincsüket, beszédkedvüket.  

Nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkört, és olyan érzelmi biztonságot 

próbálunk biztosítani számukra, amelyben önmaguktól megnyílnak.  

Kötetlen, vidám beszélgetésekkel igyekszünk beszédkedvüket fokozni. 

Óvodáskoruk elején érzelmi biztonságot nyújtunk kétszemélyes játékokkal. 

A különösen szorongó, gátlásos, beszédükben valamilyen okból gátolt gyermekek 

odafigyelést igényelnek. Fontos hogy kellő figyelmet fordítsunk a beszélgetésre, 

meghallgatásra, személyes törődésre. Ehhez sok-sok dicséret, buzdítás 

elengedhetetlenül szükséges. 

 

Az óvónő és az óvodában dolgozó felnőttek beszéde, viselkedése, beszéd közbeni 

magatartása mindvégig minta lesz a gyermek számára. A család mellett ők 

fejlesztik leghatékonyabban a gyermek beszéd- és kommunikációs képességét. A 

társak felé forduláshoz, a kapcsolatok alakulásához a differenciálódáshoz, 

fejlődéshez, ahhoz hogy a gyermekek bátran megnyilvánuljanak, elmondják 

örömüket, bánatukat, meséljenek, szívesen beszélgessenek egymással s a 

felnőttekkel is, sok időre, türelemre az óvónéni empatikus magatartására van 

szükség. 

 

Változatos élményeket és tevékenységeket biztosítunk számukra, melyek során 

tapasztalatokat szereznek tárgyakról, jelenségekről, cselekvésekről, mozgásokról 

stb. és ezek szóbeli kifejezéseiről. Új szavakkal, fogalmakkal bővül szókincsük.  

Elmondják gondolataikat, élményeiket, kérdések és válaszok fogalmazódnak meg bennük.   

Mi felnőttek mindig készek vagyunk meghallgatni őket, válaszolni kérdéseikre. 
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Különböző anyanyelvi játékokkal - melyek kellemes, vidám színfoltjai a 

mindennapoknak -, játékosan fejlesztjük beszédtechnikájukat, hallásukat, 

gondolkodásukat, párbeszédre való képességüket; ügyesítjük hang- és 

beszédképző szerveiket. 

A nyelvi játékokat koruknak megfelelően nehezítjük. 

 

6.4. Verselés, mesélés 

 

Az óvodai nevelés páratlan eszköze a mese.  

Ez az a beszédmód, amire egy hét éven aluli kisgyerek tartósan, kényszerítés 

nélkül figyelni tud. 

Felkeltjük az irodalmi érdeklődést a korosztálynak megfelelő irodalmi művek 

megismertetésével. 

A megfelelő anyagválasztás, a kifejező előadásmód, az irodalom-nyelvi, 

stilisztikai eszközök kihasználása fontos a gyermekek beszédkommunikációjának 

fejlődése, fejlesztése érdekében. 

Ritmusa, képi ereje, folyamatossága, hangulata fogva tartja a képzelőerőt, és 

minden másnál jobban a felnőtthöz kapcsolja az óvodás hallgatóságot. 

A mese a teljes világ tükörképe.  

A mese, vers anyag megválasztása során a multikulturális és interkulturális 

integráció jegyében, a csoportösszetételt figyelembe véve más népek, etnikai 

csoportok irodalmát is bemutatjuk a gyermekeknek. Ha lehetőség van, erre 

autentikus előadót is megkérünk. 

A mesék beszédnevelő, én megerősítő és a személyiséget összerendező hatása 

felbecsülhetetlen. Nevelő hatása mélyen átjárja a gyermek személyiségét.  

A természethez való kötődéshez az irodalmat is segítségül hívjuk. Növényekről, 

állatokról tanulunk mondókákat, verseket, és a témába illő meséket tervezünk, pl. 

a délutáni csendes pihenőre is. Évente egy alkalommal mesemondó versenyt 

szervezünk, amelyen a kiválasztott mesék növényekről, állatokról szólhatnak. 

 

Az irodalmi élmény nyújtása során a beszédfejlesztő módszerek változatos 

formái, az anyanyelv gazdagságának ismerete, a beszédészlelés 

/megértés/reprodukció fejlesztése (helyes légzés, tiszta kiejtés, artikuláció, 

beszédtempó, hangsúly, verbális és nem verbális jelzések, interakciók 

megjelenítése), mind-mind fontos óvónői feladatok közé tartozik. 

A vers, a mese sajátos szóhasználatával, szókapcsolataival, kifejezéseivel, az írói 

eszközök gazdagságával ösztönözzük gyermekeink szóbeli kifejezőkészségét, 

gyarapítjuk szókészletüket, fejlesztjük szójelentés-megértésüket. Népmeséinkkel 

tanítunk az emberi együttélés törvényeire is, amely a gyermekek erkölcsi 

fejlődésére is kihat. Ezt a mondanivalót csak az igazán nagy mesék, többnyire a 

népmesék hordozzák, de fontosnak tartjuk a klasszikus és kortárs irodalmi művek 

alkalmazását is az óvodai élet mindennapjaiban. 
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Gyermekeink mindennapos igénye a mese és a vers.  A mindennapos mesélés, 

mondókázás megvalósítása az egyik legfontosabb feladatunk. 

Megalapozzuk az esztétikai, irodalmi fogékonyságukat a mesélés, verselés, 

mondókázás mindennaposságával, az anyag igényes válogatásával anyanyelvünk, 

szülőföldünk szeretetére neveljük őket. 

Minden nap mesélünk vagy verselünk valamilyen formában, reggel vagy délben, 

elalvás előtt vagy délután. Figyelembe vesszük az irodalmi alkotások 

hangulatteremtő hatását.  

Stílusunkat annak függvényében alakítjuk, hogy a gyermekeket aktivitásra 

ösztönözni, vagy pedig elalvás előtt megnyugtatni kívánjuk. 

A szülővel való találkozások során felhívjuk a figyelmét arra, milyen fontos ez a 

fajta együttlét is. 

 

A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás megvalósításakor ügyelünk a 

gyermekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör megteremtésére. 

Feladatunk, hogy az életkoruknak, nyelvi fejlettségüknek, érdeklődésüknek 

megfelelő irodalmi alkotásokat válasszunk. 

 

Tekintettel arra, hogy az óvodások kedvelik a gyakori ismétlést, többszöri 

feldolgozást, különböző anyagok, eszközök barkácsolási lehetőségek 

biztosításával elősegítjük a kitartó érdeklődés fennmaradását, újraéledését.  

Ezeket az alkalmakat a gyermekek kihasználják arra is, hogy az általuk ismert 

alkotásnak más befejezést adjanak, vagy újra írják a cselekményt. Ösztönözzük a 

gyermekeket saját mese és vers alkotására, hiszen ez önkifejezésük egyik módja 

lehet a mozgás és ábrázolás mellett. 

Az egész napra kiterjedő tevékenységgel lehetőséget biztosítunk az önálló vers- és 

mesemondásra.  

 

Főleg kiscsoportban nagy jelentőségű - a testi kapcsolat iránti gyermeki igény 

kielégítésén túl -, hogy sok simogatót, tapsoltatót, lovagoltatót tervezünk 

munkánk során.  

Ezeknek ritmusa, lüktetése, egyszerű szövege az irodalmi élmény mellett 

megnyugtatóan hat a gyermekre.  

Építünk a családi körből hozott mondókákra, versekre, mesékre.  

Az évszakok változásaira, ünnepekre felfűzött alkotásokkal, állat- illetve 

láncmesékkel, jeles írók, költők verseivel, történeteivel elősegítjük, hogy a 

gyerekek önmagukról és környezetükről szerzett ismeretei gyarapodjanak.  

 

4-5 éves korban a gyerekek kedvelik a közvetlen környezetükben felbukkanó 

állatokat, jelenségeket megszemélyesítő, felismerésüket elősegítő alkotásokat.  

Ezek lehetnek mondókák, hangutánzó mesék, versek, párbeszédes játékok.  
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Játék közben mondókákat és rövidebb verseket gyakran mondogatunk a gyermekekkel.  

Prózai állatmesék, halmozó és láncmesék mellett, egyre több egyszerű szerkezetű 

tündérmesével ismertetjük meg őket. 

 

5-6-7-8 éves korban a korábban megkedvelt mondókákat, verseket, meséket 

gyakran ismételgetjük a gyerekekkel. További tréfás mondókákat, kiszámolókat, 

párválasztókat, felelgetőket ismertetünk meg velük.  

Tréfás mesék mellett a nagy tündérmeséket is szívesen hallgatják.  

Az irodalmi anyagot úgy állítjuk össze, hogy az tartalmaz mondókát, verset, 

mesét, elbeszélést, folytatásos történetet. A gyerekek mindig izgalommal várják a 

történet folytatását a nap bármely szakában, vagy másnap reggel.  

 

Gyermekeink élményvilágára építve választjuk ki azokat a verseket, melyeket 

gyakran és nagy kedvvel ismételgetnek. 

Polcainkról különböző mese és versgyűjteményekből válogathatnak. 

Feladatunk, a gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és 

mesealkotás megalapozása változatos módszerek alkalmazásával. Például: 

mesealakok, szituációk megjelenítése dramatizálással, bábozással, ismert mese 

befejezése, mozgásos átváltozás, utánzás, mimetizálás, felnőtt által megkezdett 

mese befejezése, mese kiegészítés, átalakítás, fantázia játékok, gyermek meséje 

egy-egy ismert mesehősről, mese szerkesztése megadott címről, ismert mese 

feldolgozása kérdések alapján, képolvasás, közös vagy egyéni beszélgetés, 

mesemondás különböző eszközökhöz kapcsolódva ismert mese követésével. 

A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálása fejlődésének 

elősegítése az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. Például: mesebefejezés 

rajzzal, tematikus ábrázolás ismert meséről, saját mesekönyv, meseillusztráció 

készítés kedvenc meséhez. 

 

Kedvelt tevékenysége a gyerekeknek a bábozás, a dramatizálás.  

Mindkettő szorosan kapcsolódik a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. 

A báb felfokozott játék, a gyermek szeme előtt megelevenedő mese. 

Bábjátékunkkal segítünk a gyermekeknek azokat az élethelyzeteket megoldani, 

amivel óvodás korúk körül szembetalálják magukat. Lehetőséget adunk számukra, 

hogy átalakítsák, a maguk ízlése szerint fejezzék be az elkezdett mesét. 

A báb közvetlen pedagógiai hatását tudatosan megtervezzük: 

 felhasználjuk a "dackorszakát" élő gyermek reakcióinak feloldásához 

 rávezetjük őket a jó és rossz magatartási formák különbségére 

 felhasználjuk érzelmi zavarok levezetésére is. 

 a látvánnyal gyermekeink esztétikai fejlődését is befolyásoljuk. 

 beszoktatási időszakban oldjuk a feszültséget 

 

3-4 éves korban elsősorban a bábu mozgatásával keltjük fel a gyermek figyelmét.  
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A hat éven aluli gyermeknél a megismerés csak akkor igazi, ha azt összes 

érzékszerveivel, minden izomrezdülésével érzékeli.  A verbálisan előadott mese 

komikumát nem biztos, hogy megérti, de a helyzetkomikum láttatásával 

rávezethetjük erre is. 

A csoportszobában van néhány olyan bábu, amit minden nap használunk.  

Ezeket a gyerekek jól ismerik.  

Befogadáskor gyakran az "Ő" segítségükkel vigasztaljuk meg a síró gyermekeket. 

 

Az óvodás gyermekek méretének megfelelő paraván biztosítunk. 

Olyan bábokat készítünk, amik a gyerekek által kedvelt mesék, versek, történetek 

megelevenítésére alkalmasak.  

Közösen készítünk egyszerű sík és fakanál bábokat, díszleteket. Az aktív részvétel 

érdekében ujjbábokat is használunk, hiszen ezzel egyszerűen bekapcsolódhatnak a 

mesélésbe. 

A kesztyűbáb mozgatása nagy ügyességet és gyakorlatot igényel, és nem 

kifejezetten alkalmas gyermekek bábozására, de azért egy-két, a gyermekek 

kézméretének megfelelő bábbal, próbálkozásaikat bátorítjuk. 

 

Az óvodás gyermek bábjátékának legfőbb feltétele a spontaneitás, ezért mindig 

ügyelünk rá, hogy túlzott irányítással nehogy elnyomjuk.  

Az esetleges irányítás csak a játékszituáción belül történik. 

Így a gyermek sokkal bátrabban fejezi ki gondolatait, érzelmeit, figyel társára, 

alkalmazkodik hozzá. 

 

A bábuval való játék örömteli mozgásos tevékenység, mely fokozatosan halad a 

széles, lendületes mozgáson át a finomabb, aprólékosabb, rendezettebb mozgások 

felé.  

Ha lehetőséget biztosítunk a bábmozgatás rendszeres gyakorlására a gyermekek 

mozgását is fokozatosan szebbé, harmonikusabbá változtatjuk. 

Tevékenykedésük közben énekes, zenés játékok bábozásakor ritmusérzékük is fejlődik. 

Fejlesztjük a gyermek szem- kéz koordinációját, finommotorikáját, bizonyos 

testrészeinek ismeretét. 

Saját testéhez viszonyítva a báb mozgatását végezve fejlődik észlelése, látása. 

Tevékenység közben használja az általa ismert verbális kifejezéseket is.  

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a hangutánzásnak és a különböző érzelmi 

állapotok kifejezésének hanglejtéssel, hangszínnel és a beszéd gyorsaságával.  

Minderre saját mesélésünkkel, bábozásunkkal példát adunk gyermekeinknek. 

 

 

A dramatizálás gyermekeink azon igényéből fakad, hogy újból átéljék, kivetítsék 

mindazt, ami a megismert irodalmi alkotásból számukra jelentős.  
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Dramatizáláskor saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. Egy 

ismert vers vagy mese eljátszása mindenképpen irodalmi háttérrel rendelkezik, és 

irodalmi tevékenységet rejt magában.  

 

 Gyakran - játékidőben is biztosítunk lehetőséget a dramatizálásra, gyermekeink 

beleélő képessége, helyzetfelismerése fejlődése érdekében. 

Mindig figyelemmel kísérjük, ha maguk kezdeményezik ezt a tevékenységet, és a 

háttérből, finoman segítjük őket eszközökkel, ötletekkel, előre lendítő 

kérdésekkel. 

A mimika, a gesztus fontosságát már mesélés közben is kiemeljük, példánk a 

dramatizálás közben a gyermekeket az utánzásunkra készteti.  

Az elhelyezett tükör segíti, hogy lássa magát jelmezbe öltözve, mozgás 

közben. 

Fejlesztjük egyre finomodó mozgásukat, saját testükről alkotott képüket.  

Segítünk megismerni testrészeiket és az azokkal végezhető mozgásokat. 

Finomodik látásuk, hallásuk. Finomítjuk látásukat, hallásukat: 

Az egymással történő párbeszédek során példát adunk arra, hogyan kell 

kapcsolatot tartani, teremteni a társsal, a másik emberrel. 

 

Szervezőképességük, alkalmazkodóképességük a szerepek elosztásakor, a játék 

tartalma alatt pozitívan alakul. Igényes alkotásokat választunk.  

A mesék felidézésével fejlesztjük emlékezetüket, a párbeszédek visszaadásával 

gyarapítjuk szókincsüket, árnyaltabbá tesszük kifejezőképességüket. 

 

5 – 7-8 éves korban már képesek rá és igénylik is, hogy a dramatizáláshoz 

szükséges díszleteket, és eszközöket ők maguk készítsék, vagy segítsenek benne.  

Ebben mindenképp igénybe vesszük segítségüket, hiszen közben kiváló 

alkalmunk nyílik a közös játékra, beszélgetésre, az esztétikai nevelésre is.  

Munka közben fejlődik a kéz finommotorikája, a szem-kéz koordináció, a rész-

egész viszonyának felismerése, alkalmazása. 

 

 

 

6.5.  Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

Az óvodai nevelés egészében előforduló mindennapos tevékenység. A gyermeki 

alkotás, a belső képek gazdagítására épül. Bonyolult idegélettani folyamatoknak a 

legintenzívebb szakasza a 3 -7 éves kor, s a vizuális észlelés optimálisan ebben a 

korban alakítható ki. 

A gyermekek az őket körülvevő környezetből a spontán vizuális ingerek és 

tapasztalatszerzési alkalmak hatására élményekkel gazdagodnak. 
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Rajzolás, mintázás és kézimunka során helyet és teret kap minden, ami szép, 

harmonikus, esztétikus körülöttünk. 

Célunk, hogy a gyermekek egyéniségét, személyiségét, érzelmi életének aktuális 

jellemzőit kreativitása által minél jobban megismerjük, elfogadjuk, és kedvező 

irányba befolyásoljuk. 

 

Soha nem a tevékenység során létrejövő bármiféle alkotás a célunk, hanem maga 

az örömteli cselekvés. 

Tapasztalatszerzésre épül a vizuális képességek fejlesztése, amely a játék, 

játékosság eszközeivel juttatja esztétikai élményekhez a gyermekeket. 

 

Feladataink: 

 

 A gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően megismertetni a 

rajzolás mintázás, és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és 

eljárásaival, az ábrázolás eszközeinek használatával. 

  A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játékok eszközeivel, 

a gyermeki ábrázolás ösztönzése alkotó légkör megteremtésével, 

változatos lehetőségek felkínálásával. 

 Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására, esztétikai élmények befogadására. 

 Segíteni a gyermekek téri, formai, színképzetének kialakulását, 

gazdagodását 

 A gyermeki élmény és fantázia világ gazdagításával a saját formanyelv, az 

alakító önkifejezés fejlődésének segítése. 

 Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, a környezet esztétikai 

alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való 

fogékonyság megalapozása. 

 Megismertetni a gyermeket a különböző anyagokkal, az ábrázolás, a 

konstruálás, a kézimunka egyszerű munkafogásaival, az eszközök 

célszerű, biztonságos és takarékos használatával. Az egyes technikákhoz 

kapcsolódó munkafogások, megoldások, az eszközök bemutatása, 

használatuk megnevezése, a gyakorlásra ösztönzést fontos feladatunknak 

tartjuk. 

 

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően olyan ábrázolási 

lehetőségeket teremtünk, amivel előkészítjük, megszerettetjük e tevékenységet. 

 

Munkájuk minőségére hat a környezetük minősége, az élmények gazdagsága, 

érzelmeik. 

Igyekszünk gyermekeinket csak a szükséges mennyiségű, esztétikus, funkciójában 

is szép, harmonikus, de változatos tárgyakkal körülvenni. Az ábrázolás 
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eszközeiként biztosítunk újra hasznosított anyagokat is, az esztétikum határain 

belül. 

Kicsi koruktól fogva bevonjuk őket környezetük szebbé tételébe kedvük, ízlésük 

szerint. 

Folyamatosan tervezünk közös élmény- és tapasztalatszerző kirándulásokat, 

sétákat lakóhelyünk és a szomszédos települések természeti, tárgyi 

érdekességeinek, nevezetességeinek, szépségeinek megismerésére. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyitott szemmel járjanak, mindent jól figyeljenek 

meg, vegyenek észre. 

 

Sétáink alkalmával össze is gyűjtünk mindent, amit érdemesnek tartunk: szép 

leveleket, terméseket, virágszirmokat, érdekes formájú kavicsokat, tollakat, 

gallyakat, fakérget, csigaházat, rácsodálkozunk egy-egy szép kerítésre, 

virágoskertre, s közben arra törekszünk, hogy a gyermekek ne csak nézzenek, 

hanem minél több érzékszervükkel győződjenek meg azok formai, színbeli, 

nagyságbeli tulajdonságairól. 

 

A gyermekek minél mélyebben érintődnek meg, annál inkább szükségét érzik ezt 

a környezetükkel valamilyen formában tudatni, kifejezésre juttatni. 

A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális 

megnyilatkozásokkal törekszünk a spontán beszéd formáinak fejlesztésére: 

megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző mondatfajták 

használata, aktív és passzív szókincs bővítése, véleménynyilvánítás, döntés, az 

ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, színek megnevezése, magyarázata, a 

barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok megnevezése, kiállítás 

látogatásához kapcsolódó élmények megbeszélése, stb. 

 

Az ábrázoló tevékenységet az anyagokkal, eszközökkel való ismerkedéssel 

készítjük elő. 

A gyermekek kézcsontjainak ésszerű terhelése és alkotó munkájuk eredményének 

minősége érdekében egyaránt fontos, hogy valamennyi eszközünk, anyagunk jó 

minőségű legyen. 

A csoportszobákban könnyen hozzáférhető helyen, szabad polcon helyezzük el az 

ábrázolás eszközeit, a kézimunkához szükséges anyagokat, de ügyeljünk 

biztonságos elhelyezésükre. 

Bárki kedve, elképzelése, ötlete szerint választhat a színes skálából. 

A tevékenységekhez megfelelő helyet, elegendő időt is biztosítunk. 

 

 

Csak játszanak az anyagokkal, eszközökkel, s közben szinte észrevétlenül 

elsajátítják pl. a helyes ceruza-ecsetfogást, a ceruzanyomás erősségére, a vonalak 

közötti tájékozódásra, a tevékenységhez szükséges szokások, magatartás 

kialakítására. Építünk a gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire, 
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ismereteikre. A spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése mellett 

biztosítjuk ezek különböző tevékenységben és élethelyzetekben való 

gyakorlásának lehetőségét. 

 

Ebben az időszakban nélkülözhetetlen a kedvcsináló, biztató szerepünk, hisz a 

tevékenység közben hallott dicséretek, elismerő szavak nyomán teljesebb a 

sikerélményük, nagyobb az örömük, amely fokozza a tevékenységhez fűződő 

pozitív élményeket. Önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése 

fontos feladatunk. 

 

Képalakításnál arra törekszünk, hogy minél többféle tevékenységi formában is 

kipróbálhassák magukat. 

Nagy felület festését a viaszolás technikájával próbáljuk vonzóbbá tenni. 

A színek egymásba folyatásával érdekes, új színek keletkeznek, a tárgyak sajátos 

karaktert kapnak. 

A színek ritmusa, a formák arányai, térbeli helyzete fokozza a felület 

mozgalmasságát, gondolati tartalmát. 

 

Gyermekeink megtapasztalják, hogy a papírra nemcsak festeni, rajzolni lehet, 

hanem lehet gyűrni, szakítani, vágni, ragasztani, sodorni, hajtogatni. 

Mintázási, formázási anyagaink: a gyurma, a só-liszt gyurma, a gipsz és a homok. 

Anyagismereti, tapasztalatokon túl megismerkednek az alakíthatóság 

lehetőségeivel, elsajátítják a gömbölyítés, lapítás, nyújtás, sodrás, anyag-

összedolgozás technikáját. 

 

A formákat a gyerekek idővel összerendezik, tökéletesítik, díszítik, kiegészítik pl. 

kicsípéssel, nyomhagyással, recézéssel, karcolással, ágak, termések, tollak 

beszurkálásával. 

A lisztgyurma megfestésével érdekesebbek, színesebbek lesznek munkáik. 

Ezeket az elkészített tárgyakat, játékuk során folyamatosan használják. 

 

Plasztikai anyagaink között sok érdekes alapanyag szerepel: papírzacskó, 

hullámpapír, flakonok, dobozok, textilhulladék, már nem használt kesztyűk, 

zoknik, természetes anyagok, 

/lopótök, mákgubó, szárazvirág, szalma, gyékény, fakanál/. 

A plasztikák létrehozásához vágást, tömést, varrást, díszítést alkalmazunk. 

 

Mozgásos játékaink során különféle tárgyakból építéssel, összerakással, kisebb-

nagyobb térrészeket alakítanak ki /sátor, torony, vár, házak, alagút/. 

Ezeket lefedik, berendezik, elemeiket rakosgatják, s közben mozognak a tagolt 

térben. 
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Sétáink alkalmával megfigyeljük a szobrokat, épületeket, lehetőségeink szerint 

múzeumokat, kiállításokat, tájházat látogatunk meg ízlésviláguk, esztétikai 

érzékük fejlesztése céljából. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink a szülőföldhöz 

való kötődés alapjaként ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetünket. 

 

A néphagyományt óvodánkban a népi kismesterségek óvodai életkornak 

megfelelő formáival, eszközeivel őrizzük: szövés, fonás, batikolás, pókozás, 

körmöcskézés, nemezelés, gyékényfonás. 

 

Ezen technikákkal funkcionális tárgyakat próbálunk létrehozni - hajpántot, övet, 

karkötőt, az ügyesebbek terítőt. 

 

Karácsonyi ünnepvárás idején közösen mézeskalácsot sütünk, szalma-, gyékény 

figurákat készítünk, húsvétkor a tojásfestés, díszítés különböző technikáit 

próbáljuk ki - viaszolás, berzselés. 

Az ábrázolás legkülönbözőbb formáit minden évszakban alkalmazzuk az 

óvoda udvarán. 

Pálcikákkal, botokkal firkálgatnak, rajzolgatnak a gyerekek a homokban, hóban. 

Ezek az elfoglaltságok kevéssé eszközigényesek, de rendkívül jelentősek az 

eszközhasználat során fejlődő finommotorika terén. Az aszfalt is kínálja magát 

rajzoláshoz. 

Az egyénileg és közösen készített munkák versenyre is inspirálják őket. 

Rajzolnak még nagyméretű csomagolópapírra, az erre a célra kialakított falrészre. 

 

Az udvaron lehetőségük van az ősi magyar játékok alapanyagának megismerésére 

is: homok, fa, kavics, sár. Homokozás közben megismerik az anyag 

formálhatóságát. A száraz homokot szitálják, szórják, lisztezik. Vizes homokból 

várat, alagutat, kemencét építenek, süteményt sütnek, fagyi gombócot készítenek. 

Gömbölyíthetik, lapíthatják, mint a gyurmát. 

A legolcsóbb és legkedveltebb óvodai taneszköz a papír, melynek számtalan 

hasznosítási lehetősége van, s ez környezetkímélő megoldás. 

Felhasználjuk a különböző csomagoló anyagokat, dobozokat, flakonokat, irodai 

papírhulladékokat, szóró és reklámlapokat. Ezek gyűjtéséhez folyamatosan kérjük 

a szülők segítségét. Főként az 5-7 éves korosztálynak rajzversenyeket rendezünk, 

ahol a gyerekek bemutathatják lakókörnyezetüket, növény és állatvilágát. 

Akár az udvaron, akár a csoportszobában a gyermekeink részt vesznek a kollektív 

munkában. 

Megtapasztalják, hogy a közös munkához társakra és eszközökre egyaránt 

szükségük van. 

Kialakul bennük a közös munkavégzés öröme, igénye, együttműködve 

megtanulják magukat és másokat értékelni. 

Erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás és normarendszer megalapozása is 

megtörténik. 
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6.6. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Célunk a zenei képességek fejlesztésén túl, zenét értő és szerető egészséges lelkű, 

kulturált, boldog emberré nevelés. 

 

A zenei nevelés feladata: 

Az óvónő elsődleges feladata a gyerekek zenei élményhez juttatása, zenei 

érdeklődésének felkeltése, az éneklés, zenélés tevékenységének megszerettetése, a 

zenei készségek, képességek kialakítása, fejlesztése, közös énekléssel, vokális és 

hangszeres zene segítségével. 

Az énekes népi játékok, az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A zenei kreativitás 

fejlesztése (mozgás rögtönzés zenére, dallam, ritmus variációk kitalálásának 

ösztönzése stb.) az önkifejezés újabb csatornáját nyitja meg a gyermekek előtt. 

 

A gyermekek zenei élményei nagyban hozzá járulnak a 3-6-7 éves korú 

gyermekek számára is átörökíthető néphagyományok ápolásához, a jeles és zöld 

napok megünnepléséhez. 

 

A zenei önkifejezés eszközei, a zenélés „szerszámai” már óvodás korban nagy 

hatással vannak a gyermekekre. Különösen az általuk készített hangszerek 

nyújtanak igazi zenei sikerélményt. Összegyűjtjük a természetben előforduló 

anyagokat, és a gyermekek fantáziájára bízzuk, hogy minél érdekesebb 

hangszereket készítsenek, használjanak. 

 

Biztosítjuk a gyermek meglévő tapasztalatainak építését, a szerzett élmények 

bővítését, különböző élethelyzetekben való gyakorlását.  

Megismertetjük a gyerekeket a népi zenei kultúrával, más népek dalaival, a 

klasszikus zenei szemelvényekkel és az igényesen válogatott kortárs művészeti 

alkotásokkal is. 

Törekszünk az ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetésére, 

a zenei hagyományok ápolására. 

Az ének zene, énekes játék hatással van a gyermek nyelvi-kommunikációs fejlődésére. 

Zenei élményekkel segítjük az attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs 

tulajdonságok kiteljesedését. Fejlesztjük beszéd és zenei hallásukat, zenei 

kreativitásukat különböző grammatikai megoldások, választékos kifejezések, 

párbeszédek, dramatizálás gyakorlásával. Fejlesztjük a beszédszervek koordinált 

mozgását, a beszédtechnikát, fogalomalkotást, szókincsbővítést, gyakoroljuk a 

hangzók helyes formálását és javítjuk a beszédhibákat. Bátorítjuk az egyéni 

megszólalást természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok). 

Az eredményes nevelés érdekében szoros érzelmi kapcsolatot, meghitt légkört 

próbálunk kialakítani a gyermekek között. 
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A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének. 

Ez a közös játék fejlett egyensúlyérzéket, magabiztosságot, választási, döntési 

készséget, irány- és időérzéket kíván, s közben fejleszti az esztétikai, viselkedési 

és magatartási kultúrájukat is. 

Fontos szerepet kap a "véletlen" is a kiolvasók, a párválasztók során, s ez 

megfelelő feszültséget, motiváltságot is eredményez egyben.  

Közben fejlődik esztétikai ítélőképességük is: az egyensúly, a rend, a ritmus, a 

harmónia felismerésének képessége. 

Az óvodai ének-zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak. 

A magyar népdalok, mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható világ. 

Szinte valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet 

megismertethetünk a gyermekekkel. 

 

Az ének-zene és az ehhez tartozó mozgás az óvodai mindennapok része. 

Napközben is bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy 

körjátékok játszására. 

Megalapozzuk a szép, harmonikus testtartást a mozgás és a testtartás 

dalhelyzetekhez való igazításával. 

Minél több időt, helyet biztosítunk a zenei tevékenységek gyakorlásához, ezzel is 

teret adunk a gyermeki fantáziának.  

 

Óvodába történő befogadáskor fontosnak tartjuk a felnőttek játékát ölbeli 

gyerekekkel. 

Az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok örömet nyújtanak a 

gyermeknek, felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai 

fogékonyságát Egyszerre csak egy gyermekkel mondókázunk, ritmusosan 

mozgatjuk, ringatjuk.  

Az anya által ringatás közben keltett kellemes élmény idézzük fel az óvodában a 

hintáztató, altató, höcögtető dalok közben. 

Ezzel testi közelséget biztosítunk a gyermeknek, megkönnyítjük a szülőtől való 

elválást, felkeltjük zenei érdeklődésüket, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. 

 

A legkisebb gyermekeknél sajátos az új dal tanulásának a módja. 

Több napon keresztül hallják az új dalt, így lassan emlékezetükbe vésődik. 

A gyermekek számára először olyan játékot választunk, amit körbesétálás nélkül 

állva vagy ülve el tudnak játszani, később az év végéig körben járni is 

megtanulnak. 

 

Az egyszerű körjátékokat bonyolultabb mozgásokkal /guggolás, taps, 

visszafordulás, páros körben járás/ bővítjük. 

A dal ritmusa, lüktetése önmagában is mozgásra serkent. 
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A nagymozgások fejlesztésére számtalan lehetőség adódik. 

A dal belső szerkezete, karaktere szerint rendszeresen változik a mozgás tempója, 

ritmusa, iránya is. 

Több szereplővel, komplikáltabb mozgással vagy a téri tájékozódást fejlesztő 

játékokkal is megpróbálkozunk. 

Alkalmazunk hidas - ludas formákat, dupla körforma, csoportos fogócska, 

gyarapodó játékformákat is. 

A nagymozgások fejlesztéséhez hasonlóan számtalan finommozgásos feladatot 

adunk a gyerekeknek. 

Rengeteg finommotorikát fejlesztő mozgásformát használ a gyermek a különböző 

hangszerek használata, az eszközök - ruhák- érintése, kezelése közben. 

Gondoskodunk ezen tárgyi eszközök hozzáféréséről és biztonságos elhelyezéséről 

is.  

 

Bármely dalos játék vagy mondóka mozgásanyagának, játékának elsajátítása 

közben megnevezésre kerülnek a testrészek, mellyel a testvázlat, testfogalom 

kialakulását segítjük elő. 

A lateralitás, a test zónáinak tudatosítása a páros játékokban, tánc közben 

természetes módon fejleszthető. 

A gyermekek fejlődésének megfelelően felhasználjuk az érdeklődésükből fakadó, 

spontán ötleteket, engedjük, hogy önállóan is kitaláljanak egy-egy mozdulatot, 

játékhelyzetet vagy játékot. 

 

Tervszerűen és céltudatosan szoktatjuk már a 4 - 5 éveseket a zenehallgatásra. 

A zenei hanganyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzeti, etnikai 

kisebbségi nevelés keretén belül a gyermekek hovatartozását is. 

Az ének-zenei nevelés anyaga a magyar népi mondókák és dalok mellett, más 

népek dalait is felöleli. 

A migráns gyermek esetében és az etnikai kisebbség ének és zenei kultúrájának 

elfogadásában kérjük a szülők együttműködését, hogy olyan –népi mondókát, 

gyerekdalt, körjátékot mutassanak be, amely a saját kultúrájukra jellemző. 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy az eltérő értelmi képességű gyermekeket a saját 

fejlődési tempójukban, fejlettségi szintjüknek megfelelően fejlesszük tovább. 

A dalanyag válogatásakor, a készség-, képességfejlesztés tervezésekor figyelembe 

vesszük a kiemelkedő képességű, és a lassúbb értelmi fejlődésű gyermek szintjét. 

A színesen előadott dalokkal, hangszerjátékkal nemcsak a figyelmüket kötjük le, 

hanem igazi örömöt, esztétikai élményt is nyújtunk számukra. 

Érzelmeket keltünk bennük a zörejek, zenei effektusok hangoztatásával. 

 

Gyakran előfordul, hogy a gyermek szöveget és dallammotívumot ötletszerűen 

összerak, válogat, szótagokat egy ismert dal ritmusára igazít. 

Hatéves korig megtanítjuk gyermeket kis hangterjedelmű dalok tiszta éneklésére, 

jó szövegkiejtésre, csoportos és önálló éneklésre. 
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Változatos járással, játékos mozdulatokkal érzékeltetjük a dalok, mondókák 

egyenletes lüktetését és ritmusát. 

Megfigyeltetjük a magas - mély, az erős - halk, valamint a gyors - lassú közötti 

különbséget is többféle variációban. 

A gyerekeknek örömet szerez a dalok felismerése, a kifejezéseket értelmesen 

használja, mozdulatait, énekét irányítani tudja. 

 

Folyamatosan gyűjtjük a munkánk során felhasználható dal- és énekes játék, az 

igényes zenehallgatási anyagot, a zenei élménynyújtás lehetőségeit biztosító 

tevékenységeket, játékokat, eszközöket.  

 

 

 

6.7. Külső világ tevékeny megismerése 

 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során életkorának megfelelő tapasztalatokat 

szerez a szűkebb és tágabb természeti- emberi-tárgyi környezet formai, 

mennyiségi, téri viszonyairól. 

A megismerő tevékenység alapja a megismerési vágy, ami cselekvésre sarkallja a 

gyermeket. A világot pontosan, valóságszerűen megismerni a kép, a cselekvés, a 

szó egységében lehet. 

A gyermeket érzelmei határozzák meg. A valóság felfedezése során pozitív 

érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok 

védelmét, az értékek megőrzését, valamint megerősödik önkifejező ereje, 

önérvényesítő törekvése. Olyan tapasztalatokat szerez, amelyek fejlesztik erkölcsi 

érzékét, szokásrendszerét. 

A gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, a közvetlen 

megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építünk a folyamat irányításánál. 

Programunk célja az, hogy segítséget nyújtsunk a gyermeknek ahhoz, hogy a 

világot megismerje, megértse a maga egészében.  

Feladatunknak tartjuk, hogy megszerettessük vele környezetét, ezáltal 

környezettudatos gondolkodását alakítani, formálni tudjuk. Tudatosítjuk benne, 

hogy maga is alakíthatja azt, de nem tehet kárára. Az ehhez szükséges eszközöket 

biztosítjuk számára. 

 

Témaválasztásainknál a lakóhely, a lakókörnyezet sajátosságaihoz igazodunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék meg szülőföldjüket, kötődjenek hozzá. Ennek 

alapja a szűkebb környezet megismertetése. Találkozzanak 

néphagyományainkkal. Más családok szokásait megismerve, tanulják meg 

tolerálni azt.  
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Természet- társadalom- ember 

 

A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a 

tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni, természet 

közeli élettel, a természet, a környezet szeretetének bizonyításával példát mutatva. 

Azt kell benne megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és 

milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása 

szempontjából.  

Legfontosabb feladatunk megismertetni a gyermeket azzal a természeti 

környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmét annak értékeire és szépségeire.  

Ez képezi majd az alapját a később kialakuló természetismeretnek. A fák, a 

virágok, az apró kis állatok megannyi ismeretet, feladatot jelentenek a 

kisgyermeknek. 

A tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a tanulási 

folyamatokat legtöbb esetben a szabad természetben, vagy az óvoda 

környezetében, udvarán szervezzük, tevékenységbe ágyazottan.  

A sétákkal, a kirándulásokkal, az óvoda udvarán és kertjében vagy az élősarokban 

végzett tevékenységekkel tanulási, tapasztalási lehetőségeket kínálunk a 

gyermekeknek.  

Komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos 

megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juttatjuk a természetben végbemenő 

folyamatokról és összefüggésekről.  

 

Már az óvodában igyekszünk felkészíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban 

élünk, amelyben különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett.  

Meg tudjuk éreztetni a gyermekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját 

lelkiismeretének megfelelően dönteni.  

A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben 

tartásával arra neveljük a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat.  

Mindez pedig a társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez 

feltétlenül szükséges.  

Idetartozik mások (idősebbek, felnőttek, társak) tisztelete és szeretete is. 

Ilyen pedagógiai légkörben fejlesztjük gyermekeink ítélőképességét, és 

természetes viselkedési formájukká válik a más felfogásokkal szembeni 

tolerancia.  

Ugyanakkor lehetőséget adunk az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának 

növelésére. 

 

Születéstől - felnőttkorig 

 

A természet - társadalom - ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a 

nevelés egészében jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek 

újrajátsszák életüket.  
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Újraélik az óvodában mindazt, amit a mindennapokban, a családban, az óvodában 

vagy a tágabb környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak.  

A környezettel való szoros kapcsolat, az életfolyamatok újrajátszásakor nemcsak 

arra adunk lehetőséget a gyermeknek, hogy a benne levő feszültségek 

feloldódjanak, hanem elősegítjük számára a későbbi bekapcsolódást, 

szocializálódást. 

 

A szokások elsajátítását, a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges 

magatartásformák kialakítását játékosan valósítjuk meg, a gyermekek 

érdeklődésének és igényeinek figyelembevételével.  

Ez a komplex foglalkozás hagyományos értelemben nem is nevezhető 

foglalkozásnak, hiszen játékidőben, szabadidőben vagy a nap bármely 

időszakában megvalósíthatjuk az itt jelentkező feladatokat. 

 

Óvodai nevelőmunkánk során az ismeretek közvetítésével, a közösen átélt 

élményekkel tudjuk megalapozni, lerakni a hazaszeretet csíráit, alapozni a 

természetes műveltséget, a nemzeti és népi hagyományok ápolását, továbbvitelét. 

Elsősorban a családra, szűkebb társadalmi környezetre támaszkodva tudjuk ezt a 

feladatunkat megvalósítani, sok esetben vállalva a kezdeményező szerepet. 

 

A " néphagyomány őrzését" erőltetés nélkül, a településünkre jellemző 

hagyományok megismertetésével és gyakoroltatásával valósítjuk meg. /szüret, 

Bányásznap, valamint a városokban is fennmaradt népszokások/ 

Hagyományok által őrizhetjük meg mindazt a tudást, tapasztalatokat, melyeket 

elődeink felhalmoztak 

 

A témakörök (természeti és társadalmi) több ponton kapcsolódnak, összefüggnek 

egymással.  

Séták, kirándulások alkalmával természetes módon megismertetjük és 

gyakoroltatjuk a gyermekekkel a helyes közlekedést.  

 

A Kompetenciaalapú programmal működő csoportokban komplex fejlesztési terv 

felosztása az ősmagyarok, a magyar kultúra jelképrendszerét követi: 

 Levegő: július, augusztus, szeptember 

 Tűz: október, november, december 

 Víz: január, február, március 

 Föld: április, május, június 

A négy komplex fejlesztési terv három Fejlesztési téma köré csoportosul: 

 Család 

 Élő és élettelen 

 Közösségi nevelés 
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A nem Kompetenciaalapú program alapján dolgozó csoportok óvodapedagógusai 

saját belátásuk alapján felhasználják, színesítik a bevált elemekkel ezt a 

kezdeményezett tevékenységi formát is. 

 

Az felfűzhetjük az évszakok folyamatos megfigyelésére - nemcsak az állatok, 

növények, időjárás, öltözködés összefüggéseit, - hanem a hozzá kapcsolódó 

ünnepeket, népszokásokat is. 

3 -4 éves korban a színekkel is külön foglalkozunk.  

Az állatok témakörben a csoportosítást még mesterséges szempontok alapján végeztetjük 

el. 

Csak 5-6-7 éves korban kezdjük el környezetük, élőhelyük szerint csoportosítani. 

Ugyancsak ebben az életkorban képezünk összefüggő témaköröket az óvoda 

környéke (tájékozódás), az emberek munkája (foglalkozások), nagycsoportosok 

vagyunk - iskolások leszünk (perspektíva) résztémákból. 

 

A környezet megismerésére nevelés témái kevésbé behatároltak.   

Szinte kínálják a valóság megtapasztalásának, a játékos cselekedtetésnek, 

tevékenykedtetésnek a lehetőségét. 

 

Ezek a komplex kezdeményezett tevékenységi formák magukba foglalják a 

testápolástól a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazt, ami a 

gyermekeknek támpontot nyújthat a környezetében levő szabályok 

megismeréséhez és gyakorlásához. 

Mikrocsoportos foglalkozások szervezésekor a kisebb létszámból adódóan 

nagyobb lehetőségünk nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás 

megvalósítására.  

 

Igyekszünk a gyermeket a természetes beszéd és kommunikációs kedv 

fenntartásában ösztönözni, kiaknázva kíváncsiságukat, megválaszolva 

kérdéseiket. 

A verbális fejlesztés foglalkozásainkon célként és eszközként egyaránt megjelenik. 

A tükör a testséma fejlesztés fontos és hasznos kelléke. Segítségével a gyermek 

képet alakíthat ki önmagáról, testéről, általa fejlődik én tudata.  

Ezért célszerű alkalmazni egy nagyméretű tükröt a csoportszobában. 

Séták és kirándulások alkalmával megfigyeljük a természet hangjait, felfigyelünk 

a tárgyak, eszközök által keltett hangokra.  

Felfedezzük a szabályos és szabálytalan ritmusokat, ezeket hangoztatjuk is.  

Mindezzel gyermekeink hallási észlelés,- hangzási analízis-szintézis észlelését fejlesztjük. 

A keresztcsatornák fejlesztését szolgáljuk azzal, ha a tapintással felismert 

tárgyakat azonosítják a látottal, vagy amikor különböző hangforrások képét 

(állatok, tárgyak, környezetünk zajai) felismertetjük hangoztatott zörejek, zajok, 

hangok alapján. 
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Tapintás útján felismertetünk a gyerekekkel tárgyakat, melyek jellemző 

tulajdonságait verbális úton ismertetünk 

  

Feladatunk a tevékenységek megszervezésekor, hogy olyan feltételeket 

teremtsünk a gyermekeknek, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat szerzését 

a természetben.  

Tudatosan törekszünk arra, hogy sok élményt gyűjtsenek saját természeti és 

társadalmi környezetükből.  

Biztosítunk minden eszközt és lehetőséget a természetben való folyamatos 

tevékenykedtetéshez.  

A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg. 

A kellemes, esztétikus közös élmény, amit egy kirándulás vagy séta alkalmával 

nyújthatunk a gyermeknek, - főleg ha az többször megismétlődik (akár családdal 

is) - elindíthatja az óvodás gyermeket a természet szeretete felé. 

Óvodánkban élősarkot, konyha és virágoskertet rendezünk be. Megpróbálkozunk 

kisállatok tartásával is. /akvárium, teknős/. 

Folyamatosan biztosítunk lehetőséget arra, hogy gyermekeink megfigyelhessék az 

évszakokra jellemző jegyeket, a természet fokozatos változásait. 

 

A témák feldolgozása során alkalmazkodunk a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz, az adott életkorban éppen fejlődő funkciójukat erősítjük. 

Szem előtt tartjuk azt az elvet, hogy az óvodai tanulás csak tevékenységbe 

ágyazottan valósítható meg. 

 

Környezetvédelem, természetvédelem 

 

Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekekkel megszerettessük a természetet, és  a 

fenntartható fejlődés érdekében helyezzünk hangsúlyt a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. 

Feladatunk, hogy segítsünk kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, 

amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a demokratikus döntéshozatalra, a természet 

értékeire és a természeti erőforrások megfelelő felhasználására és kezelésére 

 

Ha érzelmi viszonya pozitív, szokásává válik környezetének megóvása. A 

természetvédelem szokásai: 

-         ne szemetelj! 

-         ne zavard a természet élőlényeinek nyugalmát! 

-         ne törd le a növényeket, csak azt gyűjtsd, ami már leesett! 

-         ne bántsd az állatokat! 

Felhívjuk a gyermekek figyelmét a környezetszennyezés káros hatásaira. 

Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy megismerjék a „környezetvédelem jeles 

zöldnapjait” /Állatok, Víz, Föld, Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi 
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Világnap. Ennek következtében felnőtt korában is feladatának érzi majd 

környezete megóvását. 

A gyermek szemlélődése során mindenre rácsodálkozik, mindent tapasztalni szeretne. 

A mi feladatunk, hogy ezt a motivációt kihasználva a természet szépségeit 

megismertessük vele. 

 

A gyermekek a feladatokban aktívan vesznek részt, tapasztalatokat szereznek, 

ezáltal készségeik képességekké alakulnak, fejlődik személyiségük. 

Nagy figyelmet fordítunk a közvetlen tapasztalásra. 

A munkafolyamatok az évszakokhoz szorosan kötődnek, s a szűkebb környezettől 

a tágabb környezet felé haladnak. 

 

 A szervezési feladatok kialakítása során figyelembe vesszük a 

településünk környékén található védett növények, élőhelyek 

megismerését, megfigyelését. 

 

 Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önálló kísérletek végzésére 

/pl. növényhajtatás/. 

 

 Életkorukat figyelembe véve bevezetjük őket a környezetvédelem általuk 

is megérthető feladataiba. 

A környezetvédelemre nevelés feladatait nemcsak a gyermekekkel tartatjuk be. 

Az óvoda minden dolgozójától, s a szülőktől is meg kell kívánnunk a példamutatást. 

Ha környezetvédelmi nevelésünk folyamatosan történik, beleépül 

mindennapjainkba, a gyermekek észrevétlenül kerülnek közel környezetükhöz és 

a természethez. 

A természet, és környezetünk megismerése közben segítjük a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) 

fejlődését, a természet szeretetéhez kapcsolódó szokásrendszerének 

megalapozását.  

Megismertetjük vele szűkebb és tágabb környezetünket, hiszen ez a szülőföldhöz 

való kötődés alapja. Fontosnak tartjuk az életkornak megfelelő, települési 

hagyományok ápolását, gazdagítását. Gyermekeinket úgy befolyásoljuk, hogy a 

tágabb környezetük is pozitív hatású legyen felnőttkori énjükre. 

Ősszel segítenek a gyerekek az udvar rendezésében, a lehullott lomb 

összesöprésében, terméseket gyűjtenek. Télen az összegyűjtött őszi kincsekből 

képeket, figurákat készítenek. Tavasszal babot és más magvakat csíráztatunk, 

ágakat hajtatunk, hogy még szemléletesebbé tegyük számukra a növények 

fejlődését, változásait. Nyáron sok időt töltünk a szabadban, lehetőség szerint 

rövidebb-hosszabb kirándulásokat szervezünk a horgász tóhoz, a Kopasz hegyre, a 

kiserdőbe, stb. Folyamatosan tartunk az óvodában gyümölcs és zöldségnapokat a 

tanév folyamán. A behozott gyümölcsöket megismerhetik, megbeszéljük, milyen 

vitaminokat tartalmaz, mire és hogyan lehet elkészíteni, milyen formában lehet 
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elfogyasztani, segítségükkel el is készítjük az egyszerűbb gyümölcs és 

zöldségsalátákat. 

 

Az eltérő értelmi képességű gyermekeket környezettudatos nevelését a saját 

fejlődési tempójukban, fejlettségi szintjüknek megfelelően kívánjuk 

továbbfejleszteni. Olyan lehetőségeket kínálunk számukra, amelyek az ő 

alternatívájukban is megvalósíthatók, sikert, örömet jelentenek számukra. 

 

A Környezettudatos nevelés jegyében minden csoportban évente egy szabadon 

választott témájú projekt kidolgozását és megvalósítását vállaljuk.  

 

 Környezetünk mennyiségi és formai 

 összefüggései 

 

Ezen a területen az ismerettartalmak komplex kezelésére, a komplex 

kezdeményezett tevékenységek keretén belül megvalósuló fejlesztésre kívánjuk a 

hangsúlyt helyezni.  

 

A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és 

minőségi összetevőire.  

Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Építhetünk ezekre a korai 

tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára fontos, 

érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható.   

 

Az óvodáskorra jellemző gondolkodási sajátosságok (invariancia, állandóság 

hiánya) a matematikai nevelés folyamán is számolunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai 

ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes 

fejlődését biztosító módszerekkel. 

 

A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt 

hoz felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok 

szerzése. 

A perceptuális, a motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése 

együttesen nyújt lehetőséget a matematikai ismeretek és összefüggések 

megláttatására.  

 

A komplex kezdeményezett tevékenységek alkalmat adnak arra, hogy a korábban 

szerzett benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét 

szélesítsük és mélyítsük, a spontán tanultakat rögzítsük.  

Játék és szabadidőben folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek 

alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére akkor, ha mi óvónők képesek 

vagyunk az adódó lehetőségek felismerésére és kihasználására. 
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Feladatunk a matematikai nevelés terén, hogy olyan eszközöket és 

tevékenységeket biztosítsunk, ami felkelti a gyermekek érdeklődését, és 

természetes élethelyzetekben tegyük lehetővé számukra matematikai tapasztalatok 

és ismertek megszerzését.  

Alakítsunk ki pozitív viszonyt a problémahelyzetek megoldásához, alapozzuk 

meg a logikus gondolkodást.     

 

Az óvodáskorra jellemző fejlődésbeli egyenetlenség, a korai családi fejlesztés 

eltérései azt sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet 

jelöljünk meg: 

 

1. Az első szint: bevezetés a matematikába, - általában a gyermek 5. életévéig tart. 

Feladatunk: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakozásának segítése, a 

matematikai szemlélet megalapozása. 

3-4 éves korban is adunk a gyerekeknek matematikai ismereteket, de teljesen 

indirekt módon, játékaikba, mindennapi tevékenységeikbe ágyazva. Használjuk 

előttük a matematikai fogalmakat, így önmaguktól, mindenféle kényszer nélkül 

ismerkednek meg velük. 

2. A második szint: az intenzív fejlesztés szakasza 5 éves kortól, az iskolába lépésig. 

Feladatunk: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátíttatása. Segítjük az 

eligazodást a gyakorlati életben, megkedveltetjük a tevékenykedést.  

 

A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel.  

A gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái 

természetes napi szituációkban megfigyelhetők.  

Tevékenykedés közben a megismerő képességek (érzékelés, észlelés, 

megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, problémalátás, problémamegoldás) 

fejlesztését szinte észrevétlenül megvalósíthatjuk.  

 

Amikor a fejlesztés tartalmát megállapítjuk, kiemelt szerepet biztosítunk a térbeli 

viszonyoknak (irányok és helyzetek), osztályozásnak (főként halmazokkal). 

Megismertetjük a gyermekekkel a matematikai alapműveleteket, alapvető kategóriákat 

 

Tapasztalatokat szerezhetnek: 

Halmazokról - képzésük, összehasonlításuk tulajdonság szerint, 

szétválogatásuk, bontásuk részhalmazokra, 

elemeik sorba rendezése, összemérésük 

becsléssel -párosítással -másolással   

mennyiségek összeméréséről - magasság, hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület, 

szélesség vastagság, bőség 

számosság megállapításáról - kis számok összkép alapján 
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sorba rendezett elemekről - sorszámok 

a darabszám változásairól, 

tükrös alakzatokról - keresésük, előállításuk. 

Tájékozódunk térben és egyszerű síkban.         

 

A komplex kezdeményezett tevékenységek során minden esetben támaszkodnunk 

kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire.  

Vizuális fejlesztést hajtunk végre a "Mi változott meg?" "Mi hiányzik róla?" -játék során.  

A legkülönbözőbb vizuális minták folytatásával fejlesztjük a vizuális ritmus észlelését. 

Vizuális memóriájuk fejlődik azáltal, hogy meghatározott vizuális mintát 

bemutatás után felsorolnak, kiraknak, miközben az elemszámokat fokozatosan 

növeljük, vagy a bemutatás idejét csökkentjük. 

Különböző színű korongokból, egyéb formákból vízszintes és függőleges sorokat 

rakunk ki, mellyel a térbeli viszonyok felismerését segítjük elő.  

A problémahelyzetek megoldása során nemcsak verbális és perceptuális 

fejlesztést hajtunk végre, hanem gyermekeink mozgását és lateralitását is 

erősítjük.   

 

 

6.8. Mozgás, mozgásfejlesztés, egészségfejlesztő testmozgás 

 

A mozgásfejlesztésben található meg a testi, pszichoszociális és értelmi fejlesztés 

tényleges érintkezése. Fontos területe a fejlesztésnek, mert a mozgással 

egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését és 

kibontakozását.  

Célja: megfelelő énkép kialakítása.  

A kisgyerek életkorának leginkább megfelelő tevékenységi formában – a 

mozgásban – gyakorolhatja az életkorára jellemző specifikus énfunkciókat: 

éntudat, autonómia, kompetencia és kooperációra való alkalmasságot. 

A mozgás a gyermekek legtermészetesebb, alapvető megnyilvánulási formája lételeme.   

Az óvodás gyermek fontos életkori sajátossága a nagy mozgásigény, ugyanakkor 

testi fejlődése következtében egyre többféle mozgást tud elvégezni, s egyre inkább 

képessé válik mozgásának tudatos irányítására. 

Mozgásra teremben, szabad levegőn, eszközökkel, eszközök nélkül, spontán vagy 

szervezett formában mindennap lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára. 

Mozgásigényének kielégítéséhez elsősorban idő és tér szükségeltetik. 

 

Célunk: 

A gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése életkorilag a 

legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével, a tervszerű, rendszeres 

mozgással. 

Az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek 

számára lehetőséget biztosítunk a mozgásra a nap folyamán. A játékos mozgás, a 
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torna, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek, a teremben és a 

szabadban, eszközökkel vagy a nélkül, spontán vagy szervezett formában az 

óvodai életünk minden napján jelen van. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a 

mindennapos testnevelés fontosságát, amit nem kötünk időkeretekhez, a nap 

bármely időszakában szervezhetőek. A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a 

gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, 

egyensúlyozás, dobás), és a testi képességeket, mint az erő, gyorsaság, ügyesség, 

állóképesség, társra figyelés. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet 

növekedését, teherbíró képességét, és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos 

szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik 

a gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra 

fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a 

döntést és az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. 

Feladataink: 

 

 Kielégítjük mozgásigényüket, nagy figyelemmel a különböző mozgás és 

mozgásigényükre, illetve ösztönözzük őket a mozgásra, az egyéni 

lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlásával. 

 Maximálisan kihasználjuk az óvoda sajátos feltételrendszerét és 

törekszünk a fejlesztésére. 

 Fejlesztjük testi képességeik kialakulását (erő, ügyesség, állóképesség, 

gyorsaság), egyes szerveik fejlődésének növelését (légző, keringési, csont, 

izomrendszer) 

 Az egészséges életmód kialakítását rendszeres testmozgással segítjük elő. 

 Biztosítjuk valamennyi gyermek számára a változatos, differenciált, 

párhuzamosan végezhető mindennapos mozgás (mindennapos testnevelés, 

testnevelés szabad mozgáslehetőség) élményét. 

 Elősegítjük a mozgáskultúra fejlesztése mellett a térben való 

tájékozódásukat, a gyors helyzetfelismerést, a döntést, az 

alkalmazkodóképességet valamint az akarati tulajdonságok, érzelmi 

struktúrák, szociális képességek alakulását. 

 A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a 

gyermek én-határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, 

alkalmazkodás, kooperáció képessége fejlődésének elősegítése. 

 fejlesztjük a nagy- és finommozgásokat, a szem -kéz, szem - láb koordinációját 

 megerősítjük a dominanciát (kezességet) 

 A mozgásformák megnevezésével segítjük a konkrét mozgásos 

tapasztalatok beépülését a szókincs, a keresztcsatornák és az elvont 

gondolkodás fejlődését  

 Világos, konkrét értékeléssel támogatjuk a pozitív énkép alakulását 

 Mindent elkövetünk a prevenció, s ha szükséges a korrekció érdekében. 

 Elősegítjük a társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak 
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gazdagításával a gyermek én-határainak, a másik észlelésének, az 

önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képessége fejlődését. 

 Fejlesztjük erkölcsi tulajdonságaikat, megalapozzuk a szokás és normarendszert 

 

A mozgásfejlesztés eszközeinek vásárlásakor figyelembe vesszük a kiemelkedő 

képességű, és a mozgáskoordinációs fejlesztésre szoruló gyermek szintjét. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhetjük el, hogy a tőlük elvárható fejlettségi 

szintre jussanak.  Az eltérő értelmi képességű gyermekeket a saját fejlődési 

tempójukban, fejlettségi szintjüknek megfelelően kívánjuk továbbfejleszteni, 

számukra megfelelő eszközök és módszertani támogatással. 

Óvodánkban hagyomány, hogy minden évben ősszel és tavasszal megtartjuk az 

egészségnapot, ilyenkor még nagyobb gondot fordítunk az egészséges 

táplálkozásra és a testmozgásra. 

Lehetőségeinkhez mérten természetjáró túrákat szervezünk a közeli településekre. 

 

Egészségfejlesztő testmozgás 

Olyan tervszerű, rendszeres ráhatás a szervezetre, mely a testgyakorlatok tudatos 

alkalmazásával a személyiség sokoldalú fejlesztését, az egész szervezet 

növekedését, fejlődését biztosítja.  

Fejleszti a motoros képességeket, elősegíti a mozgásos cselekvések szép 

kivitelezését, szórakoztató, élményekben gazdag játékok szervezésével a 

közösségi érzések kialakulását. 

 

Óvodánkban a testnevelés céljait és feladatait az alapmozgások tervszerűen, 

tudatosan felépített gyakorlásával, a mozgások kombinációira lehetőséget adó 

játékok alkalmazásával valósítjuk meg. 

Mindezekhez biztosítjuk a megfelelő mozgásteret, a vidám légkört, elegendő időt, 

eszközöket, hogy a gyermekek szabadon próbálják ki a különböző 

mozgásformákat. 

 

Az egészségfejlesztő testmozgás tartalma 

 

A „testnevelés foglalkozásokon” – korszerű megközelítésben: a szervezett mozgás 

alkalmával – teremtünk alkalmat, speciális gyakorlatok beiktatásával, amikkel 

elősegítjük az olyan készségek, képességek kialakulását, melyek megtámogatják 

az egyre pontosabb mozgások végzését.  A mozgásfejlesztő program fő feladatait 

természetes módon kell beépíteni a gyermekek tevékenységébe. Tehát nem 

erőltetett fejlesztésről, hanem a pedagógiai célokhoz igazodva a fejlesztési 

lehetőségek megkereséséről van szó. A mindenkori tudatos fejlesztés alapját a 

mozgásos játékok adják.  

Testmozgás alatt értünk minden olyan mozgást, amit a vázizomzat hoz létre, és 

amelyet energiafelhasználás kísér. 
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Sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák, 

játékok az óvodai élet mindenapjait át kell hogy hassák. 

 

Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára 

biztosítandó lehetőség 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására. 

Jellemzői: 

 Mindenki játszik, senki sem esik ki végleg 

 Nincs győztes vagy vesztes 

 Nincs agresszió 

 A mozgás öröm áll a középpontban és nem a teljesítmény, eredmény 

 Mindenki boldog lehet játék közben és a végén is 

 Nem valaki ellen, hanem valakivel játszanak a gyermekek 

Testséma fejlesztése: 

 

Célzott mozgások által a gyermekek a meghatározott testrészekre koncentráló 

feladatok során elsajátítják a szándékos mozgások irányítását.  

Programunk fontos kiegészítője az egész alakos tükör használata, mely 

rendkívül fontos a vizuális testmodell az énkép kialakításában. A tükör 

ugyanis visszajelzi a különböző mozgásokat, információkat nyújt a gyermekeknek 

a testi jellemzőikről: magasság, szem-, hajszín, testesség - ezek elősegítik a 

testfogalom kialakulását, az "én" elfogadását, (önmaga felismerését, azonosítását). 

 

Színes szalaggal; fonott karkötővel vagy gumipánttal segítjük az oldaliság 

elsajátítását kézen, lábon. 

 

Testnevelési játékok 

 

Az óvodai testnevelés legértékesebb részének tekintjük. 

Anyaga megegyezik a testnevelési foglalkozások anyagával, ebből építkezünk, de 

azokat játékkeretben alkalmazzuk, gyakoroljuk. 

Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a tervezett játékok örömteli hangulatot 

teremtsenek, sikerélményt biztosítsanak óvodásaink számára, mert ezek aktivitást, 

érzelmi kötődést, cselekvés vágyat váltanak ki a gyermekekből. 

A spontán, a szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenységek – a szabad játékidő 

jelentősen lecsökkent. 

A szabadtéri szabad játék rendkívül fontos színtere a gyermekek nagymozgásai 

fejlődésének. 

A gyermekek társas közegben játszanak, érzelmeket élnek át, megismerik önmagukat, 

fizikai határaikat, önálló döntéseket hoznak, problémákat oldanak meg, mely tényezők a 

teljes személyiség fejlődését támogatják. 
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A játék a testnevelés középpontja. Ez a gyerekek számára az aktív pihenés egyik 

formája,kiemelkedő szerepét biológiai és pedagógiai szempontok egyaránt 

indokolják. 

A játékot kísérő öröm növeli a mozgással járó tevékenység hatását. 

A játékot többször ismételjük, és vigyázunk, hogy időarányaiban is a 

leghangsúlyosabb tevékenység maradjon.  

 

Az érdeklődés, a figyelem felkeltése, fenntartása, a megfelelő érzelmi töltődés 

megteremtése által a gyermekek ösztönzést kapnak, s a mozgásos tevékenység 

kivitelezését így szinte "játszva" oldják meg. 

Nem követelünk a gyermekektől olyat, amire nem képesek, de kevesebbet se, 

mint amennyit elbírnak károsodás nélkül. A gyerekek igénylik a nehezebbet, és a 

nagyobb energiát kívánó mozgások eredményeznek fejlődést és késztetik őket az 

aktivitásra. 

Az eredményes végrehajtást sikerélmény kíséri, a mozgásfeladat végrehajtásának 

tudása, ezáltal ösztönző erővel hat a soron következő gyakorlat megtanulására is. 

Mindezeket erősítjük a megfelelő időben és módon alkalmazott nevelési 

módszerekkel - dicséret, bátorítás, ösztönzés. 

 

Mindennapos fejlesztő mozgás 

 

A gyermekek biológiai fejlődését csakúgy, mint a mozgásfejlődését a rendszeres 

napi testmozgással biztosítjuk. Ezt a tevékenységet minden korcsoportban naponta 

egyszer 20 perc időtartammal a nap bármely szakában végezzük, ha tehetjük, 

megfelelő időben, és ruházatban a szabadban, jó levegőn tartjuk. A frissítő 

testnevelés keretében is érvényesítjük a vidám, hangulatos foglalkozásvezetést. 

 

A mindennapos mozgás az egész testnevelési munka egy láncszeme, kiegészíti a 

kötelező foglalkozásokat, és rendszeres ismétlődésével hozzájárul az egészséges 

életmód keretében a mozgásigény kielégítéséhez. 

A mindennapos szervezett mozgással a feladataink, hogy a gyermeki szervezet 

felfrissítésével elősegítsük a mozgásszervek fejlődését, a helyes testtartás 

kialakulását, erősítsük a lábboltozatot, megelőzzük a testtartási hibák kialakulását, 

fokozzuk a gyermekek edzettségét, fejlesszük testi képességeiket, s fenntartsuk 

bennük azt az egészséges, jó szokást, hogy mindennap mozogni jó. 

 

A szabad mozgás 

 

A gyermekek lényegesen többet igényelnek mozgásból, főleg saját elképzelésük szerint. 

Zavartalan gyakorlási lehetőség számukra a szabadidős tevékenység alatt nyílik. 

 

Csoportszobában: 

 Gyakorolunk függéseket, átfordulásokat, hintázásokat gyűrű és 
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kötélhinta segítségével.  

 A kötélmászás is kedvelt tevékenység, sok mozgáslehetőséget biztosít, 

viszont kis helyigényű. 

 A vesztibuláris rendszer állandó ingerlése alapigénye a 3 - 6 éves 

gyermekeknek. (Szívesen veszik a göcögtetést, hintáztatást.) 

 A ritmikus mozgást kölcsönző eszközöket, mint a hintákat és a 

faágakról, mennyezetről lelógó köteleket a csoportszobába és az udvarra 

is elhelyezzük. 

 Fontos eszközként ide tartozik a Maugli -talp, a füles labda, amin 

ülésben ugrálva keresik az egyensúlyi helyzetet. 

 

Szabadtéren: 

 

Szabadtéri mozgások alkalmával a függések, és az ezzel kapcsolható mászások 

gyakorlására adunk lehetőséget. 

Lehet lajhármászást végezni két fa közé kifeszített kötélen. 

Lengésekre és keresztirányú átfordulásokra is alkalmas a kifeszített kötél, a 

szőnyegporoló.  

Megengedjük, hogy megfelelő méretű fára felmásszanak. 

A kerékpár, a gördeszka, a görkorcsolya, síléc használatakor gyerekek ösztönösen 

keresik az egyensúlyi helyzetet. 

 

Szeretnénk elérni, hogy a szülők is működjenek együtt az óvodával a mozgás 

megszerettetésében.  

Teremtsenek mennél több mozgási lehetőséget gyermekeik számára, vigyék 

játszótérre, uszodába, engedjék kerékpározni, rollerezni, szánkózni, korcsolyázni 

őket, s az egész család kiránduljon együtt. 

 

Lehetőség szerint minden foglalkozást a szabadban tartunk, a foglalkozások 

szervezéséhez igénybe vesszük az óvoda udvarának játékszereit, növényeit (fákat, 

bokrokat). Évente két alkalommal szervezünk sportnapot az óvodában, melyre a 

szülőket is elvárjuk. Erre az alkalomra közösen készítünk sporteszközöket a 

gyerekekkel a versenyjátékokhoz, ügyességi feladatokhoz. A téli időszakban 

igénybe vesszük az iskola tornatermét és az ottani tornaszereket. 

Az egészséges életmód kialakítását rendszeres testmozgással segítjük elő. 

A gyermekek biológiai fejlődését csakúgy, mint a mozgásfejlődését a rendszeres 

napi testmozgással biztosítjuk.  

 

 

6.9. Munka jellegű tevékenységek 

 

A gyerekek mindennapi tevékenységének része a munka, amely az óvodai élet 

egészében érvényesülő folyamat. A játék – tapasztaltatás – tanulás hármasságának 
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egyik területe, az óvodai mindennapokat átható különböző munkatevékenységek. 

A munka tartalma korcsoportonként változó. Lehet pl.: élősarok, konyhakert 

gondozása, gyűjtő munkák, maguk és környezetük rendben tartása, játékok 

rendezése, tisztítása, csoport-teremdíszítés, rendezés, társak segítése, kerti 

munkák, naposi munkák stb. Ezek mindegyike egy előre meghatározott 

szabályrendszerhez köti a tevékenységek elvégzését, rendszerességhez kötve a 

mindennapos végzett feladatokat. Ennek köszönhetően kiemelten fejleszti a 

gyermekek szabálytudatát, felelősségérzetét, magatartási és viselkedési attitűdjét. 

Nagyon fontos az ilyen esetekben is a fokozatosság elve, miszerint a gyermekek 

először a saját személyükkel kapcsolatos munkák elvégzésében legyenek biztosak, 

igényeljék a velük kapcsolatos rendet és tisztaságot, ott alakuljanak ki az 

elsődleges pillérjei a szabálytudatuknak. 

Így többek között az óvodában, az önellátásban könnyen elsajátíthatják a 

különböző szabályrendszereket. Pl. különböző eszközök helyére tételét, használat 

utáni játékok elrakását, a tisztálkodás kapcsán a mosdók rendjének megőrzését, 

terítések rendjét az étkezéseknél, a ruhájukkal kapcsolatos teendőket, a napi 

tevékenységekből adódó hulladékok összeszedését, esetleg szelektálását.  

 

Óvodánkban a gyermeki munkát az önkéntesség, az önaktivitás, a megismerési 

vágy, az érdeklődés jellemzi. A munka az életre való felkészülést, a társadalmi 

gyakorlat megismerését, a személyiség fejlesztését szolgálja. A munkát olyan 

pedagógiai intézkedések összességének tartjuk, mely készségfejlesztés – a 

gyermeki személyiséghez igazítva – a gyermeki szükségletek kielégítésére. 

Fontosnak tartjuk, hogy az erkölcsi fejlesztésen túl a szokás és normarendszer is 

megalapozódjon. Figyelünk a nemek társadalmi egyenlőségének elősegítésére oly 

módon, hogy a munkajellegű tevékenységeket lányok és fiúk egyaránt 

gyakorolhatják. Ugyanakkor törekszünk a nemi szerepek határainak tágítására, de 

a sajátos értékek megőrzése mellett (a fiúk előzékenyek, udvariasak a lányokkal 

szemben, a nehezebb, fizikai munkákat átvállalják a fiúk, stb.) 

Fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk a gyermekeknél, a munka nem játék, de 

játékos, kedvvel végzett tevékenység lehet. 

Ez az aktív tevékenység óvodánkban nem is választható el a játéktól. 

Alapvető feladatunk olyan követelmény felállítása, amely egyes gyermekeknek 

biztosítja az önállóságot, az öntevékenység lehetőségét. 

A gyermekek által végezhető különböző munkafajták: 

- önkiszolgálás 

- naposság 

- kerti munka 

- a gyermek saját személyével kapcsolatos munka 

- Közösségért végzett munka 
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A gyermekek meglévő tapasztalataikra, élményeikre, ismereteikre építve 

rendszerezzük és bővítjük a különböző tevékenységekben és élethelyzetekben 

biztosított munkavégzést. 

A folyamatos napirend bevezetésével az önkiszolgálás és a naposi munka más 

tartalommal töltődik fel.  A tízórai és az uzsonna szervezésében a gyermek 

önkiszolgáló módon terít és étkezik, mely által alakul önállósága. Ekkor 

gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyekben a naposi feladatok elvégzéséhez 

szükséges képességei kialakulnak. 

A közösségért végzett, munkajellegű tevékenységek feltételeit a déli étkezés 

adhatja. Szervezésénél a folyamatosság nem szakad meg, ha a hagyományos 

értelemben vett naposi feladatokat átértékeljük. A naposok feladatát úgy 

alakíthatjuk, hogy megvalósuljon a naposi munka célja, de a napirend az érintett 

gyerekek esetében se váljon szakaszossá. Ebben a szervezeti keretben a másokért 

végzett munka örömtelivé válik, ha a gyermek ezt is szabad választásából 

végezheti. Közben megbizonyosodik arról, hogy mire képes, mit kell még 

„gyakoroljon”, kivel tud együttműködni. 

 

Biztosítjuk a teljes önállóságot /naposság/, rendszerességet, folyamatosságot. 

Segítjük az önkifejező, önérvényesítő törekvéseiket. 

Hagyjuk, hogy a gyermekek önállóan döntsenek feladataik egymás közti 

felosztásában.  

Az egyes munkafázisokat osszák fel egymás között, hasonlóan, mint a szerepjáték 

kezdetekor a szerepeket. Feladatunk a gyermekek önálló véleményalkotásának, 

döntési képességének fejlesztése, a kortárs kapcsolatok és a környezetük 

alakításának elősegítése.  

 

Felfedeztetjük velük azt, hogy a munkajellegű tevékenységek során az ember 

folyamatosan változtathatja, kellemesebbé, szebbé, célszerűbbé teheti környezetét. 

Ezzel a szülőföldhöz való kötődést, szűkebb és tágabb környezetük 

megismerésére ösztönözzük őket. 

 

A munka alapvető feltételei: 

 

 Biztosítjuk a megfelelő munkaeszközöket, munkavégzés után szokják 

meg azok rendszeres karbantartását, helyét. A használati tárgyakat 

hozzáférhető és biztonságos helyen tároljuk. 

 Az óvoda mindennapjaiban folyamatosan biztosítjuk a gyerekek számára 

a munkalehetőségeket. 

 A napirendben elegendő időt biztosítunk a munkajellegű tevékenységek 

elvégzésére. 

 Mind a csoportszobákban, mind az udvaron megfelelő helyet biztosítunk 

munkavégzésre. 

 A munkavégzés megszerettetése érdekében nyugodt, békés légkör 
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megteremtésére törekszünk. 

 Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy törekedjenek jobb, pontosabb 

megoldásra, igyekszünk kedvet ébreszteni a további munkavégzésre. 

 

Igyekszünk elérni azt, hogy minden gyermek képességeinek megfelelő feladatot 

kapjon. Konkrét, reális a gyermeknek saját magához mért, fejlesztő értékelést 

adunk. 

Alkalmat biztosítunk, hogy a nem teljesen elsajátított munkafogásokat 

gyakorolhassa. 

Feladatunk: 

 Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek 

eredményeinek biztosításával az elvégzett feladat jelentőségének 

megláttatása, elismerése. 

 Biztosítanunk kell, hogy a képességeiknek megfelelő tevékenységet 

megtanulják. 

 Ügyelünk arra, hogy a naposok számára is biztosítsuk a nyugodt étkezést, 

és ne haladja meg a feladat a teherbírásukat. 

 Segítjük a gyerekeket a naposi munka folyamatos ellátásában, a 

részmozzanatok egymásra építésében, a naposok célszerű 

együttműködésében. 

 Törekszünk arra, hogy a naposi feladatokat fejlődésük ütemével 

párhuzamosan, növekvő önállósággal oldják meg. 

 

Alkalomszerű munkák: 

 

Előre nem meghatározható, ezért nem ismétlődő, a nap bármely szakában 

váratlanul jelentkező gondok megoldásában van szerepe. 

Törekszünk arra, hogy önkéntes jelentkezés alapján válasszunk gyerekeket e 

munkára. 

 

Ünnepekre való készülődés során különböző tárgyakkal vegyenek részt a terem 

díszítésében, érezzék át az együtt végzett munka örömét, előnyeit. 

Igyekszünk olyan alkalmi megbízatásokat is adni, melyek a gyermekek számára 

otthoni előkészületeket igényelnek /gyűjtőmunka/. 

 

Kerti munka, növény- és állatgondozás: 

 

Óvodánkban élősarok kialakításával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfigyelhessék 

a növények fejlődését, maguk is részt vehessenek a gondozásukban /csíráztatás, 

rügyeztetés,  

Bevonjuk őket különböző magvak, termések gyűjtésébe, elrendezésükre az 

élősarokban. 
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Folyamatosan alkalmat adunk arra, hogy az udvar és a kert rendezésében részt 

vegyenek. 

 

Biztosítjuk, hogy megtanulják a kerti szerszámok használatát. 

Segítségüket igénybe vesszük a veteményes és virágoskert gondozásában. 

Egész év folyamán megfigyeltetjük a növények fejlődés közben történő 

változásait, így tudatosodjon bennük a fejlődéshez szükséges feltételek sora / víz, 

napfény, meleg/. 

A gyerekeknek tudatosítjuk, hogy munkájukra szükség van.  

Ősszel minden évben egy új fát ültetünk.  

Télen gondoskodunk a madarakról. Etetőt készítünk (minden csoport) és 

folyamatosan etetjük a madarakat. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a gazdaságos 

öntözésre: a növények locsolásához a csoportokban megmaradt vizet elhasználjuk. 

Munka közben a helyes magatartási szokásokat is fejlesztjük: vigyázzanak kisebb 

társaik testi épségére munka közben.  

Tavasszal kitakarítjuk és frissítjük az akváriumot. Játékos vetélkedőt szervezünk a 

természet ismereteiből, hulladékot, szemetet gyűjtünk az óvoda udvarán és 

körülötte. Újra hasznosítható anyagokat gyűjtünk a szülők segítségével 

(mindenféle papírt, PET palack, műanyag kupak, elemeket). Megtanítjuk a 

gyerekekkel, hogy ezek újrahasznosítása hosszú távon milyen hatással van 

környezetünkre. 

 

A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban a különböző 

beszédformák (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, 

kérés, buzdítás, dicséret verbális kifejezései) gyakorlása, munkavégzéssel 

kapcsolatos fogalmak, ok-okozati összefüggések, műveletek megnevezése, 

mondatba foglalása. 

7. Az óvoda sajátos feladatai 
 

7.1.  Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2010.(IV.14.) számú 

határozatával hagyta jóvá Óvodánk Alapító okiratának kiegészítését. 

„Az Óvoda programja tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését, ellátását a közoktatásról szóló törvény 50. § szerint, mely szerint a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a hátrányok 

csökkentését szolgáló fejlesztő tevékenységgel, a szükséges többlet segítséget 

megkapva folyik a nevelő munka. Az ellátható organikus és nem organikus 

zavarokkal küzdő gyermekek mellett a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek fejlesztését is felvállalja.” 
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Intézményünkben nem jellemző ilyen igényű gyermekek ellátása, de a lehetőség 

kötelezettséget ró óvodánkra. 

Óvodánkba történő felvételüket a hatályos törvények, rendeletek alapján 

biztosítjuk. 

 A gyermek életkori sajátosságának, a tanulási folyamat velejárójának tekintjük, 

ha valamilyen kompetenciában tartósan vagy csak rövidebb ideig tanulási 

nehézségek adódnak. Az integrált nevelés, oktatás alapvető szülői és tanulói jog.  

Az inkluzív pedagógia a pedagógustól szemlélet- és attitűdváltást, s egyben 

szerepváltást is feltételez. 

Igyekszünk minden gyerek egyéni szükségleteit megismerni és kielégíteni. 

Az inkluzív pedagógiában nem feltétlenül a felzárkóztatás a cél (lehet adott 

esetben az is), hanem a saját szint maximumára eljutás. Ha a játék szabad (nem 

szabados), ha nem csak fejlesztő játékokat engedünk (ami nagyon fontos, de nem 

kizárólagos), ha a tanulás is játékba integrált, ha a fejlesztő foglalkozások egy 

része (ami nem igényel szakembert) a csoportban zajlik az óvodapedagógus által,a 

játék keretei között, akkor semmiféle kiemelés vagy direktebb foglalkozás nem 

diszkriminál,hanem egyszerre fejleszti – játékról lévén szó – a szociális 

képességeket, a motorikus készségeket és az értelmet. Az egyszerre, egy időben, 

párhuzamosan végezhető feladatok eleve azt is segítik, hogy a különböző 

tevékenységek között nincs prioritás, nincs értékrend, minden munka és mindenki 

munkája fontos. 

Tudjuk, hogy az integráció gyakorlata erősen függ a sérültség típusától. 

Nyilvánvaló, hogy  

egy Down-szindrómás kisgyerek másféle bánásmódot igényel, mint egy autizmus 

spektrum zavarával élő. Mások a tárgyi feltételek is, másképp kell készülni, és 

más fejlesztést igényelnek a különböző sérüléssel élő gyerekek. 

A pedagógiai integrációnak alapvetően két változata különböztethető meg. Az 

egyik a hátrányos helyzetűek (szociális, illetve etnikai kisebbségekhez tartozók) 

integrációja, a másik pedig a sajátos szükséglettel, segítséggel élők integrációja. A 

két „réteg” nem azonos, ám az elv közös: mindkét területhez tartozó emberek 

élete legyen teljes értékű, és a többségnek kell megteremteni önrendelkezésük 

lehetőségét. 

 

Feladatunk: A gyerekek fejlődésének nyomon követésekor megismerjük 

pillanatnyi fejlettségi állapotukat annak érdekében, hogy tovább lehessen 

fejleszteni őket. 

 

– A sajátos nevelési igényű gyerekek is különbözőek, egyediek, ezért sajátos 

nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek ugyanúgy, mint bárki más. 

– A sajátos nevelési igényű gyerekek elsősorban gyerekek, és csak másodsorban 

sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti, hogy a részfunkciók fejlesztésén túl az 

általános személyiségfejlesztésre nekik is szükségük van. 
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– A sajátos nevelési igényű gyerekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, a 

tapasztalatok átéléséhez. Ezektől való megóvásuk annyit jelentene, mint kizárni 

őket a világból. 

– Csak ők tudják érzékeltetni, hogy mire van szükségük. A pedagógusnak értő 

figyelemmel kell feléjük fordulnia. 

– A sajátos nevelési igényű gyerekeknek önmaguknak is kell cselekedniük 

önmagukért. A pedagógusa szükséges feltételek megteremtésében segíthet. 

– A sajátos nevelési igényű kisgyereknek joga van sajátosságaihoz, az azokkal 

való teljes élethez, amely bizonyos speciális életmóddal jár együtt. 

– Minden sajátos nevelési igényű gyereknek joga van – életkorának és egyéni 

fejlettségének megfelelő szinten – tisztában lenni saját állapotával, jogaival és 

lehetőségeivel.  

Nem minden képesség fejlesztését tudja ellátni a jelen körülmények között 

működő többségi óvodai közösség. Bizonyos sérülések esetén, ill. a fejlődés 

életkori átlagtól való 

eltérésének mértéke szerint speciális gyógypedagógiai ismeretekkel rendelkező 

szakember segítségét vesszük igénybe, kapcsolatot tartunk gyógypedagógiai 

intézménnyel, annak szakembereivel. A „normál” közösség praktikus életviteli 

mintaadó szerepe azonban ezekben az esetekben is rendkívüli fejlesztő hatással 

van a gyermek harmonikus személyiségfejlődésére. 

Az értelmi, ill. érzékszervi sérüléssel élő gyermekek sikeres óvodai integrációja 

nem a sérülés súlyosságától függ, hanem a befogadó közösség tagjainak elfogadó 

magatartásától, támogató odafordulásától, a megfelelően megválasztott 

pedagógiai módszerektől, a szülők teljes körű bevonásától, valamint a tárgyi 

környezet átgondolt kiválasztásától, strukturálásától. 

 

Óvodai Programunk tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket 

meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai 

kiszűrését és megelőzését is. A tanulási és beilleszkedési gondokkal küzdő 

gyermekeknek egyéni segítségre, egyéni terápiára van szükségük.  

Az értelmileg/szociálisan lassabban fejlődő gyermekek kitüntetett figyelmet 

igényelnek. Az olyan helyzetekben, amikor lassúbb fejlődéssel találkozunk, 

keressük azokat a kitörési pontokat, ahol a gyerek még biztonságosan mozog.  

A sajátos nevelési igényű gyermekhez hozzátartozik a kiemelkedő képességű is. 

Meg kell tanulnunk felismerni a tehetséges gyermeket. Nehézséget a sajátos 

munkaritmusa jelenti. Feladatunk a felismerés után fejlődése feltételeinek 

biztosítása. Biztatjuk, elképzeléseit támogatjuk, az őt érdeklő tevékenységeket 

megpróbáljuk biztosítani az intézmény lehetőségein belül.  
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7.2. Gyermekvédelem 

 

Az óvodai gyermekvédelem célja, hogy az óvodáskorú gyermekek körében minél 

hatékonyabban előzhessük meg a hátrányos illetve veszélyeztetett helyzet 

kialakulását. 

„A hátrányos helyzet igen tág kategória, 

egészségügyi, szociális, családszerkezetbeli, 

etnikai, kulturális és pszichés vonatkozása 

egyaránt lehet. Az idetartozó gyermekek 

megfelelő fejlesztése egyéni bánásmódot és 

elbírálást érdemel.” 

(Dr. Hoffmann 

Rózsa) 

Az óvodában a gyermekvédelem elsősorban nevelési, pedagógiai feladatként 

jelentkezik. Szorgalmazzuk, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol a 

szükségleteik kielégítése, gondozásuk biztosítottá válik. Célunk, hogy a hátrányok 

csökkentése érdekében a legmegfelelőbb módszereket alkalmazzuk. 

 

A hátrányos helyzetnek számos típusa van, és valamennyiből súlyos kulturális 

hátrány, esetenként diszkrimináció is következhet. Fontos a hátrányos helyzet és a 

veszélyeztetettség közötti különbségtétel. A hátrányos helyzet a személyiség 

bizonyos rétegeit érinti. A veszélyeztetettség az egész személyiség fejlődését 

gátolja, és a társadalmi beilleszkedési zavart előlegezi meg. Deviáns 

viselkedéssel, életvezetési problémákkal, morális defektusokkal, önértékelési 

zavarokkal jár. A személyiség mentális normalitását rombolja. A gátló tényezők 

fel nem számolása megfordíthatatlan törést jelent a személyiség további 

fejlődésében.  

 

 A szociális hátrányokat kiváltó tényezők: 

– anyagi nehézségek; 

– nem megfelelő lakáskörülmények; 

– alkoholizmus a családban; 

– a szülők életvezetési problémái; 

– a nagycsaládosok gondjai; 

– a csonka családok; 

– az éppen felbomló családok; 

– munkanélküliség; 

– a szülők alacsony iskolázottsága; 

– érzelmi szegénység; 

– hiányos törődés; 

– krónikus betegség (akár a gyermeknél, akár a szülőnél); 

– ingerszegény otthoni környezet; 

– igénytelenség a család részéről. 
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Abban az esetben is beszélnünk kell a nevelés meghatározó formájáról, ha a 

család nem képes betölteni a társadalmi normák által meghatározott funkcióját. 

Akkor a segítésnek, a családgondozásnak ezeket a funkciókat kell 

megtámogatniuk a mi nevelésünk által, illetve a speciális, szaknevelés által. 

Az óvodai nevelőmunka során, a gyerekek szociokulturális körülményeinek 

feltérképezésekor körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi 

háttere nem mindig képes biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges 

feltételeket. 

Ezeknek a tényezőknek a tisztázását nagyfokú tapintattal végezzük. Biztosítjuk 

számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, fokozottabban alkalmazzuk 

az egyéni bánásmód elvét. Az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a 

fejlesztő tevékenységgel segíteni kívánjuk a gyermekek minél egészségesebb, 

harmonikusabb fejlődését. 

Kapcsolatot tartunk fenn más intézményekkel, amennyiben szükséges, segítséget 

is kérünk tőlük. A megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, 

prevenciós és korrekciós, testi, lelki, szociális segítségnyújtásuk elengedhetetlen 

egyes gyermekek megfelelő fejlődése elősegítéséhez.   

 Ellátjuk és felzárkóztatjuk a hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 Figyelmünk kiterjed a gyermekek erkölcsi védelmére befogadástól a 

kilépésig 

 Biztosítjuk számukra a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, 

biztonságos óvodai környezetet. 

 A gyermekek érdekeinek szem előtt tartását, a szülői problémák 

jelzéseinek figyelembe vételét fontosnak tartjuk a jó partnerkapcsolat 

kialakítása során. 

 Fokozottan figyelemmel kísérjük a HH, HHH gyermekek fejlődését. 

 Nagy figyelmet fordítunk a SNI gyermekek speciális nevelésére, a 

szükséges szakembereket megkeressük, biztosítjuk 

 Az egyenlő hozzáférés elvét, az esélyegyenlőséget igyekszünk biztosítani              

 

Gyermekvédelmi munkánk további feladatai közé soroljuk: 

 

 évenkénti helyzetfelmérés gyermekvédelmi szempontból  

/milyen a gyermek környezete/ megismerjük egymást, kölcsönös bizalom 

kialakítására törekszünk a szülőkkel 

 családon belüli helyzetének felmérésére, 

 megállapítjuk a hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű 

és veszélyeztetett gyermekek számát, 

 veszélyeztetettségi okokat vizsgáló szempontokat készítünk. Kidolgozzuk 

a segítség nyújtás leghatékonyabb módjait. 
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Hátrányos és veszélyeztetett helyzetből adódó intézkedések, javaslatok. 

 

 Javaslatot teszünk rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az időszakosan 

létfenntartási gondokkal küszködő családoknál. 

 Ingyenes étkezésre, étkezési díjkedvezményre teszünk javaslatot, - különös 

tekintettel a védelembe vett gyermekekre. 

 Nevelési Tanácsadó vizsgálatát javasoljuk a gyermeknek. 

 Gyermek ideggondozóba javasoljuk. 

 A problémák mielőbbi megoldása érdekében hatékonyan együttműködünk 

a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 A pedagógiai alapelvek kiegészülnek az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

 

 Az óvodai nevelés gyermekközpontúsága mellett, a befogadó nevelést is 

előtérbe helyezzük. 

 Multikulturális és interkulturális nevelésen alapuló integrációra törekszünk 

 Az inkluzív nevelés gyakorlatban történő alkalmazásának az egyénre 

szabott differenciálást tekintjük. 

 Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi és lelki nevelési 

feladatok ellátása érdekében a megfelelő szakemberek bevonását 

igényeljük a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal együttműködve. 

 A HHH gyermekek speciális fejlesztésére törekszünk lemaradásuk 

csökkentése érdekében. Segítségnyújtás a családhoz illesztett megoldással 

 Együttműködés a szociális intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal és 

az egészségügyi intézményekkel is a gyermekek érdekében. 

 Jelzésekkel élünk az óvodából távozó gyermekek leendő iskolája felé 

 

Óvodánkban megbízott gyermekvédelmi felelős dolgozik - óvodapedagógus 

végzettséggel végzi feladatait. 

 

Feladatai: 

 nyilvántartó lapok vezetése a veszélyeztetett helyzetű gyermekekről, 

 statisztikák vezetése, 

 beszámolók készítése a gyermekvédelmi munkáról, 

 gyermekvédelmi program elkészítésében aktív részvétel, 

 közvetítő, tájékoztató szerep: kihez kell fordulni probléma esetén a 

szülőknek. 

Amennyiben a gyermek alapvető jogának sérelmét tapasztalja, akkor a gyermek 

védelmében, mint észlelő jelzőrendszer kell együttműködnie a rendszer további 

résztvevőivel. 

Részt vesz továbbképzéseken, amely az intézményes gyermekvédelemmel, 

valamint a gyermekvédelmet érintő törvényekkel, és jogszabályokkal foglalkozik. 
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Az óvodapedagógusok feladata: 

 

 Fordítson kiemelt figyelmet azokra a gyermekekre, akiknek a fejlődését 

negatív környezeti hatások, társadalmi-kulturális hátrányok gátolják. 

 A hátrányokat az óvodai nevelés lehetőségeivel igyekezzék enyhíteni, oly 

módon, hogy fokozottan törődjön ezekkel a gyermekekkel. 

 Teremtsen érzelmi támaszt nyújtó bizalmat, és a gyermek iránti 

megbecsülést sugárzó, kiegyensúlyozott óvodai légkört, ahol a hátrányos, 

halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű és veszélyeztetett helyzetű 

gyermekek is nyílttá vállnak és biztonságban érzik magukat. 

 A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is törekedjék a szülők 

bizalmának megnyerésére, fogadja jóindulattal, megértéssel a szülők 

kéréseit. 

 A szülők közléseit kezelje bizalmasan, és kizárólag a gyermek fejlesztése 

érdekében használja fel. 

 Tegyen javaslatot, az erre rászoruló gyermekek speciális fejlesztésére. 

  

7.3. Az óvoda egyéb speciális szolgáltatásai 

 

A rászoruló gyermekek logopédiai ellátása: 

 

Az elmúlt években nagyon megnövekedett a beszédhibás gyermekek száma. 

Ellátásukról gondoskodnunk kell. A rendszeres, eredményes, megbízható 

foglalkozások érdekében utazó logopédus szakember foglalkozik a gyermekekkel. 

A helyben kialakított logopédiai szobában az óvoda nyitvatartási idejében – a 

szülőket a lehető legkisebb mértékben megterhelve - történik a gyermekek 

felmérése és fejlesztése. 

 

Óvodánk nyújtotta kötelezőn túli szolgáltatások: 

 

Napjainkban az óvodák egy része a szülők igényének kielégítése érdekében 

különböző, az óvoda megszokott programján kívüli foglalkozásokat szervez. Ezek 

között szerepel az idegen nyelv tanulása, az úszás, a torna, esetleg a néptánc és a 

számítógéppel történő ismerkedés. A külön foglalkozások egy része – különösen, 

ha ezek a szülői elvárásokat testesítik meg és nem a gyerek saját igényéből 

fakadnak -, inkább megterhelik, mintsem fejlesztenék az óvodást. Ebben a 

tekintetben a 2010.szeptember 1-től életbelépő Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja felhívja arra a figyelmet, hogy „Az óvoda nevelési programjában 

nem tervezhető olyan feladat: 

 amely az óvoda nyitvatartási idejében tanfolyamként, játékosnak nevezett 

foglalkozásként (pl.: gimnasztika-, vagy nyelvi-, stb. foglakozás) van 

feltüntetve, 
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 amelyet nem a közoktatási törvényben maghatározott végzettségű, 

szakképzettségű óvodapedagógus irányít” 

Természetesen bármelyik foglalkozás (a sportjellegű, esetleg a játékos idegen 

nyelv) betöltheti funkcióját, ha a gyerek önként és örömmel vesz benne részt, és 

elég ideje marad a játékra, a családdal való együttlétre is. Az óvodai napirendbe 

történő beillesztésüknél (pl. úszás, angol, hitoktatás) nagyon körültekintően azt 

kell mérlegelni, hogy mennyiben segíti a nevelési programunk célkitűzéseinek 

megvalósítását, fejlesztő hatásuk mennyi nyereséggel jár a gyermek számára.  

Az ilyen típusú tevékenységek azonban nem lehetnek kötelezőek sem a gyerek, 

sem a szülő számára. Közösen kell megtalálnunk azokat az anyagi lehetőségeket, 

forrásokat, amik mégis lehetőséget teremtenek egy-egy ilyen program 

beiktatására. Amennyiben pályázati forrást tudunk biztosítani és a személyi 

feltételeink is adottak a gyermekek megterhelése nélkül beiktatjuk programunkba. 

 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében ezen foglalkozások mindegyikén 

óvodapedagógus részvételét biztosítjuk. 

8. Átmenetek – az óvoda kapcsolatai 
 

8.1. A befogadás 

 

Óvodás gyermekeink a családból érkeznek hozzánk, mivel községünkben nem 

működik bölcsőde. 

A befogadás sikeressége az óvoda valamennyi dolgozójának és a családnak a 

közös sikere. A befogadás kettős feladatot jelent az óvoda számára. Egyrészt az 

óvodáskorú gyereket fokozatosan, folyamatosan próbáljuk meg adaptálni az új 

pedagógiai környezethez, másrészt a szülőket is fel kell készítenünk életük új, a 

kisgyermekes családbeli szakaszára és az óvodával való együttműködésre, a 

megosztott felelősségvállalásra.  

 

Az óvodáskor az életkori pszichológia felosztása alapján 3 éves kortól kezdődik. 

Az óvodáskor és az óvodaérettség nem egy és ugyanaz a kategória, nem esik 

egybe. 

Óvodaérettségről akkor beszélünk, ha a kisgyerek 

• éntudattal rendelkezik, vagyis tudja, hogy ő másvalaki, mint a többiek; 

• kellő belső képzelettel bír, amely segítségével bármikor odavarázsolhatja azt a 

személyt 

  aki számára kedves, szeretett; 

• el tud tölteni néhány órát a szülei nélkül is; 

• bizonyos fokú önállósulási törekvés jellemzi; 

• igényli a gyermekközösséget; 

• képes másoktól is elfogadni az ételt; 
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• lehetőség szerint szobatiszta. 

Az óvodáskorú gyerek érzelmi lény, életében, tevékenységeiben uralkodó szerepet 

kapnak az érzelmek. 

A megismerési funkciók közül előtérbe kerül a színes, szárnyaló, csapongó 

képzelet. 

Felfokozott mozgásigény jellemzi. 

Fő tevékenységi formája az óvodáskor egészében a játék, de megjelennek a 

tanulás elemei is. 

Az óvoda új életformát, új követeléseket és fejlődési lehetőségeket jelent a gyerek 

számára. 

 

Nevelési elveink 

 

 Nem hagyjuk érvényesülni az „Aki nem lép egyszerre…” elvet! 

 A befogadási időszakot folyamatosság és fokozatosság jellemezze! 

 Ebben az időszakban a megfigyelések, felmérések helyett nekünk, 

óvodapedagógusoknak és a munkánkat segítő dajkáknak az a feladatunk, 

hogy biztonsággal, szeretettel, megértéssel, odafigyeléssel forduljunk a 

gyerekekhez! 

 Követjük az élménypedagógia elveit! 

 Maradéktalanul hagyjuk kielégülni gyerekek játékszükségletét, miközben 

a játék örömforrása és személyiségfejlesztő hatása egyaránt megmarad! 

Minél inkább játszik, annál inkább fejlődik, és minél inkább fejlődik, 

annál inkább játszik! 

 

Természetesen a beszoktatási feladatokba a szülők is aktívan bekapcsolódnak. A 

befogadás, amennyiben a szülő igényli, anyával/apával/nagyszülővel együtt 

történhet. Ekkor a szülők megismerhetik az óvodai életet, a szokásokat, és 

lehetőséget kapnak arra, hogy segítsék gyermekük beilleszkedését. A befogadás 

folyamatos, nincs behatárolt idő- és életkorkerete.  

 

 

A közoktatási törvény 24. § (1) szerint 

„Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban, fővárosi 

kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

Ezért a befogadás feladatai is másként alakulnak. 

Szükségesnek tartjuk a fokozatos befogadást, hiszen a gyermek akkor találkozik 

először egy új környezettel, emberekkel, szokásokkal. 

Ezért legfontosabb feladatunk, hogy a gyermek olyan környezetet tapasztaljon, 

mely nyugodt, szeretetteljes és családias. 
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Az óvodapedagógusok feladata a gyermek óvodába fogadása esetén: 

 

 A kisgyereket óvodába érkezése előtt látogatjuk meg a saját otthonában, a 

saját szobájában! 

 Kellő empátiával kezeljük az óvodába fogadást! 

 Egyeztetjük módszereinket a csoportot dajkájával, hiszen közösen leszünk 

a kisgyermekek segítői!  

 Érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét! 

 Élünk a folyamatos befogadás lehetőségével! Úgy tervezzük meg a 

folyamatos befogadás ütemezését úgy, hogy sem az óvodai csoport, sem 

saját maguk számára ne okozzon megterhelést! 

 Adunk elegendő időt, élményt a gyerek számára! 

 

Kiemelten érvényesítjük az egyéni- és életkori sajátosságok figyelembevételének 

didaktikai elvét! 

Életkortól függetlenül tesszük lehetővé a gyerekek befogadását! A bölcsődéből, 

érkezett gyerekeknek is jár az átmenet megkönnyítése. 

 

Szükségesnek tartjuk, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező 

érzelmi hatások érjék. Vegye észre azt, hogy ebben az óvodában sok zöld növény, 

színes virág található. 

. 

8.2.  Óvoda – Iskola átmenet 

 

Az óvoda feladata elősegíteni a gyermekek iskolára alkalmassá tételét, 

amennyire csak lehetséges. 

Ez nem jelenti azt, hogy már az óvodában kisiskolásként kezeljük őket!  

Az óvoda vállalása, hogy az óvodás gyereket az iskolára alkalmassá teszi. 

A család kötelessége, hogy gyermekét az iskolára késszé tegye. 

 

Mindahhoz, amit a gyerek megtapasztal, megtanul, meg kell lennie a megfelelő 

szervezeti 

alapnak, belső feltételnek. Vagyis érettnek kell lennie a tanuláshoz. Az érés tehát a 

tanulás alapja. 

Az érés valamivé fejlődést jelent.  

 A biológiai érés (fogzás, hangadás, idegpályák érése stb.) viszonylag 

független a külső hatásoktól. 

 A pszichológiai érés, ahol a fejlettségben a külső környezeti hatások 

(nevelés) is benne foglaltatnak.  

 A szociális érés, amikor a társak igénye felmerül, és a velük való 

együttműködés, 

alkalmazkodás formálódik.  
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Az érettség tekintetében egyik érési folyamat sem kitüntetettebb a másiknál. 

Mindhárom együttes meglétére szükség van, fenntartva azt, hogy eltérő érési 

szintet mutathatnak! 

 

Miután a gyerekek mélyreható megismerése során képet kapunk arról, hogy a 

gyerekek mire érettek, megtervezzük a fejlesztésüket. 

A megismerés, a fejlesztés az óvodába lépés pillanatában kezdődik, és folyamatos. 

A folyamatos napirend, mint szervezeti keret, lehetőség arra, hogy a gyermek 

fejlesztése, az iskolai életre való felkészítése az életkori sajátosságait figyelembe 

vevő, egész napi nevelési folyamatban és a csoporton belül történjen. 

Az óvodás gyermek ismereteinek java részét önkéntelen emlékezés útján szerzi. 

A tanuláshoz való alapkészségek alapjainak a lerakását célozzuk meg. Ezt a célt 

oly módon valósítjuk meg, hogy az óvodáskor utolsó évében is óvodás 

maradhasson a gyerek, ugyanakkor a szándékos bevésést apró, kis lépésekkel 

fokozatosan gyakoroltatjuk. 

Az átmenet biztosítása érdekében is szükséges az „érdekestől” a „szükséges” felé 

haladni! 

 

Az óvodai nevelés az iskolára alkalmassá teszi a gyereket. 

Ebből következően az általános iskolára való alkalmasság feltételeit a következők: 

 

a) biológiai alkalmasság, 

– ép idegrendszer 

– ép érzékszervek 

– rendezett mozgáskoordináció 

– fejlett csont- és izomrendszer 

– tartalmilag ép beszéd 

b) pszichológiai alkalmasság, 

c) kialakult feladattudat, 

d) koncentrált, megosztott figyelem, 

e) szándékos emlékezet, 

f) az analitikus-szintetikus gondolkodás elemei, 

g) szociális alkalmasság, 

h) empatikus közeledés a másik felé,  

i) közösségbe illeszkedés, 

j) szabálytudat érvényesítése, 

k) társak, felnőttek irányításának elfogadása, 

l) vezető, illetve vezetett szerepekkel való azonosulás, 

m) megbízatások elfogadása. 
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8.3. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 

A gyermekek készségei, képességei változatos tevékenységek, tapasztalatszerzés 

közben fejlődnek, természettudományos ismereteik alakulnak ki. Megismerik az 

eszközök használatát, megtanulják az ismeretszerzés-alkalmazás módszerét. 

Pozitív érzelmi viszonyuk alakul ki az emberi alkotásokhoz, megtanulják azok 

védelmét, az értékek megőrzését. Fejlődik gondolkodásuk, ok-okozati 

összefüggéseket látnak meg, felfedeznek, élményeket szereznek, majd azokat 

feldolgozzák. Kialakul a környezetét szerető, óvó, érdeklődő, tudásvággyal 

rendelkező gyermeki személyiség. 

 

Óvodásaink a természeti-társadalmi környezetről olyan ismereteket szereznek, 

amelyek elősegítik azokban biztonságos eligazodásukat. 

Fejlődik értelmi képességük érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és 

gondolkodás. 

Kifejlődik képszerű gondolkodásuk, majd a fejlődés, fejlesztés eredményeként 

megjelenik náluk az elemi fogalmi gondolkozás. 

Erősödik bennük a tanulás iránti vágy. 

A megismerés a tanulás eredményeként az értelmi képesség kifejező eszközévé válik. 

Kialakul önállóságuk, pontosságuk, feladattudatuk, s a tapasztalatszerzés 

folyamatában saját teljesítőképességüket is megismerhetik. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; 

gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek); végig tudja hallgatni es 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 es az 

időjárás összefüggéseit. 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, 

szokások, amelyek a természeti es társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához 

szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

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

szociálisan 
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egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, 

képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.  

A szociálisan érett gyermek 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattártasban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek esetében folyamatos, 

speciális szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a 

fentiekben leirt fejlettségi szint. 

 

A játék terén: 

 

Testi, lelki és szociális érettség. 

Kialakul a gyermekekben a szükségleteiknek, életkoruknak megfelelő játék. 

Játékaikban tükrözik a mindennapi élményeket, eseményeket, konfliktusokat. 

Törekednek minél több szerep, szabály, mozgásos játék elsajátítására. 

Képesek a játékok megszervezésében, a szerepek kiosztásában, a szabályok 

betartásában társaikkal együttműködni. 

Játék során tudatosodik bennük az alkalmazkodó képesség, az önfegyelem, a 

közösségi szellem. 

Tudnak a játékszerekkel megfelelően bánni, társaikkal szemben udvariasak lenni, 

tetteikért felelősséget vállalni. 

Az óvónő irányításával barkácsolnak, játékeszközöket hoznak létre, melyeket 

felhasználnak játékaikban, s azokkal szerepjátékokat kezdeményeznek. 

 

Verselés, mesélés, dramatizálás terén: 

 

Óvodás kor végére várják, kérik a mesemondást.  

A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni, 

tekintetükön látszanak a belső képzeleti képek készítésének jelei.  

Megismerkednek a csoport könyvespolcával, a könyvek között eligazodnak.  

Egy-egy kedvenc meséjüket képről is felismerik.  

Van kedvenc meséjük, mesehősük.  

Önállóan, kedvvel mesélnek, verselnek. A mesék, versek megismertetésével, 

megszerettetésével szorgalmazzuk a zökkenőmentes iskolai munka megkezdését. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fokozott figyelmet fordítunk a 

mesék és versek megszerettetésére, hogy az ő iskolai beilleszkedésüket még 

inkább segítsük (gátlások, félelmek, feszélyezettség leküzdése). 
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Külső világ tevékeny megismerése terén: 

 

Óvodásaink megtanulják, hogy a látottakon, hallottakon elgondolkozzanak, 

összefüggéseket keressenek benne. 

Biztosan mozognak életterükben. 

Széleskörű spontán és szervezett ismeretekkel rendelkeznek. 

Ismerik önmagukat, az őt körülvevő szűkebb és tágabb környezetet. 

Gazdag kapcsolatokat alakítanak ki a körülöttük élő gyermekekkel és felnőttekkel. 

Élményeiket, gondolataikat könnyen és gyorsan képesek megfogalmazni. 

Alkalmasak a másokkal való együttműködésre. 

Ismerik saját testüket és azt környezetükben el tudják helyezni. 

Jól becsülik meg a téri vonatkozásokat, mozgásukat a térben megfelelően koordinálni 

tudják. 

Mozgásuk pontos és összerendezett. 

Képesek gyönyörködni a természet szépségében. 

Magukénak érzik, óvni és védeni fogják közvetlen környezetüket. 

 

 

A matematikai tapasztalatok terén: 

 

Amikor gyermekeink elhagyják az óvodát már képesek arra, hogy a kérdések, 

problémák gondolatmenetét megértsék, kövessék.  

Matematikai helyzetekről saját gondolataikat szabadon elmondják; egymás 

állításainak igazságát megítélik, megbeszélik, esetenként javítják saját 

tévedéseiket.  

Képesek tulajdonság szerint válogatásra, kiegészítésre, csoportosításra. 

Tízes számkörben biztosan manipulálnak.  

Képesek különféle geometriai alakzatokat térben és síkban megkülönböztetni. 

Értik és követni tudják az irányokat.  

A gondolkodási műveleteket életkoruknak megfelelő szinten végzik.  

Kedvvel, érdeklődéssel mozognak a matematika világában. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka terén: 

 

Óvodáskor végére gyermekeink helyesen használják a képi kifejezés anyagait, 

eszközeit. 

Emlékezet, élmény alapján képeket alkotnak, mintakövetéssel alkalmazzák a 

különféle technikai eljárásokat. 

Munkáikban hangsúlyozzák a jellemző jegyeket, formákat. 

Megnevezik a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. 

Megfigyelés után különleges, érdekes formákat megmintáznak. 

Saját elképzeléseik alapján díszítő motívumokat alkalmaznak. 
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Kifejeznek képfelületen elemi térviszonyokat, emberábrázolásukban megjelennek 

a részformák, az egyszerű mozgások. 

Saját és társaik munkáiról kialakul önálló véleményük. 

Az iskolakezdéshez a testi, lelki és szociális érettség egyaránt szükséges, ezért a 

mindennapi tevékenység során ezek fejlesztésére törekszünk. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc terén: 

 

Gyerekeink a sikeres iskolai munkához szükséges testi, lelki és szociális érettséget 

az óvodáskor végére érik el. Ekkorra már tisztán énekelnek adottságaik által 

meghatározott hangmagasságban. 

Felismernek dallamot hangszeres játékról, dúdolásról, rövid dallammotívumokat 

visszaénekelnek. 

Felfigyelnek és megkülönböztetik a beszédhang, a zenei hang, a zörej 

hangszínének különbözőségét. 

Képesek arra, hogy megkülönböztessék a halk-hangos, a gyors-lassú, magas-mély 

fogalom párokat, és ezeket reprodukálni is képesek. 

Az óvodás évek alatt megismerkednek néhány hangszerrel, azok hangjával, játék 

módjával. 

Dallambújtatást előbb rövidebb, majd hosszabb motívummal is kedvvel végzik. 

Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dalok ritmusától. 

Képesek rá, hogy egyenletes tempóban járjanak, a tempót tartsák. 

Az egyszerű játékos, táncos mozdulatokat szépen, esztétikus mozgással formálják. 

Kedvvel próbálkoznak dallamok rögtönzésével, kitalálnak mozgást, játékot 

ezekhez. 

Énekelnek és ismernek alkalmi dalokat ünnepkörökhöz kapcsolódva. 

Ismerik a népi zenei kultúra életkoruknak megfelelő gyöngyszemeit, más kultúrák 

zenei szemelvényeit, műzenei alkotásokat.                                                 

 

Mozgás terén: 

 

Gyerekeink a sikeres iskolai munkához szükséges testi, lelki és szociális érettséget 

az óvodáskor végére érik el. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz.  

Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 

Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. 

Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

Tudnak néhány másodpercig alapállásban állni, emelt fejjel, egyenes testtartással, 

egyenletes mozgással járnak, lábmunkájuk ellentétes a kartartással. 

Képesek a természetes járást ütemes járássá változtatni. 

Oszlopból, vagy szétszórt elhelyezkedésből kézfogással majd kézfogás nélkül kört 
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alakítanak.   

Járás és futás közben képesek irányt változtatni, személyeket, tárgyakat kikerülni, 

megkerülni vonalon, vonalak között. Tetszés szerinti akadályt ugornak át helyből, 

nekifutásból. 

Biztosan haladnak végig vízszintes, emelkedő és lejtős padon, gerendán. 

Biztosan dobnak vízszintes-, függőleges célba, széles sávba, távolba labdát, babzsákot. 

Megfelelő tér és idő tájékozódó képességük van. 

Egyszerű vezényszavakat megértenek. 

Mozgásuk kitartó, gyors, robbanékony. 

Labdát biztosan vezetnek helyben, egyenes irányban, futás közben. 

Biztos a labda fogása, tartása, dobása. 

Egyéni-, csoportos-, sor és váltóversenyeket játszanak a szabályok pontos betartásával. 

 

Munka jellegű tevékenységek terén: 

 

A gyermekek magukkal kapcsolatban minden teendőt- testápolás, étkezés, 

öltözködés, környezetük rendben tartása- önállóan végeznek. 

 

 A munkavégzés során, a közösségi magatartás általános szabályait betartják, 

egymás testi épségére vigyáznak, egymáshoz való viszonyuk, önértékelésük 

életkorúknak megfelelően fejlett. 

Szívesen vállalnak feladatokat, és azokat legjobb tudásuk szerint igyekeznek 

elvégezni. 

Képesek kitartóan, fegyelmezetten és önállóan végezni feladataikat. 

Segítenek társaiknak, ha szükséges, képesek együttműködni. 

Munkavégzés során biztosítjuk az anyanyelvi, érzelmi és értelmi nevelést, mert a 

sikeres iskolakezdéshez a testi, lelki és szociális érettség együttesen szükséges. 

 

 

8.4.  Kapcsolat az iskolával 

 

Folyamatosan fejlesztjük kapcsolatunkat az általános iskolával, s törekszünk 

minél több olyan találkozási formákat találni, ahol megbeszélhetjük közös 

problémáinkat, különös tekintettel egy-egy nevelési területre vonatkoztatva. 

Az óvoda és iskola kapcsolattartásának formáiban, módszereiben alkalmazkodunk 

a helyi sajátosságokhoz és szokásokhoz. 

 

A kapcsolattartás megvalósításának lehetséges formái: 

 szorosabb kontaktus az óvoda- iskola között 

  Az iskola alapdokumentumainak, az alapozó szakasz moduljainak, 

készség-képességfejlesztési feladatainak megismerése. 

 A kompetencia alapú óvodai programcsomag gyakorlati 

programelemeinek alkalmazása az alapozó szakasz előkészítéséhez. 
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 Szakmai együttműködés kezdeményezése a tanítókkal a nevelés 

folyamatosságának biztosítása érdekében. 

 egymás munkájának megismerése érdekében a pedagógusok látogatása az 

óvoda nagycsoportjában, illetve az első osztályban, kölcsönös hospitálás 

 nagycsoportosok látogatása az első osztályosoknál, 

 volt óvodások meghívása óvodai ünnepségekre, iskolások műsoraival az 

óvodai ünnepek színesítése, 

 a leendő első osztályos nevelők meghívása a nyíltnapokra, 

szülőértekezletünkre, tanévzáró ünnepségünkre. 

 Egymásra épülő, egységes szakmai programok kialakítása a gyerekek 

egészséges, harmonikus, folyamatos személyiségfejlődése, fejlesztése 

érdekében. 

 Az óvoda értékeli az iskolával szemben támasztott elvárásait. 

 

Feladatunk:  

A gyermekek zökkenőmentes, sikeres iskolakezdésének és esélyegyenlőségének 

megteremtése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának 

segítése, a szőlőkkel való partnerkapcsolat kiépítése, erősítése és működtetése. Az 

óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében szoros szakmai együttműködés 

kialakítása. Fontos a rendszeres hospitálás egymás intézményeiben. 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Iskolássá csak az iskola által válhat a gyermek. 

Az óvoda az átmenet megkönnyítése érdekében az óvodás gyereket az iskolára 

alkalmassá teszi. A család kötelessége hogy gyermekét az iskolára késszé tegye.  

Szülői értekezleten megbeszéltük, ötleteket adtunk a szülőknek, hogy a 

gyermekeket a nyár folyamán hogyan készíthetnék fel az iskolára 

- Utolsó nyár legyen a játék, élményszerzés ideje 

- A családon belül legyen közös játék, mese, program 

- Sétáljanak az iskola felé, esetleg menjenek be 

- Vegyék meg a szükséges eszközöket  

- A szülő ne legyen túlzó, követelőző, féltő 

-  

8.5. Kapcsolat a fenntartóval 

 

Az óvodák működéséhez szükséges feltételek és költségvetés meghatározásánál 

nemcsak a nevelésre és oktatásra fordított különböző időkeretet kell figyelembe 

venni, hanem azokat a kötelező, törvényben meghatározott előírásokat is, 

amelyeknek még eleget kell tegyen az intézmény.  

A költségvetésünk csak akkor megalapozott, ha mindezeknek a feladatoknak az 

ellátásához megvan a fedezet. 
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A helyi önkormányzat körültekintően figyelembe veszi az intézményeivel 

szemben támasztott szakmai követelményeket, az alapító okiratban meghatározott 

feladatokat.  

A szabályozási és más jogosítványokkal felruházott óvoda önállósága és 

felelőssége jelentős, mely nem nélkülözheti a fenntartóval való együttműködést.  

A legtöbb gazdasági és üzemeltetési döntés az óvoda (óvodavezető) és az 

önkormányzat közti alkuban születik. Ezért fontos szerepe van az óvoda 

vezetőjének, mint érdekérvényesítő, az óvodát menedzselő pedagógiai vezetőnek, 

szakembernek, aki a fenntartónál érvényesíteni tudja az óvoda érdekeit. 

Az önkormányzat elfogadja, hogy az óvodának saját érdekei és jogai vannak, 

amelyeket tiszteletben tart, ugyanakkor az intézmény sem sértheti meg a fenntartó 

jogait. Thomas Gordon szavai jól érzékeltetik azt a folyamatot, mely napjaink 

gazdasági körülményei között megszívlelendő: 

 

 „Tisztelem igényeidet, de a sajátjaimat is tisztelnem kell. 

Nem akarok élni hatalmammal, hogy győzzek, miközben te 

veszítesz, de azt sem akarom, hogy az én vereségem árán te győzz. 

Egyezzünk meg hát abban, hogy közösen keresünk egy olyan 

megoldást, mely mindkettőnknek jó, s így egyikünk sem veszít.” 

      

Az együttműködésben fontos szerepet tölt be a polgármesteri hivatal 

szakapparátusa. 

Problémaérzékenységük, bizalmuk nagymértékben befolyásolja az önkormányzat 

és az óvoda kapcsolatát. Törekszünk ennek a jó kapcsolatnak a fenntartására, 

fejlesztésére. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a köztisztviselők és képviselők ismerjék az 

oktatás területi sajátosságait, az óvodai neveléssel kapcsolatos jogszabályokat, 

képesek a problémák felismerésére, kezelésére, megoldási módok kitalálására és 

döntéseik következményének felismerésére. Meggyőző munkával szeretnénk 

elérni, hogy a kötelező feladatokra fordítandó anyagi források megállapításánál az 

oktatás és azon keresztül a „jövő” támogatása továbbra is az elsők között 

szerepeljen. 

  

 Fontos, hogy a fenntartó ismerje a munkánkat. Egy-egy rendezvényünkre 

előadóként felkérjük a fenntartó képviselőjét, rendezvényeinkre küldünk meghívót 

a képviselőtestület. Felkérésre, - a gyermekek terhelhetőségét és a nevelési 

munkába való beilleszthetőséget fegyelembe véve – részt veszünk a település 

kulturális és társadalmi rendezvényein. Ezzel megmutatkozunk azon lakosok 

számára is, akiknek semmilyen kapcsolata nincs az intézménnyel. 
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8.6. Egyéb kapcsolatok 

 

Elhatározásunk, hogy óvodánk ablakait kitárjuk a partnerek felé.  Arra törekszünk, 

hogy napi munkánk, életünk kirajzolódjon az érdeklődők számára. Szívesen 

fogadunk mindenkit akkor is, ha kíváncsi volt, akkor is, ha tanácsot, feladatot ad. 

 

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

 

Az óvoda kapcsolatot tart a Művelődési házzal és a Könyvtárral. 

Kínálatukból az óvodás gyermekek életkorának megfelelően válogatunk, oly 

módon, hogy az elősegítse a nevelési feladatok sokoldalú, színes megoldását. A 

Könyvtárat minden csoport látogatja. 

A kapcsolattartás formái: 

 látogatás 

 tájékoztatás, megbeszélések 

 rendezvényeken való részvétel. 

 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 

 

Az óvodai élet alatt a Pedagógiai Szakszolgálatok, az Egészségügyi 

Szakszolgálatok (gyermekorvos, szakorvosok védőnő), a Gyermek és 

Ifjúságvédelem Intézményei a gyermekek nevelését speciális szakismerettel 

segítik elő. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatban áll a 

szakemberekkel, jelzi a megjelenő problémákat, figyelemmel kíséri a gyermekek 

életét, fejlődését. Szükség szerint javaslatot tesz gyermekvédelmi intézkedések 

megtételére. 

 

A Nevelési Tanácsadó minden nevelési év elején megvizsgálja az iskolába 

készülő gyermekeket, hogy még időben kiszűrje a tanulási képességekben 

mutatkozó hiányosságokat. Szükség szerint fejlesztésre hívja őket, de 

leggyakrabban a pedagógusokat látja el fejlesztési tanácsokkal.   

Gyermekeinknél felmerülő problémákkal azonnal megkeressük a szakembereket 

és nevelőmunkánk során figyelembe vesszük véleményüket. 

 

 

Tartalmi kapcsolatunk van: 

 a Nevelési Tanácsadóval 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 pedagógiai, szakmai szolgáltató intézményekkel 

 szakértői bizottságokkal 

 egészségügyi szakszolgálatokkal 
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Gyermekjóléti szolgálattal és a Gyámüggyel rendszeresen tájékoztattuk egymást a 

gyermekeink körül felmerülő problémákról. Ennek köszönhetően tudtunk 

megoldani olyan feladatokat, ami az együttműködés nélkül talán ki sem derül. 

 

A védőnő rendszeresen látogatja a csoportokat, tisztasági vizsgálatokat tart. A 

gyermekorvos figyelemmel kíséri gyermekeink szomatikus fejlődését, a 

rendszeres szűréseken kiderülő vérnyomás, szem és tartás problémákkal 

szakvizsgálatra utalja őket. 

 

Az óvoda kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában minden esetben 

törekszünk a nyitottságra és a kezdeményezőkészségre. 

9. Ünnepek, közösségi rendezvények 
  

 

A nevelési folyamat alapritmusát az évszakok váltakozása adja meg. 

Az ünnepek magukba sűrítik egy-egy évszak jellegzetességeit, és a helyi 

hagyományokat. 

 

Óvodai ünnepeink: 

 

 Mikulás /Karácsonyi készülődés/ 

 Farsang 

 Megemlékezünk a Nemzetközi Nőnapról 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 A gyermekek születés illetve névnapja 

 Tanévzáró 

 

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyerekek óvodai életében, kiemelkednek a 

hétköznapokból. 

Fontosnak tartjuk, hogy az ünnepre való készülés ne legyen teher a gyerekek számára. 

Kellemes, közös élményekre támaszkodva igyekszünk ünnepi alkalmat teremteni. 

Tevékeny várakozás előzi meg, amelyben a gyerekek is részt vesznek. 

Az ajándékkészítésnél nagy figyelmet fordítunk arra, hogy tudatosodjon bennük, 

ajándékot nem csak kapni, hanem adni is jó. 

 

Az ünnepi alkalomkor nagy hangsúlyt fektetünk a feldíszített óvodára, az ünnepi 

ruhában való megjelenésre. 
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Az ünnepi készülődésben és ünneplésben nem csak óvodánk dolgozói és a 

gyerekek vesznek részt, hanem szűkebb környezetük, családjuk is aktívan 

közreműködhet. 

Ha érzelmileg megfelelően készítjük elő az ünnepet, az egyre fokozódó izgalmas 

várakozás örömteli együttlét lesz. 

A későbbiekben újra felelevenítjük az örömteli eseményeket. Kerüljük a túlzott, 

terhelő szerepeltetést. 

Arra törekszünk, hogy a szülők maximális támogatását megnyerjük. 

Velünk együtt készülődjenek az ünnepre, ötleteiket, javaslataikat figyelembe vesszük. 

 

Rendezvényeink, tevékenységeink, programjaink, óvodai életmódunk, a környezet 

védelmét szolgálják. Keressük a lehetőségeket a környezetkímélő életmód 

megvalósítására. 

 

Eseményeink: 

Takarítási Világnap 

Állatok Világnapja 

Madarak Fák Napja 

Környezetvédelmi Világnap 

Víz Napja 

Föld Napja 

Kirándulások, túrák, séták,  – Hérics természetjáró Szakosztály 

Vizsgálódások, kísérletek, terepgyakorlatok 

Madárvédelem – óvodánk tagja a Magyar Madártani Egyesületnek. 

Állatgondozás, állatvédelem (akvárium). 

Növénygondozás, növényvédelem. Fák, bokrok, virágok ültetése, telepítése 

(élősarok). 

Sporttevékenység 

Úszás, lovaglási lehetőség – Petőfibányai Ló barát Egyesület 

Zene, tánc 

Ünnepek, megemlékezések, a településünk rendezvényein való aktív részvétel. 

Mesemondó verseny olyan mesék válogatásával, melyekben megjelennek az 

állatok, a növények, a természet. 

Rajzpályázatok 

Kiállítás (rajz és kézműves munka) 

Papírgyűjtés – újrahasznosítás 

Energiatakarékos életmód (víz, elektromos berendezések, lámpák) 

Szelektív hulladékgyűjtés (flakonok, kupakok, fémdobozok, elemek). 

Veszélyes hulladékok megfelelő tárolása. 

Óvoda – iskola közös pályázatok. 

Faliújság-szülők tájékoztatása 

Előadások, fórumok szervezése 

Egészséges táplálkozás. Zöldség és gyümölcsnapok 
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10. A program alkalmazásának feltételrendszere 
 

10.1. Az óvodapedagógus feladata 

 

Feladata a rábízott gyermekek nevelése, és fejlesztése, a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és 

a helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.  

Alapvető feladata a rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelése, a 

gyerekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, átlagtól 

eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez 

szükséges ismereteket. 

 tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát 

(nevelési módszerek, szemléltetőeszközök készítése) 

 nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a 

másság elfogadását 

 biztonságos körülményeket teremt a gyerekek értelmi-testi-lelki 

fejlődéséhez 

 az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti 

 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat, (mulasztási napló, csoportnapló, fejlődési feljegyzések) 

 az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva 

kialakítja a megünneplés módját 

 az iskolába lépéshez szükséges szakvéleményeket január 15-ig elkészíti, 

tájékoztatja a szülőket, január 30-ig kéri a nevelési tanácsadó vizsgálatát, 

akinél ez szükséges, a gyermekekről szükség szerint véleményt ír. / 

szakértői, vagy rehabilitációs bizottság, ill. nevelési tanácsadó számára. / 

 biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több 

információhoz jussanak (faliújság, szülői értekezlet, szóróanyagok) 

 az iskolával megszervezi az iskolalátogatást 

 az intézmény által szervezett programokra elkíséri a gyermekcsoportot 

(korcsolyázás, színházlátogatás, kiállítás látogatás, stb.), gondoskodik a 

biztonságos külső helyszínekről, kíséretről 

 megszervezi az óvodába jelentkező, csoportjába felvett gyermekek 

beszoktatását 

 a csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, 

amely harmonizál az óvoda többi helyiségével 

 Közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályokat, pályázati kiírásokat.  

 részt vesz a nevelőtestületi értekezletek előkészítésében, esetenkénti 

lebonyolításában 
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 közreműködik az óvoda információs rendszerének kialakításában, 

működtetésében  

 az óvoda dokumentumainak elkészítésében részt vállal, 

 elkészíti a dolgozók éves munkarendjét  

 a költségvetés előtervezésénél egyeztet a csoportok óvodapedagógusaival, 

az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában részt vállal, segít a 

beszerzésben 

 részt vesz a leltározásban, selejtezésben, s végzi az ezzel kapcsolatos 

írásbeli dokumentációk elkészítését. 

 

Különleges felelőssége: 

 köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a 

munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit 

 életszemléletében törekedik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében 

 a humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem 

alkalmaz / pl. testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás 

alvásra vagy étel elfogyasztására való kényszerítés/. 

 munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre áll, rendkívüli 

akadályoztatásáról telefonon értesíti munkahelyi vezetőjét, kollégáját, 

olyan időpontban, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen 

Vagyoni érdekeltség 

 leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és 

eszközeiért, a rá bízott anyagi javakért 

Pénzügyi döntések 

 a csoport játékállományának fejlesztéséről a költségvetésben biztosított 

keretig saját megítélése szerint dönt 

Bizalmas információk kezelése 

 a gyermekek és a szülők, a dolgozók személyiségi jogait érintő 

információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben 

foglaltak alapján jár el 

    Kapcsolatok 

 a nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb 

tudása szerint törekszik a pedagógiai cél megvalósítására, gyakorolja 

azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az idevonatkozó 

jogszabályok határoznak meg 

 fejleszti szakmai és általános műveltségét, tökéletesíti pedagógiai 

munkáját. 

 törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával, a csoport 

dajkájával 

 alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi 

egység kialakítása érdekében 
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 pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését 

(szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös programok) 

Az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermekek 

alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. 

Ismerje a rábízott gyermekek életkori szükségleteit. 

Alkalmazza a differenciált egyéni fejlesztést 

A gyermek fejlődését kövesse nyomon, erről a szülőt tájékoztassa. 

Módszereit változatosan alkalmazza a különleges nevelési igényű gyermekekre is 

Rendelkezzen a gyermekek iránt megnyilvánuló együtt érző, oda és ráfigyelő 

magatartással 

Viselkedjen etikusan az óvodán belül és kívül 

Problémamegoldó képességgel rendelkezzen. 

A család mellett partnerként vegyen részt a nevelési folyamatban 

A gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetítse a 

szülők, a kollégák felé 

A helyi nevelési program alapján a gyermeknevelés során helyesen, a pedagógiai 

célnak megfelelően válassza meg módszereit, eszközeit 

Vegyen részt szakmai, továbbképzéseken, legyen igénye az önképzésre 

Gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról 

Működjön közre a gyermek –és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában 

A gyermekekkel sajátíttassa el a közösségi együttélés szabályait 

Tartsa tiszteletben a gyermekek és a szülők jogait 

A gyermekeket nevelje a helyes viselkedés szabályainak betartására. 

Szervezze úgy az óvodai környezetet, hogy az tegye lehetővé a gyermek 

legoptimálisabb fejlődését. 

Segítse a gyermeket tehetségének kibontakoztatásában, valamint hátrányos 

helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Az óvodapedagógus egész nevelőmunkáját hassa át a gyermekek egyéni 

különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és 

elfogadáson alapuló magatartás, a tolerancia. 

Az óvodapedagógus tartsa szem előtt, hogy az óvodáskorú gyermek alapvető 

szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvodapedagógus modell szerepe 

kiemelkedő jelentőségű. 
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10.2. Az ellenőrzés, értékelés rendszere 

 

 

 Szervezeti felépítés 

 

  Az intézmény fenntartója: Petőfibánya Önkormányzat. 

 

Az óvoda alaptevékenységeit a településen belül két épületben látja el. 

 

Az Alapító okirat megjelöli az intézmény székhelyét, valamint intézményegységét. 

 

 

Az intézmény vezetési szerkezete 

 

Az intézményvezető: feladatait a mindenkori jogszabályban előírtak alapján végzi. 

Megbízó: Önkormányzat Petőfibánya 

 

Vezető helyettes: feladatait az óvodavezető a hatályos jogszabályok és a helyi 

sajátosságok figyelembevételével állapítja meg. 

Megbízó: Óvodavezető 

A vezető és helyettese munkamegosztás alapján végzi a hagyományos feladatokat: 

 

a;  pedagógiai, szakmai 

b;  tanügy-igazgatási 

c;  munkáltatói, ügyviteli 

d; munkavédelmi területeken. 

 

Közalkalmazotti Tanács: 

feladatait a Közalkalmazotti szabályzat alapján látja el. 

 

Megbízó; alkalmazotti közösség. 

 

Vezető, irányító testület: 

 

Nevelőtestület: / csak pedagógusokból álló testület/ 

A nevelőtestület határozata alapján kiegészül a pedagógiai asszisztenssel és a bölcsődei 

kisgyermek nevelővel. 

 

Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Feladatait jogszabályban meghatározottan végzi. 

Szakmai munkaközösség:    

Feladata: hogy szakmai, módszertani kérdésekben segítse az intézményben 

folyó nevelő oktató munkát. 
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Szülői közösség: a szülői munkaközösség, szülői választmány a közoktatási 

törvény alapján érvényesíti jogait és kötelességeit.  

 

Intézményi közösség:   

Az intézmény nevelőtestülete /óvodapedagógusok/ 

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló  

dolgozók: konyhai kisegítő személyzet, szakácsnő, 

dajkák, élelmezésvezető. 

Az alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze mindazon estekben, 

melyet a jogszabály előír. 

 

Gyermekközösségek: 

 

Az óvoda gyermek közössége 3 éves kortól az iskolába lépés időpontjáig. (A 

közoktatási törvény 24. § (1) szerinti kivétellel) 

 

A gyermekek elhelyezése óvodai csoportokban: homogén illetve heterogén 

szervezésű csoportokban történik. 

 

10.3. Az óvodai csoportok, és a gyermekek fejlődésének 

ellenőrzése, értékelése. 

 

A belső ellenőrzés, értékelés a szervezeti leírás szerint az intézményvezetés és az 

azzal megbízott nevelőtestületi tagok feladata. 

Cél: 

 Az óvodai működés ellenőrzése: a külső és belső szabályzóknak való 

megfelelés biztosítása 

Feladata:  

 A külső és belső szabályzók napra kész nyilvántartása; 

 Minden munkatársnak meg kell ismernie a munkájához szükséges 

szabályzókat; 

 Önellenőrzés módszereinek és technikájának elsajátítása; 

 

Az ellenőrzés folyamatként működik, az eljárásrend a HOP mellékletét képezi. Az 

ellenőrzés és értékelés ütemét az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

Az ellenőrzés módszerei 

 

 Dokumentumelemzés 

 Megfigyelés 

 Beszámoltatás 

 Konkrét munkavégzés 

ellenőrzése szempontok 

szerint 
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 Önértékelés szempontok 

szerint 

 Tájékozódó látogatás 

 

Az ellenőrzés megvalósításának folyamata 

- Az ellenőrzést az óvodavezető végzi. 

- Az ellenőrzés rendszere – szempontok, időpontok – az éves munkatervben 

mindenki számára hozzáférhető. 

- Az ellenőrzés konkrét időpontjáról, módszereiről, részleteiről az érintettek 

előzetes szóbeli jelzés során értesülnek. 

- Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel az óvodavezető ismerteti. 

- Az ellenőrzött és az ellenőrzést végző személy minősítésbeli egyetértése 

esetén az ellenőrzés zárása. 

 

Ellenőrző és értékelő tevékenységük kiterjed: 

 Az óvoda írásos dokumentációinak elemzésére. 

 A nevelőmunka feltételeinek /tárgy-személyi feltételek/ vizsgálatára. 

 A nevelő - fejlesztő munka ellenőrzésére, értékelésére. 

A gyermek fejlődésének ellenőrzése az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. 

Az ellenőrzés magába foglalja: 

 a gyermek és környezetének fejlődési jellemzőit, 

 az óvodapedagógus nevelői hatékonyságának 

nyomon követését. 

 

Ellenőrzés, értékelés a pedagógiai diagnosztikai eszközök alkalmazásával. 

 

 Megfigyelési szempontsor:   

abban segíti az óvodapedagógust, hogy az óvoda mindennapi életében, szabad és 

szervezett foglalkozások alkalmával megfigyelhesse a gyermek 

viselkedésmódjait. 

A megfigyelési szempontok segítségével könnyen a részfunkció zavaros gyermekek,  

és a támogató nevelés így korábban elkezdhető. 

 

A megfigyelési szempontsort célszerű havonta, minden gyermeknél átnézni, és 

rögzíteni dátummal az adott időszakra jellemző viselkedésformát. 

 

 

Fejlettségmérő lapok: 

 

A gyermeki fejlődés folyamatának megragadását teszi lehetővé az óvodába 

lépéstől az óvodáskor végéig. 

 

Fő területei:  mozgásfejlettség, testséma 
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téri tájékozódás, térbeli mozgás 

értelmi fejlettség 

nyelvi kifejezőkészség 

szociális érettség 

 

A fejlettségmérő lapok vezetése lehetőség szerint természetes helyzetben, 

feladathelyzetben alkalmazott megfigyelésen alapul, esetenként játékos egyéni 

vizsgálaton. 

A gyermekről vezetett fejlődési lapot kérésre a szülőnek meg kell mutatni, az 

elektronikusan vezetett csoportnaplóban rögzített időszakos szöveges értékelés 

megismerését a szülő aláírásával igazolja. 

 

Programellenőrzés és értékelés 

 

Az óvodavezető feladata a program végrehajtásának átfogó ellenőrzése, 

értékelése, melynek ütemezése az éves munkatervben rögzített. 

Csoportlátogatásai alkalmával tapasztalatokat szerezhet a program 

alkalmazhatóságáról, a gyermekek fejlődéséről. 

 

A program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében létrehozunk egy 

olyan komplex munkaközösséget, mely segít abban, hogy az óvodapedagógusok 

megismerjék egymás tapasztalatait, ötleteit, ugyanakkor segítsék egymás 

gyakorlati munkáját. 

A helyi nevelési program értékelését a bevezetést követő első nevelési év végén 

célszerűnek tartjuk elvégezni. 

A továbbiakban a bevezetés után 3 - 4 évenként, mivel a 3 nevelési év folyamata 

végén az iskolába lépő gyermekek vizsgálatával megítélhető a nevelés eredménye. 

  

A program módosításának előírásai: 

 

 Írásbeli előterjesztés alapján az óvoda vezetőjének. 

 Nevelőtestület elé terjesztése, véleményezés, döntés.  

Minőségfejlesztés, belső értékelés 

 

Az óvodában folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a társadalmi 

és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk. Ennek érdekében 

folyamatos, önértékelésen alapuló fejlesztési tevékenységet folytatunk. 

Az önértékelés keretében azonosítjuk partnereinket, folyamatosan mérjük 

igényeiket, illetve elégedettségüket. 
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A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározzuk szakmai céljainkat és 

szolgáltatásaink fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket 

készítünk. 

Az intézkedési tervek megvalósulását értékeljük, és azok eredményeit 

felhasználjuk a működés, és az egész szervezetünk folyamatos fejlesztéséhez. 

A önértékelési szabályzatunk teljes körűen tartalmazza a fejlesztési 

tevékenységünket. Ezt évente felülvizsgáljuk. 

Az értékelési feladatok végrehajtását az éves munkaterv tartalmazza. 

A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendő 

feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit. 

 

 

Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlen segítők 

mérése, értékelése  

Az intézményi önértékelési rendszer indulása: 

Az ellenőrzések, értékelések célja az egyéni teljesítmények folyamatos javítása, 

ezért az értékelés csak folyamatos ellenőrzés alapján történhet. Az értékelés alapja 

a munkatervben megfogalmazott éves értékelési terv és a munkaköri leírásban 

foglaltak teljesítése alapján történik. Az értékelés teljes dokumentációját az 

ellenőrzési szabályzat tartalmazza. Az önértékelés figyelembe vételével a vezetők 

a meghatározott időszakokban értékelik a pedagógusok teljesítményét, feltárva a 

hiányosságokat, megjelölve a javítás módját és határidejét.  

Új célok kitűzésekor az intézmény, vonatkozó dokumentumaiból kell kiindulni. 

Az értékelés a jutalmazás alapja. 

 A gyakornokok értékelése a „Gyakornoki szabályzat” alapján történik. 

 

 

2015 őszén – megfelelve a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek –sor került a 

köznevelési intézmények önértékelési rendszerének bevezetésére. 

A munkafolyamat meghatározó részeként tekinthetünk az intézményi önértékelési 

program elkészítésére.  

Az intézményi önértékelési rendszer kialakítására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet  

145. § (1) bekezdésében leírtak értelmében kerül sor. 

 

Az önértékelés célja: 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 

intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a 

pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával 

az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket. Majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait 

intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. 
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A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét az óvodavezető-helyettes és a 

szakmai munkaközösség vezetője javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. 

Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az 

ellenőrzés területeit, módszereit, szempontrendszerét és ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés 

kiterjed az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a 

munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az óvodavezető felel. 

 

 

10.4. A program megvalósításának SZEMÉLYI feltételei: 

 

 

Az óvoda teljes napi nyitvatartási ideje alatt a nevelőmunkát óvodapedagógus 

végzi. 

Gyermekcsoportonként a 2 óvodapedagógus, 1 dajka jelenléte fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. 

Az óvodapedagógus felsőfokú szakirányú végzettsége mellett további kiegészítő 

szakképesítések, tanúsítványok megszerzése ajánlott. 

 

 fejlesztő pedagógus szakképesítés 

 gyógytestnevelési szakismeretek 

 bábelőadói képzettség 

 kézműves, népi kismesterségek szakismeret 

 számítástechnikai ismeretek 

 vezetői-, tanügy-igazgatási képesítés 

 

10.5. A program megvalósításának TÁRGYI feltételei: 

 

Készült a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről szóló 20/2012. EMMI (VIII.31) 2. számú melléklete alapján  

 

Jelmagyarázat: X = Rendelkezésre áll, P/db= Pótlás/db 

Eszközök és felszerelés Szükséges 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

  

1. csoportszoba  

 óvodai fektető  gyermeklétszám szerint 1 P/20 P/20 P/20 P/20 X 

 gyermekszék  gyermeklétszám szerint 1 P/24 P/24 X X P/24 

 gyermekasztal  gyermeklétszám 

figyelembevételével 
P/4 P/6 X X X 

 fényvédő függöny  ablakonként, az ablak  

lefedésére alkalmas 

méretben 

X X X X P 
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 szőnyeg  gyermekcsoportonként,  

a padló egyötödének 

lefedésére  

alkalmas méretben 

P/2 X X X X 

 játéktartó szekrény vagy 

polc 

 csoportszobánként 2,  

 
X X X X X 

 fektető tároló  valamennyi gyermekágy  

tárolásához szükséges 

mennyiség 

X P/1 X X X 

Eszközök és felszerelés Szükséges 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Jelmagyarázat: X = Rendelkezésre áll, P/db= Pótlás/db 

 élősarok állvány  gyermekcsoportonként 1  P/1 P/1 P/1 P/1 

 óvodapedagógusi asztal  gyermekcsoportonként 1 X X X X X 

 felnőtt szék  gyermekcsoportonként 2 X X X X X 

 eszköz-előkészítő asztal  gyermekcsoportonként 1 X X X X P/4 

 textiltároló szekrény  gyermekcsoportonként 1 X X X P/4 X 

3.  

 tornapad  2 X X X X P/2 

 tornaszőnyeg  1 X P/2 X X X 

 bordásfal  2 X X X X X 

 óvodai többfunkciós 

mászó készlet 

 1 
X X X X X 

 egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

 három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához X X X X X 

4. Játszóudvar 

 kerti asztal  gyermekcsoportonként 1 X X X X X 

 kerti pad  gyermekcsoportonként 2 X X X X X 

 babaház  gyermekcsoportonként 1 X P/1 X X X 

 udvari homokozó  gyermekcsoportonként 1 X X X X X 

 takaróháló  homokozóként 1 x P/2 X X X 

 mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

 V. rész szerint 

X X X X X 

5. Óvoda vezetői iroda 

 íróasztal   1 p/1 X x X X 

irodai szék 1 P/1 X X X X 

 tárgyalóasztal  1 - P/1 X X X 

 szék  2 - P/2 X X X 

 telefon  1 X X X X X 

 számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

 1 

X X X X X 

 könyvszekrény  1 X X X X X 

 iratszekrény  1 X X P/1 X X 

elektronikus adathordozó 

szekrény 

1 
- X X X X 

számítóhép asztal, szék 1 - - P/1 X X 
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6. Gazdaságvezetői -, helyettesi iroda (elhelyezhető a vezetői irodában is) 

 asztal  felnőtt étszám 

figyelembevételével 
X X X X X 

 szék  felnőtt létszám 

figyelembevételével 
X X X X X 

 iratszekrény  2 - P/1 X X X 

 lemezszekrény  1 X X X X X 

 számítógépasztal és szék  1-1 X X X X X 

 telefon  1 X X X X X 

számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 

X X X X X 

7. Nevelőtestületi szoba (JELENLEG FELNŐTT ÖLTÖZŐ) 

 fiókos asztal  pedagóguslétszám szerint 

1 
- - - - - 

 szék  pedagóguslétszám szerint 

1 
- - - - - 

 könyvtári dokumentum  500 P/10 P/10 P/10 P/10 P/10 

 számítógép, nyomtató  1 X X X X X 

 könyvszekrény  2 X X P/1 X X 

 tükör  1 X X X X X 

 mosdókagyló  1 X X X X X 

öltöző szekrény pedagógus, dajkai létszám 

szerint 1 
- P/4 P/9 X X 

8. Gyermeköltöző 

 öltözőrekesz, 

ruhatároló, fogas 

 gyermeklétszám 

figyelembevételével 
X X X X X 

 öltözőpad  gyermeklétszám 

figyelembevételével 
X X X X X 

9. Gyermekmosdó, WC, tisztálkodási és egyéb felszerelések 

 törülközőtartó  gyermeklétszám 

figyelembevételével 
X X P/3 P/1 X 

 falitükör  mosdókagylónként 1 X X X X X 

 rekeszes fali polc 

(fogmosó pohár tartó) 

 gyermeklétszám 

figyelembevételével 
X X X X X 

 tisztálkodó felszerelések  mosdókagylónként 1 

SZAPPANTARTÓ 
P/2 P/4 X X X 

 fésűtartó 

 

 csoportonként 1 
X X X X X 

 törülköző felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
P/100 X P/50 P/50 X 

 abrosz  asztalonként 3 P/20 P/20 P/20 P/20 P/20 

 takaró  gyermeklétszám szerint 1 P/20 P/20 P/20 X X 

párna gyermeklétszám szerint 1 P/10 P/20 P/10 P/10 P/10 

 ágyneműhuzat,   gyermeklétszám szerint 3-3 P/25 P/25 P/25 P/25 P/25 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 szennyesruha-tároló  óvodánként  

(székhelyen és telephelyen) 

1 

- - - P/1 X 

 mosott ruha-tároló  óvodánként  

(székhelyen és telephelyen) 
X X X X X 
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1 

 mosógép 

automata 

 óvodánként  

(székhelyen és telephelyen) 

1 

X X X X P/1 

 vasaló  épületenként 1 P/2 P/2 P/2 P/2 P/2 

 vasalóállvány  épületenként 1 X P/1 X P/1 X 

Eszközök és felszerelés Szükséges 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Jelmagyarázat: X = Rendelkezésre áll, P/db= Pótlás/db 

 szárítóállvány  épületenként 1 P/1 X X X P/1 

 takarítóeszközök  épületenként 1 X X X X X 

 kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

 óvodánként  

(székhelyen és telephelyen) 

1-1 

X X X X X 

 hűtőgép  épületenként 1,  

amennyiben helyben főznek 

2 

P/1 P/1 X X X 

 porszívó  épületenként 1 X X X P/1 X 

szőnyegtisztító gép óvodánként 1 
- 

beszerz

és 
X X X 

A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

1.Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) csoportszobai és udvari eszközök külön-külön az 

óvoda nevelési programja szerint 

 különféle játékformák (mozgásos 

játékok, szerepjátékok, építő-konstruáló 

játékok, szabályjátékok, dramatizálás 

és bábozás, barkácsolás) eszközei 

 gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

Beszerzése és pótlása az 

elhasználódás függvényében történik 

 mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 

 gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 ének, zene, énekes játékok eszközei  gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

 gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának  

megfelelő mennyiségben 

 értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök 

 gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

 ábrázoló tevékenységet fejlesztő 

(rajzolás, festés, mintázás, építés, 

képalakítás, kézimunka) anyagok, 

eszközök 

 gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 a természeti-emberi-tárgyi környezet 

megismerését elősegítő eszközök, 

anyagok 

 gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 munka jellegű tevékenységek eszközei  gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 
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2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

Eszközök és felszerelés Szükséges 2018/19 2019/20 2020/21 2021/2

2 

2022/23 

Jelmagyarázat: X = Rendelkezésre áll, P/db= Pótlás/db 

fényképezőgép óvodánként 1 - P/1 X X X 

projektor óvodánként 1 X X X X X 

 televízió  óvodánként 1 X X X X X 

 cd lejátszó   csoportonként 1 P/1 P/1 P/1 P/1 X 

 diavetítő  épületenként 1 X X X X X 

videó kamera óvodánként 1 
- 

beszerz

és 
X X X 

 vetítővászon  épületenként 1 X P/1 X X X 

 hangszer 

(pedagógusoknak) 

 óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
- 

melodik

a, 

furulya 

P/4 

X X X 

 hangszer 

(gyermekeknek) 

 gyermekcsoportonként, 

a gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

X X X X X 

 egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

 gyermekcsoportonként  

a gyermekek 30%-ának  

megfelelő mennyiségben 

beszerzése és pótlása szükség szerint 

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 ételminta-vétel 

(üvegtartály) készlet 

 óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
beszerzése és pótlása szükség szerint 

 mentőláda  óvodánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
feltöltése szükség szerint 

 munkaruha  a Munka 

Törvénykönyve, 

valamint a 

közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1993. 

évi XXXIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

alapján, az óvodai 

kollektív szerződés 

szerint 

 

 védőruha  a munkavédelemről 

szóló 1993. évi CXIII. 

törvény és végrehajtási 

rendeletei alapján, az 

óvodai munkavédelmi 

szabályzat szerint 

 tűzoltó készülék  az érvényes tűzvédelmi 

szabályok szerint 
X X X X X 

Program specifikus eszközök 

egész alakos tükör gyermekcsoportonként  

1 
X X X X X 

edény-, és evőeszköz gyermekcsoportonként - P/2 X X X 



Petőfibányai Mini Manó                                      Intézményi Pedagógiai Program 
Óvoda és Bölcsőde            
 

106 

 

 

Speciális fejlesztéshez szükséges eszközök (Alapító okirat, 11/19 (VI.8.) MKM 

rendelet 7 sz. Melléklet) szerint, az integrációnak megfelelő fajtában és 

mennyiségben szükség szerint. 

A liszt érzékeny gyermekek ellátásának biztosítása érdekében szükségesnek 

tartjuk egy háztartási kenyérsütő gép beszerzését, mellyel biztosítani tudjuk a 

változatos étkeztetésüket. 

 

Legitimációs záradék, érvényességi rendelkezések 

Érvényességi nyilatkozat: 

A Pedagógiai Program (továbbiakban PP) 2023. augusztus 31-ig 

érvényes.  

Az óvoda nevelőtestülete 2023. augusztus 31-ig felülvizsgálatot tart és 

ennek eredményeképpen módosítja/hatja a PP-ot. 

A PP-ot a nevelőtestület fogadja el, a módosításokat munkabizottságok 

készítik elő és el.  

A módosításokra vonatkozó javaslatokat tehet írásban a nevelőtestület 

legalább 1/3 – a javaslat elfogadásának feltétele a nevelőtestület 50%+ 1 

igenlő szavazata. Ennek alapján a PP módosítás a megjelölt határidők 

között is megvalósítható. Amennyiben a változások a nevelési program 

fő folyamatait nem érintik, akkor a változás bevezetése a nevelőtestület 

kompetenciája. 

Amennyiben a program 50 %a-ban történik módosítás, úgy a teljes 

programot felül kell vizsgálni. 

A szülők véleményét a partnerközpontú működés keretében 

folyamatosan gyűjtjük, elemezzük és beépítjük. A PP-ot a Szülői 

Szervezet a szülők véleménye alapján jóváhagyja. 

szállító kocsi 1 

Mini természet 

megfigyelő állomás 

telephelyenként 

1 
- P/2 X X X 

víz-, homok asztal telephelyenként 

1 
X X X X X 

udvari pancsoló telephelyenként 

1 
- 

kialakít

ás 
X X X 

udvari ivókút telephelyenként 

1 
X X Xs X X 

Eszközök és felszerelés Szükséges 2018/19 2019/20 2020/21 2021/2

2 

2022/23 

Jelmagyarázat: X = Rendelkezésre áll, P/db= Pótlás/db 

konyhaszekrény főzőhelyenként 

1 
X X X X X 

gázsütő /villanysütő/ főzőhelyenként 

1 
X P/1 X X X 

kétrekeszes 

öltözőszekrény 

alkalmazottanként  

1 - - 

beszerz

és 

7 

X X 
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11. A szakmai dokumentumok egymásra épülése 
 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS 

ALAPPROGRAMJA 

 

PETŐFIBÁNYA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 

 

MINI MANÓ ÓVODA BÖLCSŐDE 

HELYI PEDAGÓGIA PROGRAMJA 

 

MINI MANÓ ÓVODA MINŐSÍTÉSI- ELLENŐRZÉSI 

PROGRAMJA 

Mini Manó Óvoda SZMSZ 

Mini Manó Házirend 

 

AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 

 

A GYERMEKCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGFORMÁKRA 

ÉPÜLŐ CIKLUSOS TERVEZETEI, FEJLESZTŐ TERVEK, 

PROJEKTTERVEK 

 

Jelenléti-, hiányzási napló 

A csoportnapló – 
munkánk dokumentuma - egyéni összeállítású 

Tartalmazza: 

• a gyermekek névsorát 

• a születésnapokat 

• folyamatosan vezetett feljegyzések minden gyermekről, külön - külön 

A gyermek eletében, fejlődésében észlelt minden lényeges változás rögzíthető, ill. évi 2-3 

alkalommal készült bejegyzés. 

• utólagos, részletes feljegyzések a megvalósult tevékenységekről, játékokról (egy- egy téma 

lezárása után, alkalmanként 

 

GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK, 

DOKUMENTUMOK 
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NAPOCSKA MINI BÖLCSŐDE 

SZAKMAI PROGRAM 
Jelen dokumentum A Mini Manó Óvoda és Bölcsőde érvényben lévő Pedagógiai 

Programjának szerves része és kiegészítése. 

 

 
 

 

 

 

 

Készítette: Martinkovics Sándorné 

Intézményvezető 
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1.Környezeti működési feltételek 

1.1. Intézményi adatok  

Az intézmény székhelyének neve: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 

         Cím: 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a  

Az intézmény működési helye:   Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 

székhelye, Napocska Mini Bölcsőde  

         Cím: 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a 

Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig 6
00

 órától-16
30

 óráig 

Ellátási terület Petőfibánya település közigazgatási területe 

Férőhelyszám: 7 fő (két éven felüli gyermekek esetében 8 fő) 

Telefonszám: 37/387361 

Email címe: minimanoovi@petofibanya.hu 

Fenntartó neve: Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Szakmai program készítőjének neve: Martinkovics Sándorné intézményvezető  

Elérhetősége: 37/387361 

Szakmai program érvényességi ideje: a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, 

határozatlan időre 

Felülvizsgálata: jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Szakmai program készítésének dátuma: 2018.06. 01. 

 

 

 

A szakmai program jogszabályi háttere: 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. 

törvény 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM- rendelet módosítása 

- 369/2013. (X. 24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 

1.2. A bölcsődei program megvalósításának környezete 

 

 

Településünkön óvoda az 1940-es évektől működik, fenntartói a bányászathoz 

kapcsolódó üzemek voltak. 1969-ig üzemi óvodaként működött, majd 1970-ben 

területi óvodaként az általános iskolához csatolták. 1974-től önálló vezetésű 

óvoda. 

Az 1970-es években a gyermeklétszám nagymértékben megnövekedett, a 

csoportlétszámok is igen magasak voltak. Szükségessé vált egy új épület létesítése 

mely 1978-ban készült el, és ma is 2 óvodai csoportban fogadja a gyermekeket. 

Óvodánk 2009. május 1-én a Mini Manó nevet vette fel. 

mailto:minimanoovi@petofibanya.hu
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Az intézmény jelenleg 2 épületben látja el feladatát. A 4 óvodás csoportból a 

törzsépületben 2, Petőfi Sándor utcaiban 2 csoport működik. 

 Az elmúlt években egyre nagyobb igény jelentkezett a helyi családok, a 

kisgyermekes szülők részéről bölcsődei szolgáltatás igénybevételére. Óvodánk 

egy csoportjában 2011. szeptember 1-től kialakításra kerülő ellátás az egységes 

óvoda-bölcsőde csoport 20 gyermek - köztük 5 kisgyermek - nevelését tette 

lehetővé. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a három éven aluli 

gyermekek bölcsődei ellátását -2018. szeptembertől, mini bölcsőde formájában 

biztosítja, a dolgozó szülők megsegítése céljából. A mini bölcsőde többcélú közös 

igazgatású intézményként a Petőfibánya Mini Manó Óvoda és Bölcsőde székhely 

épületében kerül kialakításra. A belső térben esztétikus, biztonságos berendezések 

segítik a felnőttek tevékenységét.  

A gyermekek részére kialakított játszóhelyek barátságos, családias légkört 

teremtenek, a terek, a játékok színvilága harmonikus, nyugalmat biztosító. A 

helyiség olyan méretű és berendezésű, amelyben minden egyidejűleg jelen lévő 

gyermek és felnőtt igénye teljesíthető. 1 mini bölcsődei csoportban legfeljebb 7 

gyermek nevelhető, gondozható. Amennyiben minden gyermek kettő év feletti, ez 

a szám 8 lehet. 

Az udvaron elkülönített játszórésszel, fákkal és bokrokkal övezet környezetben, 

tágas árnyékos, virágos területekkel, biztosítja a gyermekek egészséges feltételek 

közötti életszervezését. 

 

1.3. Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi eszközök a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséiről szóló jegyzék 

szerint kerülnek beszerzésre, az adott csoport létszámának figyelembevételével.  

A gyermekek ellátásához szükséges eszközök és felszerelések jó minőségűek, 

fertőtleníthetőek és a gyermekek életkorához, testméretéhez igazodóak.  

Az épület helyiségei, a csoportszoba, gyermekfürdőszoba, gyermeköltöző (átadó), 

melegítő konyha – a főzőkonyhában kialakított helyszínnel - a szükséges 

eszközökkel van berendezve. Minden gyermeknek van saját jele, helye az 

asztalnál, saját ágya, szekrénye.  

Biztosítjuk a mozgásfejlesztő eszközöket, bútorokat, tágas játszóhelyeket. Ezek 

mind-mind a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységre, 

mozgásra ösztönzik, segítik az önállóság kialakulásában.  

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében folyamatosan karbantartjuk, védjük 

eszközeinket. Ismerve a kisgyermek sajátos gondolkodását, tevékenységüket 

mindig figyelemmel kísérjük.  

 

 

 



Petőfibányai Mini Manó                                      Intézményi Pedagógiai Program 
Óvoda és Bölcsőde            
 

113 

 

1.4. Személyi feltételek 

 

Kisgyermeknevelő 

 

 A mini bölcsőde szakmai vezetője. Az intézményvezető irányításával dolgozik, 

szem előtt tartva a szakmai ajánlásokat.  

Szakmai felügyeletét a Magyar Bölcsődék Egyesülete gyakorolja. Szükség esetén 

segítséget kér  a megyei módszertani tanácsadótól. 

Munkájában figyelembe veszi az orvos, és a gyógypedagógus, a pszichológus és a 

pedagógus szakmai útmutatását. 

Tevékenysége: 

- Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének 

elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, 

pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában 

segíti a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődését, az önállóság 

alakulását. 

- Az érvényben lévő módszertani elvek, a helyi program 

figyelembevételével beszoktatja, gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. 

- Csoportja és az udvar eszközeinek állapotát figyelemmel kíséri, hogy azok 

a baleset-megelőzésnek és a biztonságának megfelelőek legyenek. 

- Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, az időjárásnak 

megfelelő felöltöztetéséről. 

- A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel 

kapcsolatos napi eseményekről. A szülőkkel együttműködve 

családlátogatási és beszoktatási tervet készít és megvalósítja azt. 

- Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve megtartja a csoport szülői 

értekezleteit, melynek időpontját az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. 

- Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat.  

 

 

Helyettesítése 

- A fenntartó biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő betegsége vagy egyéb 

váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az 

adott munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő 

személlyel, akinek rendelkezni kell érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal. 

Létszám: 1 fő 

Végzettség: Szakképzett csecsemő és kisgyermekgondozó 

 

Bölcsődei dajka 

 

Tevékenysége: a higiénés követelményeknek megfelelően takarítja az intézmény 

helyiségeit. Előkészíti a gyermekek étkeztetését. 
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 A munkaköri részletes leírása szerint részt vesz a gondozási tevékenységekben 

A bútorokat, az étkezési, valamint a játékeszközök el és lemosását rendszeresen 

elvégzi. 

Szükség szerint mossa és vasalja a gyermekek ruhadarabjait és a csoportok 

textíliáit. 

Helyettesítése 

A fenntartó biztosítja, hogy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan 

esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az adott 

munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel, akinek 

rendelkezni kell érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal. 

 

Létszám: 1 fő 

 

2. Együttműködés a szolgáltatáson belül és a tágabb környezettel 

 

1.1. A családok támogatása, szülői kompetenciák fejlesztése 

 

A kisgyermek harmonikus fejlődése érdekében a család és a bölcsődei nevelés 

összhangjának megteremtése. A család erősségeinek megismerése, támogatása, 

pozitívumok kiemelése. 

A szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös 

bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítása. A szülő közvetíti a gyermeke 

szokásait, igényeit, szükségleteit a kisgyermeknevelő felé, hozzájárulva a 

differenciált, egyéni bánásmód megvalósításához.  

 

1.2. Külsős, szakmai feladatot ellátó szakemberek  

 

- Gyógypedagógus-tevékenysége: a sajátos nevelési igényű gyermekek 

speciális fejlesztése, pedagógiai megsegítés, a kisgyermeknevelő 

munkájának segítése. 

- Gyermekorvos- a fenntartóval kötött megbízási szerződésbe foglaltak 

szerint látja el feladatkörét. 

Tevékenysége: A gyermek bölcsődébe történő beszoktatása után a 

gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során a gyermek fizikai-, értelmi-, 

érzelmi állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése. 

A feltárt egészségügyi problémák a kisgyermeknevelővel, szülővel, a 

gyermek háziorvosával történő megbeszélése, illetve szükség esetén 

szakvizsgálat kérése. Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, ill. a 

sürgős terápia megkezdése.  

A házi patika összeállítása, rendszeres ellenőrzése, szükséges pótlása.  

A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a 

prevenció. Járványveszély esetén az érvényben levő rendelkezéseknek 
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megfelelő intézkedések megtétele. A gyermekek heti étrendjének 

összeállításának segítése, figyelemmel kísérése.  

 

3. Pedagógiai alapelvek 

 

3.1. Küldetés nyilatkozat  

 

Küldetésünk: szolgáltató családbarát intézményként hozzájárulunk a családok 

életminőségének javításához. Egészséges élettér kialakításával, a szülőkkel 

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló, segítő partneri együttműködéssel a 

kisgyermekek egyéni gondozása, harmonikus fejlesztése. 

 

3.2. Alapelveink  

 Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben gondozzuk, neveljük 

a kisgyermekeket.  

 Az egész napot és minden tevékenységet átszövő játékkal segítjük a 

gyermekek személyiségfejlesztését. 

 Az egészségkompetenciák megalapozását fontos feladatunknak 

tekintjük. 

 

3.3. Célunk 

- Megemlékezünk a jeles napokról (születésnap, anyák napja, karácsony, 

farsang, gyereknap). 

- A manuális alkotókészség fejlődését elősegíteni (gyúrás, sodrás, 

gömbölyítés, nyújtás, tépés, vágás, ragasztás, ujjfestés, ecsethasználat).  

- A tevékenységünket az évszakhoz kapcsolódóan tervezzük.  

- Puha sarkok, kuckók kialakítása.  

- A tevékenységek során vers, mondókák, énekek használata.  

- A természeti –társadalmi környezet megismerése. 

 

3.4. Minőségpolitikánk  

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk az egészséges életmód szokásainak megalapozását, 

a megismerési folyamatok fejlődésének segítését.  

A Napocska Mini Bölcsődében kellemes, családias hangulatú mindennapokon, 

sok játékkal várjuk a gyermekeket. 

A szakmailag elkötelezett kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka egyéni törődéssel 

biztosítják a gyermekek komfort érzetét, örömteli játékát. A sokféle játékkal 

felszerelt udvaron és csoportszobákban segítjük a játékos tevékenységek általi új 

ismeretek megtapasztalását, a tevékenykedést, mozgást. Szakmai tevékenységünk 

folyamatos fejlesztési irányának meghatározásához kérdőíveken, illetve 

különböző fórumokon a szülőktől, az intézmény fenntartójától a mini bölcsődei 

működés és eredményesség értékelését kérjük.  
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Célunk, hogy dolgozóink szervezett és irányított keretek között végezzék 

gondozási-, nevelési tevékenységüket a módszertani irányelvek, a 

gyermekvédelmi törvény alkalmazásával.  

 

Továbbá, hogy jó minőségű munkát végezzünk a gyermekek és szülők általános 

megelégedettségére.  

Fontosnak tartjuk a szakmai tudás gyarapítását, a rendszeres önképzést és 

továbbképzést, hogy minél magasabb szintű gondozást-nevelést tudjunk 

biztosítani.  

 

3.5. Bölcsődei nevelés alapelvei 

 

Alapvető feladatunk a mini bölcsődei élettérben a gondozás-nevelés során a 

gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, személyiségük, fejlődésük 

kibontakozásának elősegítése. Egyéni adottságaikat, fejlődésük ütemét figyelembe 

véve célunk, hogy egészséges, harmonikus személyiségfejlődésben részesüljön 

minden gyermek. Az egy csoportos intézmény ellátja a családban nevelkedő 20 

hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni gondozását és nevelését.  

A gyermekek fejlődését szakszerű neveléssel tudjuk megvalósítani. A gondozás és 

nevelés feladata egymástól elválaszthatatlan.  

Kiemelten fontos számunkra, hogy gondozó-nevelő munkánk során vegyük 

figyelembe a gyermek egyéni képességeit, a fejlődés egyéni ütemét, 

szociokulturális hátterét.  

Biztosítjuk a személyi- és csoportállandóságot, amely növeli a gyermek érzelmi 

biztonságát, támaszt jelent számára. Egységes nevelői elveinkkel, szeretetteljes 

odafigyeléssel, elegendő idő biztosításával ösztönözzük a gyermeket az 

aktivitásra, önállóságra. 

 Fontosnak tartjuk a fokozatosság és rendszeresség elvét, mert ezek segítik a 

gyermeknek az új környezethez, felnőttekhez, társaikhoz, szokásokhoz való 

alkalmazkodását.  

Fontos, hogy elismerjük, támogassuk, megerősítsük a gyermeket minden pozitív 

tevékenységében. Dicsérjük, ha sikeresen teljesít és bátorítsuk az újabb 

kezdeményezésre, koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazása. 

 

- Család rendszerszemléletű megközelítése  

Komplex látásmóddal kiindulópontnak tekintjük a családot. Elsődleges 

szempontunk a család működésének megismerése, az erősségek, 

gyengeségek felismerése. Erősségekre építve hozzájárulunk a család 

életminőségének javításához. 

- A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A kisgyermek egyéni szükségleteinek meghatározása és figyelembe vétele 

értelmében az esetlegesen felmerülő fejlődési lemaradások, 

megtorpanások felismerése és jelzése. 
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- A családi nevelés elődlegességének tisztelete  

Elsődlegesen a család joga és kötelessége a kisgyermek nevelése. A 

kisgyermek nevelése a családi nevelés értékeire, hagyományaira és 

szokásaira épít tiszteletben tartva a gyermeki jogokat. A szülők 

bekapcsolása az intézményszolgáltató életébe, partnerközpontú 

együttműködés kialakítása. 

- A kisgyermeki személyiség tisztelete 

Különleges védelem és bánásmód biztosítása mellett a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatása. A személyes, a szociális és a kognitív 

kompetenciák fejlődésének segítése. Az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, 

nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti 

tolerancia kialakítása. 

- A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A gyermekkel foglalkozó felnőttek a bölcsődei program alapján végzik 

tevékenységüket, szakmai tudásukat szinten tartják, szakmai 

kompetenciájukat fejlesztik. Személyiségükkel hatnak a kisgyermekre és a 

családra.  

- Biztonság és stabilitása megteremtése 

A gyermekeket a megismert környezetben, több éven át azonos 

kisgyermeknevelő neveli, a személyi és tárgyi feltétel állandóságot 

biztosít. 

A napirend folyamatossága, az egyes mozzanatok egymásra épülése 

stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez, amely a gyermek 

biztonságérzetét növeli. 

- A fokozatosság megvalósítása 

A gyermekek beszoktatásától kezdődően fokozatosan segítjük a 

szocializációt, az önállósodást, a fejlesztéseket, a változások elfogadását, a 

szokások kialakulását.  

- Az egyéni bánásmód érvényesítése 

A kisgyermeknevelő a gyermek megismerésére törekszik, az egyéni 

fejlettséghez igazodó napi gondozást, a személyiséghez igazodó 

bánásmódot alkalmaz, figyelembe véve a spontán érés, az egyéni fejlődés 

ütemét, a gyermek pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját, 

nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását.  

- Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási és nevelési helyzetek elválaszthatatlan egységet alkotnak. A 

professzionális gondozással hozzájárulunk a személyes kapcsolatok 

pozitív alakulásához, a nevelési feladatok megvalósulásához. 

- A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

A kognitív, érzelmi és társas kompetenciák megalapozása. A játékon, 

gondozási és egyéb tevékenységeken keresztül ismeretek, élmények 

biztosítása, az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása. 
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Kíváncsiságának fenntartása, megismerése által, a spontán tanulás 

örömének erősítésével. 

 

4. A bölcsődei nevelés feladatai 

 

4.1. A családok támogatása, szülői kompetenciák fejlesztése 

 

A kisgyermek harmonikus fejlődése érdekében a család és a bölcsődei nevelés 

összhangjának megteremtése. A család erősségeinek megismerése, támogatása, 

pozitívumok kiemelése. 

A szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös 

bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítása. A szülő közvetíti a gyermeke 

szokásait, igényeit, szükségleteit a kisgyermeknevelő felé, hozzájárulva a 

differenciált, egyéni bánásmód megvalósításához.  

 

 

4.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

Feladatunk a bölcsődés korú gyermekek szocializációja, az egészséges életmód 

szokásainak kialakítása, az érzelmi-értelmi fejlődés segítése, melynek során 

figyelembe vesszük a 3 év alatti korosztály életkori sajátosságait.  

Elsődleges célja a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészséges 

és biztonságos környezet megteremtése valamint a kisgyermekfejlődésének 

nyomon követése, dokumentálása. 

 

Egészségvédelem:  

 

Az egészséges testi-lelki fejlődés elősegítése érdekében 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése, 

- a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

- a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások 

kialakulásának segítése.  

 

Rugalmas, a kisgyermek életkorához egyéni fejlettségi szintjéhez és az 

évszakokhoz igazodó napirend biztosítása. A játék, mozgás, a szabad levegőn való 

aktív tevékenységek váltakozása, a tágas udvar, mozgásfejlesztő eszközök, 

homokozó rendszeres használata. A pihenés feltételeinek megteremtése. 
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Egészséges táplálkozás:  

 

Az étlap szerkesztésénél figyelembe vesszük a korszerű gyermekélelmezés 

követelményeit, a bölcsődeorvos/védőnő javaslatát. Az ételek tárolása, tálalása, 

ételminta vétele az előírásnak megfelelően történik.  

 

Prevenciós feladatok megvalósítása: 

 

Prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek 

bevonását szorgalmazzuk (gyermekorvos, dietetikus, gyógypedagógus, 

pszichológus stb.). 

 

4.3. Érzelmi és társas kompetenciák 

 

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

- derűs légkör biztosítása, a mini bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek 

lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek 

beilleszkedésének segítése, 

- a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot 

jelentő kapcsolat kialakítása, 

- az egyéni szükségletek kielégítése, a komfortérzet állandósítása, 

- a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályainak 

megismertetése, elfogadásának, alkalmazásának segítése, 

- sok új egyéni és közös élmény megélésének szervezése. 

 

A család elsődleges szerepet tölt be a szocializáció szempontjából. A közösségbe 

kerüléskor a családban megtanult viselkedési normák megerősítést, vagy 

elutasítást kapnak. Így a gyermek megtanulja a társas együttélés helyes 

mechanizmusát, a 3. életév végére tolerálja is. A közösség másodlagos 

szocializációs színtérré válik, ahol lehetőség nyílik a rendszeres gyakorlásra, s 

ezek lehetővé teszik a helyes viszony megtanulását. Ezek a megnyilvánulások 

vezetnek a gyermek önállósodásához, a jó szokások kialakulásához. Ebben 

vállalunk mi szerepet és felelősséget.  

A mini bölcsődés gyermek önállósodási törekvése vezet az én-tudat 

kialakulásához. Csecsemőkorban fokozatosan ismerkedik testrészeivel, és jön rá, 

hogy mozgását ő irányítja. Felfigyel nevére, megismeri magát a tükörben. 

Játékában nagyon jól megfigyelhetjük, hogy milyen fokozatosan alakul ki a 

képessége, hogy egy-egy játék megszerzéséért kitartóan harcoljon, és képes 

legyen két tárgy egymásra helyezésére.   

Csecsemőkorban az egymás mellett játszás nem okoz konfliktust – tipegő korban 

gyakori a féltékenységi konfliktus – a jó kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolat 

hatására ez csökken, megjelenik az együttjátszás – segítenek, vigyáznak 

egymásra, megsimogatják a másikat, hiányzó társukat emlegetik.  
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Kisgyermeknevelői munka során feladat, hogy észrevegyük a gyermek 

veleszületett, vagy fejlődése folyamán szerzett problémákat, s indirekt, vagy 

kevésbé direkt eszközökkel befolyásoljuk a fejlődését, kompetenciakésztetésének 

támogatása – a kisgyermek elveinek, gyermeki jogainak tiszteletben tartásával.  

 

 

4.4. Megismerési folyamatok segítése 

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek 

lehetőségének biztosítása, 

- az önálló játék, társas lét, aktivitás és a kreativitás támogatása, 

- játékos ismeretnyújtás, 

- a cselekvéses tanulás lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő 

aktív részvételével, 

- a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 

megerősítése, 

- gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, 

viselkedési és helyzet-megoldási minták nyújtása. 

 

5. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 

 

5.1. Tanulás 

 

A bölcsődei nevelés területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban 

értelmezzük.  

A tanulás formái: az utánzás, a spontán játékos tapasztalat szerzés és a szokások 

kialakítása. Minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely 

tartós változást idéz elő a viselkedésben és a gondolkodásban, valamint elősegíti, 

hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. Mindez tevékenységben 

ágyazottan történik.  

Legfontosabbnak tartjuk a kisgyermekkori tanulás terén a beszéd spontán 

fejlődésének támogatását. 

 A kommunikatív képességek a biztonságos és támogató környezetben fejlődnek a 

legjobban. Ezért a kisgyermeknevelő legfontosabb feladata a támogató interakciók 

biztosítása, /gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt/.  

A teljesítményelvárás nélküli tanulás feltételeinek biztosítása, olyan tapasztalat és 

információszerzési folyamat, amelyben a kisgyermek megismeri önmagát és 

környezetét. 

A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a 

próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, 

megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a 
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gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és 

az önállóság iránti vágyat. A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és 

tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a 

gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának 

megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás 

egyik kiemelt feladata.  

 

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, 

befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, 

az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. A 

tanulás formái: az utánzás, a spontán játékos tapasztalat szerzés és a szokások 

kialakítása. 

 

5.2. Gondozás  

 

A gondozás egyik terepe a nevelésnek. A gondozás és a nevelés egységet alkot, a 

gondozási folyamatok során mindig jelen van a nevelés.  

.Belsőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és a gyermek között, 

amelynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése.  

A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a 

gyermek a kezdetektől aktívan részt vehessen a gondozási helyzetekben, szabadon 

próbálkozhasson, érezve a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató 

folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani. Ezzel 

teremtve meg a gyermek számára feltétlenül szükséges biztonságérzetet, 

kiszámíthatóságot, a tevékenység és az önállósodás lehetőségét. 

A napirenden belül, az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy 

közben a csoport életében is áttekinthető legyen a rendszer. A gyermekek 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, felesleges várakozási idő nélkül. Ez 

biztosítja valójában a csoport belső nyugalmát is. 

 A folyamatos gondozáson belül, az egymást követőesemények (tisztálkodás, 

étkeztetés, alvás, pihenés) kiszámíthatóságot, jó közérzetet alakítanak ki a 

gyermekben. A napirend kialakításának további feltételei, a személyi állandóság, 

a megfelelő tárgyi feltételek és eszközellátottság, a jó munkaszervezés, a 

bölcsődei dajkával összehangolt munka.  

Lehetőségük van arra, hogy önállóan kezdeményezzék az öltözködést, a WC-t 

önállóan használják felügyelettel, lehúzzák, kezet mossanak. Étkezéskor szalvétát 

biztosítunk, a kisebbeknek előkét is. Étkezés után (ebéd) rendszeresen 

gyakoroljuk a fogmosást, elsajátíttatjuk a technikáját.  

A tisztálkodás, étkezés, alvás, öltözködés mindig a játékból indul, kiküszöbölik a 

várakozási időt. A tevékenységek következetes gyakorlásával beépülnek a 

gyermek szokásrendszerébe. A gyermek aktív közreműködője a gondozási 

műveleteknek. Elegendő időt biztosítunk, hogy kipróbálja önmagát, segítjük 
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önállósági törekvéseit. Sikeres próbálkozásait megerősítjük, de sikertelenség 

esetén sincs elmarasztalás. A teljesítményelvárás nélküli gondozási helyzetek 

érvényesülése. 

 

Gondozási helyzetek:  

- fürdetés, mosakodás, kézmosás, fésülködés  

- pelenka, WC használat 

- öltözködés 

- étkezés, fogmosás  

- nyugodt alvás biztosítása  

Biztosítjuk:  

- egyéni bánásmód, gondozás közben  

- nyugodt, derűs légkör, kommunikáció  

- elegendő idő a kezdeményezésre és a művelet elvégzésére  

- együttműködés – tiszteletben tartjuk akaratát, biztatjuk, odafigyelünk rá 

- kompetenciakésztetés támogatása 

- megerősítjük próbálkozásait és dicsérjük – ha nem sikerül, nincs 

elmarasztalás  

- korának megfelelő ruhadarabok (ne gátolják mozgásában)  

- az eszközök elérhetősége – fésű, törölköző, fogmosó felszerelések  

- saját jel – önállóságát segíti, környezetében eligazodik  

- kisgyermeknevelő odafigyelése, biztatása, megerősítése, dicsérete, 

támogatása  

 

5.3. Játék 

 

A gyermekkor legfontosabb örömszerző tevékenysége, amely segít a világ 

megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, érzelmi és a 

szociális fejlődést.  A gyermek játéka sok-sok információt nyújt számunkra.  

Feladat: A játéktevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételek 

megteremtése, az egésznapot átszövő, szabad játék- játékidő biztosítása.  

A gyermek játékában éli meg a világot. A kisgyermeknevelő munkája során 

gyermekeink életkori sajátosságainak megfelelő, derűs, alkotásra motiváló 

csoportszobát alakít ki – mesesarok, babakonyha, babaszoba, alkotó tevékenység. 

A játékeszközöket elérhető magasságban helyezi el.  

Tevékenységek: A belső térben az eszközök elérhető magasságban a szabad 

játékválasztást biztosítják. Egyéni és közös játékra a különböző kis „kuckókban” 

van lehetőség.  

A külső térben évszaknak megfelelő eszközökkel biztosítjuk a játékfeltételeket, 

motiváljuk, a gyermekek játékát. 

 

A jó játéktevékenység feltételei:  

- oldott, derűs légkör  
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- biztonságérzet 

- legyen szabadon választható és elérhető  

- elegendő hely, idő, játékeszköz 

- nyújtson örömet  

 

o A kisgyermeknevelő feladatai a játéktevékenység kialakításában 

- megszervezi a tevékenységek körét  

- kompetenciakésztetés támogatása 

- előkészíti az eszközöket  

- érdeklődést felkeltő környezetet teremt  

- nem irányít, hanem segít, kiegészít, megerősít 

- a gyermek alkotásait felhasználja a szoba, átadó díszítésére 

 

5.4. Mozgás 

 

A legtermészetesebb megnyilvánulási forma – fejlettsége képet ad a gyermek 

általános fejlettségi szintjéről, a fejlődés tempójáról. Munkánk során ezért fontos 

szerepe van a dokumentálásnak, hogy a fejlődést érdemben tudjuk segíteni. Mivel 

a kisgyermek ismeretei megszerzéséhez leginkább mozgásos úton jut el, ezáltal 

testi-lelki, értelmi fejlődését, egész személyisége alakulását segíti feladatunk 

megvalósítása.  

A mozgás sokoldalú tevékenység, a kisgyermek életszükséglete. Feltétele és 

eszköze a tapasztalásnak, a megismerési folyamatnak, a gondolkodásnak. A 

nagymozgások, a szem-, kéz-, lábkoordináció, egyensúlyérzék, finommotorika 

fejlődését elősegítjük. 

Cél: A szabad mozgástevékenység lehetőségének biztosításával a természetes 

mozgáskedv és mozgásigény kielégítése. A feltételek biztosításának szempontjai, 

hogy a csoportszobákban is legyenek - a lehetőségekhez képest - mozgásra 

inspiráló eszközök. Változatos eszközökkel  

és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tesszük lehetővé, hogy 

a mindennapi mozgás örömet jelentsen a gyermekek számára. 

 

Feladat: Minden gyermek számára megfelelő feltételek biztosítása a legtöbb 

mozgáshoz, mozgásuk fejlődéséhez.  

Elegendő idő, hely és mozgásfejlesztő játékok biztosítása a megfelelő fejlődéshez. 

 

Tevékenységek: A gyermekek számukra kialakított helyiségekben szabadon 

mozoghatnak. Sok nagymozgást segítő eszköz használható a kisgyermeknevelő 

felügyeletével, illetve önállóan a teremben vagy az udvaron. Az eszközöket a 

gyermekek önállóan használják, a kisgyermeknevelő jelen van, gyermek 

kezdeményezését támogatja a feltételek megteremtésével. A mozgásban 

akadályozott gyermekek speciális eszközökkel, hetente meghatározott időpontban, 

szakember által részesülnek fejlesztésben. 
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o A mozgás fejlődését elősegítő tényezők 

- tárgyi feltételek: hely, kényelmes ruha, fekhely, hempergő  

- kiegyensúlyozott, derűs légkör: jó kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolat  

- évszaknak megfelelő helyes napirend kialakítása 

- pozitív megerősítés  

A felsorolt tényezők biztosításával mozgásfejlesztést biztosítunk indirekt módon.  

A mozgásfejlődés elősegítése két területen valósul meg:  

- Gondozási műveletek közben 

- Játéktevékenységben 

o Mozgásfejlődés szabad játéktevékenységben: 

- Feladat a gyermek mozgásvágyának megőrzése. 

- Fontos a mozgásra inspiráló környezet. 

- A pozitív megerősítés.  

Törekednünk kell:  

- a szabályok megtanítására, 

- a biztonságos játék megteremtésére, 

- a gyermek életkorának megfelelő udvari játékok és hely biztosítására 

Segítjük 

- nagy mozgások fejlődését (csúszás, bújás, mászás)  

- szem-kéz-láb koordináció (labdajátékok, kosárba dobás, vonal mentén 

labdagurítás)  

- egyensúlyfejlesztés  

- finommotorika (rajzolás, vágás, tépés, ragasztás, gyöngyfűzés) 

 

 

 

5.5. Mondóka, ének  

 

Cél: A zene iránti érdeklődés felkeltése, zenei készségek fejlesztése. A zenei 

nevelés eredményes megvalósítása, lehetőséget nyújt a kisgyermek további zenei 

fejlődésére. 

Feladat: Sokszínű, pozitív zenei élményekben részesíteni minden gyermeket. 

Megfelelő mondóka, gyermekdalok, népdalok, értékes zeneművek összeállítása.  

Tevékenységek: Bármelyik napszakban, gyermekekkel együtt mondókázás, 

éneklés. A komplexitás ezen a területen is érvényesül, hiszen a mondókák 

tartalma gyakran mozdulatokkal is megjeleníthető.  

A ritmikus mozdulatok és szövegek többszöri ismétlése naponta történhet. Az 

éneklés, a ritmus hangszerek használata, a mindennapok és az ünnepi köszöntések 

hangulatát színesíti, a gyermekek zenei készségét alapozza. 
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5.6. Vers, mese 

 

A mese és a vers a gyermeki igényeknek megfelelően spontán jelenik meg a 

bölcsődei életben, nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi /ezen belül 

beszéd, gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére/ valamint a szociális 

fejlődésére.  

Cél: A beszéd fejlődés segítése és érzelmi nevelés irodalmi élmény által. 

Feladat: Mesesarok kialakítás, puha szőnyegekkel, könyvekkel a gyermekek 

korosztályához igazodó, rendszeres mese- versmondogatás.  

Tevékenységek: Személyes kontaktus alkalmával-ölben ültetés, megnyugtatás, 

játék során rövid kis vers, ritmus mondogatása gyermeknek, gyermekekkel.  

A kisgyermeknevelő vidám, rövid mesék elmondásával, bábbal való 

dramatizálással a szép, tiszta beszédre nevel, és kellemes hangulatot teremt, 

kulturális élményt nyújt. Kedvenc mesék elmondása segíti az emlékezet és a 

képzelet fejlesztését. 

 

5.7.Alkotótevékenység 

 

Cél: Tevékenység örömének megtapasztaltatása, érzelmek feldolgozása és 

kifejezése.  

Feladat: A spontán cselekvési szándékhoz a tárgyi feltételek és elegendő idő 

biztosítása, és az alkotási készség fejlesztése, alkotókedv ébrentartása. A 

kisgyermekek alkotásának elismerésével és megbecsülésével az alkotó 

tevékenységek iránti érdeklődés fenntartása. 

Tevékenységek: nyomható eszközök használata, firkálás, gyurmázás, gyűrés, 

tépés, ujjfestés, vastag ecsettel festés. 

 

5.8.     Egyéb tevékenységek 

 

Cél: az öröm forrása az „én csinálom” élményének, együttesség, a közös 

munkálkodás, és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése legyen. 

Feladat: A közös munkálkodás és tevékenységek megvalósítása. A gyermekek 

önkéntes és egyéni tevékenységéhez a megfelelő feltételek biztosítása. Ok-okozati 

összefüggések felfedezése, megértése. A gyermekeket önmaguk és társaik 

védelmére neveljük.  

Tevékenységek: a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, kiléphetnek, az 

önkéntesen választott tevékenységből.  

A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a 

játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A többi gyermekkel 

való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát 

nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. 
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6. A fejlődés várható jellemzői bölcsődéskor végére 

A gyermek 

- készségei, képessége, erőnléte fejlődik 

- sok területen önálló  

- szükségleteit jelzi, szobatiszta 

- alkalmazkodik a bölcsődei napirendhez  

- szívesen kapcsolódik be a tevékenységekbe 

- beszéde, kifejezőkészsége életkorának megfelelő szintű, gazdag 

szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, 

gyermekkel 

- korának megfelelően használja az eszközöket (játék tárgyak, stb)  

- felnőttekkel és gyermekekkel együttműködik 

- környezetében jól tájékozódik 

 

 

7. A nevelés megvalósításának sajátos feltételei: 

 

A gyermekcsoportok szervezése 

 

A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig gondozó-nevelő intézmény. 

A gyermekek felvétele a közzétételi időben jelentkezéssel történik. Elsősorban a 

településen élő, munkahellyel rendelkező szülők gyermekének felvételére kerül 

sor. Gyermekcsoport létszáma: 7 fő. (8 fő) 

 Szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük az új környezethez, 

személyekhez való alkalmazkodást a gyermekek számára. A gyerektől és a 

szülőtől függően szülővel történő fokozatos beszoktatást módszertani levél 

alapján végezzük, rugalmasan alkalmazzuk, a gyermek és a szülő egyéni 

igényeinek figyelembe vételével, a szükséges ideig.  

A csoportok játszóhelyeinek kialakítását, eszközeinek meghatározását az 

előírások mellett a korosztályi összetétel is befolyásolja. 

  

„Saját kisgyermeknevelő” rendszer 

 

A biztonság és a stabilitás megteremtésének ez az alapja. A mini bölcsődébe 

lépéskor, majd végig a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ugyanaz a 

kisgyermeknevelő segíti, gondozza, neveli a gyermekeket.   

 

Napirend kialakítás   

 

Egyénre szabott, a gyermek szükségleteit figyelembe veszi – változik az 

életkorral, évszakkal. A mini bölcsőde nyitvatartási idejét is figyelembe kell 

vennünk. A jó napirend elegendő időt biztosít a gondozási műveletek 
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elvégzéséhez, ehhez alkalmazkodik a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka 

napirendje.  

 A jól szervezett, folyamatos, de rugalmas napirend lehetőséget biztosít az 

egyéni bánásmódra és megkönnyíti az alkalmazkodást. 

A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, 

étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A 

gondozás mellett törekszünk arra, hogy minél több idő jusson a gyermeknek 

az önálló szabad tevékenységek megélésére, azaz a játék tevékenységre. 

 A napirendet évszakonként készíti el a kisgyermeknevelő.  

 A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, 

annak megvalósítását kívánja biztosítani. Ezzel teremtve meg a gyermek 

számára feltétlenül szükséges biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, a 

tevékenység és az önállósodás lehetőségét. 

 A napirenden belül, az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy 

közben a csoport életében is áttekinthető legyen a rendszer. A gyermekek 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, felesleges várakozási idő nélkül. Ez 

biztosítja valójában a csoport belső nyugalmát is. 

 A napirend kialakításának további feltételei, a személyi állandóság, a megfelelő 

tárgyi feltételek és eszközellátottság, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával 

összehangolt munka. 

 

8. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 

 

A mini bölcsőde a családi gondozás-nevelés kiegészítőjeként segíti a 

kisgyermekek napközbeni ellátását, személyiségfejlesztését. 

Cél: az őszinte kapcsolat és jó együttműködés kialakítás. 

Feladat: A bizalom megteremtése a kisgyermeknevelő-szülő között.  

Kölcsönös és folyamatos tájékoztatás a gyermekről. Közös programok szervezése,  

megvalósítása.  

 

Kapcsolattartás formái a szülőkkel: 

 

- Mini Bölcsőde-látogatás beszoktatás előtt, „Bölcsi-kukucs” – játékos 

napon való részvétel 

- Családlátogatás- a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a 

szülők otthoni környezetben való megismerése. A látogatás első időpontja 

a beszoktatás megkezdése előtt történik, amely a későbbi jó 

együttműködés feltétele. Fontos színtere a bizalmi kapcsolat 

megalapozásának. 

- Beszoktatás (adaptáció) - szülővel együtt történő fokozatos beszoktatás, a 

családdal való együttműködést helyezi előtérbe. 
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- Napi kapcsolattartás- rövid beszélgetés reggeli érkezéskor és 

hazamenetelkor. Kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. 

- Egyeztetés után egyéni beszélgetés- a kisgyermek fejlődéséről való 

részletes, kölcsönös tájékozódás, hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, 

nevelési problémák közös átgondolása. 

- Szülőcsoportos beszélgetések 

- Szervezett tematikus beszélgetés a csoportba járó gyermekek szüleivel. 

- Szülői értekezlet- általános, a gyermekcsoportra vonatkozó tájékoztatás. 

Egy nevelési éven belül 3 alkalommal /beszoktatás előtt, beszoktatást 

követően, nevelési év vége felé/ 

- Indirekt kapcsolattartási formák (üzenő füzet, hirdetőtáblák, honlap, 

szórólap). 

- Különböző szervezett, közös programok. 

 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézményszolgáltató kapcsolatrendszere 

 

Célja: a szolgáltatáson belüli együttműködés, a kooperáció és a szakmai 

információ áramlás biztosítása.  

A Gyvt. 17. §-ban meghatározott jelzőrendszeri feladatok megvalósítása, a 

szakmai titoktartási kötelezettség betartásával. 

 

Az Óvoda- Mini Bölcsőde kapcsolatai 

Cél: átmenet megkönnyítése és biztosítása a mini bölcsödéből az óvodába. 

- Kölcsönös látogatások - az óvónő meglátogatja a gyermekeket a mini 

bölcsődében, a nagyobb gyermekek is többször ellátogatnak az óvodába. 

Rendezvények, ünnepek látogatása, közös programok szervezése. 

- Fokozatos beszoktatás az óvodába (szülő, kisgyermeknevelő segítségével). 

- Kölcsönös tapasztalatcsere, tájékozódás a gyermekek fejlődéséről.  

- Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelő kölcsönösen részt vesznek a 

szülői értekezleteken, közös programokon. 

 

8.1.Egyéb kapcsolatok 

 

A mini bölcsőde a gyermeki jogok és a gyermekek érdekének érvényesítésének 

teljesítése során, minden olyan intézménnyel és szakemberrel együttműködik, aki 

részt vesz az intézményi feladatok teljesítésében és szolgáltatást nyújt a 

családoknak. 

- Gyermekorvos, védőnők 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Kormányhivatal – Gyámügy 

- Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – pszichológus 

- Korai Fejlesztő Központ - gyógypedagógus   
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9. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 

- Kulturális programok, játszócsoportok bölcsődés korú gyermekek részére 

- Nevelési tanácsadás 

 

10. Dokumentációk 

 

10.1. Intézményi dokumentumok: 

- Szakmai program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

- Nevelési-gondozási terv 

- Csoportnaplók 

- Üzenő füzet a szülőknek 

- Szülői értekezleti feljegyzések 

- Fejlődési napló 

 

 

Gyermekkel kapcsolatos dokumentumok: 

- Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap. 

- Étkezési nyilvántartás 

- Felvételi értesítő 

- Értesítés ellátás megszűnéséről 

- Szülői Nyilatkozat /Térítési díj fizetési kedvezmény igénybevételéhez/ 

- felvételi könyv 

- napi jelenlét kimutatása  

- megállapodás Gyvt 32§ (5)  

 

 

10.2. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás: 

 

A Mini Bölcsőde alapdokumentumai, hírek, események aktuálisan olvashatóak 

a Napocska csoport zárt közösségi oldalán, továbbá az előtéri faliújságon 

keresztül informáljuk a szülőket.  

Az üzenő füzetbe a gondozónő és a szülő a gyermekkel kapcsolatos 

információkat közli.  

 

A szülő a bölcsőde szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszjoggal élhet.  

A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 

gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek 

védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak 

szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél  

 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
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 a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén, 

 a törvény által szabályozott kötelezően nyilvános iratbetekintés 

megtagadása esetén. 

A panasz kezelésének módját az intézmény SZMSZ-e és Panaszkezelési 

szabályzata alapján kell megvalósítani. 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

 Intézményvezető, 

 Jegyző, 

 Kormányhivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  

 Bíróság. 

Célunk, hogy a gyermekeket érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban 

a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.  

A panaszkezelés lépései: 

– a panasz tudomásul vétele 

– az érintettek tájékoztatása 

– tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban 

– megoldások keresése 

– a panaszos tájékoztatása a megoldási alternatívákról. 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A szülő jelentkezését követően a gyermek 

felvétele az  

Házirendbe és az Intézmény SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően történik.  

A bölcsődei ellátást az olyan gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülei 

(nevelői, gondozói) munkahellyel rendelkeznek, vagy képzésben 

továbbképzésben vesznek részt, ezért gyermekük felügyeletéről nem tudnak 

gondoskodni.  

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni 

azon gyermekek számára: 

 akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a 

gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, 

munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,  

 képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a 

nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

  betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. 



Petőfibányai Mini Manó                                      Intézményi Pedagógiai Program 
Óvoda és Bölcsőde            
 

131 

 

 

 A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a 

szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.  

Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti 

gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

 akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az 

ellátásáról nem tud gondoskodni. 

A felvételi eljárás során a szülő a munkáltatói, egyéb igazolást vagy 

szándéknyilatkozatot nyújt be, melyben igazolja, hogy a felvételi szabályzatban 

leírtaknak megfelel.  

 

11. Az ellátást igénybe vevőknek jogai: 

 

 A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe venni, egyéni bánásmódban 

részesülni. 

 Joga van minden fontos kérdésekben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, 

a nyilvántartásba, dokumentumokba való betekintéshez. 

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint 

a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

 A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a 

vezetett nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 

 Az ellátást igénybe vevők, az ellátást nyújtó kötelezettségszegése és a 

szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén panasszal 

élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban 

benyújtani. Az írásban beadott panasz kezelése egyéni, vagy ha egy 

javaslat, észrevétel több szülőt érint,  

 Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről 

 

12. A napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató dolgozói számára biztosítandó: 

 

 Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi 

előírásoknak megfelelő munkafeltételeket 

  A munkatársnak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája 

elismerésére 

 Megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést  

 Emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartását 

 Segítséget szakmai tudásuk gyarapításához 
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Megilleti az a jog:  

 hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi 

jogaikat tiszteletben tartsák, 

  tevékenységüket értékeljék és elismerjék. 

A bölcsődei dajka, kisgyermeknevelő….. a gyermek közvetlen gondozásának 

ellenőrzése, illetve törvényes képviseletének ellátása során hivatalból jár el, e 

tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot 

ellátó személynek minősül. 

 

Elvárás a dolgozók részére a felkészült és lelkiismeretes munkavégzés, a 

szülőkkel való jó kapcsolatra és partneri együttműködésre törekvés, a gyermeki 

jogok érvényesülésének biztosítása, valamint a Szociális Munka Etikai 

Kódexének és a programjában és házirendjében megfogalmazott szakmai és 

adatvédelmi szabályok betartása.  

 

12.1. Szakmai felkészültség biztosítása 

 

Célunk: 

– a szakmai tudás gyarapítása, 

– a rendszeres önképzés, továbbképzés 

– a magas szintű nevelés- gondozás biztosítása. 

 

A megvalósítás formái: 

– kapcsolatfelvétel más bölcsődékkel- közös megbeszélés alkalmával 

tapasztalatcsere 

– házi továbbképzések- a kisgyermeknevelők igénye, érdeklődése alapján, 

illetve az aktuális szakmai kérdésekkel kapcsolatban 

– külső továbbképzéseken való részvétellel. 

 

Fontos, hogy a dolgozók jó minőségű szakmai munkát végezzenek a közvetlen 

partnerek általános megelégedettségére. 

Célunk, hogy a dolgozók szervezett és irányított keretek között végezzék nevelési- 

gondozási tevékenységüket a módszertani irányelvek és a gyermekvédelmi 

törvény alkalmazásával. 

 

 

12.2. Képzés, továbbképzés  

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek 

számára kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény 

szabályoz. A részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 

tartalmazza.  
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Rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségét 

és a teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú végzetség esetén 80, 

egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni.  

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre 

meghatározott ütemterv alapján az intézmény továbbképzési programjában 

elfogadottak alapján történik.  

A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a 

kisgyermeknevelő érdeklődési körének megfelelően.  

 

2016. január 1-jétől pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődei szakdolgozókra, 

akik szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.  

Az Nmr.176 §-al egészül ki: bölcsődei dajka munkakör, melynek 2018.dec.31.-ig 

kell megfelelni  

 

 

Belső ellenőrzés 

 

A bölcsődében folyó tevékenységek eredményességének, szakszerűségének, 

hatékonyságának, hatékonyságának vizsgálata a belső ellenőrzés feladata. Az 

erősségek és a fejlesztendő területek feltérképezése céljából.  

A szakmai vezető önellenőrzése mellett az intézményvezető ellenőrzi munkáltatói 

jogkorébe tartozó előírások megvalósulását.  

A szakmai vezető szakmailag önálló, Szakmai felügyeletét a Magyar Bölcsődék 

Egyesülete gyakorolja. Segítséget kérhet a megyei módszertani tanácsadótól. 

 

A bölcsődei nevelésben-gondozásban minőségnek nevezzük az ott folyó munka 

azon jellemzőit és sajátosságait, amelyek biztosítják az elhelyezett gyermekek 

egészséges fejlődését, az életkori sajátosságoknak és egyéni igényeknek megfelelő 

bánásmódot, a gyermekközpontúságot. 

 

Feladatok:  

A bölcsődék működését szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelő 

munkavégzés (alapprogram, az intézmény szakmai programja, a bölcsődei 

gondozás-nevelés szakmai szabályai, SZMSZ, belső szabályzatok).  

Az elvégzett munka rendszeres és igényes dokumentációja A szülők elvárásainak 

megismerése, kompetenciájuk biztosítása, új együttműködési formák keresése.  

A működés tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázati lehetőségek keresése.  

 

A dolgozók érdekeltté tétele a minőségi munkavégzésben:  

 értékelési és jutalmazási rendszer kidolgozása  
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 A belsőellenőrzés legfontosabb feladata a bölcsődében folyó nevelés-

gondozás hatékonyságának nyomon követése, a szükséges korrekciók 

elvégzése.  

 

A bölcsődei csoportban dolgozók munkáját legalább évente egy alkalommal 

értékelni kell, az ellenőrzés tapasztalatait ismertetni kell az érintett dolgozóval, 

akinek joga van arra írásban észrevételt tenni.  

A szülői elégedettséget szülői elégedettségi kérdőív formájában mérjük, az 

intézmény éves munkatervében elfogadott ütemezésben. 

A belső ellenőrzés szabályait az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

 

            

Felhasznált irodalom 
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