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BEVEZETŐ 
 

1996-ban jelent meg a 137/1996. Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának kiadásáról. Ez alapján kellett az óvodáknak elkészíteniük helyi nevelési 

programjukat. 

Intézményünk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptálása mellett 

döntött. Ez az óvodai program állt a legközelebb a nézeteinkhez, beállítódásunkhoz, 

gyermekközpontúsága, megvalósíthatósága magával ragadott bennünket.  

Óvodánkban már több éve kiemelten foglalkoztunk a környezeti neveléssel és az 

egészséges életmódra neveléssel. Az adaptált programot kiegészítettük az óvoda helyi 

sajátosságaival, beépítettük a meglévő értékeinket, ezek figyelembe vételével elkészítettük a 

Tevékenységen alapuló Képességfejlesztő Óvodai Nevelési Programunkat. 
1999. szeptember 1-én a helyi nevelési program bevezetésre került és a törvényi előírások 

szerint már többször kiegészítettük, módosítottuk. 

 

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvényben és a Kormány 363/2012.(XII.17.) az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjáról hozott rendeletében meghatározottaknak 

megfelelően intézményünk 2017- ben újból felülvizsgálta, és kiegészítette a helyi nevelési 

programját. Ennek oka, hogy óvodánk vezetése, címe, a csoportok száma és összetétele, 

valamint tárgyi feltételeink jelentősen megváltoztak az utolsó -2013-as programmódosítás óta. 

 

2018. szeptember 1-től változott a 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet, az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról, mely alapján Pedagógiai Programunkat ismételten felül kell 

vizsgálni és a rendeletben foglaltak szerint módosítani. 

2018. októberétől óvodánk részt vesz az Oktatási Hivatal felkérésére az EFOP-3.1.5-16-
2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” 
projekt- óvodai alprojektjében, mely megkívánta óvodai pedagógiai program 
felülvizsgálatát és módosítását. A 2 éves intézményfejlesztési folyamat során számtalan 
tudást, jó gyakorlatot szereztünk, melyet a nevelőtestülettel közösen úgy gondoltunk, 
hogy pedagógiai programban szerepeltetnünk kell.  
A programunk felülvizsgálatát és módosítását elvégeztük. A változtatás apróbb 

kiegészítéseket, konkrétabb tartalmi megfogalmazásokat érint, de az alapvető koncepció 

változatlan maradt. 
 
Fontos szempontként merülnek fel az óvodával szembeni elvárások változásai, a 

társadalmi illetve a köznevelési rendszer új kihívásai, különös tekintettel a családok életében 

és a családi nevelésben bekövetkezett változásokra, a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésére, az óvoda és az 

iskola kapcsolatrendszerére, az iskola kezdő szakaszára gondolva.  

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveink meghatározásánál abból indulunk ki, hogy: 

 a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti 

meg;  

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

esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be;  

 az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítésére irányul az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben 
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tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben; 
 
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző - köztük az 

innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok 

pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekében, védelmében tartalmaz. 
 

Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő helyi pedagógiai programunk egymásra épülő, 

szakmailag összehangolt rendszere biztosíték arra, hogy óvodánk sajátos arculata mellett 

érvényesülnek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a 

társadalom a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

Az óvodánkban folyó pedagógiai munka a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítésére irányul, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy 

minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

 

A felülvizsgált programunk alkalmazásának kezdő időpontja: 

2020/2021-es óvodai nevelési év szeptember 01 napja. 
 

I. AZ ÓVODÁNK ÖNMEGHATÁROZÁSA 
 

Az óvoda elnevezése: 

 Karácsony György Utcai Óvoda 

Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 

 4029 Debrecen, Karácsony György u.4. 

 Tel: 52/422-077 

 e-mail: karacsony@ovoda.debrecen.hu 

Az óvoda fenntartója, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 4024 Debrecen, Piac u. 20. 

A felügyeleti szerv neve: 

 Debrecen Megyei jogú Város Közgyűlése 

Indítható csoportok és azok összetétele:  

 5 vegyes életkorú gyermekcsoport 

 

Az óvoda helyi nevelési programja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

értelmében az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” című, alapelveket tartalmazó 

dokumentum, valamint a „Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program” alapján készült, 

építve az óvoda sajátosságaira és eddigi értékeire illetve tartalmazza a Kormány 20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelete alapján végrehajtott módosításokat. 
 

Programunk összeállításánál irányt mutatott: 

 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

 végrehajtásáról 

 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

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

 2003. évi CXXV. Törvény az Egyenlő Bánásmód és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról  

 Fábián Katalin: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program 
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 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

• 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

• Az óvoda hatályos Alapító Okirata 
• Nevelőtestületi határozatok 
• 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel 

kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
• Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása projekt céljai 
 
 

ÓVODAKÉP 
 

Az óvoda egy tízemeletes lakótelep közepén helyezkedik el. A környéken kevés a zöld 

terület, és ennek gondozottsága sem megfelelő. Intézményünkbe a gyerekek többsége innen 

érkezik, de növekszik a körzeten kívüliek száma. A lakótelepen a gyereklétszám az elmúlt 

években csökkent. 

 

 
 

Változó világunkban a családok életkörülményei megváltoztak. Ezek a változások a 

gyermek fejlődését is befolyásolják: a természettől való elszakadás, a technika fejlődése, 

korlátozottabb lehetőségek a családon belül, a család szerkezetének változásai, 

élményforrások csökkenése, megélhetési problémák, munkanélküliség stb. 

Ezek következményeként tapasztaltuk: 

- helytelen életvitel 

- rossz táplálkozási szokások 
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- mozgásszegény életmód 

- helytelen beszédstílus 

- emberi kapcsolatok, viselkedési normák lazulása 

Ezek tudatában fogalmaztuk meg nevelési céljainkat, feladatainkat, mely a gyermekek 

életre való nevelését minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli. Elősegíti az óvodások 

sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok 

kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe 

vételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is) 

 Mivel az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda – mint a 

köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye – a családi nevelés kiegészítője, 

a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.  

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az 

teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív 

fejlesztése, ami a tevékenységek által valósítható meg. Valljuk, hogy a gyermeket minden 

életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Az óvoda közvetetten 

segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődést. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.  

 

Nevelési alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, 

megbecsülés és bizalom övezi. A nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek 

személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

Óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez 

igazodnak. Azon dolgozunk, hogy e feladat sikerességéhez szükséges feltételeket 
folyamatosan javítsuk, a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő 
tényezők azonosítását követő, célzott és személyre szabott beavatkozások 
megvalósításával. 
Az alapelvek megvalósítása érdekében az óvodai nevelésünk gondoskodik: 

A gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes 

óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az érzelmi képességek egyéni és életkor-

specifikus alakításáról. A gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és 

fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető 

játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmak emberi értékek közvetítésére; a gyermek egészséges fejlődéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetre. 

 

A komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket biztosítunk, 

amely a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, személyére, érzelmére és 

megismerési vágyára támaszkodik. Nevelésünket környezet-centrikussá akarjuk tenni, 

melynek centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését 

állítjuk. Ezen keresztül megteremtjük a természet megbecsüléséhez, megóvásához az érzelmi 

alapot, ezáltal közvetetten hozzájárulunk a gyermek környezeti neveléséhez, természetszerető, 

környezetbarát felnőtté válásához. Valljuk, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyt 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

Alapelvünk a szeretetteljes, érzelem-gazdag befogadó légkör megteremtése, amely 

biztonságérzetet nyújt a gyermekek számára. Továbbá a kapcsolatfelvétel képességének 

folyamatos fejlesztése gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek kapcsolatában, elsősorban az 
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óvodapedagógus modell hatása révén. Az énkép –önismeret - önértékelés fejlesztése 

teljesítményükön keresztül pozitív megerősítések által. Építünk a gyermek alapvető 

megnyilvánulási módjára, a mozgásra, és fő tevékenységi formájára, a játékra.  

Munkánk során biztosítjuk a migráns gyermekek önazonosságának megerősítését, ápolását, 

erősítését és az interkultúrális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

Büszkék vagyunk a környezet megismerésére és védelmére nevelés, valamint az 

egészséges életmód terén elért eredményeinkre.  

Különösen jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, melyet tovább ápolunk. 

A helyi pedagógiai programunk a szülők igényeinek figyelembe vételével készült, a 

gyermekek érdekeinek elsődleges meghatározásával. 

 

GYERMEKKÉP 

 

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

Fejlődését együttesen határozzák meg a genetikai adottságok és az érés sajátos 

törvényszerűsége, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. Ennek 

következtében a gyermekeknek sajátos, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és 

lelki szükségletei vannak. Meghatározó szerepe van a személyiség kibontakozásában a 

gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 

csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának! Hisszük, hogy csak 
közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak érdekében, hogy 
biztosan eligazodjanak majd a világban. 
 

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK: 

 

Nevelőtestületünk által elfogadott legfontosabb értékek: családias, elfogadó, 

szeretetteljes, gyermekközpontú légkörben, érzelem gazdag, a környezetet óvó, 

környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, tevékeny gyermek 

nevelése. Vállaljuk, hogy nevelőmunkánk során az egészséges életmód biztosításával, óvó- 

védő-gondoskodó környezetben, az érzelmi nevelés, a szocializáció, az anyanyelvi és az 

értelmi fejlesztés harmóniáját alapozzuk meg. Az óvodánk feladatának tekinti esélyteremtő 
szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését. 

 

Az óvodánk nevelési koncepciója 
 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába 

lépésig, legfeljebb hétéves korig. Óvó-védő, szociális, nevelő – személyiségfejlesztő 

funkciója van. Helyi Pedagógiai programunk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda 

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. Az óvoda közvetetten segíti 

az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások 

fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerének és tárgyi környezetének segítenie 

kell a gyermek környezettudatos magatartásnak kialakulását, a környezetvédelmi és megóvási 

szokások kialakulását. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, 

megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény aktivitását.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

Törvény szellemében a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 

esélyegyenlőségének növelését, előmozdítását kiemelten kezeljük. Ennek érdekében 
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fontosnak tartja: a minőségi nevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztést, valamint a 
lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok tanulási sikerességének 
elősegítését, az egyenlő esélyek megteremtését. 

A gyermek szociális életképességének fejlesztését alapként kezeljük, amit a kooperációs és 

kommunikációs képességek középpontba helyezésével kívánunk elérni. 

1. A kooperáció konkrét tartalma: 

   A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló 

újratermelése. 

     2. A kommunikáció konkrét tartalma: 

   A közmegegyezésre való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az együttélés és 

együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését szolgálják. 

Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés 
fejlődésének elősegítése). 
 
Az óvoda nevelési célja:  

 A 3 – 7 éves korú gyermek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely 

magába foglalja: 

- a teljes gyermeki személyiség egyéni ütemű fejlesztését a tevékenységek által és a 

tevékenységeken keresztül, 

- az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül, 

testi, lelki, szociális és erkölcsi téren egyaránt. 

 Környezetvédelemi nevelés, környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Esélyegyenlőség biztosítása befogadó inkluzív neveléssel. 

 Egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése. 

 A következő életszakaszhoz szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése  

 

A nevelési cél érdekében az óvoda egészére vonatkozó feladatok: 
A gyermek alapvető tevékenységi formáira / játék, mozgás / építve alapozzuk 

- Érzelmi nevelést és szocializáció biztosítását kiemelten – a kommunikációs és 

kooperációs képességek által.  

- Az egészséges életmód alapvető szokásainak alakítása. 

- Komplex gondolkodásmódot. 

- Környezetbarát szemléletmódot. 

- Egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált személyiségfejlesztést: prevenció – 

korrekció – tehetséggondozás. 

- Értelmi nevelés megvalósítása alapvető kulcskompetenciák fejlesztése, 

cselekedtetés, sikeres tevékenységek előtérbe helyezésével. 

 

Programunk kitűzött célját, a cél érdekében kitűzött feladatokat a gyermekek 

szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével, a gyermek egyéni 

adottságaiból kiindulva személyiséghez igazodó pedagógiai intézkedésekkel, esélyt adó és az 

egyéni eltéréseket toleráló, befogadó óvodai nevelést lehetséges megvalósítani. 

Céljaink és feladataink teljesülése érdekében elsődleges kötelezettségünknek tartjuk a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatását. 

A pedagógiai programunk részeként egészségfejlesztési program keretében a 
gyermekeinket személyiségük sokoldalú fejlesztésével, egészséges életmódra való 

nevelésével, korszerű ismeretek és a környezettudatos szemlélet közvetítésével, 
versenyképes tudást nyújtva felkészítsük az eredményes további tanulmányokra.  
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II. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 

1. Egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program  

 

 

Célja: 

A gyermekek testi fejlődésének elősegítése–lelki egészségének biztosítása, komfortérzetük, 

mozgásigényük kielégítése. Pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel. 
 

Feladata:  

A gyermekek életkorának megfelelő életritmus kialakítása, a rendszeres tevékenység 

biztosításával a testi- érzelmi-értelmi fejlődés segítése. A gyermek fejlődéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; a környezettudatos 

magatartás megalapozása 

Nevelésünk területei: 

 

 

 

Egészségnevelés 

 

 

 

Szomatikus nevelés   Pszichohigiénés nevelés Szociálhigiénés nevelés 

 

 

 

1. Higiénés nevelés   1. Helyes életritmus  1. Kedvező társaskörnyezet 

  a, személyi higiénia   2. Környezeti hatások  2. Kommunikációs nevelés 

  b, a környezet higiéniája  3. Érzelmi nevelés 

2. Betegség megelőzés, egészség megőrzés  

3. Edzés, mozgásigény kielégítése 
4. Baleset megelőzés 

5. Pihenés 

 

Kapcsolattartás formái 

Egészség propaganda 

 

 

 

Egészséges életmód 

 

Testi- lelki fejlődés 
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1.Szomatikus nevelés 

 

1.1 Higiénés nevelés 

 

a) Személyi higiénia- egészséges táplálkozás: 

Figyelembe vesszük a gyermek szükségleteit és az esztétikus, higiénikus gondozásra 

fordítható időszükségletet. Fontosnak tartjuk, hogy minden rugalmasan menjen végbe, 

a folyamatosság keretein belül. Az önálló testápolás, étkezés, a magas cukortartalmú 

ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása. Szervezettségét az óvodába lépéstől 

biztosítjuk, de mindaddig végezzük velük együtt, az egyéni fejlettségtől függően a 

teendőket, amíg nem biztosak a napi élethez szükséges szokások sorrendjében. 

 

b) A környezet higiéniája:  

Az egészségnevelés megalapozásában nagy szerepe van a természeti és társadalmi 

környezet megismerésének, a környezetbarát viselkedésnek, a környezetesztétika 

igényszintjének. 

Fontosnak tartjuk a higiénés szabályok betartását: gyakori szellőztetést, elégséges 

megvilágítást, megfelelő hőmérsékletet, a fertőtlenítést, a környezet általános 

tisztántartását, a sok zöld növény elhelyezését. 

1.2. Betegségmegelőzés  

Az egészséges életmód higiénés szabályainak tudatosításával és betarttatásával 

törekszünk a betegségek megelőzésére (cseppfertőzés, fertőzött tárgyak útján és 

élelmiszerekkel terjedő betegségek). 

Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve 

– speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatokat látunk el. 

(beszédhibák felfedezését és korrekcióját, a tartás-rendellenességek megelőzését, 

felderítését rendszeres tartásjavító és lábtorna.) 

1.3. Edzés, mozgásigény kielégítése 

Ez a nevelési terület magában foglalja: 

- a mozgásszokások alakítását, az alapvető mozgáskészségek kimunkálását, az 

önálló testedzésre történő nevelést, 

-     a gyermekek testi fejlődésének elősegítése 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

- levegőzés, 

- a pihenés és alvás szerepét az óvodáskorú gyermek napirendjében. 

Feladata:  

Olyan szervezeti kereteket (hetirend, napirend) biztosítunk a természetes mozgásigény 

kielégítésére, amelyek az egészséges életmód kialakítását szolgálják. Hangsúlyt 

fektetünk a szabadban való tartózkodásra minden évszakban. A délutáni pihenés előtt 

minden nap mesélünk, verset mondunk, vagy altatódalt énekelünk, amivel az intimitást, 

a személyességet biztosítjuk. Az eltérő alvásigények miatt egyórai pihenés után 

lehetővé tesszük, hogy a nem alvó gyerekek csendes tevékenységet folytassanak. 

1.4. Baleset megelőzés 

Magában foglalja a baleseti helyzetek felismertetését, egymás testi épségének 

megóvását, a közlekedési szabályok gyakorlását. 

1.5. Pihenés: az óvodai napirendben maghatározottak szerint 
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2.Pszichohigiénés nevelés 

 

2.1.Helyes életritmus 

 

A napi életritmus, a rendszeres, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az 

életfolyamatokra, így az egészséges testi és lelki fejlődésnek is feltételei. A nyugodt, 

kiegyensúlyozott élettempó érdekében a gyermekek óvodában eltöltött idejét az élettani 

szükségleteik figyelembevételével tervezzük meg.  

Az egészséges életvezetés a magatartászavarok (düh, harag, agresszió) megelőzését 

célozza, aminek feltétele a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok megléte, a jó családi és 

óvodai légkör. Éppen ezért a helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni 

sajátosságoknak megfelelően a családokkal együttműködve kell kialakítani. 

A hibás viselkedési programok kiküszöbölése érdekében felvesszük a kapcsolatot a megfelelő 

intézetekkel. (Ideggondozó, Pedagógiai Szakszolgálat). 

 

2.2.  Környezeti hatások feloldása      

  

- A család és az óvoda közötti feszültség (kettős nevelés) feloldása a szülők 

mentálhigiénés és pedagógiai kulturáltságának emelésével (tájékoztatás, 

programajánlás). 

- Belső feszültségek, félelmek feloldása egyszerűbb pszichoterápiás módszerekkel: 

beszélgetés, „kibeszélés”, meghallgatás, a játék feszültségoldó hatása. 

 

 

2.3.  Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés     

   

Célja:  

A gyermekek egyéni érdekeinek, képességeinek, tevékenységszükségleteinek 

kibontakoztatása érzelmi biztonságot nyújtó egészséges, szeretetteljes, derűs környezetben. 

Fontos, hogy az óvodánk nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az 

emberek különböznek egymástól. 

 

Feladata:  

Olyan szeretetteljes, családias környezet megteremtése, ahol a gyermekekre közös 

élményeken alapuló, közös tevékenységek során pozitív érzelmi kapcsolat jön létre: gyermek-

gyermek, felnőtt-gyermek között a befogadástól az óvodáskor végéig. 

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

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére.  

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek külső hitoktató által, a keresztény 

kulturális értékek megismerésére. 

A gyermeket óvodába lépéskor érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias, 

gondoskodó légkör fogadja. A gyermekek érzelmi fejődése szempontjából nélkülözhetetlen, 

hogy az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése 

modellértékű legyen. 
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A befogadásra különös gondot fordítunk, ahol az anya előzetesen, együtt a gyermekével 

ismerheti meg a közösséget. Így az együttlét, az új környezet elfogadása biztonságot ad, 

megismerve a gyermekek napirendjét, szokásait. Elfogadjuk az otthonról hozott kedves 

játékokat. A gyermekek egyénre szabott befogadására kiemelt figyelmet fordítunk, hogy 
még zökkenő mentesebbé tegyük az átmenetet. 

Csoportszobáink otthonosak, tágasak, szépek. Az óvodapedagógusok és dajka nénik 

gondoskodó szeretettel várják a gyermekeket. Ez óvodánk első pozitív érzelmi élménye. 

Mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, eltérő szokásaikat. 

Alkalmat adunk arra is, hogy különböző helyzetekben, más csoportokkal 

együttműködhessenek a gyerekek. 

Törekszünk arra, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődése érdekében 

szükség szerint együttműködjön óvodánk az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 
3. Szociálhigiénés nevelés        

 

3.1. Kedvező társas környezet 

 

A természeti és társadalmi környezetünkben olyan feltételeket biztosítunk, amelyben 

alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, ezáltal a reális én-kép, pozitív értékrend, helyes 

viselkedés alakulására. A gyerekek felé nyitottak vagyunk, segítjük a barátságok kialakulását, 

a különbözőség elfogadását, az érzelmileg átélt közös feladatok megvalósulását. Az érzelmi 

hatások sokféleségét engedjük érvényesülni, szem előtt tartva azt, hogy a pozitív érzelmeket 

megerősítjük. 

 

3.2. Kommunikációs nevelés      

 

Az interperszonális kapcsolatok alakításának higiénéje magába foglalja mindazokat a 

nevelési eljárásokat, elveket és gyakorlatokat, amelyeket a partnerkapcsolat, a baráti 

kapcsolat, a kortárskapcsolat alakításával meg kell valósítani. A gyermeki magatartás 

alakulása szempontjából modellértékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak 

kommunikációja, bánásmódja, viselkedése. 

A kommunikáció különböző formáinak fejlesztése – helyes mintaadással – az óvodai 

nevelő tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. „Különösen a beszédnyelv fenntartására, 

a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok igénylésére 

szükséges figyelmet fordítani”.  

 

Kapcsolattartás formái, egészségpropaganda 

 

Az egészséges életmódra nevelés program megvalósítása csak akkor eredményes, ha szorosan 

együttműködünk a családdal, a szülőkkel és az egészségmegőrző szervezetekkel. 

 

 Együttműködés egészségügyi szakszolgálattal: 

- folyamatos, közvetlen kapcsolattartás az óvoda védőnőjével, 

- szűrővizsgálatokon való részvétel segítése, 

- kapcsolattartás az ANTSZ-el. 

- a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületével 
 

 Tanácsadói szolgálat a szülőknek: 

- Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
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- Család- és Gyermekjóléti Központ 

- szociális segítő hálózat 

- Tájékoztatás szülői értekezletek keretében aktuális kérdésekben 

- óvodai nyíltnapok esetében 

- kiadványok, könyvek, tájékoztatók ajánlása. 

 

 Rendezvények a szülők és gyerekek számára: 

- óvodai egészségnapok- egészséghetek megszervezése 

- tömegsport, kirándulások 

- ételkóstolás megszervezése 

 

 

Az egészséges életmódra nevelés jellemzői az óvodáskor végén: 

 

  A személyes kompetenciák fejlesztése révén önállóan végzik a gyerekek a személyükkel 

kapcsolatos testápolási, étkezési, öltözködési teendőket. Ezek igényükké válnak, és az 

óvodán kívüli helyzetekben is alkalmazzák. 

 Igénylik környezetük rendjét és aktívan részt vesznek ennek megőrzésében. 

 A kognitív kompetenciák fejlesztésének következtében igényükké válik a higiénés 

szabályok betartása, kötelességtudatuk erősödik. 

 A rendszeres mozgás beépül szokásrendszerükbe. 

 A szabadban végzett számtalan tevékenység által a gyermekek kiegyensúlyozottá, edzetté, 

testileg, lelkileg, szellemileg teherbíróbbá válnak. 

 Megtanulják, és alkalmazni tudják az alapvető közlekedési szabályokat, felismerik és 

elkerülik a baleseti helyzeteket. 

 Ismerik a gyerekek a csoport napi életritmusát, ami biztonságot ad számukra. 

 Az óvodai közösség életét zavaró megnyilvánulást tapasztalva kísérletet tesznek a 

megoldásra.  

 Bizalommal fordulnak az óvoda dolgozóihoz. 

 Az óvodapedagógus által szervezett tevékenységi formákon keresztül eljutnak a társakkal 

való puszta együttléttől az együvé tartozásig és az együttműködésig, az „éntől” a „mi” 

tudatának kialakulásáig. 

 Nyitottakká válnak, képesek lesznek megvalósítani saját ötleteiket, bátran 

megnyilatkoznak, tudnak társaikkal kommunikálni és kooperálni. 

 

        

2. Környezetvédelmi nevelés az óvodában 
 

A környezettel való ismerkedés a gyermek születésétől kezdődik tényekről és 

viszonyokról, mely egyre táguló ismeretszerzésben mélyülő folyamat, ami végül egy 

környezetbarát, környezettudatos magatartásban valósulhat meg. Ennek feltétele, hogy az 

óvodai nevelés vegye figyelembe a családi nevelés értékközvetítését, de adjon példát és 

ismertesse meg a gyermekkel az önmaga helyét, lehetőségeit, felelősségét a környezetéhez, a 

természethez. 

Ebben a folyamatban a szülők szemléletformálása meghatározó.  

Lakótelepünk betonházaiból érkező gyerekeknek komoly segítségre van szüksége, hogy 

pozitív kapcsolatuk legyen a természettel, ismerjék meg, szeressék meg környezetüket. 
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Célunk:  

Olyan gyermekeket nevelni, akik szeretik a természetet, az őket körülvevő élőlényeket, 

ismerik környezetüket. Fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet szépsége 

iránt, megtalálják a jót és a szépet, azt megbecsülik és képesek a tenni akarásra. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a környezetvédelmi neveléssel kapcsolatban: 

 

- Alakítson ki szeretetteljes, bensőséges nyugodt légkörű környezetet a 

gyerekeknek.  

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása,  

- a 2018 augusztusában elnyert „Zöld Óvoda”cím kritériumainak való megfelelés 

Az óvoda közelebbi és távolabbi környezetében komplex tapasztalatszerzéssel 

segítse a 3-7 éves gyerekeket a világ megismerésében, megértésében. 

- Teremtsen közvetlen, szoros kapcsolatot a gyerek és környezete között, amely 

segíti a szocializálódást, a kooperációs és kommunikációs képességek fejlődését. 

- Az óvónő személyisége, környezeti attitűdjei, értékrendszere legyen pozitív 

követendő példa a gyermek és a szülő számára, hogy a mindennapok cselekedetei 

szokásalakító gyakorlattá váljanak. 

- A természetbarát óvodapedagógusi magatartással, személyes példaadással tartsa 

fenn és növelje a gyerekek természet szeretetét, igényesen kialakított belső 

terekkel, csoportszobákban illetve folyosókon kialakított természetsarkokkal, 

természetes anyagok alkalmazásával. 

- A természethez kapcsolódó folyóiratok, képeslapok, ismeretterjesztő könyvek, 

verseskötetek, IKT eszközök biztosításával segítse elő a természettel, a 

környezettel kapcsolatos ismeretek elmélyítését. 

- Az óvoda kertjében végzett munka lehetőségének biztosításával bővítse 

tapasztalataikat, ismereteiket, fokozza együttműködési képességüket. 

- Közös külső programok, élményszerző, séták kirándulások során alakítson ki olyan 

magatartásformákat, melyek az élő és élettelen környezettel való együttműködést 

megalapozzák. Új élmények, ismeretek erősítsék korábbi tapasztalataikat, 

érzelmeiket. 

- A Környezetvédelmi jeles napok beépítésével az óvodai életbe az óvodapedagógus 

tegye szebbé, gazdagabbá a gyermek életét, formálja a családok szemléletmódját.  

 

 

A környezetvédelmi nevelés tartalma / ajánlás / 

 

1.A gyermek közvetlen környezetének megismerése 

 A gyermekhez legközelebb eső közvetlen környezet rendjének, tisztaságának, 

esztétikumának közös kialakítása, megóvása, folyamatos megvédése. Helyes szokás- és 

igényrendszer alakítása.  

 

1.1 Csoportszoba: a szobák környezetvédelmi jellegének kialakítása, folyamatos fenntartása. 

 Környezetbarát, természetes anyagokból készült eszközök használata 

 Élősarok kialakítása / csíráztatás, hajtatás, gyökereztetés / 

 Virággondozás 

 Különböző termések felhasználásával játékok készítése, terem dekorálás. 
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1.2  Az óvoda más helyiségei / folyosó, öltöző / 

 Díszítés természetes anyagokkal 

 Természetvédelmi faliújság készítése 

 

1.3  Az óvoda udvara 

 Ápolni, gyarapítani az udvaron lévő virágokat, bokrokat, fákat. 

 Az udvaron termelődő hulladékok minden évszakban történő takarítása- Komposztálás 

 Madárvédelem: etetők kihelyezése, folyamatos gondoskodás. 

 Virágoskert gondozása, folyamatos ültetés az évszaknak megfelelően. 

 

1.4 Az óvoda környéke 

 Az óvodát körülvevő parkok, kiskertek, létesítmények megismerése, az ott előforduló 

növények, állatok felfedezése, védelme, folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

2  A gyermek tágabb környezetének megismerése 

 

 Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek megismerjék szűkebb és tágabb 

környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a hazaszeretet, a szülőföldhöz való 

kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 Mivel óvodánk tipikusan lakótelepi környezetben van, így minden lehetőséget meg kell 

keresnünk arra, hogy a természetbe szervezett séták, kirándulások gyakoriak legyenek, 

sok tapasztalási lehetőséget kínáljanak a gyermeknek. 

 A gyermekek figyelmét rá kell irányítani a természetvédelemre, a természetben való 

helyes emberi viselkedésre / - szemetelés, tűzgyújtás, növények letaposása stb/. 

 Nagyítók használatával, illetve rendszeres kísérletezéssel a hozzá nem férhető jelenségek 

megfigyelése, amely közelebb viszi a gyermeket az őt körülvevő világ jobb 

megismeréséhez, ezáltal védelméhez. 

 Ismerkedjenek meg városunk jellegzetességeivel:  

- építészeti értékeink (Múzeum, Nagytemplom, Színház, Városháza stb) 

- Növény- és állatkert 

- Természetvédelmi területek, arborétumok: Fancsika, Vekeri-tó, Erdőspuszta, 

Hortobágyi Nemzeti Park 

 Népszokások megismertetése: pl. szüret (a környék almás és szőlős kertjeiben) 

 Környezetvédelmi versenyek szervezése 

 Kiállítások szervezése: fotó-, rajz, barkácsolt tárgyak 

 Energiatakarékosság (szokásrendszer alakítása) 

 

Környezetvédelmi gyűjtőtevékenységek: 

- Műanyag hulladék és használt elem gyűjtése és elszállíttatása. 

- Szelektív hulladékgyűjtés. 

- Papírgyűjtés. 

Környezetvédelmi napok: 

- Víz világnapja: március 22. 

- Föld napja: április 22. 

- Madarak és Fák napja: május 10. 

- Környezetvédelmi világnap: június 5. 

- Takarítási világnap: szeptember 23. 

- Állatok világnapja: október 4. 
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Környezetvédelmi folyóiratok folyamatos figyelemmel kísérése 

 

Kapcsolattartás természetvédelmi intézményekkel, szervezetekkel, minisztériummal, Zöld 

Óvodákkal. 

 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén: 

 

 A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően tud tájékozódni és eligazodni a szűkebb 

és tágabb természeti és társadalmi környezetében. 

 Személyes kompetenciák (pl. önfejlesztés, önmegismerés) fejlesztése közben pozitív 

érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. 

 Kognitív kompetenciák fejlesztése révén (érdeklődés, megismerési és felfedezési vágy) 

megismeri lakóhelye szépségét, nevezetességeit, büszkeségeit, a környezetében lévő 

intézményeket. 

 Különbséget tud tenni az évszakok között.  

 Tudja értékelni a természet szépségét, annak növény-és állatvilágát, óvja - védi, és 

gondozza azokat, pozitívan fejlődik a tenni akarása, a munkához való viszonya, nő 

feladattudata, kitartása.  

 Tudatosul benne, hogy mi is a természet részei vagyunk.  

 Felfedezi és megismeri az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi 

viszonyokat, matematikai fogalmakat, melyek a környezetében rejlenek. 

 Kialakul igénye a környezete szépítésére.  

 Kialakul a takarékosság (energia, víz, eszköz), a megfelelő hulladékkezelés fogalma, a 

természetes anyagok használatának értéke, melyet korához képest alkalmaz. 

 Tudja értékelni és védeni az egyes környezeti elemeket, mint a talaj, víz, levegő, élővilág, 

település. 
 

3. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
 

A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori 

szakaszonként, és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek 

kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe a 

legjelentősebb, hiszen a család az első szocializációs színtér, amely a kisgyermeket formálja. 

A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van az elsődleges szocializáció 

során. Míg a család a spontán szocializációnak, addig az óvoda a pedagógiailag determinált 

szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos 

kibontakoztatása folyik. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát 

nagymértékben az a családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. A személyiségen 

belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi 

biztonság, állandó értékrend, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Óvodánk a 

gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb 

környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 
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Az érzelmi erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés feladatai: 

 

- A szeretet és kötődés képességének fejlesztése. 

- A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése. 

- Az élménybefogadás képességének fejlesztése. 

- Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése. 

- Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése. 

- Szokás és normarendszer megalapozása az óvodai élet szereplői az óvoda 

alkalmazottai és a gyermek, a gyermek, valamint az óvodai alkalmazottak között 

(gyermek-óvodapedagógus; gyermek-dajka; gyermek – gyermek) 

- A másság, a különbözőségek elfogadására megértésére nevelés 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében együttműködés az ágazati 

jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki szükségletek kielégítésben: 

- Az egészséges, biztonságos, szeretetteljes, befogadó és elfogadó óvodai környezet 

megteremtése. 

- A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása. 

- A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása. 

- A gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése. 

- Az egészséges életmód szokásainak kialakítása 

- Modellértékű kommunikáció az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozói között 

a gyermeki magatartás formálása érdekében 

- A gyermekek számára kedvező érzelmi hatások megteremtése 

 

4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

 

ANYANYELVI NEVELÉS 

Az óvodai élettel egyre inkább kitárul a gyermek előtt a világ: számtalan új ingerrel kerül 

kapcsolatba, amik gondolkodásra, ezáltal beszédre késztetik. Az óvodába kerülő hároméves 

gyermeknek is lételeme a kommunikáció, akik eltérő beszédkészséggel és szókinccsel 

érkeznek hozzánk. A gyermek egyéni képességi szintjéhez igazodva fejlesztjük tovább az 

óvodáskor ideje alatt az anyanyelvet.  

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében magvalósítandó feladat. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani. 

A gyerekek életre való felkészítésének legfontosabb eszköze az anyanyelv, ami alapja a 

gyermek egyéni megnyilatkozásainak, az egymás közti szociális kapcsolatok kiépítésének, 

illetve az emberek közti kommunikációnak.  

Az óvodai anyanyelvi neveléskor olyan komplex nevelési folyamatot kell megvalósítani, 

ami az óvodai nevelés egészében, minden percében jelen van. 

A beszéd a gondolkodással, sőt az egész emberi tudattal mély kapcsolatban van, ezért 

fejlesztés hatására nemcsak a gyermek anyanyelve, de gondolkodása is fejlődik. Minden 
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gyermek beszédét meghatározza az őt körülvevő miliő: - elsődlegesen a család, a környezet és 

az óvoda hatása. 

Óvodás korban gyakran, és egyre többször találkozhatunk a beszédfejlődés bizonyos 

zavaraival, melyek: 

- megkésett beszédfejlődés 

- kiejtés, beszédritmus zavarai ( pl: pöszeség, dadogás) 

- leegyszerűsödött nyelvtani szerkesztés a beszédben. 

A gyermekek anyanyelvi és beszédfejlesztését, beszélgetős napok, beszélgető körök 

beiktatásával, és a mindennapokban alkalmazott, szakmai munkaközösségünk által gyűjtött 

anyanyelvi fejlesztőjátékokkal is igyekszünk hatékonyabbá tenni.  

Fontos, hogy a közös játékok során is nagy szerepet kapjon a beszéd, az aktív kommunikáció! 

 

 

BESZÉLGETŐS NAP: Hétfőnként - a heti rendben meghatározott napon - tartjuk. E 

napokon fokozottabban, tudatosabban teremtünk lehetőséget a gyermekek számára a 

folyamatos beszéd, mondatalkotás gyakorlására, élményeik összefüggő elmondására. 

Igyekszünk őket arra nevelni, hogy képesek legyenek másokat is meghallgatni, ezzel 

beszédfegyelmüket alakítjuk. E napok alkalmával szókincsük gyarapodik, beszédük 

választékosabbá válik, kommunikációs képességük fejlődik. 

 

Az anyanyelvi nevelés tartalma: 

 

- a család, a környezet és a gyermek egyéni képességeinek alapos megismerése,   

- a nap bármelyik szakában a gyerek minél többet beszéljen, nyilvánuljon meg, 

- alapozódjon meg beszédkedve,   

- a gyermekek nyelvi kreativitása nyilvánuljon meg. /Ez különösen fontos számukra, 

hiszen egyre több gyerek érkezik ingerszegény családi környezetből/, 

- aktív szókincse bővüljön,  

- beszédtechnikája fejlődjön, 

- kiejtése helyes legyen, 

- beszédmegértése fejlődjön, 

- beszédhibák kiszűrése/ szükség esetén szakember segítségével/, 

- egyéni felzárkóztatás elmaradt beszédfejlődés esetén, 

- a gyerek szándékának megfelelően tudja használni a beszédét, 

- egyszerű, érthető, változatos beszédre nevelés 

 

Az óvodapedagógus feladata az anyanyelvi nevelés fejlesztésében:   

 

- Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. 

- Az óvodapedagógus nyelvhasználata kifogástalan igazodási modell legyen. 

- Egyszerűen, érthetően, de választékosan beszéljen. 

- Figyeljen arra, hogy a gyerekek mindig választ kapjanak kérdéseikre. 

- Ne vegye el a gyermekek beszédkedvét állandó javítással és figyelmeztetéssel a 

beszédtől. 

- A gátlásos gyerekeket sok dicsérettel, példaadással inspirálja az óvónő minél több 

beszédre. 

- A gyerekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. 

- A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak 

meg, mondják el élményeiket. 

- Lehetőséget kell teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására. 
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- Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

- A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése. 

- A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek 

a nyelvi kifejezés eszközeit variálni. 

- Beszédmegértés fejlesztése. 

- Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása. 

- A beszédhibák megfelelő játékos módszerekkel történő javítása. 

- Anyanyelvi fejlesztő játékok alkalmazása a mindennapokban. 

- A gyermekek korrekt megfigyelésére alapozva, a méréseket követően reális egyéni 

fejlesztési tervet készít.  

- Szükség esetén szakemberhez, logopédushoz irányítja a gyermeket és 

együttműködik a logopédussal a beszédfejlesztés érdekében. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:    

 

 Kognitív fejlesztés eredményeként (beszédstílus, beszédértés, artikulációs képesség) a 

gyermekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Beszédük 

összefüggő, folyamatos. 

 Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési 

formákkal teremtik meg és tartják fenn a kapcsolatot. 

 A személyes kompetenciák fejlesztése révén (kommunikációs viszonyok, 

kapcsolatteremtési és kapcsolattartó képességek fejlesztése) nyugodtan, figyelmesen 

tudják végighallgatni társaikat és az óvónőt, és ha párbeszédben vesznek részt, 

többnyire végigvárják a másik megnyilatkozását. Saját kérdésüket, válaszukat, kiegészítő 

gondolataikat ahhoz igazítják. 

 Helyesen használják a névmásokat, a névutókat, a jövő idejű igeidőt és az igemódokat. 

 Kialakul a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető, 

többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd. 

 Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő 

természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. 

 Tisztán ejtenek minden beszédhangot.   

.     

ÉRTELMI NEVELÉS 

 

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermekeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. Az értelmi nevelés feladata, 

hogy egyrészt a gyermek spontán szerezett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 

bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az 

értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és 

kreativitás fejlesztése.  

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, csoportos foglalkozások tervezésével, 

szervezésével valósulnak meg.  
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A gyermek személyisége és a tevékenységek kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. A 

gyermek állandóan tevékenykedő lény, személyisége komplex tevékenységek által 

fejleszthető a leghatékonyabban. 

 

Gyermeki személyiség 

 

 

Komplex tevékenység 

 

 

 

Valamilyen belső szükséglet kielégítése, kompetencia fejlesztés eszköze  

vagy külső követelmény teljesítésének        

eszköze 

 

A tevékenység tartalmából eredő nevelő hatás pedagógiai feltételei: 

 

- A tevékenység pedagógiai előkészítése: az egyén számára érdekes, a csoport 

számára fontos, hasznos tevékenység legyen. 

- A tevékenység pedagógiai megszervezése: a célkitűző és célmegvalósító 

tevékenység egysége érvényesüljön. 

- A tevékenység pedagógiai értékelése: a tevékenység és az eredmény kölcsönös 

feltételezettsége biztosítva legyen. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

 

- Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje. 

- Biztosítsa minél változatosabb, többfajta, párhuzamos tevékenység egy időben 

történő gyakorlásához a megfelelő feltételeket. 

- A tevékenységek, megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára. 

- Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását óvodai csoportjában. 

- Valósítsa meg a differenciált fejlesztést a gyermekek egyéni képességeinek és 

készségeinek figyelembe vételével. 

             

A tevékenység, mint a kompetencia fejlesztés bázisa: 

- A tevékenység a kifejlesztett képesség forrása, mivel a képességek tevékenységek 

közben fejlődnek. 

- A tevékenység nem csak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének, 

hiszen a képesség meghatározott tevékenységre való alkalmasságot jelent. 

- A tevékenység a képességfejlesztés eszköze, mivel a képességek csak konkrét 

tevékenységek által formálhatók. 

- A tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye, 

mert a képességek meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg. 

 

A gyermeki tevékenységre épített pedagógiai programunk olyan kompetenciák kifejlesztését 

jelenti, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához 

szükségesek. Ebből a szempontból a kooperációs és kommunikációs képességek kitüntetett 

képességosztályok. 
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Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében: 

 

- Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára a párhuzamosan futó 

tevékenységeken való részvétel lehetőségét, lehetőségeit. 

- A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő 

képességeiről. 

- A kiemelkedő képességű és részképességek fejlősében elmaradt gyerekre, egyénre 

elkészített Fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. 

- Minden gyermek képességét önmagához – a saját lehetőségeihez – viszonyítva 

igyekezzen fejleszteni, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű, 

illetve a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyerekek esetében. 

- Helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, beszélő környezettel, - a 

kommunikáció különböző formáinak alakítása. 

 

5. Kompetencia alapú fejlesztés 
 

 

5.1.Fogalom meghatározások, értelmezések: 
 
 

Kompetencia: 

  
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent. A Pedagógiai lexikon 

szerint „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne 

motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők”. Az a képességünk, és 

hajlandóságunk, ami a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és attitűdbeli 

jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítja. 

 

Úgy határozhatjuk meg, mint egy személy alapvető, meghatározó jellemzőit, melyek okozati 

kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. A 

kompetenciának három összetevője van: 

 tudásismeret,  

 készség- képesség,  

 és attitűd. 

 

Attitűd:  
 

Hozzáállást, viszonyulást jelent emberekhez vagy tárgyakhoz. Kiderül belőle hozzájuk 

kapcsolódó érzelmünk irányultsága. 

 

Kulcskompetenciák: 

 

 Az ismeretek, készségek, képességek és attitűdök többfunkciós egysége, amellyel 

mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, 

hogy be tudjon illeszkedni a társadalomba. 
 

 

 

 



  Karácsony György Utcai Óvoda Pedagógiai Programja 

20 

 

Óvodai nevelésünk szempontjából a legfontosabb kulcskompetenciák: 

 

 anyanyelvi kompetencia: Tények, gondolatok és érzések érthető és nyelvileg helyes 

formában történő szóbeli és írásbeli kifejezését jelenti a társadalmi összefüggések 

teljes skáláján. Megfelelő módon történő nyelvi érintkezésre való alkalmasság. 

 

 matematikai és természettudományos kompetencia: az egyén a mindennapi életben 

felmerült problémákat adott esetben matematikai és természettudományos módszerek, 

felhasználásával oldja meg. A matematikai kompetencia magában foglalja a négy 

alapművelet mindennapi életben való alkalmazásukat. A természettudományi 

kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek 

használatára való hajlam és képesség.  

 

 szociális kompetencia: más egyénekkel és csoportokkal való együttműködés, 

valamint az ennek során felmerülő konfliktusok kezelése a közösségi életben való 

részvétel területi, nemzeti, illetve nemzetek fölötti szinten. Mindazok a  

 

 viselkedésformák, amelyek szükségesek a társadalom életében történő hatékony 

részvételhez, az esetleges konfliktusok oldásához. 

 

 kulturális kifejezőképesség kompetenciája: a gondolatok érzések, élmények 

kifejezésének képessége a művészetek eszközeivel. A mások kulturális hátterének 

megértését és ismeretét feltételezi, másrészt az irodalmi, zenei és egyéb művészeti 

alkotások megbecsülését, valamint a kreatív kifejezésre való képességet. 

 

 

 

anyanyelvi 

kompetencia: 

matematikai és 

természettudományos 

kompetencia: 

szociális 

kompetencia: 

Kulturális 

kifejezőképesség 

kompetenciája: 

- szóbeli 

kifejezőkép

esség, 

- beszédkedv, 

- szövegértés, 

- összefüggő 

beszéd, 

- verbális 

kommuniká

ció, 

- szókincs, 

- mondat és 

szövegalkot

ó képesség, 

- nyelvi 

kreativitás, 

- beszédfegye

lem 

 

- ok-okozati 

összefüggések, 

- szabálytudat, 

- kombinativitás, 

- bizonyítás, 

- absztrahálás,  

- probléma 

érzékenység. 

Matematika: 

- műveletek 

végzése, 

- számfogalom, 

- sorbarendezés, 

- mat.képesség fejl. 

- logikai 

képességek 

- memória fejl. 

- következtetések,  

- analízis-szintézis, 

- térrendezés. 

- pozitív 

beállítódás, 

- kapcsolattere

mtő képesség, 

- tolerancia, 

elfogadás, 

- kommunikáci

ó, 

- kooperáció, 

- konfliktuskeze

lés, 

- segítés 

másokon, 

- pozitív 

attitűdök, 

- felelősségváll

alás, 

- etikus 

viselkedés, 

- közösségi 

- esztétikai 

élményszerzés, 

- kreativitás, 

- hagyományápol

ás, 

- művészi 

kifejező 

képesség, 

- alkotások 

megbecsülése, 

- más kultúrák 

elfogadása, 

- szülőföld, 

kultúra 

tisztelete, 

- alkotásvágy, 

- udvariassági 

szokások, 

- igényesség, 

- nemzeti 
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Természettudományos: 

- élőlények 

védelme, 

- környezettudatos 

viselkedés, 

- természetvédelem, 

- szülőföld, 

lakóhely ismerete. 

-  

aktivitás, 

- versengés, 

- kapcsolatkezel

és, 

- türelem, 

- agressziókezel

és, 

- nyitottság, 

- empátia, 

- igazságérzet, 

- egymásra való 

odafigyelés. 

hovatartozás. 

 

 

 

A 3-6 éves gyerekek alapvető, elsődleges kompetenciái: 

 

személyes kompetencia: kognitív (értelmi) kompetencia: 

 

- önismeret, 

- önkiszolgálás, 

- önellátás,                   

- önbizalom,               

- önfejlesztés, 

- érdekérvényesítés, 

- önmérséklet, 

- önmegvalósítás 

- önfegyelem, 

- önállósulás, 

 

- feladatmegoldás, 

- memória, 

- érdeklődés, 

- gondolkodás,                

- elemzés, 

- megfigyelés, 

- tudásszerzés,                                          

- összehasonlítás, 

- emlékezet,       

-  figyelem. 

- érzékelés, észlelés, 

 
 

 

Pedagógiai programunk és a kompetencia alapú program összevetése:  
 

Óvodánk tevékenységközpontú programjához jól illeszthetőek a kompetencia alapú 

program elemei. Közös vagy hasonló célokat, feladatokat, alapelveket tartalmaznak.  

 

Tevékenység központú pedagógiai 

programunk 

Kompetencia alapú program 

Programunkban kiemelt a gyermekek feltétlen 

tisztelete. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy 

megkapja a neki megfelelő gondoskodást, 

nevelést. 

Programunk tevékenységközpontú program, 

azaz a tevékenységeken keresztül fejleszti a 

gyerekek személyiségét. 

A valódi tudás, amit a gyermek maga fejt meg 

és cselekvésen keresztül sajátít el, melyet 

képes alkalmazni. 

A játékba integrált tanulás és cselekvéses 

tanulás az óvodai tanulás útja. 

A szabad játék az óvodai nevelésünk 

leghatékonyabb eszköze. 

A játék a gyermek legelemibb pszichés 

szükséglete. 

 

Nevelési rendszerünk alapja a gyermeki A komplex nevelési felfogásnál megtalálható 
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érdeklődés, aktivitás. A gyermekek teljes körű 

fejlesztése komplex módon történik. 

aktivitás, motiváltság, kíváncsiság, a 

kreativitás kialakítása nagy szabadságot 

biztosít a gyermeknek. 

Programunk egyik kiemelt nevelési célja, a 

környezetvédelmi nevelés. 

A környezetismeret, környezettudatos 

magatartás kialakítását tartalmazza a program. 

A kooperációt, mint a gyerekek szociális 

életképességének fejlesztését, kiemelten 

kezeljük, s ezt a kooperációs képesség 

fejlesztésével kívánjuk elérni. 

A közösségi nevelés felfogása a társas 

kapcsolatok alakulásának szinterei azonosak 

programunkkal. Kiemelt kompetencia a 

szociális kompetencia. 

A kommunikáció fejlesztése kiemelt nevelési 

célja programunknak. 

Az anyanyelvi nevelés kiemelt jelentőséggel 

bír. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése 

igen nagy jelentőséggel bír. 
 

 

Kompetencia alapú nevelésünk értelmezése: 
 

A kompetencia alapú nevelés lényege, hogy a gyermekek olyan használható tudást kapjanak, 

amelyet tapasztalataikon keresztül szereznek meg és a megszerzett tudást az élet különböző 

területein, élethelyzetekben alkalmazni tudják. 

 

 Azt hangsúlyozza, hogy a valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen 

keresztül sajátít el, amelyet képes alkalmazni képességi, készségei által. 

Ennek érdekében fontos, hogy a gyermek minél több tapasztalathoz jusson, élményeket 

élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. 

Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 

 

A pedagógiai fejlesztés célja:  

 az óvoda-iskola közötti átmenet újszerű felfogása, 

 az inkluzív (befogadó) pedagógia elterjesztése, 

 a játék- érzelemi-erkölcsi nevelés egysége. 

 

 A pedagógiai fejlesztés feladata: olyan válaszható témák, tevékenységi körök, szervezett 

keretek, differenciálási eljárások ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztést szolgálják. 

Komplex fejlesztésre törekszik olyan módon, hogy maga az óvodapedagógus is kompetensen 

„kezelhesse” a program tartalmát, módszertanát. 
 

5.2.Az óvodapedagógus feladatai: 
 

 Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti 

hozzá a gyermeket. 

 Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az 

alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, 

amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, 

a tanulás örömének átélésére. 

 A játékba integrálják be a nevelés többi eszközét. 

 Megteremti a toleráns, befogadó légkört környezetében. 

 Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. 

Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes 

tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó 

tevékenységrendszer 
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 Figyelembe kell venni a gyermek egyéni érési folyamatait, adottságait, készségeit, 

képességeit, és ezek figyelembevételével tervezze meg a gyermek fejlesztését. 

 A kompetencia alapú nevelést az egyéni bánásmód, a differenciálás, differenciált 

fejlesztés szellemisége hatja át. 

 Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva a gyermekeket megismerve oldják 

meg a 3-7éves életszakasz feladatait úgy, hogy előkészítik a következő életszakaszt. 

 Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon döntsenek az egyes gyermek 

iskolára való alkalmassága felől. 

 Adjanak meg minden információs segítséget a szülők számára gyermekük 

fejlettségéről, fejlesztéséről. 

 

 

III. AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI, AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

1. A differenciált fejlesztés 
 

A gyerekek fejlődési tempója élet és nevelési körülményi eltérőek. Különböznek 

egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, értelmi képességeik, nyelvi 

kifejező készségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük, aktivitásuk terén. 

Célunk az óvodában az, hogy a gyermeket önmagához viszonyítva fejlesszük az egyéni 

bánásmód és a differenciálás eszközével, s így képessé tegyük arra, hogy alkalmazkodni 

tudjon környezetéhez, társaihoz, önálló, kezdeményező gyermek legyen. 

Egyéni bánásmódra, az óvónő inklúzión alapuló szemléletére, amely a befogadó 

pedagógust jelenti, minden gyereknek szüksége van, annak is, aki sajátos tulajdonságával nem 

hívja fel magára a figyelmet. Ugyanakkor külön gondoskodást igényelnek a kiemelkedő 

képességű gyermekek, csakúgy, mint a lassúbb fejlődésűek. A lemaradó gyerekek esetében a 

nehézségeik körültekintő elemzése, az elmaradás természetének feltárása után határozhatja 

meg az óvodapedagógus a fejlesztés feladatait, módszereit. Ebben a munkában az 

óvodapedagógus a családdal együttműködve, a gyermekvédelmi felelős, a pedagógiai 

szakszolgálat, az ideggondozó, a családgondozó segítségét kérheti. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a differenciált fejlesztéssel kapcsolatban: 

 

- A gyerek természetes fejlődésének segítése, önállóságának, kompetenciájának támogatása, 

készségek és képességek kibontakoztatása. 

- Az egyéni bánásmódot az óvodai élet valamennyi területén minden gyerekre 

vonatkoztatva érvényesítse az óvodapedagógus.  

-  Az óvodapedagógus feladata, hogy keressen lehetőséget, megőrizze és fejlessze a 

tehetséges gyerek képességeinek kibontakoztatását. 

- Fordítson figyelmet azokra a gyerekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti hatások, 

társadalmi-kulturális hátrányok gátolják, elősegítve ezzel az esélyegyenlőség 

előmozdítását. 

- A differenciált fejlesztést, a család sajátosságait, szokásait figyelembe véve és a családdal 

együttműködve, illetve szükség esetén szakember segítségével végezze.  

- A halmozottan hátrányos helyzetű óvodások differenciált fejlesztésére fokozottan fordítson 

gondot. 

-    A lemaradó gyerek felzárkóztatására, és a tehetségek továbbfejlesztésére készítsen egyéni 

Fejlesztési tervet. 
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2. Az óvodában megvalósuló integrált nevelés 
 

Kiemelten kezeljük a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, különös 
tekintettel az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 Óvodai Alprojektben megfogalmazott célokat, 
feladatokat. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő nevelésük. Az együttműködés magasabb 

értéket kínál a sajátos nevelésű gyermekeknek, mint részvétet és védettséget. 

Az integrált fejlesztés érdekében: 

a) pedagógiai programunknak figyelembe kell vennie a sajátos nevelési igényű gyermek 

fejlesztésének igényeit, 

• külön gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon 

hátrányainak leküzdéséhez. 

• Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását, a gyermek fogyatékosságának  

típusához igazodó, szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalt 

gyógypedagógus, terapeuta segíti. (módszertani intézmény, utazó gyógypedagógiai 

szolgálat).  

• Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a 

fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely 

az óvodai nevelőmunkán túl a szülők együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

• Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

- Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikát 

alkalmaz, 

- A tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén- eljárásait, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket megválasztja. 

- Egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

- Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 

- Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

A fejlődés várható eredménye:  
 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége 

tekinthető. 

 

Együttműködés a gyógypedagógiai hálózattal: 

 

Az integrált nevelés eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező utazó 

gyógypedagógus az együttműködés során: 

 -segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

 -javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek 

igényeihez igazodó környezet kialakítására. 
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 -Segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről. 

 -Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 -Kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. 

Az integrált neveléshez az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szak- és 

pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt 

intézmények segítségét vehetjük igénybe.  

 

  

3. Gyermekvédelem az óvodában 
 

„.a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és 

gondozásra van szüksége...”(ENSZ Nyilatkozat a Gyermek Jogairól) 

Többek között ez az a megállapítás, amelynek szellemisége túlmutat a gyermekvédelem 

korábbi értelmezési keretein, amennyiben megállapítja: a gyermek pusztán életkora által 

védelemre – érdekei, jogai védelmére – szorul; azaz gyermeki létéből fakadóan védelemre 

szorul akkor is, ha nem veszélyeztetett. A Gyermek Jogairól szóló Nyilatkozat szellemében – 

a gyermekvédelem legelső szintje az elsődleges szocializációs közegek – család –óvoda - 

iskola – gyermekeket oltalmazó működése, a gyermekek speciális életkori szükségleteinek 

kielégítése, az optimális fejlesztő közeg biztosítása. A jelenlegi gazdasági helyzetben 

megnövekedett a veszélyeztetetté vált gyermekek száma. Ennek következtében mindenki 

számára egyértelművé vált, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási 

intézményekben kiemelt szerepet, helyet kell, hogy betöltsön, az óvoda pedagógiai 

rendszerében és nevelési gyakorlatában is.  

 2009. szeptember 1-jétől hatályos az 1997. évi XXXI. törvény módosítása, amely 

többek között tartalmazza, hogy a gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a 

gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani . A gyermekek 

védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani  A gyermeki jogok 

védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, 

oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.                                                                                                        

A gyermek egészséges fejlődésének biztosítása elsősorban a család feladata, de ez csak a 

család és az óvoda együttműködésével válik igazán eredményessé. Az óvodai 

gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése. A 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a veszélyeztetettség megszüntetésében 

segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel.    Az óvoda környékén sok 

kisgyermekes család él albérletben, ehhez társul még a munkanélküliség is, ami igen 

megnehezíti a családok anyagi-szociális helyzetét. Az anyagi gondok sok esetben vezetnek 

elégedetlenséghez, elkeseredéshez, érzelmi feszültséghez. Egyre gyakoribbak az elvált szülők 

és az anya-és család otthonokból, érkező családok gyermekei is óvodánkban, akik érzelmileg 

sérülékenyebbek, mint a teljes családban élő társaik. A már közhelynek tűnő „rohanó élet” és 

az egyre romló életszínvonal következménye, hogy a családok életében az anyagi megélhetés 

mellett felerősödtek a mentálhigiénés problémák. Egyre kevesebb idő jut a családban a 

gyermekekkel való foglakozásra, lecsökkent a családtagok együtt töltött ideje.                       

Óvodánkban sajnos növekvő tendenciát mutat azoknak a gyerekeknek a száma, akikre 

valamilyen okból az átlagosnál jobban oda kell figyelni – így hangsúlyosabb szerepet kap a 

gyermekvédelmi munka. Óvodánk pedagógiai programja is segíti a szociálisan hátrányos 

helyzetben levők felzárkóztatását, az egyéni bánásmódot. A gyermekvédelmi munkát 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=335#v1
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befolyásolja az adott nevelési évben az óvodába járó gyermekek összetétele. Így a 

gyermekvédelmi munka ennek függvényében változik.  

A gyermekvédelmi felelős az adott helyzetet alapul véve – éves szinten, 1 évre – az 

adott nevelési évre állítja össze a gyermekvédelmi programot az óvodában. Az óvodáskorú 

gyermekek családi helyzetét a nevelési év elején méri fel a gyermekvédelmi felelős a óvónők 

segítségével. 

2018 szeptemberétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról szóló rendelet 

hatályba lépésével életbe lép az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése. 

Az óvodában, a szociális segítő az alábbi tevékenységeket végzi:  
•  egyéni segítés, tanácsadás;  
• csoportban végzett tevékenységek (szociális csoportmunka) – előnyük, hogy egyszerre több 

gyermeket érnek el, és a prevenció hatékonyabban megvalósítható általuk;  
• közösségi tevékenységek – előnyük, hogy e módszerrel is egyszerre több gyermek érhető 

el, és egyes programokba a szülők is bevonhatók.  
• A szociális segítő támogatja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását is, mivel 

része az észlelő- és jelzőrendszernek, így rá is vonatkozik a jelzési kötelezettség, 
amennyiben egy gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja. 

A szociális szakemberként támogatja az óvoda: 
- hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeit,  
- veszélyeztetettség kialakulásának korai felismerését és felderítését,  
- BTMN gyerekek szakemberhez való irányítását, 
- észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységét: érzékenyítéssel, a veszélyeztetettség tüneteinek 

korai felismerésében való segítségnyújtással, a jelzés megtételének támogatásával.  
A szociális segítő szakmai munkáját támogató munkaformák közé tartoznak az 
esetmegbeszélések, a szupervízió és az intézményen belüli belső képzések is. 

Valamennyi óvodapedagógus feladata: 

- Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtése, ahol jól 

érzi magát a gyermek.(szeretetteljes elfogadás) 

- Az egyéni bánásmód fokozott érvényesítése. 

- Ismerje óvodásai családi-szociális körülményeit, hogy értse a felmerülő gondok 

lehetséges okát. 

- Közvetlen kapcsolat kialakítása a szülőkkel, megteremtve a bizalom légkörét. 

- A hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

lemaradás esetén tudatos figyelem a felzárkóztatásukra. 

- Biztosítsa a gyermeki jogokat valamennyi gyermek számára 

- A jogok biztosítása terén érvényesüljön az esélyegyenlőség, és az egyenlő 

bánásmód követelménye. 

- Kísérje figyelemmel a rendszeres óvodába járást és jelezze a tartós hiányzást. 

- Probléma esetén jelzés a vezető és a gyermekvédelmi felelős felé. 

 

2. A gyermekvédelmi koordinátor feladatai:  

 

- Segíti a csoportban folyó gyermekvédelmi munkát. 

- Folyamatosan bővíti szociálpedagógiai ismereteit. 
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- Rendszeres kapcsolatot tart fenn a védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival, a szociális segítő szolgálattal, szükség esetén felveszi a 

kapcsolatot a Gyámügyi hatóságokkal, ill. szakemberek segítségét kéri.  

- Az óvoda-és tankötelezettség teljesítését minden gyermek esetében figyelemmel 

kíséri, illetve feltárja a kötelezettség nem teljesítés okát. A feltárt okokat orvosolja 

az intézmény által alkalmazható eszközökkel, illetve más szerv, intézmény 

segítségét, közreműködését kéri.  

- A feladatellátás nyomon követése, ami az intézménybe beérkezett, a gyermeki 

jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésbe hozható - az esélyegyenlőség, és az 

egyenlő bánásmód követelményét sértő - bejelentések számával, tartalmával, 

valamint a kivizsgálás eredményével történik. 

- Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés a jegyző 

és a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

-  Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíti az illetékeseket 

-  Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Gyermekjóléti Sz., Gyámhatóság, 

Önkormányzat, szervezetek, egyesületek,) 

 

 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI: 
 

1. Személyi és tárgyi feltételek: 

 
   Nevelésünk középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunkánk kulcsszereplői az 

óvodapedagógusok, akiknek segítő, támogató, elfogadó személyiségük meghatározó, mintát 

ad a gyermekek számára, s ez fontos feltétel a nevelés egész időtartama alatt jelen van.  

Nevelőtestületünk közös értéknek fogadja el, a toleranciát, empátiát, egymás segítését, 

együttműködést, egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

az esztétikus óvodai környezet jelentőségét, a nevelői tevékenység rugalmasságát, a 

helyzethez és a gyerek egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást, felelősségtudatot, az 

önművelési –önfejlesztési igényt.  

Óvodánkban 11 óvodapedagógus dolgozik, akik közül 4 szakvizsgával rendelkezik. 

A nevelőtestület képzettségi mutatói: 
 

Szakvizsga megnevezése: fő 

Közoktatás vezető 2 

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek 1 

Kommunikáció és beszédfejlesztő 2 

Gyermek, ifjúsági és családvédelem pedagógiája 1 
 

   Óvodai nevelésünk eredményességéhez hozzájárul óvodapedagógusaink és a nem 

pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája. Az óvodai nevelésünket 2 pedagógiai 
asszisztens, 5 dajka, 1 óvodatitkár, 2 konyhai alkalmazott, és egy udvaros segíti.  

A nevelő-oktató munkát segítő dajkai munka szerep váltása csak az óvodapedagógusi 

munka szerepváltásának kontextusában értelmezhető. Fontos a dajkák szakmai 
kompetenciáinak, felkészültségének fejlesztése, megújítása, a pedagógiai program 
tartalmának megfelelő ismerete. 

Az alkalmazotti közösség tagjaitól is elvárjuk, hogy munkájukkal, magatartásukkal, 

személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat 
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      Az óvoda 1973-ban épült, 2016. szeptember 1-től 5 vegyes életkorú csoporttal működik, 

és 125 férőhellyel rendelkezünk. Az épület külső-belső képe rendezett. A csoportszobák 

tágasak, világosak /56 m
2 

alapterületű/. 

2016/2017-es nevelési évtől tornaszobával rendelkezünk. A kiszolgáló helyiségek részben 

hiányoznak /nevelői szoba, ebédlő, orvosi szoba /, az udvar kicsi: 2983 m
2
, amit előkert, belső 

udvar és járdák szűkítenek.  

Lehetőséget teremtettünk a foglalkoztatóvá alakított régi szolgálati lakásban, a „kis 

házban” az egyéni fejlesztések megvalósítására, hitoktatásra, és szabadidő szervezésre. 

    Óvodánk udvarát, kertjét, berendezéseit próbáljuk úgy alakítani, hogy szolgálja a gyerekek 

biztonságát, kényelmét, és megfeleljen változó testi méreteiknek, ezzel is biztosítva 

egészséges fejlődésüket. 

     A gyerekek által használt felszereléseket, számukra hozzáférhetően, és biztonságukra 

figyelve helyezzük el óvodánkban. 

      Óvodai nevelésünk eszközrendszerét az intézmény költségvetéséből biztosítjuk. Az anyagi 

források bővítésére törekszünk önerőből, szülők segítségével és pályázatok útján. 

Programunk előnye, hogy kevés anyagi ráfordítás mellett folytatható, ugyanakkor a 

folyamatos eszközpótlás, bővítés elengedhetetlen a minőségi munkavégzés szempontjából. 

/mennyiségi, minőségi /. 

A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 

felszerelések, továbbá helyiségek jegyzékét 20/2012. VIII.31. EMMI rendelet 2. sz melléklete 

tartalmazza.   

 

A program végrehajtásához szükséges felszerelések, eszközök: 

 

1. Játékok, játékeszközök mennyisége eszköz-fajtánként: 

 

Megnevezés:  Mennyiségi mutató:  

 

Különféle játékformák (mozgásos játékok, 

szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 

szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, 

barkácsolás) eszközei. 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-

ának megfelelő mennyiségben (csoportszobai 

és udvari eszközök külön-külön)  

 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő eszközök.  

 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével (csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön)  

Ének- zene, énekes játékok, tánc 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 

 

Vizuális 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: 

 

Megnevezés:  Mennyiségi mutató: 

 

Televízió 1 db 

Magnetofon Három csoportonként egy (2 db) 

Diavetítő Épületenként egy (3 db) 

Vetítővászon  Épületenként egy (3 db) 

Hangszer pedagógusoknak  Épületenként egy (3 db) 

Hangszer gyerekeknek 

 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-

ának megfelelő mennyiségben 

Projektor vagy írásvetítő Projektor 1 db. 

Hangfal 1 db 

Laptop 2 db 

 
 

2. Az óvoda csoportszerkezete: 
 

Az óvoda hosszú évekig homogén csoportokkal működött. 2016/2017-es nevelési évtől 

vegyes életkorú csoportokkal működünk, és figyelembe vesszük a következőket a csoportok 

összetétele során: 

- Szülői kérések figyelembevétele, 

- Mivel programunkban fontos feladat a kooperáció, az együttműködés, nagy gondot 

fordítunk az óvodában a csoportok közti átjárhatóság biztosítására, a nyitottságra.  

- A csoportok kialakításánál figyelni kell a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyerekek arányos elosztására. 

- A gyerekek érdeklődése, tehetsége vagy képességbeli lemaradása alapján alkalmat kell 

adni az óvodai szintű közös tevékenységre. 

- A közös udvar adta lehetőségeken túl, a közös programok, kirándulások szervezésével 

a különböző korcsoportok együttes élményeinek biztosítására. 
 

3. Napirend, heti rend: 
 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a rugalmas és részben folyamatos 

napirend biztosítja a feltételeket. Ezek a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységi formák tervezésével, szervezésével valósulnak meg.  

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 csoport napi, és heti rendjének kialakítása az óvodapedagógus döntési körébe tartozik. 

Fontos, hogy a csoportok napirendje vegye figyelembe a helyi szokásokat, adottságokat, 

igényeket, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodjon. A napirend a maga rugalmas 

változásaival adjon lehetőséget az elmélyült tevékenységre, megfelelő időt és arányokat 

biztosítva. "Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva 

a játék kitüntetett szerepét." 

Így: az elmélyült szabad játék, a szabadban való tartózkodás, önálló és irányított 
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tapasztalatszerzés, komplex tevékenységek. " Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is 

kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait 

a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző 

munkatársakkal. 

Az érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz 

nyugalom, kiegyensúlyozott légkör, értelmes fegyelem szükséges. A szeptember 1-től május 

31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermek biológiai / életkor, alvás, 

mozgásigény, étkezés rendszeres időpontja /, társas szükségleteit szem előtt tartva alakítsa ki 

az óvodapedagógus.      

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak, a nyári napirend /június 1-

től augusztus 31-ig / tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, de gondosan 

megtervezett legyen. Az óvodapedagógus adjon lehetőséget a gyereknek arra, hogy az évszak 

örömeit szabadabban élvezze, és kötetlenebb formában biztosítson változatos tevékenységet, 

lehetőséget a fejlődésre Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekkel történő 

tevékenységek mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 

 

A napirend általános időkeretei:   

- szabad játék, szabadidős tevékenység, komplex tevékenységek  6,5 óra 

- étkezés, pihenés        3 óra 

- gondozás         1 óra 

 

A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a 

körülmények, az évszakok, a váratlan események stb. hatására. 

 

Ajánlás a napirend összeállításához: 

Napirend 

              

6. 30-12. 00-ig Szabad játék a csoportszobában és a szabadban. 

Egyéni és csoportos tevékenységek, részképesség fejlesztése. 

   Gondozás, folyamatos tízórai. 

A környezetben szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozása, 

rendszerezése tevékenységek közben. A környezet tevékeny 

megismerése / mikrocsoportos megfigyelés, séta, munka, beszélgetés /. 

Mozgás.  

12. 00-15. 00-ig Gondozás, ebéd 

   Pihenés, mese, vers, altató 

Ébredés 

15. 00-17. 00-ig Gondozás, uzsonna 

   Szabadjáték a csoportszobában és a szabadban. 

Heti rend 

A heti rend a napirendhez hasonlóan a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő az óvodai 

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

megszervezésére. Az óvodapedagógus figyeljen arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és 

alkalmazkodóbb heti rendet állítson össze. A heti rend 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.   
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A heti rend összeállításának szempontjai: 

 

 Vegye figyelembe a helyi szokásokat, adottságokat. 

 Jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések, ötletek, 

javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös megvitatására. 

 Rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás segítse elő, hogy a heti rend a 

gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen.    

 Hetente egy szabadon választott napon szervezett mozgás történjen. 

 Egy-egy tevékenység időtartama ne haladja meg az 5-35 percet. 

 Heti egy alkalommal (hétfőn) biztosítani kell a beszélgetős nap megtartásához 

megfelelő, nyugodt légkört. 

 Tervezzen minden nap mozgást, verselés, mesélést, valamint anyanyelvi 

fejlesztést. 

 

A heti rend egy lehetséges változata: 

 

Hétfő:  mozgás      Beszélgetős nap, séta, vitamin-nap 

Verselés-mesélés 

 

Kedd: mozgás      Külső világ tevékeny megismerése   

Verselés-mesélés 

 

Szerda: szervezett mozgás     Művészeti tevékenységek 

   Verselés-mesélés         

           

Csütörtök: mozgás      Külső világ tevékeny megismerése 

                  Verselés-mesélés 

 

Péntek: mozgás      Művészeti tevékenységek 

 Verselés-mesélés 

 

Az itt megjelölt heti rend általános. Számtalan variációval, az adott óvodai csoport és a 

gyermek igényeinek, képességeinek figyelembevételével a komplex tevékenységek helyei 

megváltoztathatók. 

 

 

4. Az óvoda kapcsolatai: 
 

4.1. A család, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 
 

Az óvodai és családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt 
feladatunk a családokkal való együttműködés, a megfelelő kapcsolatok kialakítása, 
felkutatása és mélyítése. Az ehhez szükséges kölcsönös bizalom elvét minden esetben 
betartjuk. Fontos ehhez a kapcsolat megfelelő kiépítése és kölcsönös ápolása. A 
hatékonyabb nevelés érdekében fontos, és az együttnevelés szempontjából meghatározó 
jelentőségű, hogy megismerjük a gyermekek családját, élettörténetüket, fejlődési 
jellemzőiket.  

2020/2021- es nevelési évtől, fenntartói döntés alapján, bővült óvodánk körzete a 
Dombostanyai külsőségekben levő utcákkal. A gyermekek különjáratú busszal érkeznek 
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óvodánkba, és kiemelten kezeljük az onnan érkező családokkal, szülőkkel történő 
kapcsolatépítést és kapcsolattartást. 

 
Célunk: a partneri viszony erősítése. A családdal összhangban, szorosan együttműködve a 

gyerekek felkészítése a társadalmi gyakorlatra. Fontos számunkra, hogy a szülők tapasztalják 
a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítsék a gyermekek elfogadását és 
fejlesztését. Előítélet mentes, elfogadó attitűddel, nyitott, partneri kommunikációra 
képesen alakítsuk a szülőkkel való kapcsolatunkat, támogassuk őket gyermekeik 
nevelésében, a szülői szerepben való helytállásukban, bátorítsuk a családok bevonódását 
az intézmény életébe. 
 

A gyerekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda csak kiegészíti azt. 

Azzal, hogy a gyerekek óvodába kerülnek, egy közösség tagjává vállnak, a szüleik is részesei 

lesznek 3-4 évre egy csoportközösségnek, mint a szülői munkaközösség tagjai.  

A szülőnek joga van ahhoz: 

- hogy szabadon megválassza az óvodát, amelyre gyermeke nevelését bízza, 

- hogy ismerje azt a pedagógiai rendszert, amely alapján gyermekét nevelik, 

- tájékoztatást, tanácsot kérjen az óvodapedagógusoktól nevelési kérdésekben, 

- megismerhesse a gyermekcsoport életét és pedagógiai programját, 

- az óvoda működéséről véleményt nyilvánítson, 

- folyamatos visszajelzést kapjon gyermeke fejlődéséről. 

 

A kapcsolattartás, együttműködés formái változatosak, és módszerei alkalmazkodnak a 

feladatokhoz, szükségletekhez.  

Céljainknak megfelelni, és feladatainkat maradéktalanul teljesíteni csak a szülők 

közreműködésével vagyunk képesek. 

 

Feladataink a családdal való kapcsolattartás formáinak bővítésében: 
- új típusú szülői értekezletek - a szülők hatékonyabb bevonásával, 

- folyamatos kétoldalú kommunikáció, melyet számos módon elősegít az intézmény, 
- az óvodai és a szülői nevelés kölcsönös megismerése,  
- előadók, szakemberek meghívása az értekezletekre, 

- egyéni esetmegbeszélések - a fogadóórák tudatosabb felkínálása, 

- ünnepek újszerű formában való megrendezése (szülők bevonásával), 

- fokozatos befogadás gyakorlatának finomítása, 

-  óvodai előjegyzés új formáinak bevezetése (beíratás előtt lehetőséget adunk az óvodával 

való ismerkedésre a szülőnek és a gyereknek egyaránt), 

- közös rendezvények, programok bővítése. 

- Óvodaválasztó délutáni Játszóházi program keretében az óvodát kezdő gyermekek, 
családok befogadásának megkönnyítése. 
 

4.2.Partnerkapcsolatok társintézményekkel: 

Óvodánk jó kapcsolatot ápol az óvodába lépés előtti, és az óvodai élet utáni 

intézményekkel (bölcsőde, iskola) 

Együtt a bölcsődével: A szomszédos bölcsődével törekszünk a jó partnerkapcsolat 
alakítására, hogy ismerjék óvodánkat és szívesen ajánlják azt, és megkönnyítsük az óvoda 
bölcsőde átmenetet. Keressük a tartalmas együttműködés lehetőségeit. Az azonos 
bölcsődei csoportból érkező gyermekeknek lehetőség és igény szerint biztosítjuk, hogy 
azonos csoportba kerüljenek.  
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Területei: 
- kapcsolattartási formák (megbeszélések, szakmai konzultáció) 
- közös tartalmak, programok szervezésére   
- kölcsönös tájékoztatás változatos formáinak alkalmazása 
- az óvodásaink bölcsődelátogatása műsorral 
- információcsere az átadott gyermekekről  
 
Óvoda-iskola átmenet támogatása - Együtt az iskolával: Az intézmények közös szakmai 

értékrendjéhez kapcsolódó tevékenységtartalmai biztosítsák gyermekeink számára, hogy 
megváltozott helyzetben is önállóak, magabiztosak, nyitottak, érdeklődőek legyenek, 
sikeres legyen az iskolakezdésük. Mindezek érdekében fokozott figyelmet szánunk az 
iskolai élethez szükséges alap képességek megerősítésére, figyelembe véve az egyéni 
eltéréseket és fejlődési potenciálokat.  Az átmenet megkönnyítése érdekében a 
folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolat kialakítására 
törekszünk. 

Területei:  
- Kölcsönös megállapodása alapján közös „beiskolázási programsorozatot” 

szervezünk, amelynek során a gyermekeknek, a szülőknek és az 
óvodapedagógusoknak is lehetőségük nyílik betekinteni az iskolában folyó 
nevelői, oktatói munkába, emellett alkalom kínálkozik a tanító személyének 
megismerésére is.  

- Lehetőséget biztosítunk az iskolák, a tanítók bemutatkozására az óvodai szülői 
értekezleteken; és keressük a lehetőségeket arra, hogy az iskola életébe, 
épületébe betekinthessünk az iskolába készülő gyerekekkel. 

- gyermekközösségek kapcsolattartási formái (nyílt napok, családi programok, 
versenyek, kulturális programok, közös ünnepek, rendezvények stb.) 

- egymás látogatása programok alkalmával, 
 

Nevelést segítő társintézmények: 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése, 

hátránykompenzációja érdekében szoros kapcsolatot építünk az alábbi szervezettel: 

gyermekjóléti- családsegítő szolgálat, védőnői hálózat, szakmai szolgáltatók, 

családotthonokkal. 

A különböző partnerekkel, szervezetekkel való kapcsolatunk, közös munkánk, 

erőfeszítésünk hozzásegíti a családokat és a gyermeket a hátrányok csökkentéséhez az 

életesélyek növeléséhez. 

Keressük a lehetőséget, hogy külhoni magyar nyelvű óvodákkal is online szakmai 

kapcsolatot teremtsünk és ápoljunk a közeljövőben. 

Az óvoda kapcsolatait, vagyis a partnereinket táblázatban foglaltuk össze. Meghatároztuk a 

közvetlen és közvetett partnereinket, képviselőiket az adott intézmény részéről, illetve 

óvodánk kapcsolat tartóját, a kapcsolat tartás módját, és hogy milyen esemény alkalmával 

vesszük fel egymással a kapcsolatot. Ezen információkat PARTNER LISTA tartalmazza. 

1. Partner lista (1.sz. melléklet) 
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V. A NEVELÉS TERVEZÉSE 

 

1. A tervezés folyamata 
 

Az óvodai nevelés csak a pedagógiai program alapján, az óvodapedagógusok 

közreműködésével és jelenlétében megszervezve valósulhat meg 

A tervezés hosszú távú, tudatos, folyamatos, aktuális tevékenység. A tervezés kiindulópontja 

a gyermekcsoport és ezen belül az egyes gyerek. A célból és a négyes feladatrendszerből 

következően a csoport egészére tervezünk, de a csoporton belüli differenciált, egyéni 

fejlesztés megköveteli az egyes gyerekre szabott fejlesztést is.   

A tervezés előkészítő folyamatában fontos a gyermek folyamatos megfigyelése, élményeik 

meghallgatása, közös élmények, tapasztalatok nyújtása. Ezeknek a tényezőknek 

függvényében lehet csak eredményesen tervezni. Alapvetően a tevékenységek 

megtervezéséből kiindulva a nevelés tanulás komplex egymásra hatását figyelembe véve 

szükséges tervezni. A program tervezésének komplexitása a gyakorlattal teljes összhangban 

abból indul ki, hogy a gyermeket érő élmények, tapasztalatok egyszerre, egy időben, komplex 

módon jelentkeznek, és azt az óvodai nevelés-tanulás során szintén ilyen formában kell 

megvalósítani. 

Legfontosabb rendezőelv a tervezésben a négy évszak, /ill. az ünnepek/, hiszen a 

természeti és társadalmi történések többségének ezek adják a keretét. Ez a keretjelleg 

biztosítja a tervezés bipolaritását, azt, hogy ettől lesz a tervezés folyamata egyszerre 

átgondolt, tudatos és esetleges, véletlenszerű, aktuális.  

Az évszakok ismeretében kell megtervezni az óvodai élet egészét: a gyerekek napirendjét, 

életmódját, közös élményeit, tapasztalatszerző megfigyeléseit, eredményeit is. A 

nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés 

tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.  

Egy-egy csoportnak a tervét a csoporttal foglalkozó óvodapedagógusok közösen készítik 

el. 

Tervezés: 

 Célszerű a tudatos anyaggyűjtés után egy évszakot 2-3 hónapos tervezéssel 

(Tematikus tervvel) átfogni, majd ezt egy vagy több hétre (Témahetek) lebontani.  

 Ne halmozzuk az ismeretanyagot!  

 Kevesebbet, de azt alaposabb, többoldalú tapasztalatszerzés segítségével tervezzük 

meg. 

 Elsősorban a közös élményszerzéseket, tevékenységeket, munkafolyamatokat és 

egyéb programokat tervezzünk meg.  

Az egyes gyerek megismerését, egyénre szabott fejlesztését, a fejlődésük nyomon 

követését különböző kötelező dokumentumok, feljegyzések szolgálják: 

 Anamnézis- óvodába lépéskor (2. sz. melléklet) 

 Egyéni Fejlesztési terv- félévente /október- február/ (3. sz. melléklet) 

 Tudáspróba - Minden tanköteles korú gyermek esetében január 31.-ig az óvónő 

végezzen, "az iskolai élet megkezdéséhez" szükséges fejlettségi szintmérést.  

(4. sz. melléklet) 

 Év végi Felmérési lap- május vége (5. sz. melléklet) 

A mérési eredmények évente összesítésre kerülnek, melyben meghatározzuk az erősségeket és 

a fejleszthető területeket. 
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Az óvodapedagógus feladatai a nevelés tanulás tervezése terén: 

 

 A tervezést mindig előzze meg az anyaggyűjtés! 

 Nevelési év elején (szept1-15.-ig) az óvodapedagógus készítsen befogadási és nevelési 

tervet! 

 A tevékenységek tervezése minden csoportban szeptember 15.-étől kezdődik. 

 Építsen a spontán gyermeki ötletekre, tapasztalatokra! 

 A tervezést heti, ill. heti két, rendszerességgel végezze az óvodapedagógus! 

 Készítsen nyári ütemtervet! 

 A nevelő munka értékelésére félévente kerüljön sor! 

 Tanköteles korúak esetén január 31-ig, fejlettségi-szint mérést végezzen az 

óvodapedagógus! 

 A gyerekekről vezessen személyre szabott egyéni Fejlesztési tervet, amit évente 

legalább 2 alkalommal, fogadóóra keretében ismertet a szülőkkel. 

 Sajátos nevelési igényű gyerek integrált nevelése esetén, a gyerek fogyatékosságának 

típusához igazodó, szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, terapeuta 

segítségét vegye igénybe. 

 

2. Az óvoda szakmai dokumentumai 
 

1. Az óvodai nevelés országos alapprogramja  

Központi dokumentum 

 

2. Az óvodai pedagógiai programja 

Helyi pedagógiai program.                                                                

 

3. Az óvoda pedagógiai, működési terve, Éves Munkaterv 

Az óvoda éves munkaterve, alapja a gyermekcsoportra elkészített tervnek 

Tartalmazza a:  

 Helyzetelemzést 

 Az új nevelési év kiemelt feladatait. 

 Az intézmény ellenőrzési tervét. 

 A gyermekvédelmi munkát. 

 Esemény-naptárat 

 A nevelési év helyi rendjét: 

 - nevelés nélküli munkanapok meghatározása         

  - szünetek időtartamát            

  - nemzeti ünnepek, emléknapok, óvodai hagyományok időpontját 

  - nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját 

  - az óvoda bemutatását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok időpontját 

         - ellenőrzéseket 

  

4. A csoportnapló  

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka 

tervezésének dokumentálására szolgál. 

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, oktatási azonosító számát 

és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, 



  Karácsony György Utcai Óvoda Pedagógiai Programja 

36 

 

munkarendjét, a megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, 

papíralapú dokumentum esetén az óvoda körpecsétjét, a pedagógiai program nevét. 

 

Az óvodai csoportnapló tartalmazza: 

 a gyermekek nevét és óvodai jelét, 

 összesített statisztikai adatokat a fiúk és lányok számáról, ezen belül megadva a három 

év alatti, a három–négy éves, a négy–öt éves, az öt–hat éves a hat–hét éves gyerekek 

számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, 

akik bölcsődések voltak, más településről jöttek, vagy körzetesek. 

 a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét és adatait 

 a napirendet, a napirend (nyári is) szerinti tevékenységek időtartamát és a 

tevékenységeket, 

 Befogadási terv 

 a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban, 

 Kapcsolattartás formáit 

 Ünnepeket, megemlékezések, jeles napokat 

 Tervezett programokat 

 Egyéni képességfejlesztés adatait 

 Féléves- éves értékeléseket 

 Szabadidős tevékenységek, Alkotónapok 

 nevelési éven belüli időszakonként a komplex tevékenységrendszert: 

- a hét témája 

- a nevelési feladatokat, 

- a szervezési feladatokat (a tervezett programokat és időpontjukat), 

- a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban:  

Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka, Mozgás, a Külső világ tevékeny megismerése, 

Anyanyelvi fejlesztés 

- feljegyzések a csoport életéről 

 a hivatalos csoportlátogatásokat (a látogatás célja, időpontja, a látogató neve és 

beosztása, a látogatás szempontrendszere és az eredmény), 

 Szűrővizsgálatok 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követését biztosító dokumentációt, mérési 

eredményeket, 

 A pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program tervezése és 

végrehajtásának értékelését 

 A kapcsolattartás módjait 

 

5. Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai  
 

A gyermek fejlődésének nyomon követését biztosító dokumentáció tartalmazza:  

 a gyermek anamnézise az óvodába kerüléskor,  

 Egyéni fejlesztési terv: a gyermek testi, szociális, érzelmi, erkölcsi, anyanyelvi, 

értelmi fejlődését, valamint, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, a 

gyermek életkori sajátosságait meghatározó tevékenységi formák és az azokban 

megvalósuló fejlődést elősegítő tartalmak megfigyelési szempontjait nevelési és 

tevékenységi területenként, életkoronként lebontva, az óvodai nevelés teljes 

időszakára kiterjedően. Szükség szerint, de legalább félévenként rögzítjük, és 

megismertetjük a szülővel a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 
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mozgásfejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat és az 

elért eredményeket. (október, február) 

 azokat a gyermek fejlődésével kapcsolatos információkat, amelyek nevelési és 

tevékenységi területenként részleteiben is alátámasztják a gyermek képességeit, 

készségeit, iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos érettségét 

életkoronként lebontva, az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően 

 A fejlettségi-szint mérés: Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges az elvégzése, 

januárban-hónapban, meghatározott mérőlapokon. 

 Felmérési lap: Fejlettségi szint mérése, meghatározott mérőlapok alapján, minden 

év májusban, minden korcsoportban. 

 

 

VI. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK EZZEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

 

1.Játék és tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

1.1.Játéktevékenység 

 

A játék a 3-7 éves gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játékon keresztül 

közvetíthetünk a legtöbb ismeretet a kisgyerekek felé. A játékban a gyermek kiélheti, 

kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő 

élményeket.  

 

A játék komplex tevékenységforrás, melyet tudatosan kell minden óvodapedagógusnak 

felhasználni a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Ahhoz, hogy olyan képességek, 

személyiségjegyek, tulajdonságok fejlődjenek ki a gyermekben, amelyek majd a játékon kívül 

is jellemezni fogják őket. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nem csak 

tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységet ismerjük el, hanem a „szellemi 

alkotást” is tevékenységként fogjuk fel a játék során. 

Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtését, 

melyeknek hatására a gyermekek spontán szabad játéka, tevékenysége önmagától beindul és 

az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását. Szükség van a pedagógus által kezdeményezett vagy irányított 

játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a 

gyermek a felnőttel való együttjátszás, utánozható mintát adva, majd a játék kialakulása után 

is társ marad, illetve segítővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Ezt az óvodapedagógus 

feltételteremtő, élményszerző tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti 

együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, a nem direkt reakcióival éri 

el.   Az életre nevelés is a játékból indul ki, és a játék segítségével teljesedik ki, így a játék 

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

élményt adó tevékenységgé válik. 

Nagyon fontos, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek 

az elmélyült szabad játékra. A játéktevékenységhez szükséges élményeket, feltételeket, 

ötleteket és eszközöket az óvónőnek kell biztosítania és törekednie kell rá, hogy az óvodában 

kiemelt szabadjáték túlsúlya érvényesülhessen. A játék kiemelt jelentőségének meg kell 

mutatkoznia az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos 

tevékenységszervezésben is, a csoportszobában illetve az udvaron egyaránt. 

Rendkívül fontos szerepe van az élményeknek a gyerek játékában. Az élmény – legyen az a 

gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a környezetéből hoz, vagy legyen az, az óvodai 
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társakkal átélt élmény -, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában.              

A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvodapedagógus tudatos, 

átgondolt munkáját feltételezi. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen 

olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek 

élményeiket tevékenységekben éljék meg.  

 

A legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a 

gyermekekben, a játék folyamatában, ami az óvodából iskolába való átmenetet segíti elő.   

 

Játékfajták: 

 

A játéktevékenység és a gyermeki személyiség egymással történő kölcsönös fejlődését, a 

fejlődés ütemét szakszerű, tudatos óvodapedagógusi munkával kell biztosítani. Így a gyermek 

fejlődésében bekövetkezett változások a különböző játékfajták uralkodó szerepét 

folyamatosan cserélik, felváltják. 

A fejlődés adott fokán a fejlesztést legjobban segítő játékfajtákat kell kialakítanunk, illetve 

továbbfejlesztenünk. 

 

Gyakorlójáték   

A ritmikus gyakorlás és megismerő tevékenység során fejlesztjük a szem-kéz koordinációját, 

a dominanciát, a tér-érzékelésüket. 

 

Szimbolikus-szerepjáték 

Fejlesztjük a gyermekek viselkedéskultúráját, alkalmazkodóképességét, aktivitását, 

segítőkészségét, komplex személyiségfejlődését, kreativitását. 

 

Szabályjáték   

Fejlesztjük a szabályok pontos betartására való törekvést, az egymásért folytatott 

játéktevékenység örömének kialakítását. 

 

Konstrukciós építőjáték 

Fejlesztjük, segítjük az összerakosgatás és szerkesztés örömeinek kibontakozását, az egyéni 

ötletek, elképzelések megvalósítását, az eszközök kombinált alkalmazásának lehetőségét, a 

szerkesztés örömének átélését. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban 

 

* Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése.  

Mindez a felszabadult játék alapfeltétele, amely alapvető szokásrendszerre épül, 

érzelmi biztonságot feltételez 

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

Az elmélyült játékot a rugalmas napirend biztosítja. Az óvodai játék színtere a 

csoportszoba, az óvoda udvara, a kedvenc játszó-kirándulóhely. A 

csoportszobában a játékteret a bútorok praktikus, ésszerű elhelyezésével úgy kell 

kialakítani, hogy az otthonos legyen, a variálható játszósarkoknak, kuckóknak, a 

szabad mozgásnak lehetőséget biztosítva. 

* A játékhoz szükséges élmények, eszközök folyamatos biztosítása. 

A játékeszközök kiválasztása az óvónő felelőssége, hiszen ezek lényegesen 

befolyásolják a gyermek fejlődését. A mai, modern játékok fogadásához új nevelő 

szemléletre van szükség az óvodában: pl. hagyományos játékszerek modern típusai, 
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technikai eszközök stb.  

Minden csoport törekedjen arra, hogy a játékszerek esztétikusak, balesetmentesek 

és fejlesztő hatásúak legyenek, melyek megfelelnek az óvodás gyerek életkori és 

egyéni sajátosságainak. 

Legyenek az óvónő által, illetve a gyerekekkel közösen készített kiegészítő játékok 

a csoportban. 

A program megvalósításához szükséges a játékeszközök folyamatos bővítése, 

hiszen eszközök nélkül nehéz megteremteni a feltételeit a változatos, színes 

játéktevékenységnek. 

 

* Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához.   

Ötletzsákunkba minden olyan játék belefér, amelynek során a gyermekek 

kapcsolatba kerülnek önmagukkal és a környezetükkel. 

 

* Az egyéni élményeken túl közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében. 

Az élményszerzés lehetőségét közvetlen tapasztalatszerzés során biztosítjuk. Igen 

fontos, hogy a gyereknek legyenek élményháttereik: vásároljanak piacon, boltban, 

lássák az eladók, benzinkutasok, orvosok stb. munkáját, séták- kirándulások 

alkalmával szerezzenek élményeket. 

 

* A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

A gyerekek szabadon dönthetnek arról, hogy a választott játékot kivel, milyen 

helyen, mennyi ideig és milyen eszközzel játsszák. 

 

* Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekkel. 

Szükség van az óvónő tudatos játékirányító munkájára, hiszen sem a 

játéktevékenység, sem a személyiség fejlődése önmagától, spontán módon nem jut 

el a kívánt szintre. A teendők mérlegeléséhez az óvónőnek megbízhatóan ismernie 

kell a csoportja fejlettségi szintjét, az egyes gyermek játékszínvonalát, 

játékkultúráját. 

     

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 

* Változatos játéktevékenységek gyakorlásával fejlődik ismeretük-önismeretük. 

* Gyűjtőmunkák – séták –kirándulások során megismerkednek a természet kincseivel: 

azokkal manipulálnak, alkotóan tevékenykednek. 

* Megismerkednek a játékok, építőelemek tulajdonságaival (szín, alak, forma, nagyság), a 

velük való tevékenység során fejlődik finommozgásuk. 

* A játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy egy játéktémát több napon keresztül is 

játszanak. 

* Kialakul az együttjátszás igénye. 

* A játszócsoportok között jó társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás játékát kiegészítik, 

segítik. 

* Szimbolikus-szerepjáték során képesek szerepeket vállalni, megosztani, arról lemondani. 

* Saját elképzeléseiknek megfelelően próbálkoznak játékeszközök készítésével, azokat 

játékukban alkalmazzák  

* Problémahelyzetek megoldására vállalkoznak. 

* Alkalmazkodnak egymáshoz és betartják a játékszabályokat. 

* A játék során olyan tulajdonságok, magatartásformák alakulnak ki, amelyek a 
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későbbiekben meghatározóak lesznek. 

* Társaival együttműködnek. 

 

1.2. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

  

A játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás teljes mértékben összekapcsolódik 

óvodáskorban. " Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a 

környezetből és az óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire." 

A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre 

és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. 

Játék közben játékosan, szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik 

legfontosabb színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a motoros, a szociális és a 

verbális tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg.  

Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű annál, hogy csupán a játékkal való 

összefüggésein keresztül értelmezzük. A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata 

alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán vagy irányítottan tanuljon a kisgyermek. A 

cselekvéses tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat egészének.  

Legfőbb célkitűzésünk, hogy gyermekeink tanulási kompetenciáit egyéni képességeinek 
megfelelő fejlesztésével megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás igényét és 
képességét, és egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségében és használhatóságában 

mégis több ismeretet kapjanak a gyermekeink. A több érzékszervet igénybevevő tapasztalás 

és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek fejlődése 

szempontjából. Ezt nem lehet kiváltani, vagy helyettesíteni az egyoldalú intellektuális 

fejlesztéssel, aminek jelentőségét elismerjük, ám mértéke és hatása alatta marad a 

tevékenységek általi fejlesztésnek. 

 Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás 

során is ebből kívánunk kiindulni. Ez az oka annak, hogy tevékenységi formákon keresztül jut 

el a gyermekhez az, ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, 

tapasztalatot jelent. Egyáltalán nem mellékes az a szempont sem, hogy azok a tanulási 

tapasztalatok, melyeket óvodáskorban szereznek a gyermekek, hatással lehetnek az iskolai 

tanuláshoz való viszonyukra is. A tanulás belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az 

óvodában.  

A képesség fejlesztést az egyéni teljesítőképességhez kell igazítani. A sikerélmények 

erősítik a gyermek önbizalmát, és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák 

megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki.                     

A program keretjellege biztosítja az óvodapedagógusok számára a gyermek igényeihez, 

egyéniségéhez, teherbíró képességéhez igazodó tanulási kereteket és formákat. A nevelés 

egészén belül megvalósuló tanulás, tevékenységek, beszélgetések, tapasztalatszerző séták, 

irányított megfigyelések, stb. formájában egyaránt megoldhatók a napi élet bármely 

mozzanatában.  

Törekszünk az IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító szemléletet 
előtérbe helyező nevelés-oktatás megvalósítására, az életkori sajátosságok megerősítése 
mellett. 
 

Nevelőtestületünk tevékenységekben megvalósuló tanulásról alkotott nézete: 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, majd 

képes alkalmazni képességei, készségei által. 

Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket éljen át, és 
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természetes kíváncsiságát kielégítse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás 

az óvodai tanulás útja. 

A tevékenységekbe ágyazott cselekvéses tanulásban a gyerekek érdeklődésüktől függően 

kapcsolódnak be, de az óvodapedagógus szervezze úgy, hogy egy héten belül minden 

gyermek lehetőség szerint vegyen részt a megismerésben, tevékenységekben megvalósuló 

tanulásban, tapasztalatszerzésben. 

A kötetlen jellegű szervezett tevékenységek mikrocsoportos formában zajlanak, ahol a 

gyerekek aktívan vesznek részt az egyéni képességeik, fejlődési szintjük szerinti időtartamig. 

Az óvónő a gyerek szintjéhez igazodva és együtt a gyerekkel tevékenykedik, amely motiválja 

a gyereket, és egyben mintát szolgál a magatartás- és viselkedésformákhoz, illetve a szokások 

kialakulásához. 

 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 

* Utánzásos, minta-modellkövető. 

Utánzással, mintakövetéssel sajátítja el a gyermek az alapvető magatartási, 

viselkedési szokásokat. Ilyenek a viselkedési normákra, az eszközök használatára, 

az egymás iránti viszonyokra vonatkozó szabályok. E tanulási folyamatban 

lényeges az utánozható, pozitív példa. 

 

* Spontán játékos tapasztalatszerzés 

Ez a tapasztalatszerzés hatásában maradandó, bár az összefüggő ismeret 

megszerzéséhez nem elegendő.  

A gyermek játéka gazdag lehetőséget kínál az ismeretek, tapasztalatok, 

összefüggések felismeréséhez, de ezeket a spontán helyzeteket nem célszerű 

befolyásolni, hiszen a gyermek érdeklődését a játék köti le. Az óvodában a tanulás 

folyamatos, jelentős részben spontán tevékenység.  A spontán tanulás lehetőségét 

és eredményességét kellő mértéktartással ítéljük meg. 

 

* Gyakorlati probléma felvetés és feladat megoldás 

Lehetőséget ad a próbálkozásra és a felfedező tanulás élményének átélésével 

tartósan rögzíti a felismeréseket, benyomásokat. 

 

* Gyermeki kérdések, és válaszok 

A gyermeki kérdésekre épülő ismeretszerzés nagyon eklektikus képet mutat az 

óvodás korban. A gyermek kérdezési kedvét nagyon befolyásolják korábbi 

ismeretei. Ezért a hiányos tapasztalatok pótlása, a meglévők gazdagítása és az 

emlékezet fejlesztése is kedvezően hat a kérdezési kedv kibontakoztatására. Fontos 

a derűs légkör és annak ismerete, hogy a gyermek a másik társa kérdéséből és az 

arra adott gyermeki, óvónői válaszokból is tanul. 

 

* Az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre épülő tapasztalatszerzés, 

felfedezés 

A környezetben tett séták, kirándulások alkalmával és a szervezett tevékenységek 

keretében valósul meg. 

 

* Cselekvéses tanulás. 

A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. A 

gyermeket érdekeltté, aktívvá kell tenni az ismeretszerzés folyamatában. A 
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gyermek az előzetes tudását mozgósítva, tevékenyen vesz részt az  ismeretek 

feldolgozásában, elsajátításában. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységekben megvalósuló tanulással kapcsolatban:  

 

* Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás). 

* A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének kielégítése. 

* Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a 

felfedezés, a kutatás örömeit. 

* A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák biztosítása. 

* A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának 

fejlesztése. 

* Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

* A gyermek kreativitásának erősítése. 

* A gyermek kompetenciáinak fejlesztése. 

* Differenciált fejlesztés. Az egyes gyerek egyéni képesség fejlesztése /kompetenciáinak 

fejlesztése / 

* A cselekvéses tanulás során a gyermek személyre szabott pozitív értékelése. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 

* A gyermekek eljutnak a pontos, valósághű észleléshez, mellyel ismereteik megalapozottak 

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

differenciának, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

* Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés 

mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés 

* Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

* A cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

* A gyermek teljes személyiség fejlődése, mely alkalmassá teszi őt az iskolakezdésre 

 

 

2. Társas, közösségi tevékenység 
 

A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni 

és együttműködni.  

Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a kooperációs és 

kommunikációs képességek kifejlesztéséhez.  Nagyon fontos feladat tehát már az óvodában 

tudatosan törekedni a közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös 

tevékenység kibontakoztatására. Mindez természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének 

mellőzését. A jó közösséget mindig egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni 

akaratukat, ambícióikat, vágyaikat képesek a közösség keretein belül is megvalósítani.  

Az óvodai közösség sikeres formálása esetén a társadalom számára igen hasznos közösségi 

érzés, közösségi tudat és magatartás mellett mások megbecsülése, a közös szokások 

kialakulása, a hagyományok tiszteletben tartása, sőt a csoport közvéleménye is kialakul. A 

csoportban elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit.  
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A szokások tegyék lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a tevékenység 

végzése közben, a szokásrendszer tegye lehetővé a gyermekek közötti jobb együttműködést, 

egymás tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenység során kialakuló konfliktusok 

lerendezését stb. Ha mind ehhez még nyitott, demokratikus és szeretetteljes légkör társul, 

akkor tág teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési képességének 

kibontakoztatása irányában.  

A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai csoportközösség. A 

gyermekek egymás közötti és a felnőttel való kapcsolatában egyaránt a szabadságra, a 

nyíltságra és az őszinteségre kell építeni.  

A társas közösségi tevékenység tartalma: 

- Kooperációs és kommunikációs képességek fejlesztése, társas és közösségi tevékenységek 

gyakorlása által.  

- A közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenységek 

kibontakoztatása, a tevékenység bázisára támaszkodva a teljes nevelési folyamatot átfogva.  

- A csoportban elfogadott normák erősítése, a közösségi tudat, mások megbecsülése, közös 

szokások kialakítása, a hagyományok tiszteletben tartása során. 

- Nyitott, demokratikus, elfogadó és szeretetteljes légkör.  

- Modellkövetés útján a társas együttélés szabályainak fokozatos elsajátítása, érzelmek 

formálása.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

- Biztonságos, nyugodt óvodai mindennapok biztosítása, amiben lehetőség van a gyerekek 

közötti, valamint a gyerekek és felnőttek közötti minél gyakoribb kapcsolatfelvételre.   

- A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, az együttdolgozás 

képességének kialakítása, pozitív magatartásformák gyakorlása.  

- A konfliktusok kezelése.  

- A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása. 

- A demokratikus szabályok önálló betartásának gyakorlása.  

- Arra nevelni a gyerekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a társaik iránt, ne 

érvényesüljön a diszkrimináció, a szegregáció semmilyen szinten.  

- Ösztönözze a gyerekeket arra, hogy örömmel vegyenek részt a közösségi tevékenységekben.  

- Segítse a peremhelyzetű gyerekek közösségbe való beilleszkedését. 

- Segítse elő, hogy a személyes érzelmi kapcsolatok, a barátságok szövődjenek.  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:     

 A gyermekek szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt, képesek lesznek más 

csoportokkal való együttműködésre. 

 A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt. 

 Figyelemmel, türelemmel hallgatják az óvónő, társaik közlését. Ébredezik bennük a 

közösségi öntudat. 

 Az önkép- önismeret- önértékelés fejlődése révén képessé válnak az önálló 

helyzetmegoldásokra, önérvényesítésük a társas kapcsolatban elfogadható módon történik. 

 Örülnek a közösen elért sikereknek, a közös élményeknek. 

 Kialakul a környezetükben élők iránti érdeklődés. 

 Társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel fogadják (különbözőség). 

 Érzelmileg elfogadják egymást, felfogják a metakommunikáció alapvető jelzéseit: 

nemtetszés, öröm, biztatás, szomorúság. 

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. 

 Segítenek egymásnak, megértőbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyuk 
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megszilárdul. 

 Az udvariassági szokások beépülnek a mindennapjaikba (pl. köszönés, kérés stb.) 

3. Munka jellegű tevékenységek 
 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munka jellegű tevékenység lehetőségeinek 

kiaknázását. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható 

szét a játék és munkatevékenység. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a 

szakismeretek gyakoroltatása, hanem a gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek 

fejlesztése. Éppen ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül 

érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. A munka az életre való felkészítést, a 

társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a saját maguk és mások 

elismerését, és a személyiség fejlesztését. Ha mindez pozitív élmények átélésének forrása 

lehet, akkor a gyermekek szívvel, lélekkel fogják végezni. 

Olyan munkalehetőségeket kell biztosítanunk, ami a gyermek számára elfogadható. Ezen 

kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során biztosítsuk a teljes önállóságot. A 

munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a 

gyermekre kényszerített feladat legyen. Váljon a csoport számára magától értetődő és 

természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, 

egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami 

beépül az óvodai mindennapokba. 

A vállalt feladat, az elkészítés időtartama, a munka minősége sokféle lehet, a gyermekek 

egyéni képességeitől függően.  

Fontos megéreztetni a gyerekekkel a munka társadalmi értékét, mert csak így válik valódi 

értékteremtő tevékenységgé.   

Nagyon lényeges, hogy a munkavégzéshez elegendő mennyiségben és megfelelő minőségben 

legyen a gyermekcsoport felszerelve a szükséges eszközökkel, szerszámokkal és azok 

bármikor hozzáférhető módon, szabadon a gyerekek rendelkezésére álljanak. 

 

Munka jellegű tevékenységek tartalma az óvodában    

 

Önkiszolgálás 

 

A gyermekek magukkal kapcsolatos minden teendőt – testápolás, öltözködés, étkezés, 

környezetük rendben tartása - a lehető legkorábbi időtől kezdve próbáljanak önállóan 

elvégezni, de az óvónő hagyja, hogy a gyerekek saját képességeik szerint, koruktól 

függetlenül akkor végezzék el az önkiszolgálással kapcsolatos teendőket, amikor képesek 

lesznek rá.   

 

Naposi munka 

 

Másokért végzett munka. A gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be, és fokozatosan 

bővítjük. Az önkiszolgálással kapcsolatos munkaszokások begyakorlása után válik egyre 

tudatosabbá és örömteli tevékenységgé. 

 

Alkalomszerű munka és megbízatások 

 

Az alkalmi megbízatások gyakori elemei a gyermekek tevékenységének a nap folyamán. Ezek 

körét mindig meghatározza a gyermekek fejlettsége, személyisége, a környezeti adottságok, 

melyek a gyermeki önállóság kialakulását segítik. 
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Növénygondozás 

A környező világ megismerésének egyik része a növények fejlődésével, gondozásával, 

védelmével való ismerkedés. 

 

Szükségletet kielégítő munka 

Ez a munkafajta óvodai életünk szeretetteljes része: pl. befőzés, vitamintálak készítése, 

ünnepek előkészítő munkái, eszközkészítés tevékenységekhez. 

 

A környezet rendjének megőrzése 

 Az óvoda belső környezetének, udvarának ápolása, tisztán tartása, védelme. 

Külső környezetben a környezeti károk, veszélyek felfedezése – probléma megoldása a szülők 

bevonásával. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a munka jellegű tevékenységgel kapcsolatban: 

 Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, 

illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet. 

 Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek számára 

megfelelő munkaeszközöket. 

 A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor elérhetik 

és használhatják a szükséges eszközöket. 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei nincsenek 

teljesen összhangban. 

 Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömet jelentsen a gyermekeknek, és 

teljes önállósággal végezzék azokat. 

 Az értékelés önmagához mért, személyre szabott és pozitív legyen. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 A rájuk bízott feladatot, munkát önállóan, szívesen végzik. 

 Figyelnek saját maguk és környezetük rendezettségére. 

 A környezetükben lévő növényeket, állatokat óvják, gondozzák.  

 A munkajellegű tevékenységek gyakorisága által bizonyos cselekvések szokássá válnak. 

 Megfelelő igényszint alakul ki környezetével kapcsolatban. 

 A szemét és hulladékkezelés szokásukká válik. 

 Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát, miközben 

elemi fokon tapasztalatot szereznek a munkaszervezésről, célszerű sorrendjéről. 

 A munka elvégzésére való törekvés által kitartóak, türelmesek lesznek, fejlődik 

önbizalmunk, felelősségérzetük. 

 Hozzászoknak saját tevékenységük ellenőrzéséhez, egymás megoldását kölcsönös 

megértéssel és segítőkészséggel értékelik. 

 A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, ezek örömeinek 

átéléséhez. 

 A tevékenységek gyakorisága, annak hatása megerősíti a gyermekekben a munka játéktól 

eltérő jegyeit. 

 Kialakul a munka iránti tisztelet, megbecsülés fontossága, hasznossága – a dolgozó ember 

iránti tisztelet. 

 Munkatempójuk az egyéni képességeikhez mérten megfelelő 
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4. Szabadidős tevékenység 
 

A szabadidő igazi tartalma: a tevékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választás, olyan elfoglaltságok együttese, amelyet a gyerek szabadon kedvére űzhet, pihenés, 

szórakozás vagy önfejlesztés céljából. 

A hasznosan eltöltött szabadidőnek rendkívül nagy a szerepe a gyermek sokoldalú 

fejlesztésében. Fontos, hogy a gyerekek sokféle tevékenység közül legyen képes választani, 

értsék meg azt, hogy az adott tevékenységek máskor is választhatók.  

Az óvodában a szabadidős tevékenységeknek tervszerűen, jól átgondolt szervezettséggel 

kell történnie. Természetesen a gyermek teljes spontaneitását kihasználva, minimális tiltással 

és más tevékenységeknél alkalmazott jóval kevesebb kötelezettséggel. A szabadidős 

tevékenységek akkor lehetnek igazán pozitív hatásúak, ha biztosítják a gyermek 

kikapcsolódását, kreatív készségeket, képességeket fejlesztenek, pl.(praktikus tudás, alkotási 

erők, köznapi kultúra stb.).  

Fel kell keltenie a gyermek önművelődés iránti igényét, és segítenie kell az adott gyereket 

helyes értékrendjének kialakításában. Erősítenie kell a közösségi, szocializációs folyamatokat, 

ki kell alakítania a kulturált szórakozás igényét és különböző döntési helyzetekben meg kell, 

hogy alapozza a gyermekek helyes szabadidős szokásait. 

Ilyen alapvető szokásnak kell lenni a szomszéd csoportok és az udvarrészek közti 

átjárhatóságnak, így a csoportnál nagyobb közösség megismerésére, kialakítására is 

lehetőséget biztosítunk a gyereknek.  

A csoportok elszigeteltségének megszüntetésével kitágítjuk a gyermek élet és mozgásterét, 

ami maga után vonja a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség és döntési képesség 

fejlődését. Ugyanakkor, mindezek mellett az egyéni képességek megmutatására, 

kibontakoztatására is igen hatásos eszköz ez a nevelési mód, hiszen az a gyerek 

érdeklődésének, összetételének függvényében segíti az egyéni ambíciókat, a 

személyiségfejlesztést, a kiscsoportos foglalkoztatást.  

 

Elvárások a szabadidős tevékenységekkel szemben: 

 Legyen korszerű, tudatos, gyermeki közösségre építő. 

 Játékos, gyermekközpontú. 

 Ösztönző, színes, változatos. 

 Orientáló, élményeken alapuló. 

 Kreatív részvételre ösztönző. 

 Nevelési folyamatot segítő. 

 

Szabadidős tevékenységek fajtái: 

 technikai foglalkozások: vizuális tevékenységek, eszközkészítés, 

 képeskönyvek, újságok nézegetése, beszélgetés, mesélés, zenehallgatás, 

filmvetítés, 

 az óvodapedagógus által szervezett tevékenységek: társasjátékok, szituációs és 

kommunikációs játékok, versenyjátékok (ügyességi-mozgásos, szellemi erőket 

mozgósító vetélkedők), munkatevékenységek, 

 egyéni kívánságok teljesítése, 

 csoportos művelődési lehetőségek: bábszínház, múzeum, kirándulás, stb. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében: 

 Havonta egy alkalommal „alkotónap” keretében biztosítson a gyermekek számára 

változatos, szabadon választható tevékenységeket (3 éves korosztály számára csak 
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a szomszédos csoporttal nyitottan, később az óvoda összes csoportjával nyitottan).  

 Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keresse a lehetőséget arra, 

hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek. 

 A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségességét. 

 Egyszerű, saját maga és a gyermekek alkotta eszközökkel segítse elő a gyermekek 

fantáziájának fejlődését. 

 Pihenőidőben és a délután folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni 

képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni 

kéréseinek teljesítésére. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:  

 A gyermekek szívesen játszanak együtt más csoportbeli társaikkal. Tudnak 

alkalmazkodni környezetükhöz, az új szabályokhoz. 

 A felkínált sokfajta tevékenységek között választani tudnak. 

 Tudnak gazdálkodni az önmaguk számára felszabaduló idővel. 

 Ismerik egyéni képességeiket és azok fejlesztésére, illetve kibontakoztatására 

törekednek. 

 

VII. TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS KOMPLEX 

TEVÉKENYSÉGRENDSZERE 
 

Pedagógiai programunkban a komplex óvodai tevékenységek keretén belül megvalósuló 

fejlesztésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt, ami a gyerekek tapasztalataira, érzékeléseikre, 

megismerési, felfedezési vágyaikra épül. Az óvodában komplex nevelés folyik, és az 

óvodapedagógus az ismerteket tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a 

gyerekeket. 

A komplex tevékenységek lényege: 

 Az óvodai tevékenységek és a tevékenységekben megvalósuló tanulás célja a 

gyerekek kompetenciáinak fejlesztése. 

 Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek 

szintjén. 

 A tevékenységeket a probléma centrikusság, a kompetencia fejlesztés és egy-

egy vezető szempont megléte jellemzi. 

 A tevékenységek szervezése során tudatosan és tervszerűen integráljuk az 

adott problémához tartozó ismereteket. 

A komplex tevékenységek rendszere: 

7.1.Művészeti tevékenységek: 

1. verselés, mesélés; 

2. ének, zene, énekes játék, gyermektánc; 

3. rajzolás, festés, mintázás, kézi munka. 

 

7.2.Külső világ tevékeny megismerése: 

1. matematikai tartalmú tapasztalatok; 

2. természet- társadalom-ember. 

 

7.3.Mozgás. 
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1.Művészeti tevékenységek: 
 

A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az egyetemes 

emberi kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődhet. Az esztétikum már nagyon korai 

életkorban hat a kisgyermekre. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik 

megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. Nagyon fontos a művészeti nevelés 

szempontjából az, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye 

körül a gyermeket. A szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája 

komoly hatást gyakorol a gyermek kulturális kompetenciájának fejlődésére.  

A művészet nem más, mint a világ megismerése sajátos nézőpontból, egyéni szűrőn 

keresztül, tehát az egyéniség színeinek kibontakoztatását jelenti. Ezért nem szabad sémákat, 

felnőtt által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a gyerekekkel. Mindig arra kell 

törekednünk, hogy ő maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, átélt élményeit, és csupán 

akkor nyújtsunk ehhez segítséget, ha azt a gyermek maga kéri és igényli. 

A kreativitás az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek 

legfontosabb feladata.  

Az óvodáskorban hihetetlenül nagy lehetőségei vannak a kreatív képességek 

kibontakoztatásának. Az óvodában a gyermekek kreativitásának megnyilvánulását elsősorban 

az oldott légkör, a nagy mozgás és szabadságtér, valamint a megfelelő eszközök biztosítása 

segíti elő.  

Az óvodapedagógus felelőssége igen nagy, hiszen a gyermek fogékony mindenre, minden 

érdekli, mindent utánoz, mindent válogatás nélkül kedvel. Ezért fontos, hogy jó ízlésű, 

művészetet kedvelő ember foglalkozzon a kisgyermekkel.  

A művészeti tevékenységek fogalom rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. Ebbe 

a fogalomkörbe a verselés-mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, a játék, a 

rajzolás, festés, a mintázás kézi munka éppúgy beletartozik, mint a környezet esztétikája. A 

művészeti tevékenységek olyan tevékenységek, melyeket játékidőben, a nap folyamán 

bármikor gyakorolhatnak a gyerekek.  

A komplexitás itt nem jelent mást, mint az életben egyébként előforduló jelenségek 

megörökítését valamilyen formában. Az ősszel lehulló falevelet színezhetjük, festhetjük, 

lerajzolhatjuk, énekelhetünk és mesét, verset mondhatunk róla, bábokat készíthetünk belőle, 

utánozhatjuk a levél hullását, hallgathatjuk az elszáradt avar „hangját”.  

 

1.1. Verselés-mesélés:  
 

Valljuk, hogy mesélni minden nap szükséges az óvodában. Nem teszünk különbséget a 

tevékenységek közbeni és az elalvás előtti mese között. Mindkettő fontos a maga helyén és 

idején. A lényeg csupán az, hogy minden nap meséljünk, vagy verseljünk valamilyen 

formában.  

A versek- mesék anyaga változatos legyen, gerincét a magyar népmesekincs 

megismertetése adja, és válogathatunk az igényes klasszikus és kortárs irodalmi művek 

tárházából is, valamint a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi közül.  

A gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, erre legyünk 

tekintettel.  

 A gyerek saját vers- mesealkotása, annak mozgással, vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja, ami nagymértékben fejleszti a kulturális 

kifejezőkészség kompetenciáját. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsol mondókák, 

dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. 
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Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi 

élményeket nyújtanak. 

A mese feltárja gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonylatait a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat, és kiválóan alkalmas az óvodás 

gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 

 

A tevékenységekhez alkalmazható irodalmi anyagok:  

Kisebbeknek:  

- mondókák, egyszerű mondókamesék 

- simogatók, tapsoltatók, hőcögtetők, hintáztatók, vigasztalók 

- rövid versek állatokról, természetről 

- állatok hangjának utánzása  

- állatokról szóló egyszerű népmesék, műmesék 

- Lényeges az ismétlések, az alliterációk szerepe. A meséhez a hétköznapi élettől 

eltérő különös beszéddallam tartozik, ami utánozható. Játéktevékenységükben az 

irodalmi élmény megjelenik, de ez ebben a korban még kimerül egy-egy szerep 

kiválasztásában, az ehhez szükséges kellékek felvételében, egy-egy jellemző 

mozzanat egyéni eljátszásában. 

 

Nagyobbaknak: 

- több versszakos mondókák, változatos kiszámolók 

- ismétlésekkel, refrénekkel tagolt vidám, pattogó, ritmusváltó, ringató, lépegető, 

táncos ritmusú versek 

- találós kérdések, mulattató mondókák, tréfálkozók, felelgetők, csúfolók, szólások, 

mondások 

- bonyodalmas tréfás állat és tündérmesék a népmesék, mondák, műmesék köréből 

- folytatásos elbeszélések, történetek 

- több versszakos versek természetről, állatokról, családról, gyermekekről (érzelmi 

töltésű vagy humoros rímelő) 

 

Irodalmi élményeiket játéktevékenységeikben megjelenítik, a kelléktár pedig a 

gyermeki ötletek alapján készül és bővül – a szerepeket egymás között felosztják, saját 

vagy társuk viselkedését kommentálják. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a verselés-mesélés megszervezésében:  

- Az óvodapedagógus a mindennapi mesélés, verselés, mondókázás biztosításakor 

ügyeljen a gyerekekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör 

megteremtésére. 

- Fejlessze a gyermekek anyanyelvi, és kulturális kompetenciáit. 

- Teremtsen lehetőséget a gyermekek önálló szöveg és versmondásához. 

- Az irodalmi élmények komplex feldolgozását segítse a különböző eszközök, 

anyagok, barkácsolási lehetőségek biztosításával. 

- Segítse elő, hogy megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyerekek a nekik tetsző 

meséket képi és konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 

 Igénylik a mesét, a verseket. 

 A magyar népmesék, mondák szófordulatai passzív szókincsükbe beépülnek. 
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 A metakommunikatív jelzéseket használják, a környezetükben megfelelően 

kommunikálnak. 

 Kognitív kompetenciáik: gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük 

fejlődik,  

 Anyanyelvi kompetenciáik, beszédkészségük, beszédkedvük erősödik. Beszédfegyelmük 

kialakul. 

 Önállóan mondanak hosszabb, több versszakos verseket, megjelenik a versek 

hangsúlyozása. 

 Képesek önálló mesemondásra, azt többnyire szöveghűen adják elő. 

 Megkezdett mese, történet folytatását saját fantáziájukkal egészítik ki 

 Ismerik a mesekönyveket, kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat szívesen, a 

napi élet részeként használják, forgatják 

 A gyermekeket közvetlenül érő külső ingerek fokozzák kíváncsiságukat, érdeklődésüket, 

így pozitívan befolyásolják kommunikációs képességeik kibontakozását - a társakkal, 

felnőttekkel való kapcsolattartásban. 

 Élményeik elmondásával gyakorolják az összefüggő beszédet. 

 A sokoldalúan biztosított tapasztalat- és élményszerzés által kedvező mértékben 

gyarapodik szókincsük, lehetőségük adódik a választékos beszédre. 

 

1.2.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:  

 

Az óvodai ének- zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak hazánkban. A magyar 

népdalok, mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Szinte 

valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a 

gyerekekkel. A néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan 

megújulva, megtartotta kapcsolatát az életre neveléssel. 

 Az éneklés, zenélés és az ehhez kapcsolódó mozgás a gyermek mindennapi 

tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával. Az élményt nyújtó közös 

éneklés, körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az esztétikai nevelés szempontjából is 

kitüntetett helyet kap. A Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott 

óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés az óvodai nevelésen belül hatékonyan 

megvalósítható. Ezzel biztosítható a gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, a 

néphagyományőrzés és az ének-zenei nevelés színvonalának megőrzése. 

 

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tartalma: 

- Énekeljenek hat hangterjedelmű dalokat, tisztán, szép kiejtéssel egyvonalas „c” és 

a kétvonalas „c” abszolút magasságok között 

- Mondjanak mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint, az egyenletes lüktetést 

kiemelve. 

- Dúdoljanak, zümmögjenek ismert dalt szöveg nélkül is.  

- Az óvónő éreztesse meg velük a magas-mély, gyors-lassú, halk-hangos közötti 

különbséget 

- Az óvónő dúdolásáról, hangszeres játékéról ismerjék fel a már ismert dallamokat. 

-  Ismerjék fel a természet és környezet hangjait (madárdal, szélzúgás, stb.), és a 

zörejhangokat. 

- Lássanak a gyerekek, eredetiben néhány hangszert, hallják hangjukat, tudják 

megszólaltatásuk módját (fúvós, pengetős, ütős, vonós). 

- Használjanak ütőhangszereket, természetben fellelhető terméseket a lüktetés, 

ritmus, motívum kiemelésére (dob, ritmusbot, lopótök, gesztenye, toboz stb.). 

- Különböztessék meg az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. 
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- Próbálkozzanak énekes dallamrögzítéssel, kérdezz-felelek játékkal. 

- Végezzenek egyszerű, játékos táncmozgásokat.  

- Hallgassanak szívesen népdalokat, zeneműveket.  

 

Az óvodapedagógus feladatai az ének-zene, énekes játék, gyermektánc megszervezésében: 

- Úgy alakítsa ki a csoportszobát, hogy az énekes játékok játszásához legyen 

megfelelő hely. 

- Biztosítsa, hogy az énekes játékok kellékei és a ritmushangszerek a gyerekek által 

bármikor elérhetőek legyenek. 

- Segítse elő a gyermekek ösztönös alkotó hajlamának kibontakoztatását a meghitt 

derűs légkör megteremtésével. 

- Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyerekek eredetiben is kapjanak hangszeres 

élményt. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 A gyerekek tudnak hat hangterjedelmű dalokat, tisztán, szép kiejtéssel énekelni az 

egyvonalas c és a kétvonalas c abszolút magasságok között. 

 A mondókákat – az egyenletes lüktetést kiemelve – a magyar beszéd ritmusa szerint 

mondják. 

 Ismert dalt szöveg nélkül is tudnak dúdolni, zümmögni. 

 Felismerik a magas-mély, gyors-lassú, halk-hangos közötti különbséget, maguk is tudnak 

így mondókázni, énekelni, beszélni. 

 Felismerik a jól ismert dallamokat dúdolásról, hangszerről. 

 Érzékenyek a természet és környezet hangjaira (madárdal, szélzúgás, stb.), a 

zörejhangokat felismerik. 

 Ismernek eredetiben néhány hangszert, hangját felismerik, tudják megszólaltatásuk módját 

(fúvós, pengetős, ütős, vonós). 

 Használnak ütőhangszereket a lüktetés, ritmus, motívum kiemelésére (dob, ritmusbot, 

lopótök stb.). 

 Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. 

 Próbálkoznak énekes dallamrögzítéssel, kérdezz-felelek játékkal. 

 Egyszerű, játékos táncmozgásokat kedvvel, esztétikusan végeznek. 

 Örömüket lelik a népdalok, és az értékes zeneművek hallgatásában, éneklésében. 

 Ismerkedjenek meg népi játékokkal, néptáncokkal. 

 

1.3. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

A természettel, társadalommal való találkozás, a személyes tapasztalatokon alapuló 

élmények, az érzelmek érzékennyé teszik a gyermekeket saját környezetük minősége, 

milyensége, állapota iránt. Igen fontos, hogy ezeket az élményeket feldolgozhassák. Ennek 

egyik legmegfelelőbb formája a vizuális tevékenység, ezért kell az óvodában lehetőséget 

biztosítani a sokrétű, gazdag kifejezésmódra. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze 

a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

A városban, lakótelepen élő gyerekek másfajta ismeretekkel rendelkeznek az őket körülvevő 

világról, a természetről, mint falubeli társaik, ezért vizuális tevékenységeik, témáik is 

másabbak lesznek (emeletes ház, szúfolt utca). Ezért tartjuk fontosnak, hogy gyermekeinket 



  Karácsony György Utcai Óvoda Pedagógiai Programja 

52 

 

közelebb hozzuk a természethez, s a megtett séták alkalmával gyűjtött terméseket, leveleket 

sokoldalúan felhasználjuk ebben a tevékenységben is. 

Pl.       -      termésbábok, levél és kéreglenyomatok, 

- természetes alapanyagú festékek készítése (ibolya, diólevél, hagymahéj, fagyal 

stb.)       

Kiválóan hasznosíthatók a vizuális tevékenységek számára az ünnepek, melyek érzelmileg 

igen közel állnak a gyerekekhez, felkelti bennük a tevékenység iránti vágyat. 

Ahhoz, hogy kibontakozhasson a gyermekek alkotó kedve, kreativitása, teljes önállóságra 

van szükségük. A gyermekek önként vállalják az alkotást, a maguk által kitűzött cél 

érdekében. A mi feladatunk ebben a tevékenységben a dicséret, a bátorítás, az élménynyújtás 

és sokféle vizuális technika megismertetése és biztosítása a gyerekeknek.  

Fontos, hogy a gyermekek számára megszokott és elérhető helyen álljanak mindig a 

megfelelő eszközök, anyagok, termések, hogy kiválaszthassák a legalkalmasabbat érzelmeik, 

gondolataik megvalósítására.  

Nagyon fontos, hogy az elkészült alkotásokat felnőtt és gyermek egyaránt megbecsülje, és 

törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

 

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tartalma: 

 

- gyurmázás, agyagozás,  

- rajzolás, festés,  

- vágás, ragasztás,  

- képalakítás,  

- kézimunka (szövés, fonás, varrás stb.), 

- építés, 

- termésbábok, levél és kéreglenyomatok, 

- természetes alapanyagú festékek készítése (ibolya, diólevél, hagymahéj, fagyal 

stb.)   

     

Az óvodapedagógus feladatai az rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységek 

megszervezésében: 

- Úgy alakítsa ki a gyerekek bevonásával a csoportszobát, úgy biztosítson teret, 

hogy a különböző vizuális tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, 

kényelmesen dolgozhassanak, a nap bármely szakában. 

- Az eszközhasználat, és változatos, sokféle vizuális technika megismertetése a 

gyerekekkel. 

- Biztosítson minél több eszközt, és helyet a tevékenységek gyakorlásához, ezzel is 

ötletet adva a gyermeki fantáziának, alkotókedvnek. 

- Segítse elő az rajzolás, festés, mintázás, kézi munka és a kommunikációs 

tevékenységek összehangolását. 

- Kulturális kompetenciák fejlesztése a tevékenységek által. 

- Támogassa a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósulását. 

- Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket. 
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A fejlődés várható jellemző az óvodáskor végére: 

 

 Megfelelő biztonsággal mozognak az őket körülvevő szűkebb és tágabb térben. 

 Bátrak a színhasználatban, ismernek néhány természetes alapanyagú festéket (diólevél, 

hagymahéj stb.). 

 Biztonsággal használják az vizuális eszközöket, a képi kifejezés változatos eszközeit. 

 Az emberábrázolásban megjelennek a részformák (ruha, haj, cipő stb.) 

 Sokféle ábrázolási technikát alkalmaznak, önállóan használják azokat. 

 Örömüket lelik a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységekben. 

 Kompozíciójukban érvényesül a képfelület, a tér betöltése, megjelennek az arányok. 

 Ismernek népi-népművészeti díszítőelemeket, motívumokat, és önállóan is kitalálnak 

hasonló díszítő elemeket. 

 Egymás alkotásait tiszteletben tartják. 

 Igényükké vált az esztétikus környezet. 

 Befogadóvá váltak az esztétikai élményekre. 

 

2. Mozgás:   
 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

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

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

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

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

hatása. 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 éves 

gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban 

gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembevevő, kellő aktivitást és terhelést 

biztosító mindennapi mozgás nélkül.  

Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. 

A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán 

mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ajánlatos tehát 

minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán a mozgásra.  

Rendkívül fontos a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű biztosítása. A 

mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

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

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.    

A gyermekek napirendjét úgy célszerű összeállítani, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú 

terhelést, és lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgásos és az üléssel együtt járó 

tevékenységeket. A mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek 

egyoldalú igénybevételét elkerülnünk. 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban kell elkezdenünk. A 

mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, 

amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el.  

A megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek 

fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások eredményes 
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végrehajtásának, ezáltal a mozgás-műveltség fejlődésének. Hozzájárul a harmonikus, 

összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához. A spontán, a szabad játék 

kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos 

tevékenységek.  

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás – fejlődésére. 

A természet erőivel – napfény, levegő, – történő edzés kedvező hatását sem szabad 

figyelmen kívül hagyni, ezért a mindennapi mozgást lehetőleg a szabadban célszerű tartani. 

Törekedni kell, a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 Az intenzív, változatos gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközre van szükségünk. A jó 

eredmény eléréséhez az optimális tárgyi feltétel biztosításán túl azonban az óvodapedagógus 

és a gyermek aktív együttműködése is elengedhetetlen.  

A nyugodt, derűs légkörű, játékban gazdag, kellő intenzitású testmozgás nem csak a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki 

személyiség differenciált fejlődéséhez is.   

 

„ Rendszeres egészségfejlesztő testmozgás”: 

 

A mindennapos mozgás mellett, heti 1 alkalommal, minden gyerek részvételével-

szervezett mozgástevékenységet biztosít az óvodapedagógus, amely mindig a csoport heti 

rendjében meghatározott napon, a tornaszobában történik, és ezt a gyerekek 

sportfelszerelésben végzik./ rövidnadrág, póló, tornacipő, /  

 

 A spontán –a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az 

egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket 

és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

A mozgás hatásának maximális kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és szubjektív 

feltételek, amelyek megsokszorozzák az egyébként elérhető eredményt.  

 

A mozgás objektív feltételei:    

 

Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni. 

 

- Az óvoda udvara 

 

Elrendezése, felszereltsége lehetővé teszi a természetes környezetben történő mozgás 

szervezését. Az itt található mozgásfejlesztő szereken végzett tevékenység fejleszti a 

kondicionális és koordinációs képességeket. A különböző alakú, nagyságú, magasságú 

mászókák, kötélrács, mászófal: mászásra, függésre alkalmasak. A homokozóban ugrások 

végezhetők. Az állványon felfüggesztett mászókötél, gyűrű a vállöv erősítését szolgálja.  

A nagyobb terek a mozgásos játékok, labdagyakorlatok, versengések helyszínéül szolgálnak.   

 

- Sportpálya 

 

Az óvoda szomszédságában található betonpálya. 

A csoportok közötti versenyek (futóverseny, sor és váltóverseny) megrendezésére kiváló, de a 

babzsák és kislabda hajítás gyakorlására is lehetőséget ad. 
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A közös játékos mozgások, sportnapok szervezésével felhívjuk a gyerekek figyelmét a 

közösen élvezhető sportra, a testedzés fontosságára. Mindez a testi képességek fejlesztésén túl 

a kommunikációs és kooperációs képességek, szociális kompetenciák fejlődését szolgálják. 

 

- Játszótér 

 

Az óvoda mellett lévő játszóterek szintén a szabadban történő mozgásra adnak lehetőséget, 

ahol az alapvető mozgásformák elsajátítása sokféle változatban valósítható meg. 

 

 

- Kiserdő 

 

Vékony erdősáv, ami a lakótelepet elválasztja a vasúttól. Sétákra, életszerű helyzetetek 

kihasználására kiváló (fára mászás, farönkön egyensúlyozás). A füves, tisztás rész az 

átfordulásokra, a lejtős gurulásokra, télen szánkózásra ad lehetőséget. 

 

- Csoportszoba 

 

A csoportszobában szervezett mozgásnál fel lehet használni a csoportszoba berendezési 

tárgyait, játékeszközeit. Az óvodapedagógus ötletessége számtalan eszközkombinációt hozhat 

létre, amivel helyettesítheti az esetleg nehezen, drágán beszerezhető torna ill. kézi-szereket. 

 

- Tornaszoba 

 

2016 szeptemberétől rendelkezünk tornaszobával, ami nagymértékben segíti az óvodások 

mozgásfejlesztését, megfelelő helyet biztosítva a szervezett mozgásnak, és a 

mozgásfejlesztésre használt eszközöknek. Mindenkor nagy gondot kell fordítani az 

alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési tárgyak épségére, tisztaságára. Az 

eszközök előkészítése az óvodapedagógus, a gyermekcsoport és a dajka aktív 

együttműködésére ad lehetőséget. 

 

A mozgás szubjektív feltételei:   

    

Az óvodapedagógus személyisége, testi neveléshez való viszonya nagymértékben 

meghatározza a gyermekcsoportban folyó mozgás eredményességét. A testgyakorlatok 

mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolódással kedvezően motiválhatja a 

gyermekeket, építve utánzási hajlamukra, segítve a rendszeres testmozgáshoz való pozitív 

viszonyuk kialakulását. Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett gyakorlás 

hozzájárul az egészséges életmód szokásainak megalapozásához, a társakkal való 

együttműködés, odafigyelés gyakorlásához is.  

Nagyon lényeges, hogy az óvodapedagógus minden megnyilvánulásán tükröződjön az, 

hogy szívesen mozog együtt a gyermekekkel és örül a gyermekek mozgásban elért sikereinek. 

 

A mozgás tartalma:    

 A mozgás tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások, gyakorlatok képezik 

(járások, futások, ugrások, függések, egyensúlyozó gyakorlatok). 

Ezeket változatos formában, különböző irányban, eszközökkel és eszköz nélkül is célszerű 

gyakoroltatni. A végrehajtás fokozatainak megválasztásakor a gyerekek egyéni képességeit 

vegye figyelembe az óvodapedagógus.  
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A természetes mozgásokat, gyakorlatokat kiegészíti néhány talajtorna elem, valamint a 

kézi szerekkel végezhető gyakorlatok. Természetesen ide tartoznak a mozgásos játékok is. A 

lényeg, hogy minden mozgásforma, amit a gyermekek képesek elvégezni, a mozgás keretébe 

beépíthető. Az óvodapedagógus dönti el, hogy a mozgást egy-egy mozgáscsoport 

gyakorlásával, vagy mozgásos játékokkal tölti ki. 

 

A mozgásfejlesztés feladatai:      

 

- Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni. 

- Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető 

mozgásformák gyakorlása által. 

- Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke. 

- A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségéket. 

- Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a mozgás megszervezésében: 

 

- Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél 

hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra. 

- Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit. 

- Adjon ötleteket, irányítsa a gyerekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is 

a legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

- Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával 

tegye lehetővé, hogy a mozgás örömet jelentsen a gyermekek számára. 

- Heti 1 alkalommal szervezzen egészségfejlesztő testmozgást. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:     

 

 Igénylik, szeretik a mozgást. 

 Tudnak környezetükben tájékozódni, ismerik az irányokat. 

 Kialakul testsémájuk, oldaliságuk. 

 Biztonságosan mozognak, tudják mozgásukat irányítani. 

 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzékelése, összerendezett mozgása 

kialakul. 

 Betartják a szabályokat, kialakul egészséges versenyszellemük. 

 Figyelnek egymásra. 

 Önfegyelmük, figyelmük, megerősödik. 

 Biztonsággal kezelik a tornaszereket (pad, zsámoly, stb.) 

 Mozgásukban kitartóak. 
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3. Külső világ tevékeny megismerése: 
 

3.1. Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

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

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. A gyermek környezet 

megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és 

azokat a tevékenységeiben is alkalmazza. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai 

ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek önmagához mért 

fejlődését biztosító módszerekkel.  

Az óvodáskort jellemző fejlődésbeli egyenetlenség, a korai családi fejlesztés eltérései azt 

sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet jelöljünk meg: 

 

Első szint: bevezetés a matematikába – általában a gyermek 5. életévéig tart.  

 

Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a 

matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. 

Második szint: Az intenzív fejlesztés szakasza – az 5-6-7 életévben. 

 

Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

Eligazodás a gyakorlati életben. A tevékeny élet megkedveltetése.  

 

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. 

 E tapasztalatok, ismeretek szerzése, az egyéni fejlettséghez igazodó, az óvodapedagógus 

által kezdeményezett tevékenységekben megvalósuló cselekvéses tanulás formájában 

elsajátíthatók.  

Az óvodában a gyermek életkori, és egyéni sajátosságait figyelembe véve a matematikai 

tartalmú tapasztalatszerzések több formája valósulhat meg. Ilyenek: 

 

- Utánzásos, minta-modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, 

- Spontán játékos tapasztalatszerzés, 

- Gyakorlati probléma felvetés és feladat megoldás, 

- Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

- Az óvónő által irányított megfigyelésre épülő tapasztalatszerzés, felfedezés, 

-  Tevékenységekben megvalósuló tanulás     

A matematikai tartalmú tapasztalatok szerzésének 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) fejlesztése szinte 

észrevétlenül megvalósítható.  

Játék és szabadidőben folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak 

matematikai tartalmak közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó 

lehetőségek felismerésére és kihasználására.  
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Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből 

fakadó tanulás, a gyermek negyedik életéve után egyre gyakrabban igényli és képes is kisebb-

nagyobb csoportokban az óvónő által irányított tevékenységek során a mélyebb és 

sokoldalúbb összefüggések feltárására. 

A komplex ismeretszerzések alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen 

megszerzett benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük, a 

spontán tanultakat rögzítsük. 

 

A matematikai tartalmú tapasztalatok nevelés tartalma: 
 

 Minőségi eltérések megfigyeltetése (nagyobb, hosszabb, magasabb, szélesebb) 

 Mennyiségi eltérések megfigyeltetése (sok, kevés, több, kevesebb, semmi, egyel több a 6 

mint az 5) 

 A mennyiségi eltérések megállapítása (párosítás, csoportosítás, számlálás, bontás) 

 Tő-és sorszámnevek  

 Testek körberajzolása, színezése (síkformák, kör, háromszög, négyszög, ill. gömb, kocka) 

 Azonosság, egyenlőség megfigyelése (színezés, tépés, vágás, festékfolt, ugyanannyi) 

 Becslések, mérések (felület, térfogat) 

 Vonalak megfigyelése (áthúzás, beszínezés, egyenes, ferde, görbe vonal rajzolása, zárt 

vonalak) 

 Térbeli tájékozódás (nagymozgás térben, tükörben, tárgyakhoz viszonyítva, testrészek 

mozgatása párhuzamosan, ellentétesen, testrészek helyzetének változtatása. Tárgyak-

tárgyképek, illetve ezek részletei absztrakt jelzésének értelmezése, számlálása, másolása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése során: 

-     gyerekek érdeklődésének felkeltése,  

- szerezzenek a gyerekek matematikai tartalmú tapasztalatokat és ismereteket, 

- támaszkodjon az óvónő a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire, 

- a matematikai képességek, kompetenciák fejlesztése játékosan, játékba építetten 

történjen,  

- biztosítson a gyerek egyéni képességeihez igazodó, sokoldalú tevékenységet a 

fejlődés, felfedezés, megismerés érdekében, 

- Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 

 Képesek rá, hogy az óvónő kérdését, gondolatát megértsék, kövessék. Matematikai jellegű 

helyzetekről, problémákról saját gondolataikat szabadon is elmondják, egymás állításának 

igazságát megítélik. 

 Matematikai tartalmú tapasztalatait tevékenységeiben alkalmazza. 

 Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatás folytatására, sorba rendezés 

kiegészítésére, saját szempontú válogatás, sorba rendezés végzésére. 

 Értik és helyesen használják az év során szereplő mennyiségekkel, halmazokkal 

kapcsolatban az összehasonlítást, kifejező szavakat. 

 Hosszúság jellegű mennyiségeket önállóan is össze tudnak mérni, az összemérés alapján 

helyes megállapítást tudnak tenni. Részt tudnak venni más mennyiségek összemérésében, 

alkalmi egységgel való mérésben. Össze tudnak mérni két halmazt párosítással az elemek 

különféle színe, nagysága, elrendezése esetén is. 
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 Elő tudnak állítani különféle elemekből különféle elrendezéssel, bontással ugyanannyit, 

többet, kevesebbet. 

 Tárgyakat meg tudnak számlálni  

 Képesek különböző geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat 

szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is nevezni. 

 Azonosítani tudnak különféle helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, síkbeli alakzatokat. 

Másolással képesek megépíteni a mintával megegyező elemekből és színben, nagyságban 

eltérő elemekből is kirakni térbeli és síkbeli alakzatokat.      

 A tükörrel való tevékenységük tapasztalat- és élményszerzésre szolgál: néhány elemből 

álló alakzat tükörképét meg tudják építeni. 

 A térben való tájékozódásban értik és követni tudják az irányokat, megkülönböztetik az 

irányokat, tudatosan használják a helyeket kifejező névutókat. A síkban megszokott 

megegyezést megértik (vízszintes síkban az alatt-fölött) 

 

3. 2. Természet- társadalom-ember: 

 

Természet- társadalom-ember, mint elnevezéséből is kitűnik, szeretné egységben, 

komplexen megmutatni és érzékeltetni a gyerekekkel azt, ami a valóságban is teljes 

egységben érzékelhető.  

A pedagógiai programunk célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy 

szülőföldjét, lakóhelyét, a hazai tájat, a helyi hagyományokat és néphagyományokat és az őt 

közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja 

ezek szeretetét, védelmét.  

A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a 

tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, 

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

gyermek számára. 

A tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, legtöbb esetben a szabad 

természetben vagy az óvoda környezetében, udvarán zajlanak. Legfontosabb feladat 

megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmet 

annak értékeire és szépségeire.  

Már az óvodában fel lehet, és fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban 

élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A gyermeket demokratikus 

társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben különböző vélemények, értékítéletek 

lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége 

van saját lelkiismeretének megfelelően dönteni.  

A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben tartása arra 

neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat. Mindez pedig a társadalomban 

való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez feltétlenül szükséges.  

Természetesen ide tartozik a mások (idősebbek, felnőttek, társak) tisztelete és szeretete is. 

A gyerekek befogadják, tolerálják sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez 

való közeledés és segítőkészség természetes számukra.  

Olyan pedagógiai környezete kell kialakítani, ahol a különbözőség elfogadása mindenki 

számára természetes.  Ilyen pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége, és 

természetes viselkedési formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. 

Ugyanakkor lehetőséget kap az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére.  

A természet- társadalom-ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés 

egészében jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek újrajátsszák életüket.  

A környezettel való szoros kapcsolat az életfolyamatok újrajátszása nemcsak arra ad 

lehetőséget a gyermeknek, hogy a benne lévő feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti 
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számára a társadalomba való későbbi bekapcsolódást, szocializálódást. A szokások 

elsajátítása, a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges magatartásformák kialakítása 

megvalósulhat játékosan, a gyermek érdeklődésének és igényeinek figyelembevételével 

játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában.   

 

A természet- társadalom-ember nevelés tartalma: 

1. Természet témakörben: 

- Növény és állatvilág  

- Évszakok jellemzői, időjárás-öltözködés, természeti változások 

- Napszakok  

- Környezetvédelem 

2. Társadalom témakörben: 

- Család, óvoda, lakóhely, szülőföld 

- Közlekedés 

- Az ember munkája 

- Népi és helyi hagyományok, jeles napok 

3. Ember témakörben: 

- Testrészek, egészségvédelem 

- Születéstől-felnőttkorig 

- Illemszabályok  

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 
- Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat 

szerzését a természetben, óvodán kívül. 

- Segítse elő a gyerekek önálló véleményalkotását a kortárskapcsolatokban, és a 

környezet alakításában. 

- Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt 

gyűjtsenek a gyerekek saját természeti és társadalmi környezetükből. 

- Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermeknek természetben való 

folyamatos tevékenykedtetéshez. 

- A tevékenységeket lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg. 

- Olyan hagyományok beépítése az óvodai életbe, amely szebbé, gazdagabbá teszi a 

gyermekek életét, folyamatosan fejlesztik kulturális és természettudományos 

kompetenciáit. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően tájékozódik és eligazodik a szűkebb és 

tágabb természeti és társadalmi környezetében. 

 Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. Megismeri 

lakóhelye, községe szépségét, nevezetességeit, büszkeségeit, a környezetében lévő 

intézményeket, üzleteket.   

 Különbséget tud tenni az évszakok között, ismeri az egyes évszakok néhány 

jellegzetességét. 

 Tudatosul benne, hogy mi is a természet részei vagyunk. 

 Aktív és cselekvő toleráns személyiség lesz, aki képes elfogadni másokat, és a 

különbözőséget. 

 Felfedezi és megismeri az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, melyek a 

környezetében rejlenek. 

 Ismeri lakóhelye, születési helye nevét, címét, szülei nevét, foglalkozását. 
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 Ismeri az őt körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket. Gyakorlott az elemi 

közlekedési szabályok betartásában. 

 Kialakul igénye a környezete szépítésére, megóvására. 

 Kialakul környezettudatos magatartása. 

 

VIII. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, RENDEZVÉNYEI 
 

Az óvodai ünnepek létfontosságúak a nevelőmunkánkban. Az ünnepek kiemelik a 

résztvevőket a hétköznapokból és ez által nagyobb aktivitásra, kreativitásra ösztönöznek. 

Ügyelnünk kell arra, hogy az ünnep ritka, kiemelkedő alkalom maradjon.  

Bármilyen formában és bármilyen tartalommal ünnepelünk, mindig a gyermek van a 

középpontban. 

Az aktív és önálló gyermekek nevelésének egyik igen sajátos eszköze a jól előkészített és 

szépen megformált ünneplés. Csak azt ünneplünk, ami közel áll a gyermekhez, aminek 

érzelmi töltése az ünnep lényegét megérezteti a gyermekkel.  

Az ünneplés lényegének az ünnepet megelőző készülődést tartjuk, melyet kiteljesít az 

ünneplés. Az előkészület a csoporton belüli közösségi érzések alakítására igen kitűnő 

alkalmakat teremt, és természetesen tág teret nyújt a gyermekek közötti együttműködésnek: 

kooperációnak és a kommunikációnak a gyakorlásához.  

Az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a nevelésnek, gondoljunk 

itt a rengeteg tevékenységi lehetőségre az esztétikai élmények hatására, vagy a közösségi 

érzések széles skálájának megmutatkozására stb.       

Az óvodai ünnepek a szülőkkel való nyílt párbeszéd és szoros együttműködés legfontosabb 

színterei, a szülők igénylik ezeket az együttléteket, rendezvényeket. Az ünnepek a legjobb 

lehetőséget nyújtják az óvodában a sajátos, egyéni arculat megteremtésére és megmutatására. 

Ezért nagyon fontos, hogy körültekintően szervezzük az ünnepeket, a szülőket is gyakran 

vonjuk be az óvoda munkájába. 

Fontos tényezők:  

- Legyen elég időnk az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. 

- Ügyeljünk arra, hogy az ünneplés örömteli tevékenység legyen a gyerekek 

számára. 

- Fontos, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni a programokba. 

-  Megfelelő helyszín kiválasztása.  

- Minden óvodapedagógusnak fokozottan ügyelnie kell arra, hogy az ünnepi 

készülődés és maga az ünnep is meghatározott külsőségek között zajlik, ezért az 

esztétikai élmények, örömök, újdonságok az ünnephez kapcsolódjanak.  

- Az ünnepléshez használatos eszközök színesek, esztétikusak legyenek. 

- Az eszköz minden gyerek számára elérhető, használható legyen. 

- A közös tevékenység domináljon, de fontos a gyerek önként vállalt, önálló 

megnyilvánulása. Célunk olyan gyerek nevelése, aki bátran önállóan képes 

tevékenykedni, akinek ötletei vannak, aki az ötleteket igyekszik megvalósítani. 

 

A felnőtt és a gyerek aktív együttműködése az ünnepek alkalmával: 

- Az óvodapedagógus ne korlátozza a gyereket. 

- Amit lehet, azt együtt kell eldönteni és megvalósítani. 

- Lehetőséget kell adni a gyermeki önállóság megvalósítására. 
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Az óvodai ünnepek és megemlékezések 
1. Az óvodai élet hagyományos ünnepei: 

- Anyák napja 

- Nyárköszöntő-évbúcsúztató családi gyermekdélután 

- Búcsú az iskolába menő gyermekektől 

- Gyermeknap 

- A gyermekek név- és születésnapja 

 

2. Valláshoz kapcsolódó ünnepek: 

- Advent 

- Karácsony 

- Húsvét 

- Pünkösd 
 

3. Nemzeti ünnepeink: 

- Március l5.- Nemzeti ünnep 

- Október 23.- Köztársaság ünnepe 

- Június 4.- Nemzeti Összetartozás napja 

- augusztus 20.-Alkotmány ünnepe 

 

4. Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek: 

 

- Őszköszöntő szüreti mulatság 

- Farsang 

 

5. Egyéb ünnepek: 

-  Majális 

-  Mikulás 

 

6. Környezetvédelmi jeles napok: 

 

- szeptember 23.- Takarítási világnap  

- október 4. - Állatok világnapja  

- március 22. - Víz világnapja  

- április 22. - Föld napja 

- május 10. - Madarak és Fák napja  

- június 5.-Környezetvédelmi világnap  

   

1.Az óvodai élet hagyományos ünnepei: 

Anyák napja: intimebb légkört, közvetlen kapcsolatot igényel, a kialakult csoportszokások 

szerint kerül megrendezésre.  

Nyárköszöntő-évbúcsúztató, Búcsú az iskolába menő gyermekektől, Gyermeknap: Az óvoda 

valamennyi gyermekének közös ünnepe, együttműködése. Fontos, hogy a gyerekek számára 

felszabadult, örömteli, együttes ünnepet, játékot, élményt jelentsenek ezek a napok. A színes 

programokat az óvodapedagógusok, dolgozók szervezik, és bevonják a szülőket is a 

rendezvényekbe. 

A gyerekek név- és születésnapja: Csoportonként más-más hagyományok szerint zajlik az 

ünneplés. Lényeges, hogy legyen bensőséges és változatos. 
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2.Valláshoz kapcsolódó ünnepek: 

Óvodánkban hagyományosan az Adventet, Karácsonyt, és a Húsvétot ünnepeljük, illetve 

ezen ünnepek lényegének az ünnepet megelőző készülődést, hangulati előkészítést értjük, ami 

közel áll a gyerekhez, aminek érzelmi töltése az ünnep lényegét megérezteti a gyerekkel.  

Az adventi vagy karácsonyi ünnepekre a gyerekek csoportjukban hetekkel előtte 

készülnek, ünnepi hangulat megteremtése a cél: az óvodai környezet esztétikai élményt adó 

átrendezése, díszítése, ajándékok, díszek készítése, közös ünneplés a tornaszobában 

betlehemes műsorral a magyar néphagyományok szellemében.  

 

3.Nemzeti ünnepek: az óvodában a megemlékezés kategóriájába tartoznak, ami azt jelzi, hogy 

a 3-6 éves korosztály értelmével még nem képes felfogni az ünnep lényegét és társadalmi 

tartalmát. A külsőségek, az ünnepi hangulat megéreztetése már elegendő ahhoz, hogy később 

idősebb korban a konkrét jelentését és üzenetét megértsék ezeknek az ünnepeknek a gyerekek. 

A közös séta, a kis zászlók lengetése során a színek, formák és hangulatok által közvetített 

mélyebb tartalom is megérintheti a gyerekeket. Célunk, hogy érezzék, és ne mindenáron 

értsék a gyerekek, miről van szó. Érezzék jól magukat, legyenek kellemes benyomásaik. 

Szeretnénk óvodánk nemzeti ünnepeit hagyományőrző csoportok meghívásával 

emlékezetessé, élményszerűvé tenni a gyermekeink számára (Huszár hagyományőrzők, 

magyar hagyományőrzők, (pl: Naplövő egyesület) népi táncegyüttesek, stb.)  

 

 

4. Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek:  

Őszköszöntő szüreti mulatság: Évek óta óvodánk hagyományai közé tartozik az október elején 

megrendezett Szüreti mulatság- a mustkészítés megszervezése. Ilyenkor néptánccal, 

táncházzal, népi játékokkal, kézműves tevékenységek felkínálásával, mustkészítéssel tesszük 

emlékezetessé a napot a gyermekeink számára.  

 

Farsang: széles nyilvánosság, jókedv, más csoportok bevonása, óvodai szintű közös 

programok a gyerekeknek. 

 

5. Egyéb ünnepek: 

Mikulás-napon a csoportok szervezésében várják a gyermekek a Mikulást, a Majálist a 

néphagyományok ápolása szellemében májusfa állításával köszönti óvodánk. 

 

6. Környezetvédelmi jeles napok: Valamennyi környezetvédelmi jeles napot igyekszünk 

valódi, élményszerű tartalommal, tevékenységgel megtölteni,(állateledel gyűjtés, takarítás, 

palántázás, kiállítások, vetélkedők, kirándulások stb.) és kiemelt helyen szerepelnek ezek a 

napok az óvodánk, a csoportok életében. 
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Érvényességi rendelkezés  
A Karácsony György Utcai Óvoda pedagógiai programja 2020 -ban készült, mely területileg hatályos 

a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű 

elhagyásáig terjedő időben, továbbá a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként tartott 

kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt. 

Személyi hatálya: az óvodával jogviszonyban álló minden óvodapedagógusra és a pedagógiai 
munkát közvetlen segítőkre, továbbá azon személyekre, akik az intézményekkel jogviszonyban nem 
állnak, de részt vesznek az feladatainak megvalósításában 
 
Érvényessége:  
Az óvodavezető jóváhagyását követően a kihirdetés napján (2020.09.01) lép életbe és visszavonásig 
érvényes. Ezzel egy időben hatályon kívül helyeződig a 218.1/2018 határozatszámon jóváhagyott 
Pedagógiai Program. 
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata:-  
A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége minden nevelési év végén, 
írásban értékeli a Pedagógiai Programban megfogalmazott általános és speciális célok és feladatok 
megvalósulását.  
A Pedagógiai Program módosítása: 
 A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet a(z): 

 óvodavezető  

  nevelő testület bármely tagja  

 szakmai munkaközösség  

 szülői szervezet  

 óvoda fenntartója  
A pedagógiai program módosítását az érvényes és hatályos jogszabályok alapján a nevelőtestület 
fogadta el és az óvoda vezetője hagyta jóvá. A módosított és jóváhagyott pedagógiai programot, 
2020.09.01 napjától kell bevezetni.  
A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala  
A Pedagógiai Program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  
Egy – egy példánya a következő személyeknél, intézménynél, illetve további helyeken tekinthető 
meg:  

 óvoda fenntartójánál,  

 óvoda irattárában,  

  óvoda vezetőjénél, 

 óvoda honlapján, 

 óvoda csoportjaiban.  
 
A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatal 
 
 1 – 1 példányát a nevelői szobával szemben, ill. az vezetői irodájában helyezzük el, ahol bárki 
megnézheti az óvoda nyitvatartási idejében. Ezen kívül a KIR Közzétételi Listán is megtekinthető 
www.kir.hu/KIR2_INFO/Adatszolg/Index 
 
Módosításának indoka lehet 

 törvényi jogszabályi változás  

 fenntartó által meghatározott feladatváltozás 

 a nevelőtestület munkatervében szereplő évenkénti felülvizsgálat eredménye alapján tett 
javaslat 

 
Tájékoztatás a pedagógiai programról  

 
Az óvodát kezdő gyermekek szülei számára tartott első szülői értekezlet alkalmával az 

óvodavezető vagy az általa átruházott hatáskörben megbízott személy átfogó tájékoztatást nyújt a 

pedagógiai program tartalmáról.  
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Az óvodával később jogviszonyt létesítő gyerekek szüleinek az óvodavezető vagy az általa 

átruházott hatáskörben megbízott személy előre egyeztetett időpontban nyújt tájékoztatást az óvoda 

pedagógiai programjáról, mely az óvoda honlapján is folyamatosan megtekinthető.  

A fentieken túl a szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, 

vezető-helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól.  

A pedagógiai programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor felteheti 

az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi választ ad. Ennek pontos 

időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.  

Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult személyektől. 

Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- helyettesnek címezve, aki 

az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

  



  Karácsony György Utcai Óvoda Pedagógiai Programja 

66 

 

Legitimációs záradék 

 
1.) Készítette: Karácsony György Utcai Óvoda nevelőtestülete. 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31. 

      

 ……………………………………………………………  

óvodavezető 

        Ph 

 

 

2.) A Karácsony György Utcai Óvoda módosított pedagógiai programjában foglaltakkal 

kapcsolatban, magasabb jogszabályban – 20/212. (VIII.31.) EMMI rendelet 118. § (3) bek. a) 

pont. – biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról 

szakmai véleményt alkotott az intézményben működő szakmai munkaközösség. 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31.                                                                    

     ……………………………………………………………  

szakmai munkaközösség-vezető 

 

3.) A Karácsony György Utcai Óvoda módosított pedagógiai programjában foglaltakkal 

kapcsolatban az óvoda nevelőmunkát segítő alkalmazottai a tájékoztatást megkapták. 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31.                                                                         

        ……………………………………………………… 

    a nevelőmunkát segítő alkalmazottak nevében 

 

 

4.) A Karácsony György Utcai Óvoda módosított pedagógiai programjáról magasabb 

jogszabályban - Nkt. 72. § (5) bek.- biztosított jogok alapján a szülői közösség a tájékoztatást 

megkapta. 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31. 

      

 ……………………………………………………………  

                         a szülői közösség nevében 
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5.) A Karácsony György Utcai Óvoda módosított pedagógiai programjában, a magasabb 

jogszabályban - 20/2012. (VII. 31.) 128. § (6) bek. – megfogalmazott elvárás alapján 

kidolgozott helyi egészségnevelési programot, a nevelőtestület az iskola-egészségügyi 

szolgálat közreműködésével készítette el, melyhez az óvoda vezetője beszerezte az 

óvodapszichológus véleményét is. 

 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31. 

…..………………………………………………….. ……………………………………………………. 

védőnő     óvodapszichológus 

 

6.) Alulírott Bihariné Berta Enikő, a Karácsony György Utcai Óvoda magasabb vezetője fegyelmi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2020.08.31. napon elfogadott és 2020.09.01.-től 

hatályba lépő Pedagógiai Program módosítása következtében a fenntartóra többlet teher nem 

hárul. 

    Dátum: Debrecen, 2020.08.31. 

 
 

……………………………………………………………… 
Óvodavezető 

Ph 
7.) Az óvoda nevelőtestülete magasabb jogszabályban meghatározott elvárás alapján, át nem 

ruházható jogkörében –(Nkt. 26. § (1) bek, és Nkt. 70. § (1)-(2) – biztosított döntési 

hatáskörében 260.1./2020. (1) számú határozatával elfogadta . 

Dátum: Debrecen, 2020.08.31.                                                                       

        …………………………………….. 

        a nevelőtestület nevében 

8.) Az óvoda nevelőtestülete által elfogadott módosított pedagógiai programot az óvoda vezetője 

magasabb jogszabályban (Nkt.26. § (1) meghatározott döntési hatáskörében 260.2/2020. 

(2) határozatszámon JÓVÁHAGYTA. 

Dátum: Debrecen,2020.08.31. 

……………………………………………………………… 
óvodavezető 

         p.h. 

 

 

 

 

 
 


