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„Kimondott szavak nélkül is jókedvet, életörömöt, vagy gondterhelt elégedetlenséget
sugárzunk gyermekeink felé, s ők akarva, nem akarva olyanok lesznek, mint a
környezetük.
Tudjunk visszamosolyogva tükre lenni az örömre, szeretetre, együttérzésre váró,
mosolygó gyermekszemeknek”.
(Velkey László: Gyermekeink gondozása, nevelése. Medicina Bp. 1984.)
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BEVEZETŐ
„Minden pedagógus azt a korosztályt tekintve nevezhető tehetségesnek,
amelyhez személyiségénél fogva a legmélyebb empátia fűzi.”
(Magyari Bech István)
Intézményünk 1999. évben a „Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program”ot részben adaptálta. A tevékenységközpontú pedagógiai program középpontba állítja
a gyermeki tevékenységre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton
keresztül kiemelten kezeli. Programunk nevelés és gyermekközpontú, amely a
tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti
alapvető feladatának.
A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális
életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a
pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és
érintkezési
képességek
fejlesztését
állítja,
azaz
kooperációra
és
kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.
A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi
gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja a teljes személyiség
fejlesztését és az életre való felkészítést a tevékenységek által és a
tevékenységeken keresztül
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram)
- a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira,
- a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg
elismert gyakorlatára építve,
- Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a
magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni,
hogy
a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a
gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, megerősítésére kell
irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával.
b) a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem
illeti meg;
c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az
óvodák kiegészítő szerepet játszanak.
Az Alapprogram szerint, az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különbözőköztük az innovatív pedagógiai törekvések -, mivel az Alapprogram biztosítja az
óvodapedagógusok
pedagógiai
nézeteinek
és
széleskörű
módszertani
szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének
védelmében tartalmaz.
Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai nevelési programok egymásra
épülő, szakmailag összehangolt rendszere biztosíték arra, hogy az egyes
intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett
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érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a
társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz.
Az óvodai nevelési program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe
vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is.

I. GYERMEKKÉP
„Csodálatos, milyen eredeti tud
lenni egy gyerek, ha hagyják.”
(Kosztolányi Dezső)
A személyiség egyedi és megismételhetetlen, az ember mással nem helyettesíthető,
szellemi, erkölcsi, és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény
egyszerre.
A vele született testi és pszichikai sajátosságok birtokában, én-tudata birtokában, a
környezeti hatások tükrében, többé-kevésbé tudatos viselkedésválasztással
határozza meg önmagát. A személyiségfejlődés, a pedagógiai tevékenység
folyamatában realizálódik.
A gyermek fejlődő személyiség, kiemelten egyedi értéket képvisel számunkra.
Meghatározó álláspontunk, hogy a személyi és tárgyi környezet szerepe túlmegy
azon, hogy a gyermek genetikai adottságait kibontakoztassa. Nem csak bízunk
spontán fejlődésében, hanem tervszerűen, tudatosan, az egyénhez igazodva,
fokozatosan felépített fejlesztéssel, szervezetten elősegítjük azt. Nem törekszünk a
gyermek megváltoztatására, célunk, a pozitív értékek megteremtése, a hátrányok
kompenzálása.
A gyermeknek sajátos életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak.
Az óvodáskorú gyermek életeleme, a játék.
- a játékban, mint tevékenységben információszerző-, feldolgozó-, tároló
folyamatok; stratégiák fejlődnek, amelyek beépülnek a gyermek viselkedésébe,
gondolkodásába;
- a játék univerzális szervező erő, a gyermek én-tudatának kialakulásában, illetve a
szociális lénnyé válás folyamatában meghatározó;
- érdeklődése mindenre kiterjed;
- minden tapasztalat rendkívüli számára, amit lát, hall, tapint, ízlel, szagol;
- próbálgatja képessége határait, társaival versenyez, tud akarni, harcolni;
- érzi, hogy a közösségi élet jó, alkalmazkodik, és egyben egyéniségével színesíti a
közösséget, megtanulja elfogadni önmagát, és másokat;
- a gyermek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezi.
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ÓVODAKÉP
„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek
kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka,
mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés
a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség ”
(Hűvös Éva)
Az óvodánkban folyó nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a
gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítjuk
minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést a magas színvonalú és
szeretetteljes neveléshez. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Óvodánk programkínálatával, családias légkörével, a szülők számára biztosított
előzetes tájékoztatással segíti elő a gyermekek három éves kortól kötelező óvodába
járását.
Kiemelt feladatunk, a gyermekek eltérő szociokulturális környezetéből adódó
hátrányok csökkentése.
A 3-7 éves kor a személyiség fejlődésében a jellem, az érzelem, az értelem
gazdagodásának kibontakozásának döntő korszaka.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A család
biztonságos talaja, alapja a nevelésnek, intenzív hatása semmi mással nem
pótolható.
Minden gyermek a saját családjára jellemző szociális jegyekkel érkezik. Az óvoda,
mint nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik
életévétől az iskolába lépésig. A szocializáció során megtartjuk, és megerősítjük a
gyerekek egyedi értékeit, és ezeken keresztül juttatjuk el a közösségi értékekhez.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az
óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba
(a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Óvodánk közvetetten
segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki
személyiség vonások fejlődését.
Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus
fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az
életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével
(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
Óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
- a gyermekközpontúságról,
- a nevelés elsődlegességéről,
- a gyermek tiszteletéről és jogainak érvényesítéséről,
- a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, meleg, szeretetteljes óvodai légkör
megteremtéséről,
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- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus
alakításáról,
- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek
megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető
játékról.
- e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmakról,
- emberi értékek közvetítéséről,
- esélyegyenlőség megteremtéséről,
- a gyermek differenciált egyéni fejlesztéséről,
- a különböző tevékenységek gyakorlásához elegendő idő, hely és eszköz
biztosításáról,
- a gyermek egészsége fejlődéséhez és fejlesztéséhez, mozgásigényének
kielégítéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről,
- a külső környezet felé nyitott nevelési légkörről.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag eszközeivel a Teknősbéka csoport
olyan szociális magatartási formák és normák elfogadtatására törekszik, amely
lehetővé teszi, az etnikai csoportokhoz tartozók számára is a sikeres iskolakezdést.
Az optimális óvoda-iskola átmenet érdekében szem előtt tartja, hogy a megszerzett
tudás nem elégséges, állandóan fejleszteni kell.
Pedagógiai programunkban az alábbiakat tekintjük kiemelt feladatainknak:
a)
az egészségvédelem, az egészséges életvitel;
b)
környezettudatos magatartás kialakítása;
c)
az óvoda-iskola átmenet elősegítése;
d)
érzelmi-erkölcsi-közösségi nevelés,
e)
alkalmazkodás heterogén környezetben;
f)
kreativitás.
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II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a
közösségi nevelés, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása
kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének
elősegítése is. Ezen belül:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődősének elősegítése,
- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése,
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése,
- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása,
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és
biztonságos környezet biztosítása,
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása,
- megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki
nevelési feladatok ellátása.
A gyermek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése:
A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, a kisgyermek
szükségleteit elégíti ki, egyben a testi nevelésen kívül hozzájárul az egész
személyiség alakulásához.
Az óvodába kerülő gyermek számára a környezetváltozás, az idegen emberek, új
feltételek, a megszokott környezettől való elszakadás nehézséget jelenthet. A
gondozás, a gyermekkel való törődés az első kapocs, ami közel viszi a felnőttet a
kicsihez, ami lehetővé teszi az átmeneti problémák kezelését.
A fokozatos és folyamatos beszoktatás alatt, a dajkával együtt végezzük a
teendőket, hogy megtanulhassák az egészséges életmód szokásait, annak
sorrendiségét.
A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek.
Minél több lehetőséget biztosítunk a természetes nagymozgások végzésére, napi
legalább 20-30 percet szervezett mozgásos játékokra.
A csoportban biztosítjuk, hogy a gyermek kellemes, jó légkörben, várakozás és
sorakoztatás nélkül, szükségleteinek megfelelően végezhesse a tisztálkodással, a
WC használatával, az öltözködéssel, az étkezéssel kapcsolatos teendőit. Célunk,
hogy nem a gyermek helyett, a gyermeket kiszolgálva mindent a felnőttek
végezzenek el, hanem az, hogy megtanulja önállóan ellátni magát. Ehhez nyújtanak
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segítséget a felnőttek és a csoportban a nagyobb gyermekek. A gondozás esetében
is érvényesítjük az egyéni bánásmódot, az egyes gyermek sajátos igényeinek
figyelembe vételét.
A rugalmas napirend lehetőséget biztosít a gyermeknek arra, hogy reggel, ha álmos,
pihenhessen, délután tovább alhasson.
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése:
A napi rendszerességgel végzett mozgásos játékok, a tornatermi és udvari
mozgásfejlesztő eszközök nagymértékben járulnak hozzá a gyermekek testi
képességeinek fejlődéséhez.
Ezeket a mozgásos játékokat mindig az életkornak megfelelően válogatjuk ki. A
spontán mozgáslehetőségeket az egyéni sajátosságok figyelembe vételével
biztosítjuk.
A mindennapos testnevelést jó időben a szabadban tartjuk. A tornaterem
terembeosztásával biztosítjuk a szabad mozgás heti többszöri lehetőségét.
A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése
1. Kondicionális képességek fejlesztése
Állóképesség, gyorsaság, erő fejlesztése - fogó- és futójátékok, váltóverseny,
akadálypálya, rajtok, szobros játék.
2. Koordinációs képességek fejlesztése
Egyensúlyozó képesség, téri tájékozódás, szerialitás, mozgásérzékelés, szemkéz koordináció – ugrás, megállás-elindulás, forgás, járás, futás, ugrás, mászás.
3. Hajlékonyság, rugalmasság, ízületi mozgékonyság – szinten tartás.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében minden
lehetséges erőfeszítést megteszünk: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi
előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és
elhárításával.
Az óvodában megbetegedett gyermekeket elkülönítve, fokozott gondoskodással
ápoljuk, míg szülei meg nem érkeznek. A fertőzések terjedését gyakori
szellőztetéssel, megfelelő öltözködéssel, gyakori törölköző cserével igyekszünk
gátolni. Az alvás alatt előforduló bepisilő gyerekeket tapintatos, szeretetteljes
bánásmódban részesítjük (szükség esetén szakember bevonása).
Fontos a megfelelő, folyamatos szellőztetés az épület helyiségeiben.
Minden lehetőséget kihasználva a szabadban töltjük az időt, amely növeli a
gyermekek ellenálló képességét. A napfény, a levegő, a víz, az eső is edzi, erősíti a
gyermekeket. Mozgásszükségletük kielégítésére naponta mozgásos játékokat
szervezünk, valamint gyakori sétákat, kirándulásokat a szabad természetben, a
Kistónál lévő szabadidőparkba.
Télen a szánkózás, csúszkálás, a hóval való játék adja a mozgás örömét.
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Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása:
A testápolás a gyerekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. A tisztálkodáshoz,
fogmosáshoz, fésülködéshez, a wc használatához megteremtjük az intim feltételeket
(elválasztó panel és függöny), a gyerekek fokozatosan egyre önállóbban, szükség
szerint végezhetik ezeket a teendőiket.
Az óvodában főzőkonyha működik. A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet figyelembe
véve biztosítjuk a gyermekek élettani energia- és tápanyagszükségletének megfelelő
összetételű és jellegű táplálékot, valamint étrendet.
Naponta biztosítunk:
- 2 adag gyümölcsöt, zöldséget, amelyből egy adagot nyers formában,
- 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelyből egy adag teljes kiőrlésű.
Az italként kínált tejet és az ízesített tejkészítményeket nem cukrozzuk.
10 élelmezési napra vonatkozóan használunk:
- vajat legfeljebb 3 alkalommal
- bő olajban sült ételt 1 alkalommal
- tejfölt és tejszínt kizárólag ételkészítéshez
- egy főre 3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalcium tartalmú tejterméket.
Kerüljük a következő élelmiszereket:
- ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő
- 30%.nál magasabb zsírtartalmú hús
- 23% feletti zsírtartalmú húskészítmény
- szénsavas vagy cukrozott üdítő, szörp
- hozzáadott cukrot tartalmazó vagy 50% alatti gyümölcstartalmú gyümölcsleveket
- gyümölcsíz
- sertés-, baromfizsír
- 12%-nál magasabb zsírtartalmú tejföl
- édességet önállóan ebédként nem adunk, egyéb étkezésként kizárólag a legalább
1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édességet
adunk.
A megengedett sóbevitel: kizárólag jódozott (só) konyhasó használható. Napi
háromszori étkezés esetén 3-6 éves korban 2g/fő.
A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük ¾ részét az
óvodában kapják, ezért fontos figyelemmel kísérni az étrendet, hogy kellően
változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. A gyerekeket ösztönözzük az
étel elfogyasztására, de nem kényszerítjük.
Folyadékigényüket a nap bármely szakában kielégíthetik. A tízóraira folyamatosan
(8-9 óra között), a többi étkezésre (ebéd, uzsonna) adott időben van lehetőség, igény
szerinti mennyiségben. Megvalósításának lehetőségei: önkiszolgálás (kiscsoportos),
naposság (középsős-nagycsoportos), tálalás, szedés, kínálás, udvariasság.
Fontosnak tartjuk az étkezések körülményeinek, nyugalmának, kellemes
hangulatának és esztétikumának biztosítását.
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Fokozatosan kialakítjuk a helyes öltözködési szokásokat. A szülőket következetesen
kérjük a réteges öltözködés betartására.
A gyermek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Ennek feltétele a csend, a
biztonság. Elalvás előtt mesét mondunk, vagy altatódalokat dúdolunk.
A betegségek megelőzése érdekében gyakran mosnak kezet folyékony szappannal.
Fertőzéses időszakokban fertőtlenítős kézmosást alkalmazunk. A játékeszközöket
havonta fertőtlenítik a dajkák, fertőzéses időszakokban gyakrabban. A kilincseket
napi rendszerességgel szükséges fertőtleníteni. A gyermekek ágyneműjét kéthetente
küldjük haza mosásra.
Egészséges, biztonságos környezet kialakítása:
Az óvoda épületét, az öltözőket, csoportokat az óvodapedagógusok esztétikusan,
ízlésesen rendezik be.
A több funkciót betöltő csoportszobák barátságossá, otthonossá, esztétikussá tétele
biztosítja a gyermekeknek a jó közérzetet, és a szülőknek is mintát ad. A
természetes fényt biztosítjuk, tűző nap ellen a sötétítő függönyöket alkalmazzuk. A
csoportszobába kialakítjuk a mesélés színterét (mesekuckó, meseszőnyeg) ahol a
hétfői beszélgetések, napi mesélés, verselés, bábozás is megvalósul. Az öltözők
ízléses berendezése, világítása biztosít minden feltételt a nyugodt vetkőzéshez,
öltözéshez. A mosdóban a gyerekek méreteinek megfelelő eszközök segítik a
szükségletek kielégítését.
Az udvari játékok biztonságosságát évente szakemberek vizsgálják.
Zárt, körülkerített udvarrész biztosítja a gyerekek biztonságát.
Óvodánk tárgyi feltételei bizonyos szinten behatárolják a szabad levegőn töltött idő
mennyiségét és minőségét: nagyon hiányzik a teraszunk fedése, esővédetté tétele.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása:
„Vendég vagy a világban, és ez a világ, szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ
szépségeiből, Csodálatosképpen megmaradt.”
(Wass Albert)
A környezeti kultúra alapvető szokásai és viselkedésformái az óvodás korban
alapozódnak meg, és alakulhatnak ki egész életre.
A környezettudatosság nem más, mint személy szerinti tudatos felelősségvállalás,
tájékozottság, érzékenység a közvetlen és tágabb környezetünkkel, élőhelyünkkel
szemben.
Ennek a felelős gondolkodásnak, cselekvésnek az átadása óvodásaink számára
mára már létszükségletté vált, hiszen csak így várható az évek múlásával is
környezetükre igényes, természetet szerető, tisztelő és védő felnőtteké válásuk.
Fontosnak tartjuk a gyermekek gondolkodásának, felfogásának megalapozását,
rajtuk keresztül a szülők szemléletmódjának alakítását.
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Célunk akkor lesz elérhető, ha már óvodáskorban érzékennyé tesszük őket a
környezeti problémák iránt és szokásokat alakítunk ki bennük, amelyek egy életen át
kísérik őket.
Fontos, hogy külső és belső megjelenésében is tükröződjön a „másfajta”
gondolkodás az óvoda egész közösségén:
 Az épület helyiségeinek berendezésén is tükröződik a környezetbarát
szemléletmód: az egyszerűség, praktikusság, takarékosság, a természetes
anyagok felhasználása érvényesül (virág, játék és eszköztárolók, dekorációk,
bútorok és egyéb berendezési tárgyak).
 A csoportszobáknak egyéni hangulata van, sok növény, természetsarok a
kirándulásokon gyűjtött „kincsekkel”. Ápolják a csoportszobai növényeiket. Az
aktuális évszaknak megfelelő dekorációban igyekszünk a természetes
jellemző színhatások visszaadására, a hideg és meleg színek harmóniájának
megteremtésére.
 Az óvoda udvarán a többfunkciós mozgásfejlesztő játékok többsége
környezetbarát anyagból készültek és megfelelő helyet adnak a gyermekek
játékának: csúszdák, hinták, egyensúlyozó-fejlesztő játékok, babaház, vár,
homokozók biztosítják a szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz
szükséges teret.
 Energiatudatosságra nevelés az óvodában: folyamatosan törekszünk az
energiatakarékosságra a víz, a villany és fűtés terén.
Az épületen belül és az udvari, utcai kandeláberekben energiatakarékos izzók
vannak és alkonyatkapcsolókkal felszereltek.
 A szelektív hulladékgyűjtés az ÖKO látásmódot segíti, az ÖKO tudat útját
építi: megismerteti a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a hulladék
keletkezésének megelőzését, az újrahasznosítást és a veszélyes
hulladékgyűjtést (elem és elektronikai hulladékok), mely a mindennapi életünk
részévé vált. ÖKO játszóház segíti megismertetni a szelektív hulladékgyűjtés
szabályait, az újrahasznosítást.
„A hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében
történik (ajándékok, játékok, dekorációk – kiállítás). A papírhulladékot nagyon
kreatívan tudják felhasználni vizuális tevékenységeik során (mozaikkép,
kollázs, montázs).
A csoportokban kék kuka biztosított a papír hulladéknak. A szelektív szemetet
az óvoda közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget különféle
konténereibe, helyezik a gyermekek. A szelektíven gyűjtött papírt a Vertikál
Zrt. elszállítja.
Célunk, a szülők szemléletmódjának alakítása, környezettudatos életvitelének
gyermekeiken keresztül történő formálása.
Rendszeres akcióink:
- papír- és PET palack gyűjtés
- elemgyűjtés
- elektronikai hulladékgyűjtés (tv, számítógép, nyomtató, mosógép, hűtő,
mikro, háztartási gépek)
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 Komposztálás: lehetőségével és hasznával folyamatosan ismerkednek a
gyerekek. Nemcsak a fűnyírás és az udvar rendbetétele során keletkezett
„hulladék”, hanem a gyümölcs- és zöldségtisztítás utáni hulladék is idekerül,
ezzel is segítve a „nem minden hulladék szemét” elvének megértését. A
komposzt felhasználását maguk is megtapasztalhatják a virágok
palántázásánál, fák, bokrok ültetésénél.
 Környezetbarát tisztítószerek használatára az óvoda működtetése során
nagy hangsúlyt fektetünk. Szülői értekezleteken, ismeretterjesztő előadásokon
igyekszünk a szülők figyelmét is felhívni a környezetkímélő anyag
használatára (vegyszerek helyett környezet barát anyagok alkalmazására:
ecet, citrom, mosószóda, szódabikarbóna, illóolaj, só), a tudatos
takarékosságra és a helyes vásárlási szokásokra.
- Levegő illatosítására hajtó gázas légfrissítők helyett pumpás légfrissítőket
használunk, és magunk által készített gyógynövény csokrok (levendula)
szolgálnak, illetve levendulaolaj vízben hígítva.
 Megfigyelések, séták, kirándulások során folyamatosan gyakoroljuk a
természetóvó- és védő magatartást:
- nem szemetelünk
- nem tépjük le a virágokat
- nem tördeljük az ágakat
- nem bántjuk az állatokat, rovarokat, bogarakat
- csak olyan dolgokat gyűjtünk, amit a természet már elengedett.
 Zöld Jeles Napok, hagyományok tevékeny megismerésével olyan örök
érvényű értékeket kívánunk közvetíteni, amely által a gyermekek kellő
információt gyűjthetnek a környezetükről, a körülöttünk lévő élővilágról, azok
szépségéről és védelméről:
- Takarítás Napja (szeptember 23.): az óvoda udvarán és környékén
összegereblyézzük a leveleket, a járdára dobált szemetet szelektív gyűjtőkbe
helyezzük, a babakonyhában- és szobában nagytakarítást végeznek a lányok.
- Állatok Napja (október 4.): pónifogatozunk, baromfiudvarba, lovardába,
állatkereskedésbe látogatunk.
- Víz Napja (március 22.): séta a tóhoz és a patak partjára. Legyen a
gyerekeknek ismerete a környezetszennyezés negatív hatásairól, mely
veszélyes hatással van a növény- és állatvilágon kívül az emberre is.
- Föld Napja (április 22.): otthonról hozott virágokat, palántákat közösen
elültetjük, fa, tuja ültetése.
- Madarak és Fák Napja (május 10.): csoportszintű kirándulások.
Télen folyamatosan gondoskodunk a madarak táplálásáról.
- Környezetvédelmi Világnap (június 5.): autómentes nap
Gyermekrajz
és
munka
kiállítás
(Tudás,
tudatosság
és
környezettudatosság)
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2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi
vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért
elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában biztonság, otthonosság, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretet teli légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket
- az óvoda alkalmazottai és a gyermek, gyermekek, valamint az óvodai
alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze
- az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének
fejlődését, én tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező,
önérvényesítő törekvéseinek
- az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse
természetes társas szükségleteit
- nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére
Ezen feltételek megteremtése elsősorban az óvodapedagógus feladata. Az ő
irányító szerepe, személyisége, felkészültsége határozza meg környezetének
társas viszonyait.
A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő
közös tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek
erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a
szokás- és normarendszerének megalapozását. A közös tevékenységeken kívül a
drámajátékok alkalmazása a leginkább eredményes módszer a csoport
összekovácsolására, igazi közösség létrehozására, a társra figyelés
képességének megalapozására.
A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon
rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a
szülőföldhöz való kötődés alapja. A külső világ tevékeny megismerésének
keretében a természet- társadalom – ember témakör ezt a feladatot bővebben
kifejti.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az
óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és
viselkedése. Épp ezért fontos az óvoda dolgozóinak önképzése,
személyiségfejlesztése, fontos a folyamatos odafigyelés, szavaink és
cselekedeteink átgondolása.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, a nehezen szocializálható, lassabban
fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, beszédfogyatékos, hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve a kiemelkedő
képességű gyermekek nevelése speciális ismerteket, sajátos törődést igényel,
szükség
esetén
megfelelő
szakemberek
(pszichológus,
logopédus,
gyógypedagógus stb.) közreműködésével.
Fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus foglalkozik óvodánkban az
arra rászoruló gyermekekkel, sajnos kevesebb alkalommal, mint az indokolt lenne.
Egyre több gyermek érintett valamilyen, esetenként több területen tapasztalható
részképesség-zavarban, egyéb rendellenességben. A romló életkörülmények
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nyomot hagynak a gyerekek lelki világában is, az agresszió (verbális és tettleges
egyaránt) egyre erőteljesebb. Ezért nagy szükség lenne óvodapszichológusra
intézményünkben.

3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv integráló elemként a nap folyamán minden feladatot, minden
tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális
kapcsolatainak kialakulását és fontos szerepe van a gyermek zökkenőmentes iskolai
tanulásának megkezdésében is.
Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt, hiszen a 3-6 éves kor a
legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek, mivel ekkor fejlődik legintenzívebben
a gyerekek beszéde.
Programunk a kommunikációra és a kooperációra helyezi a hangsúlyt, mivel a
kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze a beszéd, a kommunikáció.
Célunk, hogy fejlődjön a gyerekek észlelése, érzékelése, figyelme, képzelete,
gondolkodása, kreativitása, beszédészlelése, beszédmegértése. Fokozódjon
beszédaktivitásuk, gyarapodjon szókincsük. A gyermekekben bontakozzanak ki a
nyelvi és kommunikációs készségek.
Feladatunk óvodába érkezéskor felmérni a gyermekek beszédállapotát. A
beszédhibás gyermekekkel, heti rendszerességgel logopédus foglalkozik, javítja a
gyermekek beszédhibáit és segíti beszédfejlődésüket. Fontosnak tartjuk, hogy időben
(4-5 éves kor után) elkezdődjön a beszédhibás gyermekek fejlesztése.
A három év folyamán lényeges a kommunikációs zavarok, beszédhibák
kompenzálása. A felzárkóztatás és a fejlesztés az egyéni adottságok
figyelembevételével a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartásával, a javítgatások elkerülésével történik.
Anyanyelvi nevelésünk feltétele a nyugodt, derűs légkör, az inger gazdag környezet,
mely módot ad a szóbeli megnyilatkozásra. A gyermekeknek a nap folyamán
bármikor lehetőségük van a beszélgetésre. A hétfői napokon erre külön is tekintettel
vagyunk, hiszen ilyenkor otthonról és a külső környezetből hozott élményeiket és
tapasztalataikat mondják el.
Különösen fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekekre való odafigyelést, a
nyelvi fejlődésük nyomon követését, a szükséges feladatok megtervezését.
Az óvónő beszéde modell, példa a gyerekek számára. Fontos, hogy az óvodában
dolgozó felnőttek beszéde, egymás között is mintaértékű legyen.
Az óvónő kérdéseivel fejlessze a gyermekek gondolkodását, ösztönözze őket
beszédre, figyelmesen hallgassa meg válaszaikat.
Az óvodai anyanyelvi nevelés fő területei:
- Beszédhallgatás – figyelem fejlesztése
- Beszédhallgatás – emlékezet fejlesztése
- Beszédritmus fejlesztése
- Grafomotoros képességek fejlesztése
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- Gondolkodás fejlesztése
- Beszédművelés (helyes ejtés)
Kommunikáció
fejlesztése
(köszönés,
bemutatkozás,
megszólítás,
szándéknyilvánítás, elbeszélés, élmény, illetve kép alapján, mesebefejezés, személyi
adatok).
- Illem (az óvodás gyerekek érintkezési kultúrája, megjelenése, viselkedése)
A beszédfejlesztéshez szükséges a motoros fejlesztés, a téri relációk ismerete, a
kézdominancia kialakítása, ritmusérzék fejlesztése, hallásfejlesztés. Az anyanyelvi
nevelés komplex módon érvényesül a nevelési folyamatban és minden
tevékenységben megfigyelhető (gondozás, játék, munka, közösségi nevelés,
foglalkozások).
Bábozás során, a visszahúzódó gyerek is motiválható, fejlődik képzelete,
kifejezőkészsége, fantáziája.
Dramatizálás, bábozás során gyakorolhatják a párbeszédet. Szókincsük bővül a
mesékben, versekben, mondókákban megismert és jelentéstartalommal, bíró
szavakkal. A mese, vers, mondóka lehetőséget ad a nyelvtanilag helyes mondatok
formálására, tiszta kiejtésére, kifejező előadásmódra.
Az élmények, tapasztalatok felidézését, a közvetlen tapasztalatszerzést követő
megállapítások, a gondolkodást, a beszédaktivitást serkentik.
Beszéd és gondolkodás párhuzamos fejlesztését végezzük tevékenységeink során,
probléma-szituációk teremtésével.
Az értelmi nevelés feladatai:
- a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése,
- különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása,
- az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése,
- valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő ösztönző környezet biztosítása.

III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
„Az óvodapedagógus tiszteli a gyermeket,
figyel rá, de nem fosztja meg az önállóságtól
és nem vállal közösséget hibáival.
Társ, barát a jóban!”
(H. Parkhust)
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
2. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában
fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
3. Az óvodapedagógusi tevékenységet és az óvoda működését segíti a nem
pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája, melynek hozzá kell
járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember
közreműködését igényli (gyógypedagógus)

Az óvoda személyi feltételei
Pedagógusok:
Óvodapedagógus
Ebből:
Közoktatási vezetői szakvizsgával rendelkező intézményvezető
Közoktatási vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus
Vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkező óvodapedag.
Fejlesztő pedagógus
Vezető helyettes

Fő
11
1

Pedagógógiai munkát közvetlenül segítők:
Óvodatitkár (szakképzetlen)
Szakképzett dajka
Szakképzetlen dajka

Fő
1
4
2

Konyhai alkalmazottak:
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhai kisegítő

Fő
1
2
3+1

1
1
1
1

A fenti táblázatból kitűnik, hogy nincsenek meg a megfelelő személyi feltételek a 6
csoport egész napos zavartalan működéséhez. A színvonalas nevelőmunkának
alapfeltétele a megfelelő számú, képzett óvodapedagógus. 1 csoportban nincs meg a
napi 2 óra átfedési idő. A pedagógus hiányt a csoportok délutáni összevonásával
tudjuk csak megoldani.
Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője
az élelmezésvezető, rajta kívül a konyhai dolgozók engedélyezett létszáma öt fő. A
konyha feladata az óvodás gyermekek és dolgozók, az iskolai tanulók és dolgozók, a
szociálisan rászorulók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az
étkeztetés biztosítása.
Célunk, hogy egyéni és életkori sajátosságokat, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe
véve testileg, szellemileg, szociálisan, egészségesen fejlett, kiegyensúlyozott
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személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő
gyermekeket neveljünk.
Arra törekszünk, hogy önmagukhoz képest a bennük rejlő képességekből minél
többet kibontakoztassunk; érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak,
képességeik kiteljesedjenek. Célunk, hogy szűkebb közösségük tevékeny tagjává
váljanak, fogadják el, és együttműködően alakítsák annak szokás- és
szabályrendszerét. Nevelésünk során arra törekszünk, hogy egyéniségük
megtartásával merjék véleményüket tisztelettudóan, őszintén, kulturáltan elmondani;
legyenek nyitottak mások véleményének meghallgatására és elfogadására; tudják
elfogadni és megérteni a másságot.
Fő célunknak tartjuk, hogy már kisgyermek korban megalapozzuk azokat a
képességeket, készségeket, amelyek a későbbiekben egy pozitív személyiség
kibontakozását segíthetik elő. Az óvodai tapasztalatgyűjtések, tevékenységek
megszervezésével, nevelő munkánkkal szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó
gyermekek érdeklődő, nyitott, a szépre fogékony, a természetet és a környezetét
ismerő, szerető és óvó, munkájukban igényesek és lehetőségeikhez mérten alkotók
legyenek.

TÁRGYI FELTÉTELEK
Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges
tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell
kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen
testméreteinek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé
mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó
színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi
felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell
elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai
munkatársaknak, teremtsenek lehetőséget a szülők fogadására.
Intézményünk tárgyi ellátottsága megfelelőnek mondható, többségében rendelkezünk
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott eszközökkel.
Fontos, hogy a fejlesztéshez folyamatosan pótolni kell a használat következtében
tönkrement, elavult eszközöket, különösen a testi nevelés, a zenei nevelés, az
anyanyelvi nevelés és a vizuális-művészeti nevelés vonatkozásában.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a pályázatok adta lehetőségeket kihasználni,
ezek mellett más forrásokat is felhasználunk tárgyi eszközeink bővítésére (saját
költségvetés, Süni alapítvány).
A csoportszobák megfelelő méretűek, világosak és barátságosak. A kialakított
mellékhelyiségek szintén követik a gyermekek igényeit. Udvarrészünk gondozott és
tágas, mindkét udvarunk lehetőséget ad, az esetenkénti külön játékra is. Tárgyi
eszközök tekintetében a csoportszobai játékállomány, valamint a tornatermi és az
udvari mozgásfejlesztő eszközök kiegészítésre szorulnak.
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AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend
biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető,
differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez is a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a
helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot
teremtenek a gyermeknek.
A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek
közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett
szerepét. A napi és heti rendet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelkedő szerepe van. Az
óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a
gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást
végző többi munkatársakkal.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a
fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az
óvodapedagógusok által készített kötelező feljegyzések, dokumentumok is
szolgálják. Az óvodai nevelés csak az intézményvezető által jóváhagyott pedagógiai
program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet magában foglaló
tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen
jelenlétében és közreműködésével.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése előírja,
hogy a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből
a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A nevelés időkeretei:
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét,
időbeosztását. A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a
gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet
megteremtését. A gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges a mozgásos
tevékenységek és a pihenés váltakozó biztosítása.
A napirend lehetővé teszi a szabad levegőn való hosszú idejű tartózkodást, a
szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad kibontakozását. A
napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék
kapja.
A szabad levegőn való tartózkodás, a gyermekek gondozásával kapcsolatos
teendőket (étkezés, tisztálkodás, alvás) ugyancsak beillesztjük a játéktevékenység
egész napos folyamatába. Reggel, különösen tavasszal és nyáron a szabad levegőn
való tartózkodás természetes része a gyermekek napi életének. A hűvösebb idő
beköszöntével is szükséges a szabad levegőn való mindennapi tartózkodás, csupán
annak időtartamát csökkentjük.
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A napirend folyamatosságot, rugalmasságot, biztonságot, támpontot ad és
állandóságot jelent a gyermek számára. A napirenden belül rugalmasan figyelembe
vesszük az egyes tevékenységek időigényét. A napirend ezen kívül annak
megfelelően, ahogy az évszakok váltakoznak vagy a gyermeki tevékenységek
fejlődése ezt indokolttá teszi, változtatjuk, módosítjuk. A napirend a gyermekek
nyugodt napi életét biztosítja, figyelembe veszi a fejlődés közben bekövetkezett
változásokat. A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan
változtatható a körülmények, az évszakok, a váratlan események hatására.
Lehetőséget ad a párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységekre és az
egyhuzamban biztosított hosszabb játékidőre.

NAPIREND
5.30-7.00

Folyamatos érkezés, gyermekek fogadása, szabad játék az
összevont csoportban

7.00-10.00

Folyamatos érkezés, gyermekek fogadása
Szabad játék – szabadon választott tevékenység
Közben reggeli (testápolás és munka jellegű tevékenységek)
Játékba ágyazott komplex ismeretnyújtás
Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés, dramatikus játékok
Énekes játékok, ének-zenei készségek fejlesztése,
Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Részképességek fejlesztése egyéni formában

10.00 – 11.45 Előkészület a levegőzéshez (testápolás, öltözködés)
Szabad

játék,

mozgás,

levegőzés

az

udvaron,,

séta, megfigyelések, környezeti tapasztalatszerzés
11.45 - 12.45

Ebéd (testápolás és munka jellegű tevékenységek)

12.45 - 14.45

Elalvás előtti mese, pihenés, alvás

14.45 - 15.15

Uzsonna (testápolás és munka jellegű tevékenységek)

15.15 - 16.00

Szabad játék – szabadon választott egyéb tevékenység,
szakkör, folyamatos hazabocsátás

16.00 - 16.30

Szabad játék
hazabocsátás

az
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összevont

csoportban,

folyamatos

HETIREND:
A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a
nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer
segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A hetirend a nevelési év
elején teljesen másképp alakulhat, mint a nevelési év végén. Különösen a befogadás
idején figyelünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb heti rendet
állítsunk össze. Később, az iskolára való felkészítés feladatai a hetirend és a napirend
pontosabb betartását helyezik előtérbe. Kiemelt szerepet kapnak a párhuzamosan
végzett tevékenységek, melyek az egy időben, egymás mellett játszó, tevékenykedő
gyermekek tanulását, tapasztalatszerzését jelentik. A hetirend összeállításánál
figyelünk arra, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek,
kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös
megvitatására. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a
hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. A hetirend kialakítása
az óvodapedagógus feladata.
A hetirend általános tartalma (napi 20-35 perc) és maximális (napi 5-35 perc)
időkeretei:
Játékba ágyazott komplex tevékenységek
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés
Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés
Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés
Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés
Mindennapos mozgás
Verselés, mesélés

Kötött testnevelés, mozgás
Külső világ tevékeny megismerése
Természet-társadalom-ember
Művészeti tevékenységek
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Külső világ tevékeny megismerése
Matematikai tartalmú tapasztalatok
Művészeti tevékenységek
Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka

Az itt megjelölt hetirend csupán általánosságban és egyetlen lehetséges módon
foglalja össze a megvalósítandó feladatokat. Számtalan variációval az adott óvodai
csoport és a gyermekek igényeinek, képességeinek figyelembevételével a komplex
foglalkozások helyei megváltoztathatóak.
ÓVODÁNK DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE
Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:
- Felvételi és mulasztási napló: az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és
mulasztásaik vezetésére szolgál. Vezetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
előírásainak megfelelően.
- Csoportnapló: Az óvodapedagógusok éves nevelési tervét, tanulási folyamat
tervezését tartalmazza, az óvoda pedagógiai programja alapján követhető
specialitásokhoz igazítva. A nevelőmunka dokumentálásának legfőbb eszköze a
csoportnapló, vezetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően:
- Éves nevelési terv készítése (befogadás + félévente),
- Éves tanulási terv (anyaggyűjtés) készítése,
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- Tanulási folyamat - heti tevékenységek, foglalkozások tervezése,
- A nevelési terv és a nevelőmunka folyamatos értékelése (beszoktatás, befogadás +
félévente).
- Külön füzetben/lapon a foglalkozások vázlatainak készítése + reflexió,
- A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció: a gyermek fejlődéséről
folyamatosan vezetett olyan dokumentum, ami tartalmazza a gyermek fejlettségi
szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. Vezetése félévente +
feljegyzések a gyermekről (a szülő folyamatos tájékoztatása; anamnézis; gyermeki
produktumok).
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára egyéni fejlesztési terv készítése, a
gyermek fejlesztése (a fejlesztőpedagógus segítségével, illetve irányítása mellett),
ennek dokumentálása.
- Fejlesztési javaslat: a szülő kérésére az óvodapedagógus tájékoztatást készít a
gyermek fejlődéséről, a gyermek elért fejlettségi szintjéről, valamint javaslatot tesz a
további fejlesztéshez szükséges intézkedésekre.
- Egyéni fejlődési ív és fejlesztési terv, melyet a gyógypedagógus készít el azokról
a gyermekekről, akiknek egyéni fejlesztését végzi (SNI gyermek esetében).
- Éves munkaterv: adott nevelési év programjait és feladatait határozza meg.
- Pedagógiai Program: az ONAP alapján elkészített, helyi sajátosságokat tartalmazó
dokumentum, amely a helyi igényeket és lehetőségeket, az óvoda sajátos arculatát,
hagyományait, speciális programjait tartalmazza.

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI
Családdal
" A család bizonyos tekintetben végzet, s ha nem is visszavonhatatlanul az,
mindenképpen egyike a leghatékonyabb sorsformáló erőknek."
(Kolozsvári Grandpiere Emil)
- A kiscsoportosoknak tartandó első szülői értekezleten az előző év eseményeinek
projektoros kivetítőn történő bemutatása
Szülői értekezletek: a szülők tájékoztatást kapnak az óvoda életéről, az intézmény
pedagógiai programjáról, a gyermekük csoportjában folyó munkáról, feltehetnek
különböző, őket és gyermeküket érintő, kérdéseket
- Nyílt napok: betekintést nyújtanak az óvodai életbe, a szülők részesei annak, amit
gyermekeik nap, mint nap élvezhetnek, a komplex foglalkozásokon felmérhetik
gyermekük érdeklődését, tudásszintjét.
- Nyitott rendezvények: nem egységesen érvényes minden csoportra, a pedagógusok
döntik el, hogy mikor, milyen rendezvényre, programra hívják meg a szülőket. (Martin
nap, terményünnep, karácsony, farsang, kirándulás)
- Kézműves délutánok – családi napok
- Anyák napja, évzárók: minden csoport más-más időpontban köszönti az anyukákat,
nagymamákat, zárja az évet műsorral.
- A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és
javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedéséhez.
- Az óvodai események fényképes megjelenítése az intézmény facebook oldalán.
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Szülői Közösséggel
- A szülői közösség tagjai véleményt alkotnak az óvodai élet mindennapjait érintő
döntések előkészítésekor.
- Részt vesznek rendezvények megszervezésében (Télapó, jótékonysági bálok).
- A szülői kéréseket, igényeket közvetítik az óvodavezető felé.
Fogorvossal, védőnőkkel
- A fogászati alapellátás preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek
megfelelően. A fogorvos a fogorvosi rendelőben évente kétszer szűri, vizsgálja a
gyermekeket
- Az életkorhoz kötött szűrővizsgálat elvégzését a gyermek választott háziorvosa és
a területileg illetékes területi védőnő végzi.
- A védőnők havi rendszerességgel, ill. külön kérésre is, végeznek tisztasági
vizsgálatot.
- Tájékoztatást adnak a betegségekkel kapcsolatban.
- Egy- egy gyermek problémáját közösen átbeszéljük, ha orvosi segítségre, további
szakvizsgálatokra szorul.
Családsegítő Központtal
- Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a jelzőrendszeri megbeszéléseken havi
rendszerességgel részt vesz, megbeszélik az óvónők jelzése alapján, a felmerült
problémás eseteket, megoldásában segítséget nyújtanak.
- Nehéz helyzetben levő családokat segítségért hozzájuk irányítunk.
- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nyomon követik.
- Családgondozásba, védelembe vett gyermekek fejlődését, körülményeik változását
nyomon követik.
- Rendkívüli, hirtelen felmerült, családi problémák megoldásában azonnali segítséget
nyújtanak.
- Nevelőtestületi értekezleten betekintést nyújtanak az ott dolgozók munkájának
sokrétűségéről.
- Az irányításuk alá tartozó öregek napközi otthonával meglevő jó kapcsolatunkat
folyamatosan ápoljuk, egy-egy gyermekcsoport műsorral, ajándékkal kedveskedik az
időseknek (Öregek napja, Márton nap, Karácsony, Zöldág-járás).
Általános Iskolával
- Az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása,
érdeklődés egymás munkája, problémái, eredményei iránt.
- Szakmai tanácskozások, megbeszélések, előadások elsősorban alsó tagozatos
nevelőkkel.
- Az iskolába kerülő gyermekekről augusztus végén tájékoztató beszélgetés a
tanítónőkkel.
- Az iskolai tanévnyitóra néhány 8. osztályos tanuló és 1-2 óvodapedagógus kíséri át
az iskolába készülő gyerekeket.
- Kölcsönös látogatások:
- óralátogatáson az óvónők figyelemmel kísérhetik volt óvodásaik fejlődését,
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- a leendő elsősök meglátogatják az iskolát, ismerkednek az iskolai élettel
- ovi-suli rendezvények, melyre szülők, óvónők kísérik át a gyerekeket
- az alsó tagozatos nevelők nyílt napokon ismerkedhetnek a nagycsoportos
gyermekekkel, az óvodai életükkel.
- Karácsonykor és március 15-én az iskola növendékeivel együtt ünnepelünk az óvoda
aulájában.
- Félévkor (januárban) a nagycsoportos szülői értekezleten az általános iskolák
igazgatói és a leendő első osztályos tanítók tájékoztatják az iskolába készülő
gyerekek szüleit pedagógiai elképzeléseikről, az iskolába lépés körüli teendőkről.
- Az iskolába kerülő gyermekek életútjának, fejlődésének nyomon/után követése,
egymásra épülése.
Logopédussal
A gyermekek logopédiai ellátása az óvodában történik. A logopédus heti kettő napot
tölt az intézményben, ezért a kapcsolat közvetlen, személyes.
A kapcsolattartás formája kiterjed:
- a gyermek beszédfejlődésével kapcsolatos
- a gyerekek fejlesztésével, foglalkoztatásával összefüggő feladatokra
- a gyermekek óvodában történő fejlesztésére
A logopédus rendszeres kapcsolatot tart a gyermekek érdekében az
óvodapedagógusokkal, szülőkkel, eseti kapcsolatot a működéssel kapcsolatban az
óvodavezetővel.
Pedagógiai Szakszolgálatokkal (Nevelési Tanácsadó és Szakértői Bizottság)
- A nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság munkatársai segítséget nyújtanak a
nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi vizsgálatához.
- Segítséget adnak a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, figyelemmel
kísérik óvodán belüli fejlődésüket.
- Nevelőtestületi értekezleten megválaszolják felmerülő kérdéseinket, lehetőséget és
teret adnak szakmai problémák megvitatására.
Hétszínvirág Óvodával
- Óvodai szünetek, nevelés nélküli napok alkalmával az óvodai ellátást a Hétszínvirág
Óvoda biztosítja.
- Közös programok szervezése
- Közös értekezletek szervezése
Kultúrházzal
- Közös programok szervezése (különféle rendezvényeken az óvodások fellépnek,
gyermeknapon meglepik óvodásainkat)
- Különböző rendezvényeinkhez termet biztosítanak számunkra (szakmai előadások)
- Kiállításaikat a gyermekekkel megtekintjük.
- A könyvtár látogatása a gyermekekkel.

- 25 -

Fenntartó önkormányzattal
- Az óvodavezető tanév végi/eleji beszámolója
- Az óvodavezető részvétele a bizottsági, testületi üléseken, vezetői értekezleten
- Egyéni megbeszélések
- Képviselő-testület intézményi bejárása
- A képviselő-testület tagjainak meghívása ünnepélyekre
- A polgármester meghívása a tanév eleji szülői értekezletre, ahol az aktuális
helyzetről, beiratkozók létszámáról, összetételéről személyesen nyerhetnek
információkat.
- A polgármester meghívása a közös karácsonyi ünnepre, ahol az óvoda összes
gyermekével ünnepelhetnek.
- A polgármester meghívása évzárókra, nagycsoportosok búcsúztatására.
- A fenntartóval lévő hivatalos kapcsolatot szeretnénk ember közelibbé,
személyesebbé tenni, kibővíteni olyan elemekkel, ahol közvetlenül találkozhatnak az
óvodás gyermekekkel:
 Egyik csoport Márton napi köszöntése az önkormányzatnál, a polgármester, a
képviselők, a hivatal dolgozóinak meghívása.
 Szülői közösség által rendezett jótékonysági bálokra a polgármester,
képviselők meghívása.
 Egyik csoport tavaszi köszöntése, „Zöldág-járás” az önkormányzatnál, a
polgármester, a képviselők, a hivatal dolgozóinak meghívása.
 A bevezetett hulladékgyűjtésben, (papír, PET palack) felhívás az
önkormányzati dolgozók, a képviselők, a polgármester tevékeny részvételére.
- HH és HHH gyermekek listájának egyeztetése a hatósági irodával
- Óvodás gyermekek igazolatlan hiányzása esetén értesítés a Családsegítő Központ
és a jegyző felé
- Tanköteles gyermekek óvodai szakvéleményének megküldése a jegyzőnek,
amennyiben további 1 évig az óvodában maradnak
Várpalotai Járási Hivatallal
- Az intézményvezető a tanköteles gyermekekről listát küld
- A szülőket kötelezik a vizsgálati időpontok betartására
- A szülőket kötelezik a szakértői vizsgálaton való megjelenésre
Kisebbségi önkormányzatokkal
- Roma és német kisebbségi önkormányzati vezető meghívása a tanév eleji szülői
értekezletre, megtapasztalhatják az óvodánkban folyó munkát.
- Kisebbségi napokon óvodásaink műsorral lépnek fel (december - roma nap, január német kisebbségi nap).
- Decemberben ajándékműsorral lepi meg óvodásainkat a német kisebbségi
önkormányzat.

Civil szervezetekkel
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- Kertbarát kör: kiállítások megtekintése, közös kertészkedés felajánlása a
gyerekekkel
- Lovas egyesület: gyermekek lovagoltatása, majálisukon az óvónők vállalják az
arcfestést
- Berhidáért Egyesület: ”mindenki karácsonyfájára” díszek készítése és felhelyezése
a gyerekekkel
- Süni Óvodáért Alapítvány: támogatja óvodánk rendezvényeit vagy eszközök
beszerzését.
Egyházzal
Igény esetén nevelési időben lehetőséget biztosítunk a katolikus és a református
hitoktatásra.

IV. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK EGYÉNI
FEJLESZTÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE
„ A gyermekek fejlődése szempontjából
döntő fontosságú, hogy érezze
nem csak szeretik, hanem olyannak
szeretik, amilyen.”
(Hermann Alice)

INKLUZÍV NEVELÉS, INTEGRÁLT NEVELÉS
Óvodai nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk befogadó (inkluzív), másságot
elfogadó óvodai környezetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
életminőségének javítására, beilleszkedési esélyük növelésére, szocializációjuk
segítésére.
Célunk, hogy a gyermek érje el az önmagához képest, a képességeinek,
készségeinek megfelelő, lehető legmagasabb fejlettségi szintet, mely a számára a
legoptimálisabb iskolaválasztást eredményezheti.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
 különleges bánásmódot igényel
o sajátos nevelési igényű,
o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
o kiemelten tehetséges
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
Inkluzív nevelésre vonatkozó elveink
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A gyermeknek joga van, hogy a nevelési intézményben, biztonságban, befogadó,
előítélet mentes egészséges környezetben nevelődjön.
A gyermek hátrányos megkülönböztetés nem érheti akár különleges bánásmódot
igényel, akár hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
A befogadó környezet megteremtésével az esélyegyenlőtlenségek csökkentése
mellett a kialakult előítéletek lebontására, és az újabb előítéletek megelőzésének
kialakulására való törekvés.
Az egyénre szabott segítségnyújtás során a szokásos differenciálástól eltérő,
nagyobb mértékű egyéni differenciálás.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének érdekében a szoros
személyes kapcsolattartás az érintett gyermek családjaival a segítő, speciális
szakemberekkel.
Fokozott figyelem a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik esetében
az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartása.

Óvodapedagógus feladatai:
- Tolerancia,
nyitottság,
elfogadó
attitűd,
empátia,
szeretetteljesség,
következetesség.
- Egyéni szükségletekhez igazodó differenciálás, megfelelő módszerek
megválasztása.
- Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése.
- A segítségnyújtás lehetőségeinek és mértékének megismertetése az óvoda
dolgozóival, szülőkkel, csoporttársakkal.
- A szülőkkel való szoros kapcsolattartás során: segítő tanácsadás.
- Együttműködés, kapcsolattartás a gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal,
logopédussal, védőnővel, családgondozóval.
- Önképzés, továbbképzés a speciális feladatok érdekében.

1. Sajátos nevelési igényű gyermek
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Óvodánk felvállalja a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált együttnevelését a többi gyermekkel egy
csoportban. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének
felvállalását erősíti pedagógiai programunk filozófiája. A gyermekek speciális
fejlesztését külső szakember (gyógypedagógus) bevonásával biztosítjuk.
Óvodai nevelésünkben a fogyatékkal élő gyermeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. A fejlesztés rövid távú céljait minden
esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai–orvosi–pszichológiai komplex
vizsgálat diagnózisára, javaslataira építjük.
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak
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megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
biztosítjuk gyógypedagógussal, az SNI típusának és súlyosságának megfelelően.
Óvodánkba felvehető gyermekek sérülésmértékét illetően (a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján):
- mozgásszervi
- érzékszervi
- enyhe értelmi
- beszédfogyatékos
Általános elvek
- A sérült kisgyermekek harmonikus személyiségfejlődését, eredményeit, erényeit,
sikeres próbálkozásait értékelő, másságát elfogadó környezet segíti.
- A sérült gyermek iránti elvárást sérülésének jellege, súlyosságának mértéke
határozza meg.
- Sérült kisgyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet,
ennek felismerése és gondozása kiemelt feladatot jelent.
- Sérült gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására
törekszünk. Ki kell alakulni az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az
önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek.
- A különleges gondozási igény kielégítését specifikus módszerek, terápiák, speciális
eszközök segítik. A segédeszközök elfogadtatása, használata és megőrzésére
nevelés folyamatos feladat.
- A nem, vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos
fejlesztésével bővülnek a kompenzációs lehetőségek.
- A fejlesztés rövid távú céljait, minden esetben a fejleszthetőséget tükröző szakértői
vizsgálat javaslataira kell építeni. A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus,
taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd–és nyelvi
készségek fejlesztését, a sérülés típusának megfelelően más–más terület kap
nagyobb hangsúlyt.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál
pedagógiai célokkal megegyezőek, csupán az egyéni állapottól függően térnek el
attól. Speciális részcélokkal egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes
területeken korlátozott gyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így
tevékeny tagjává váljanak környezetüknek, majd később a társadalomnak. Célunk a
megfelelő érzelmi biztonságon túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely
figyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a
speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, a
szociális, értelmi érettség kialakítása, az akadályozottság, hátrány leküzdésének
késztetésére, a pozitív személyiségjegyek, képességek megismertetésére.
Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszerv rendszer
veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és
maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik
a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt
meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe.
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A jelentősen eltérő kóreredet - végtagredukciós fejlődési rendellenességek és
szerzett végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás
utáni mozgás-rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást,
mozgáskorlátozottságot okozó kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző
kórformák - és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést
mutat.
Óvodapedagógus feladatai
- a speciális, egyénre szabott eszközök használatának megtanítása,
- ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet sokrétű megismertetése,
- az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése,
- a megtanult mozgások alkalmaztatása,
- az önállóság kialakítását segítő akadálymentes közlekedés biztosítása
- a megfelelő mozgás- és élettér biztosítása, mindig szem előtt tartva az önállóságra
nevelés elvét.
Kiemelt feladat a mozgásnevelés, amelyet főként a teljes óvodai nap folyamán
adódó változatos, természetes helyzetekben valósítunk meg. Kapcsolatot tartunk a
gyermekkel foglalkozó gyógypedagógussal, konduktorral.
Látássérült gyermek
A látássérült gyermek a nevelés-oktatás szempontjából (integrálhatóan nevelhető)
vak, aliglátó és gyengénlátó lehet.
Óvodapedagógus feladatai
- A közösséghez való alkalmazkodás, a viselkedési formák megtanulásának
elsegítése.
- Önkiszolgálás terén életkorának és sérültségének mértéke szerinti önállóságra
nevelés.
- A tárgyak és helyük megismertetése, környezetük valósághű megismerése.
- Megfelelő játék, játékidő, játékeszközök biztosítása.
- Biztonságos téri tájékozódás kialakítása.
- A rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és kéz tisztán tartása.
Vak gyermeknél: az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz
érzékelés, mozgás- ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztése.
Aliglátó gyermeknél különösen: a látásmaradványok megőrzése, intenzív fejlesztése.
Gyengénlátó gyermeknél: a látásmaradványok használatának megtanítása,
mozgáskoordináció, mozgásbiztonság fejlesztése, kézügyesség fejlesztése, a
környezet vizuális megismertetése. Térbeli tájékozódás elősegítése a látás
felhasználásával.
A gyermek tevékenységei
- A közösségi élet, óvodai tevékenységeknek aktív részese, a többi gyermekhez
hasonlóan, ami segíti a szocializációban, érzelmi életének, képességeinek
fejlődésében.
- A játék különböző fajtái, ami tág lehetőséget ad a hallás, tapintás, szaglás, íz
érzékelés, mozgás- ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Fejlődnek
az értelmi képességek: bővül a gyerek szókincse, tartósabbá válik figyelme,
emlékezete, szélesedik érdeklődése, gazdagodik érzelmi világa.
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- Mozgás - kiemelten fontos a testkultúra
megelőzésében, helyes testtartás megtanításában.

kialakításában,

tartáshibák

Ép értelmű, hallássérült gyermek
Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - gyermekek a beszédtartományban mért
hallásszintek enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, középsúlyos esetben 45-65
dB, súlyos esetben 65-90 dB hallásveszteséget mutatnak. A nagyothalló óvodás
korú gyermekek az emberi beszédhang, a környezeti hangok korlátozott felfogására,
differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, általában spontán (hallókészülék
segítségével), esetenként azonban csak speciális segítséggel indul meg.
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata - a korai pedagógiai
és audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapozása,
megindítása, fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza,
hogy a gyermek az óvodába lépés időszakában milyen beszédmegértési,
beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a hallásállapottól és a beszéd kialakulását
egyénenként is nagymértékben és eltérő módon befolyásoló egyéb tényezőktől
(például mentális állapot, szociokulturális környezet stb.).
Óvodapedagógus feladatai
- hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása,
- a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése,
- a beszédértés,
- a szókincsfejlesztés,
- a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése,
- a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló
gyermekek különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket
körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött
alkalmazása, szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő
egyéb eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér
bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében
megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe
be kell vonni a hallássérült gyermeket.

Enyhe értelmi fogyatékos gyermek
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem
fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal
való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények,
tapasztalatok és viselkedésminták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél.
Hatékony fejlődést csak az intenzív gyógypedagógiai megsegítéssel érhetünk el.
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Integrált óvodai nevelés keretében rendszeresen gondoskodnánk a folyamatos
gyógypedagógiai megsegítésről.
A fejlesztésük egyéni fejlesztési naplóban rögzített egyéni tervekkel történik,
speciális eszközökkel és módszerekkel.

Beszédfogyatékos
A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája,
ill. a beszédhibához csatlakozó tanulási, és/vagy magatartási zavara miatt, eltérően
fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek
gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a grammatikai
fejletlenségben nyilvánul meg.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó
intenzív, komplex nevelési környezetben valósulhat meg. A sérült beszédfejlődés,
beszédzavar nagyban befolyásolja a gondolkodás és az ismeretszerzés minőségét,
aminek következménye lehet az egyenetlen értelmi fejlődés és a diszharmonikus
személyiség, mely indokolttá teszi a szakszerű, személyre szabott segítségnyújtást.
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a
vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása
(dislexia-prevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segíti az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérésében.
Az óvodapedagógus feladatai:
- a probléma észlelése (szűrés)
- szülők tájékoztatása
- megfelelő szakember (gyógypedagógus, logopédus) megkeresése
- szakvizsgálat kezdeményezése
- az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése (az egyéni fejlesztési
terv szerinti differenciált foglalkozás)
- gazdag nyelvi környezet biztosítása
- a gyermekhez intézett közlései csökkentett beszédtempóban hangozzanak el
- egyéni haladás ütemének biztosítása
- a kifejezési formák spontán megnyilatkozásainak elfogadása
- a gyermek kommunikációs képességének fejlesztése
- nyelvi zavarok fejlesztése
- beszédértés fejlesztése, beszédészlelés fejlesztése
- artikuláció fejlesztés előkészítése
- mozgás-ritmus-beszéd összerendezésének fejlesztése
- mozgásfejlesztés- testtudat kialakítás, téri tájékozódás, mozgáskoordináció,
nagymozgások és finom motorika, lateralizáció fejlesztése
2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
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közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Hátterében részképesség zavarok, kórosan felfokozott mozgástevékenység vagy
kóros aktivitászavar, figyelemzavar, pszichikus funkciók kialakulatlansága,
fejletlensége, vagy mindezek halmozódása áll.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési meglassúbbodásának általános
jelei:
- A gyermek érzékenyebben reagál meteorológiai változásokra
- Fáradékonyabb az átlagosnál, nehezebben tűri a zajokat, nehezebben viseli a
várakozási és egyéb feszültséget
- Gyakran igényli a pihenést, szünetet, egyedüllétet
- Fokozottabb szüksége van a tevékenységeket meghatározó állandó keretekre,
érthető és követhető szabályokra
- Indulatkitörések jellemzik
- A tulajdonnal szembeni destrukció (tör-zúz)
- Nehezített a társas beilleszkedése, kapcsolódása.
Az óvodapedagógus feladatai:
- Egészséges énkép és önbizalom kialakítása
- A kudarctűrő képesség növelése
- Önállóságra nevelés
- Sikerélményhez juttatás
- A kortársakkal való együttműködés elősegítése
- Érdeklődési terület feltárása, a spontán fejlesztési lehetőségek megtalálása, a
változásokra való előzetes felkészítés
- Korlátok felállítása, határozottabb, hangsúlyosabb nevelés, türelem, kitartás
- Tudatos figyelem a fejlesztendő képességterületekre (nagymozgás,
egyensúlyérzék, téri tájékozódás, percepciófejlesztés, testséma, finommotorika,
rész-egész viszonya, auditív figyelem és emlékezet, vizuális figyelem és emlékezet,
keresztcsatornák, szem, kéz koordináció, laterialitás, ritmus).
3. Kiemelten tehetséges gyermek
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy
speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető
benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Mi a tehetség? „A személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség
magasabb szintűvé alakítását”.
Tudjuk jól, hogy az óvodás életkor még nem igazán alkalmas a tehetség
megnyilvánulására. Ugyan vannak jelek, melyek utalhatnak arra, hogy a kisgyermek
képességei kiemelkedőek, de a tehetség valódi megjelenése az iskoláskorra vagy
még
későbbre
tehető.
Néhány esetben azonban az óvodai nevelés során is, bizonyos jelek alapján a
tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat.
Tudjuk, hogy a zenei képesség, a kézügyesség már ilyen kis korban egyértelműen
felismerhető, de egyéb területeken is, mint pl. sport, matematika felfedezhetünk
tehetséges gyermekeket csoportjainkban.
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Az óvodai nevelés során a kreativitás az a képesség, amely legszembetűnőbben a
játékban ismerhető fel. Az ilyen gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a
megszokott szabályok szerint cselekszik, az eredmény mégis fantasztikus.
Mit teszünk, ha kiemelkedő képességű gyermek van a csoportunkban?
A tehetséges gyermekek kiválasztásának akkor van értelme, ha fejlesztésüket előre
megtervezzük, szervezzük és vállaljuk. Nálunk ezen a területen nem működik külön
nevelői csoport (munkaközösség…). Délutáni foglalkozások (szakkörök) keretében
viszont van lehetőségünk a kiemelkedő képességek fejlesztésére (tánc, zene, sport,
kézműves foglalkozások). A szakköröket vezető pedagógusok tervezés alapján
végzik fejlesztő munkájukat. Módszereink megegyeznek a mindennapi munkánk
során alkalmazott módszerekkel. A többletet a tevékenységek tartalma, az
alkalmazott újszerű technikák jelentik, miközben a gyermek előzetes ismereteire,
tapasztalataira építünk.
Alapszabálynak tekintjük, hogy hagyjuk a gyermeket önállóan alkotni! Dicsérjük,
újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk, segítjük, hogy
elképzeléseit megvalósítsa. A képességeit fejlesztő (továbbfejlesztő) feladatokkal
bízzuk meg! A különleges, fejlesztendő területek mellett természetesen fontosnak
tartjuk az átlagos képességek, az egész személyiség további és tudatos fejlesztését
is.

GYERMEKVÉDELEM
„Nézz hosszan egy gyermek arcra,
és látni fogod: ha van sors,
hát nagyon korán elkezdődik.”
(Ancsel Éva)
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
Célja:
- Azon körülmények felderítése, amelyek az óvodás gyermekek fejlődését
veszélyeztetik, hátrányosan befolyásolják
- Pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzése, ellensúlyozása
- A szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása
- Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedés kezdeményezése
Az óvoda a probléma megelőző gyermekvédelem egyik első, legfontosabb „jelző”
intézménye, ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik, itt elérhetők,
befolyásolhatók, családjukkal, környezetükkel a kapcsolat folyamatos. A pedagógus
ismerje meg a gyermek személyiségét, családi hátterét, környezetét.
Feladatok:
- Munkatervet készít a munkájáról nevelési év elején. Nevelési év végén
beszámol a munkájáról.
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Hátrányos és veszélyeztetett gyermekek kiszűrése csoportonként az
óvónőkkel
Többszöri családlátogatás, nevelési segítség, tanácsadás
Szülők figyelmének felhívása a gyermek fejlődésére
Egyéni fejlesztő foglalkozások
A gyermek nevelési tanácsadóba irányítása
Javaslat egészségügyi ellátás igénybevételére
Javaslat megfelelő szakember igénybevételére (fejlesztőpedagógus,
logopédus, gyógypedagógus)

Szülő kérelmére, vagy beleegyezésével javaslat a gyermek átmeneti gondozására
Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős intézkedést kezdeményez, együttműködik
a Családsegítő Központtal. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot
ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal, (védőnő, gyermekorvos,
családsegítő központ, rendőrség, ügyészség, bíróság).
1. Általános megelőző gyermekvédelem:
A családban élő és ott eredményesen nevelhető gyermekek védelme, amely
lényegében egy gyermekjóléti rendszer. Felöleli a gyermekek fizikai, szellemi,
erkölcsi, valamint munkára nevelésének valamennyi területét.
2. Speciális gyermekvédelem:
Része az általános gyermekvédelemnek. Tevékenysége a már bekövetkezett bajok
orvoslására, a veszélyeztetett helyzet megelőzésére, és az utógondozására
összpontosul.
Gyermekvédelem célja:
- megelőzés
- gondozás
- utógondozás
Feladata:
- A kiskorúak egészségi, szellemi és erkölcsi
megelőzése
- Veszélyeztető okok feltárása
- Veszélyeztetett gyermek védelme és nevelése.

veszélyeztetettségének

A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGEK
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A szociális körülményeket tekintve a hátrányos helyzet a következőkből
adódik:
- a családi mikrokörnyezet gondjaiból (HH és HHH)
(rossz
lakáskörülmény,
alacsony
iskolázottság,
alacsony
jövedelem,
munkanélküliség, szegénység, alkoholizmus, kulturális helyzet, tartós betegség,
hiányos táplálkozás, egészségtelen életmód, testi-lelki bántalmazás, család
magatartása – bűnöző, erkölcstelen)
- lakókörzet, utca negatív hatása
- csonka családban felnövő gyermek
Hátrányos helyzetű
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy
a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az
Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül
12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli,
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra –
megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását.
Feladataink:
- a gyermek és körülményeinek megismerése, regisztrálása, folyamatos követése
- megállapítani, hogy képességei kibontakozásában elsősorban mi akadályozza
- meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét
- a fentiek alapján a gyermek és szülő (gondviselő) érdeklődésének, képességének
megfelelő közös út keresése, amely a gyermeket segíti és épülését szolgálja.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
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- családlátogatás, szülői kérésre fogadó óra, szülői konzultáció óvodapedagógussal,
intézményvezetővel, gyermekvédelmi felelőssel, rendszeres kapcsolattartás a
szülőkkel
- szülőknek tartott előadásokkal (gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat
vezetője, pszichológus, szakmai előadók)
- rendszeres egészségügyi felügyelet (védőnő, fogorvos, gyermekorvos)
- gyermekek fejlesztése, differenciált egyéni bánásmód érvényesülése
- délutáni ingyenes fejlesztő és tehetséggondozó szakkörök biztosítása a középsőés nagycsoportosoknak (dokumentálás)
- ingyenes étkezés biztosítása
- SNI gyermekek fejlesztése szakvélemény alapján gyógypedagógussal
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése az
óvoda fejlesztőpedagógusával
- szülők felvilágosítása a lehetséges kedvezményekről, a szociális hátrányok
mérséklésére szolgáló támogatási lehetőségekről.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára egyéni fejlesztési terv készítése, a
gyermek fejlesztése (a fejlesztőpedagógus segítségével), és fejlődési napló
vezetése.

A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Céljai
Az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok gyermekeinél
jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. Minden lépés a halmozott és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő - a beiskolázhatóságot
biztosító - fejlődését szolgálja. Ennek részterületei:




a szociális hátrányok kompenzálása
az intézményi kapacitások fejlesztése
a pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs
hajlandóság erősítése

A szociális hátrányok kompenzálása
A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti
a család, a szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. E helyett
mélyebb együttműködésre törekszik a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti
szolgálattal, a fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más
intézményekkel. Az óvoda csak a nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül
akadályozó tényezők felszámolása terén bír hatékony eszközökkel.
Az intézményi kapacitások fejlesztése
Az esélyegyenlőségi intézkedések megvalósításának legfontosabb feltétele az
emberi erőforrások biztosítása. Épp ezért lényeges célterület a belső fejlesztés. Ez
alatt részben az óvodai dolgozók felkészültségének, tájékozottságának javítására
gondolunk. Ennek eleme például a kötelező és választható továbbképzések
szervezése, a belső kommunikáció javítása, stb. Másrészt része a hatékony és a
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teljesíthető munkamegosztás kialakítása, valamint a motiváció erősítése, a
konfliktusok kezelése, a kiégés veszélyének kezelése.
A pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innováció erősítése
Az egyéni-fejlesztési feladatok a pedagógiai munka egészére, tehát nem csak a HH
és HHH gyermekek fejlődésére vannak hatással. Valamennyi gyermek jobb
szolgáltatást kap. A nevelőtestület tagjai és az intézmény dolgozói számára is
erkölcsi, szakmai elismerés érhető el.
Feladatok
1. Szervezési feladatok





Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet választunk,
amely biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos
eloszlását)
Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása

2. Nevelőtestület együttműködése



esetmegbeszélések
hospitálások

3. Pedagógiai munka kiemelt területei







Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis)
Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés,
beszéd észlelés fejlődésének elősegítése)
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés (az intézményes nevelésbe illeszkedés
elősegítése, bizalom, elfogadás, együttműködés)
Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, gondozás,
táplálkozás, testmozgás)
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire
támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene
felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei)

4.
Gyermekvédelemmel,
az
egészségügyi
segítségnyújtással kapcsolatos munka




ellátással,

szociális

Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése,
regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet,
ortopédia - vizsgálatának) kezdeményezése, megszervezése
Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő
partnerekkel kialakított közös programok)

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal


Családsegítő Központ (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása)
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Védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai
képességgondozással kapcsolatos tanácsadás)
Szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv
közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és
biztosítása)
Az esélyegyenlőségi terv részeként szükségesnek tartjuk a berhidai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével a kiemelt szintű kapcsolattartást.
A kapcsolattartás színterei:
- Meghívás ünnepségekre: Süni nap, Karácsony, Évzáró
- Az aktuális problémák, észrevételek megbeszélése alkalomszerű
összejövetelek során.

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása








Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek
megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának
megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az
alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása)
Fejlettség szerinti beiskolázás
Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a
halmozottan hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési
igényűvé minősítéssel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) támogatása
Az érintett iskolával közös óvoda - iskola átmenetet segítő nyílt napok,
esetmegbeszélések, közös programok
A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első
évében

7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés








Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel
A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
Rendszeres tájékoztatás (fogadóóra) a gyermekek fejlődéséről, az egyéni
fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak
megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása (nyílt
napok) a foglalkozásokon
Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a
család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család
erőforrásainak feltárása
Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl. családi nap,
kézműves délután, karácsony, anyák napja, évzáró stb.

F. Várkonyi Zsuzsa szavaival élve:
" A pedagógia pályán csak az érhet el tartós sikereket, aki elfogadja az alaptételt:
a szülőt legfeljebb megnyerni lehet bizonyos dolgokra, kényszeríteni sohasem."

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
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„Csinálj bármit, ami nyitogatja szemét, eszét,
szaporítja tapasztalatát, ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.
(Varga Domokos)

JÁTÉK
A játék az óvodás korú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s
így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, a gyermek tudatos fejlesztése
érdekében.
A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermek
elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon,
hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.
Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva, olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a
gyermekben a játék folyamatában, ami később az iskolába való beilleszkedését
nagymértékben elősegíti.
A játék tudatos felhasználása azt is jelenti, hogy azokat a sajátosságokat fejlesztjük
ki, erősítjük, amelyek által hatását kifejti: a játék önkéntességét, a játékban a
gyermek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását.
A gyermek aktív, önálló játéka lehetővé teszi személyiségük legátfogóbb, sokoldalú
fejlődését.
Igen fontos, a társukkal való együttjátszás kialakítása, a játékon belüli önállóság a
másik
gyerek
játékainak
tiszteletben
tartása,
kezdeményezőképesség
kibontakoztatásának lehetősége, vagy olyan tulajdonságok szükségessége, mint a
mások mozgósításának képessége, vagy az alá-fölérendeltségi viszonyok
önkéntes kialakítása egy-egy játék szituációban.
A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan
benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a
pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó
tevékenységgé.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő
és az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a
játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható
társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az
óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok
kialakulását is.
Meg kell tanítanunk a gyerekeket játszani, meg kell mutatni az eszközök helyes
használatát. Ez nem csak a kiscsoportban a feladatunk, hanem a csoportba újonnan
érkező gyerekeket is meg kell ismertetnünk a játékszerekkel, azok rendeltetésszerű
használatával.
Hiszen, nagyon sok kisgyerek (főként a hátrányos helyzetűek), az óvodában
találkoznak először konstruáló játékok zömével, illetve a többi játékformával (gyakorló
játék, szimbolikus szerepjáték és szabályjátékok).
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A játékfejlesztés folyamatában a gyakorló játéktól a szimbolikus szerepjátékig
próbáljuk eljuttatni a gyerekeket.
Kiscsoportban (de még sok nagycsoportos, főleg hátrányos helyzetűek),
gyakorlójátékot játszanak.
Itt kezdjük megalapozni a később kialakuló szimbolikus szerepjátékot, konstruáló
játékot, szabályjátékot.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az
élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus
feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával,
támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
Az óvodában előtérbe helyezzük a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentősége megmutatkozik a napirendben, az időbeosztásban és a játékos
tevékenységszervezésben.
A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia
kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda
és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt,
eszközöket és élményszerzési
lehetőségeket biztosítson a különböző
játékformákhoz.
Mindezekhez megfelelő számú játékra, mesekönyvre, konstruáló játékokra, stb. van
szükségünk, valamint arra, hogy megfelelő készletünket felújítsuk, kiegészítsük.
A játék biztosítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a családot is
meggyőzzük a játék jelentőségéről, és az otthoni szabad játék biztosításáról,
irányítása helyes módjairól, illetve szükséges feltételeinek megteremtéséről.
Meg kell értetnünk a szülőkkel, hogy a gyermek fejlődése szempontjából mit jelent a
játék, hogy ez a gyermek számára nem pusztán szórakozás és időtöltés, hiszen a
játék során felszabaduló pozitív élmények, tapasztalatok felerősítik a játék
személyiségfejlesztő hatását.
Ezért a játék kiemelt jelentősége az óvodánk napirendjében, időbeosztásában is
megmutatkozik, vezető szerepet játszik.

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK
A művészet megismertetése, megszerettetése már az óvodáskorban elkezdődik. Az
óvodapedagógus feladata, hogy megteremtse a feltételeket a különböző művészeti
tevékenységek gyakorlására. A művészet nem más, mint a világ megismerése
sajátos nézőpontból, egyéni művön keresztül.
Az alkotó gondolkodás, cselekvés kreativitás kialakítása a művészeti tevékenységek
legfontosabb feladata.
Az óvodában a gyerekek számára biztonságos, oldott légkört, nagy mozgásteret,
igényes környezetet, megfelelő eszközöket kell biztosítani, kreativitásuk
kibontakozásához.
Fontos felkelteni a gyerekekben az ábrázolás anyagaival való tevékenység vágyát,
éneklésre, táncolásra való igényt, illetve a vers és mese iránti érdeklődést.
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Biztosítani kell élményeik, fantáziájuk megfigyeléseik megjelenítésének lehetőségét.
Érzéseiket, gondolataikat a játékban ének-zenében, rajzolásban fejezzék ki. A
tapasztalatszerzés, a természet megfigyelése is alapvető feladat.
Minél több eszközzel ismerkednek meg a gyerekek, kifejezésmódjuk annál
gazdagabb lesz. Saját magukkal, szűkebb és tágabb környezetükkel kapcsolatos
ismereteik megjelenítésére, rajzolás, festés, plasztika mintázás során is lehetőségük
van.
Az óvodai környezetük alakításában is tevékenyen vegyenek részt.
Lehetőséget kell adni, a műalkotásokkal való találkozásra. Ez művészeti albumok
nézegetésével, és helyi alkotók kiállításainak megtekintésével valósul meg.
Művészeti tevékenységet a nap folyamán bármikor, kedvük szerint végezhetnek a
gyerekek.

VERSELÉS, MESÉLÉS
"A vers nem egyéb, mint az ének, vagy a tánc természetét követő beszédforma"
(Berzsenyi Dániel)
A verselés, mesélés összefonódik az anyanyelvi neveléssel, zenével, énekkel,
mozgásos játékokkal.
Már 3-4 éves korban megjelenik a hallgatott mesélés, mely élményt nyújt a
kisgyermek számára. Az élmény érzéki benyomásokból támad, érzelmi állapotokat
hoz létre.
Az érzelmi biztonság megadásának az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos
eszközei a játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek
ritmusukkal, a mozdulatok és a szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi
élményeket nyújtanak. A mese és a vers mindig többről szól, mint amennyit szavakkal
kimond. A mese a legtágabb értelemben tanít.
A magyar népköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek
érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A
mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi
belső világ legfőbb érzelmi viszonyait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
A népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, világképe teljes világmagyarázat, oldja
a szorongást. Életkorilag megfelel az óvodás gyerek szemléletmódjának,
világképének.
Visszaigazolja szorongásait, feloldást és megoldást kínál számára a tárgyi világot is
megelevenítő szemléletmódja, az ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe
a csodákkal, ráébreszt a pszichikus realitásra és a külvilág megismerésére.
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játékhoz hasonlóan belső képvilágot jelenít meg. A gyermeki
élményfeldolgozás formája ez.
A gyermek saját vers és mese alkotása annak mozgással és / vagy ábrázolással
történt kombinálása az önkifejezés egyik módja.
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A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális
higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
Az óvodában a népi, a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
Feladatunk, hogy a gyerekek hozzájussanak az irodalomhoz, közvetítőként kell az
óvodapedagógusnak fellépni. Az együttlétet a felnőttel a fejből mesélés teszi
lehetővé. A nap folyamán bármikor, lehetőséget kell adni a versmondásra, mesélésre.
Fontos szerepe van az ismétlésnek, biztonságot nyújt a „már ismerem” tudata.
Legyen kedvenc mese, vers a csoportban, ez a szabad választás alapja.
Feladatunk nem a szövegek megtanítása, hanem a vers és mesemondás
folyamatának élvezetessé tétele. Szokásalakítás: a mesehallgatás körülményei
mindig ugyanolyanok.
Feladatunk a szövegértés, szövegalkotás elősegítése, a mesékről, a szereplőkről
való beszélgetéssel.
Óvodánkban az életkori sajátosságoknak megfelelő mondókák, versek, mesék
kiválogatása a gyerekek közvetlen környezetéhez, a természet jelenségeihez,
állatokhoz, ünnepekhez kapcsolódva történik. Minden óvodapedagógus saját mese,
vers összeállításból (éves terv) dolgozik. Ez lehetővé teszi az egyediség, önállóság
megtartását az intézményi elvárásoknak megfelelően.
Az állatmesék, tréfás mesék mellett a tündérmesék elmondására is sor kerül.
Otthonról hozott meseélmények átadására, az új, népszerű mesék megismerésére és
meghallgatására is módot találunk. Az óvodán kívüli irodalmi élményeket is
feldolgozzuk. Nem célunk a TV, videó- és CD-nézése.
A gyerekek életkori sajátosságának a legmegfelelőbb az élőszóban mondott
mese.
Célunk, felkelteni a gyerekek érdeklődését az irodalmi művek iránt. Váljon igénnyé a
mesélés, mesehallgatás. Mindennap mesélünk, s lehetőséget biztosítunk, hogy a
gyerekek maguktól is mesélhessenek, mondjanak verseket a nap folyamán.
Dramatizálni az ismert meséket szoktuk. Otthonról is elhozzák mesekönyveiket, s
együtt megnézegetjük azokat. Feladat, a könyv értékként való kezelése, óvása.
Óvodánkban, helyben irodalmi élményként bábszínház látogatásra van lehetőségünk.
Egy-egy alkalommal előadóművészeket is meghívunk.
Lényeges, hogy a nemzetiségi irodalmi alkotásokkal is találkozhassanak a gyerekek,
a roma irodalmi művek is legyenek elérhetőek.

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
„Ha nem ültetjük el a zene szép magvát a legzsengébb korban, később hiába
próbálkozunk vele: ellepte a lelkeket a gyom. Van e szebb hivatás,
mint az új kertbe az első jó magot vetni?”
(Kodály Zoltán)
A zenei élmény sajátos eszköz a környezet hangjainak jobb megismeréséhez. A zörej
és a zenei hang felfogása, pontos differenciált megfigyelésre szoktat és
ismeretbővítést jelen. Az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes
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játékok, a zenélés, örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétika fogékonyságát.
Felfedezik a dallam, a mozgás, a ritmus szépségét, a közös éneklés örömét. A
népdalok éneklése, a néptánc, a népi játékok, a hagyományok megismerését
szolgálják, tovább élését segítik elő. A gyermek a zene hatására érzelmileg
kiegyensúlyozottá válik.
Ének, dal, játék, pozitív érzelmi hatású, feloldja a belső feszültséget, különböző
érzelmeket kelt, biztonságérzete erősödik, alkalmazkodó képessége fejlődik,
mimikával, gesztussal fejezi ki érzéseit. A gyermek társas kapcsolatai játék közben
változnak, társait igényli, bátran közeledik hozzájuk. Fontosak a gyermek spontán
dúdolgatásai, maga alkotta dallamai, mert azok megnyugvást, érzelmi feszültség
levezetését jelenti. Az éneklés, mint módszer alkalmazható más oktatási területeken
is.
„Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások
fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés,
hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.”
A zenehallgatási anyag megválasztásánál gyűjteményünk nagy részét a magyar
népzene, komolyzene, más népek dalai és komponált dalok képezik.
A gyerekeket megismertetjük a német és a roma nemzetiségi dalokkal, játékokkal,
táncokkal (rendszeres táncos bemutatót tart a német kisebbség és hangszeres zenét
a roma közösség).
Fontos része az óvodai zenehallgatásnak, hogy minél több élőzenét hallgassanak a
gyerekek.
Az óvónők hangszeres játéka, iskolások, zeneiskolás gyermekek az óvodában
hangversenyt adnak. Nagy élmény ez az óvodás gyermekeknek, kitágítja, színessé
teszi az óvoda zenei nevelő munkáját, igazán gyermek közelbe kerül a dal, zenemű,
hangszer, melyek életre szóló rendkívüli hatást biztosítanak.
A zenehallgatás során a gyerekeknek lehetőségük van a hallott zene mozgások
kifejezésére, lerajzolására, lefestésére. A foglalkozások során a zene eszköz ahhoz,
hogy a gyermek felfedezhesse önmaga, és a világ kapcsolatát, félelmeit és érzéseit.
Célunk, hogy modern, mindig megújuló, haladó szellemű neveléssel harmonikusan
fejlődő gyermekek váljanak.
Az élő zene nélkülözhetetlen ebben az életkorban. A gyermekeknek éneket, dalt
előadó óvodapedagógus személyes közvetítésével hozza közel a művészi élményt.
Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás, ugyanúgy az óvodai mindennapok
része, mint a mesélés. Nap közben bármikor adódhat lehetőség mondókázásra,
közös játékra, egyéni éneklésre.
A zenei nevelésben a tanulás az utánzáson alapszik, a gyakori ismétlésekkel sajátítja
el a gyermek a zenei ismereteket (halk, hangos, gyors, lassú stb.).

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
"Oszd a szépséget, pazarold,
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szótlanul, számolatlan
Hallgatsz, megszólít: nézd vagyok,
S végül mindenből rád ragyog
ezernyi árnyalatban".
(Rainer Maria Rilke)
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képkialakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, esztétikus
tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség
fejlesztésének.
Mindezeket sokoldalú megfigyelésekkel, élményekre alapozottan bontakoztatjuk ki.
Az óvodáskorban a gyermek számára a rajzolás, a festés, a plasztikai alakítás is a
közlés igényéből fakad. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
A csoportszobában megteremtjük hozzáférhető módon, a biztonságra figyelemmel a
rajzolás, a festés, a gyurmázás, agyagozás, tépés-vágás, ragasztás, varrás, szövés,
batikolás, gyöngyfűzés, origamizás, fonalmunkák, barkácsolás lehetőségeit. Minél
több eszközzel ismerkednek meg, kifejezésmódjuk annál gazdagabb lesz,
eszközhasználatuk biztosabb. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos,
valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet
esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
E tevékenységekkel szívesen foglalkoznak a gyerekek. Biztosítjuk a próbálkozások
lehetőségeit, szükség esetén bemutatjuk az eszközök használatát.
A gyakorlási lehetőséget jól szolgálja a firkáláshoz és a festéshez egyaránt nagy
felület, és hozzá puha rajzeszköz, valamint vastag ecset és többféle színű festék.
A plasztikai alakításhoz leginkább az agyagot, gyurmát, vagy lisztgyurmát
használunk.
Az építés elemei igen változatosak lehetnek: a fakockától az egyéb építőjátékok
sokféleségéig. Az óvodába érkező gyermekeknek mintegy „felkínáljuk” a kifejezés
lehetőségét, majd kellő gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
Az ábrázolási tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva
segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és
rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és
annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását,
képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk,
igényességük alakítását.
A gyermekek számára álljon rendelkezésre: minél többféle természetes anyag,
termések, levelek, virágok, amit közösen gyűjtünk, megfelelő hely, eszköz az
elmélyült alkotáshoz.
A vizuális nevelés középpontjában a gyermek áll. A gyermek által alkotott építmény,
tárgy vagy rajz információkat hordoz a gyermek belső világáról. Ezért úgy fogjuk fel a
gyermek alkotásait, mint személyiségük egy-egy kivetített darabját, amelyben
érzelmeik, vágyaik, szorongásaik, fantázia és élményviláguk fejeződik ki.
Ez a személyes jelleg teszi lehetővé, hogy minél jobban igazodjunk a gyermek
adottságaihoz, fejlődési ütemükhöz, egyéniségükhöz.
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A 3-4 éves, vagy óvodába kerülő gyermeket először az anyagokkal, eszközökkel,
valamint a technikai kivitelezés lehetőségeivel ismertetjük meg. A 6-7 éves kor a
gyermeki önállóságot, a saját kifejezési módot, egy távolabbi cél érdekében történő
tevékenykedést tűztünk ki célul.
Lényeges az óvodában a műalkotásokkal való ismerkedés. Természetesen látnunk
kell, hogy a művek tartalmi mélységeit még nem értik meg, még akkor sem, ha mi
elmagyarázzuk.
Rájuk a szép szobor, épület, a tárgy vizuális megjelenésével, térbeli, formai, színbeli
minőségekben rejlő esztétikai értékeivel hat. Elsősorban ilyen élményt kell
nyújtanunk, mint a tavaszi virágba öltözött fák, szép épületek, egy kiállítás alkotásai
(kultúrházban kiállításokat rendszeresen megnézzük a gyerekekkel). A vizuális
nevelésnek még nagyon fontos feladata, az óvoda természeti környezetének
megismerése, a környezet alakítása, és a természet védelme, a rendezettségben
rejlő esztétikai értékek felfedezése, az ünnepek átélésének gazdagítása
tárgykészítéssel, kompozíciós készség fokozása, a térben való tájékozódás
felkeltése. Legyenek a szép iránt nyitottak, igényesek a környezetükre.

MOZGÁS
(torna, mozgásos játékok)
"Az emberi test, testtartás elődeink életében is az egyén meghatározó jellemzője
volt."
Városrészünkben kizárólag kertes családi házak épültek, ennek köszönhetően a
gyermekek sokkal több időt töltenek a szabadban intenzív mozgással, mint a
tömbházas környezetben élők. Mozgásigényük így jobban kielégített, de ez sajnos
nem jelenti azt, hogy kevesebb a rendellenes testtartású gyermek.
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, amelyet sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási formákkal, játékokkal segítjük elő. Ezzel biztosítjuk a mozgás és az értelmi
fejlődés kedvező egymásra hatását.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően
hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és 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 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
- 46 -

személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető
társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás –
fejlődésére.
A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos
tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden
napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek
számára lehetőséget biztosítunk. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő,
kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő
kihasználására.
A pedagógusnak és dajkának összehangolt munkára kell törekednie, a szülőket pedig
meg kell győzni a rendszeres mozgás fontosságáról. Figyelemmel kell kísérni a
gyermekek mozgásfejlődését, észrevenni és korrigálni a testtartási rendellenességet.
Szükség esetén feladatunk a szülő figyelmét felhívni, ha gyógytornászra van
szükség. Tekintve, hogy egyre gyakoribb a hibás testtartású gyermek, szükséges
lenne legalább heti 1 alkalommal gyógy-testnevelő alkalmazása.
Eszközkészletünk folyamatos bővítésére, korszerűsítésére törekszünk. Emellett
szükséges megteremteni a feltételeket a pedagógusok önképzéséhez:
- friss szakirodalom beszerzése,
- bemutató foglalkozások tartása, tapasztalatcsere.

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
"Itthon vagyok.
S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor,
nevét és virágát is tudom"
(Radnóti Miklós)

TERMÉSZETI – TÁRSADALMI VALÓSÁG MEGISMERÉSE
A természeti és a társadalmi környezet felfedezése, megismerése
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut,
amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz szükségesek. Megismerni a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj,
a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra
értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
Lehetővé tesszük a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Elegendő
alkalmat, időt, helyet, eszközt biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és
ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak
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alakítására. A gyermek kíváncsiságára és a tevékenységi vágyára építünk a
természeti és társadalmi valóság felfedezése során.
Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
Arra neveljük a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat, tartsa őket
tiszteletben (tolerancia).
A környezet felfedezését a négy évszak, annak változásai és történései foglalják
keretbe. Fontos az élményszerzés és a tapasztalás, a szabad természetben való
tartózkodás. A környezeti nevelést segíti a csoportszobában kialakított élősarok, ahol
minden évszakban megtalálhatók a gyermekek által begyűjtött dolgok (kavics, virág,
ágak, termések, magvak, hajtatott növények…)
A gyerekek családi házban laknak, így a növény- és állatvilággal, a kerti munkákkal,
állatok tartásával nagy részük otthon ismerkedik. Séták, kirándulások alkalmával
lehetőséget nyújtunk az állatok, növények természetes körülmények közötti
megfigyelésére:
- látogatás a baromfiudvarra, ló- és tehénistállóba,
- kirándulás a szőlőhegyre, séta a kertekbe (fák, növények tavaszi kibomlása, virágba
borulása, ősszel a termések érése, a betakarítás).
Nem áll módunkban saját óvodai kertet kialakítani, a családokkal kell szorosabb
kapcsolatot kiépíteni, hogy alkalmanként lehetőségünk legyen egy-egy alma-, dió-,
illetve szőlőszürettel megismerkedni, abban részt venni, ápolni a hagyományokat,
felfedezni és megismerni a helyi szokásokat.
Célunk, hogy a gyermeknek segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy az őt körülvevő világot
megismerje és megértse, ebben építünk a közvetlen megfigyelésre és
tapasztalatszerzésre.
A gyermeket a természet, a környezet szeretetére kívánjuk nevelni, példát mutatva
megerősítjük benne, hogy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet
megóvása (tapasztalatszerzés a szabad természetben, óvoda környezetében,
udvaron).
A környezet szeretetére és védelmére nevelés
Az óvodában hangsúlyozottan a gyermek kíváncsiságára, érzékelésére és érzelmeire
alapozva a természet megismerésére és megszerettetésére törekszünk. Ennek
érdekében sokat tartózkodunk a szabadban, sétálunk, nézelődünk, megszemléljük,
megbeszéljük a látott, megélt élményeket. Fontos, hogy ezeket az élményeket mind a
négy évszakban biztosítsuk a gyermek számára. Ahhoz, hogy eljusson a gyermek a
természet szeretetéig sok-sok örömteli, kellemes élmény szükséges, melyet a
családjával és az óvodás társakkal élhet át.
Fontosnak tartjuk, hogy a környezettel való ismerkedésben minél több örömet találjon
a gyermek. Célunk, hogy találja érdekesnek, izgalmasnak ezt a tevékenységet és
közben érezze jól magát.
A környező világ megszerettetése után kezdjük el a természet védelmére nevelés
feladatait (madarak etetése, fák, bokrok megóvása, virágok gondozása, ápolása,
lehullott levelek összegyűjtése, a termések begyűjtése, a természet tisztaságának
megőrzése…)
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Legfontosabb feladatunk, hogy megismertessük a gyermeket azzal a természeti
környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmét annak védelmére, értékeire és
szépségeire.
Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink a természetet szerető és gondoskodó
emberekké váljanak.





Tanulják meg elfogadni a környezetükben élő állatokat, növényeket.
Tanulják meg és vegyék észre, ami szép, s hogy az ott szép, ahol él. Öncélúan
ne gyűjtsenek állatokat, bogarakat, virágokat.
Ismerjék meg a környezetvédelem fontosságát, módjait, szerezzenek
tapasztalatokat a környezetszennyezés káros hatásairól.
Tanulják meg, hogy nem lehet mindent szeretni, de amit nem szeretünk, azt
sem kell kiirtani. ez is megalapozása a toleranciának, ami nem csak
környezetünkre, hanem a környezetünkben élő emberekre is vonatkozik.

MATEMATIKA TARTALMÚ TAPASZTALATSZERZÉS
"Gondolkodtasson és egy lépéssel előzze meg a gyermekek
fejlettségi szintjét, és biztos tudását"
(Piage)
A matematika a természeti-társadalmi- tehát emberi környezetben jelen van, annak
szerves része, az életre nevelés során megkerülhetetlen a környezet formai
mennyiségi, téri viszonyairól való tapasztalatszerzés és ismeretek felfedezése,
rendszerezése. A matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése a külső világ
felfedezésével párhuzamosan zajlik, méghozzá aktív formában, hiszen érzékelve,
cselekedve, megfigyelve, észlelve, emlékezve, elképzelve, gondolkodva sajátít el,
ismer meg és fedez fel dolgokat a kisgyermek.
A matematika éppen úgy, mint az anyanyelvi nevelés, az óvoda egész napjában
jelen van.
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tapasztalatoknak,
ismereteknek is a birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza (boltos
játék, babakonyhában terítés, babaöltöztetés, építkezés…)
A gyerek saját személyével kapcsolatos, illetve a közösségért végzett munkában
matematikai jelenségekkel, kifejezésekkel találkozik. (az önkiszolgálás során
kezdetben csak az egy (= én) képzete segíti tevékenységében. A naposi munka
végzése közben a tő- és sorszámnevek gyakorlására nyílik lehetőség, az udvari
munka elsősorban a tér- és formaismeret gazdagodását segíti.
Tapasztalatokat szerez a környezete formai, mennyiségi, téri viszonyairól. Felismeri a
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-,
sík- és mennyiségszemlélete.
Minden tanulási tevékenység lehetőséget ad a matematikai ismeretek alkalmazására,
bővítésére.
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A matematikai tapasztalatok olyan élmények, amelyek matematikai tényeket és
viszonyokat tükröznek. Az irányított matematikai tapasztalat- és ismeretszerzés
legfőbb módja a tények, összefüggések tevékenykedés közben történő megismerése.
A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat a matematikai tényekről: a mennyiségről
(számosságáról), a halmazalkotásról, a sík- és térmértani formákról, a matematikai
viszonyokról (relációkról) és műveletekről.
A gyerekek látás, hallás, tapintás, mozgás útján szerezzenek tapasztalatokat a
tényekről, viszonyokról, műveletekről különböző eszközökkel önállóan végzett
tevékenység közben.
Az óvodapedagógus feladata, hogy a természetes élethelyzetekben segítse a
gyermekek matematikai gondolkodásának fejlődését.
Az adott játékszituációban szerepet vállalva, vagy esetenként a játék fejlesztését
szolgáló kérdésével, megjegyzésével hívja fel a gyerekek figyelmét a matematikai
összefüggések meglátására, tudatosítására.
A szerzett és alkalmazott matematikai ismeretek az óvodapedagógus céltudatos
nevelőmunkájára épüljenek. Kérdései az összefüggések megláttatására, utasításai az
egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb matematikai feladatmegoldásokra utaljanak.
Az óvodapedagógus tervező munkája legyen körültekintő, logikus, tervezett
témakörei segítsék, egészítsék ki egymást.
Az óvodapedagógus feladata a kompetenciák fejlesztése. Ennek érdekében:
a) juttassa a gyerekeket olyan matematikai ismeretek birtokába, amelyek segítik
őket a környezet matematikai viszonyai közötti eligazodásban
b) alakítson ki néhány egyszerű készséget a számlálással, méréssel
kapcsolatban
c) ismertesse meg a gyermekekkel néhány matematikai művelet (összeadás,
kivonás, kiegészítés) játékos cselekvés közben történő elvégzését
d) tudjanak használni minél több matematikai kifejezést a gyerekek
e) képessé kell tennie a gyerekeket egyszerű problémák meglátására és
megoldására.

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munka jellegű tevékenységek
lehetőségeinek kiaknázását. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a
cselekvő tanulással sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka
és munka jellegű tevékenység.
Az óvodában a munka jellegű tevékenység fajtái a következők:
- Az önkiszolgálás
- A segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek
- Az alkalmi megbízások teljesítése, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló
tevékenységként végezve.
- Az elvállalt naposi, vagy egyéb munka
- A környezet ápolása, tisztántartása
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- A növény és állatgondozás.
A gyermek, munka jellegű tevékenysége önként, azaz örömmel és szívesen végzett
aktív tevékenység, mely játékos elemeket tartalmaz.
Kiscsoportban az önkiszolgálás fejlesztése a feladatunk, melynek az öltözködésben,
a tisztálkodásban kell főként jelentkeznie. Később (középső- és nagycsoportban) az
önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a
közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok
kialakulásához vezet.
A munkajellegű tevékenység fontos lehetősége, eszköze:
- A gyermeki tapasztalatszerzésnek
- A környezet megismerésének
- A munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok
(kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság) alakításának
- A közösségi kapcsolatok alakításának
- A kötelességteljesítés alakításának
- A saját és mások elismerésére nevelésének
- A személyiségfejlesztésnek.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a
gyermekekkel való együttműködést és folyamatos, konkrét, reális, vagyis saját
magához mérten fejlesztő értékelést igényel.

A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és
szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó
helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és
időkeretekben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató
környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire,
tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának
erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás,
szokásos alakítása
- a spontán játékos tapasztalatszerzés
- a játékos, cselekvéses tanulás
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
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- a gyakorlati problémamegoldás.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív
értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.

Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek
Gyermekcsoportjaink összetételét tekintve nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni
differenciálásra, fejlesztésre.
A differenciálás nem más, mint egy pedagógiai szemlélet, amire azért van szükség,
mert minden gyermek más és más, mások az öröklött illetve a hozott tulajdonságok,
környezeti hatások. Ezeket az egyéni eltéréseket elfogadjuk, toleráljuk.
Differenciálunk a hátrányokkal rendelkező, és a tehetséges különleges
bánásmódot igénylő gyermekek nevelése során, az egyéni sajátosságokat
figyelembe véve, azokhoz igazodva, amikor a gyerekek párhuzamos, eltérő
módon, testre szabott, speciális feladatokat végeznek.
Az óvodapedagógusok legfőbb feladatai az egyéni bánásmód, a differenciált
fejlesztés terén:
- A gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, ezért azt folyamatos napirenddel
igyekszünk maximálisan kihasználni, ezáltal megfelelő színteret biztosítunk az
egyéni fejlődésre.
- Mindig a gyermek egyéni fejlettségéhez mérten adjuk a feladatokat.
- Elősegítjük, hogy lehetőség szerint minden gyermek kitűnjék valamiben.
- Építünk a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, élményeire, ismereteire.
- Kedvező helyzeteket teremtünk a tapasztalatszerzésben, az élmények
gyűjtésében.
- Ösztönözzük a gyermekek problémamegoldását.
- A feladatokat, követelményeket minden gyermek számára érthetővé, gyermek
közelivé, vonzóvá, elfogadhatóvá tesszük, a gyermekhez, egyénhez igazítjuk.
- Az esetleges hiányosságokat, az eltérő fejlettségi szintet nem hibaként fogjuk
fel, hanem lassabb érésnek, fejlődésnek, amit ösztönzéssel, biztatással
tovább fejlesztünk.
- A differenciálás a gyermek számára mindig a döntés és a választás
lehetőségét jelenti, amit minden helyzetben biztosítunk.
- Az egyéni bánásmód következtében előkerülhetnek gyermekek rejtett
tulajdonságai, amelyek kiteljesedését, elfogadását az óvodai nevelés során ki
aknázzuk, segítjük.
A differenciálásnak különböző módszerei, munkaformái, szervezési módjai vannak,
amelyek mindig igazodnak a gyermekek igényeihez.
Differenciálunk: az időtartammal, az eszközökkel, a technikákkal, a tartalommal, a
követelményekkel, a szervezeti keretekkel és a munkaformákkal.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek fejlesztése:
A gyerek érdeklődési körének megfelelő játék, könyv biztosítása az egyéni
foglalkozás során a játéktevékenység alatt. A hozzá intézett kérdések a foglalkozás
során nehezebbek, gondolkodtatóak lehetnek.
Hiányosságokkal küzdő gyermekek fejlesztése:
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A fejleszteni kívánt területnek megfelelő játék adása. Egyéni beszélgetés során
kiegészítjük az ismereteit (pl. könyvnézegetés során beszélgetünk a színekről,
évszakokról, állatokról, számfogalom alakításához dobókockás társasjáték, dominó,
memóriajáték, kártya, Logicco).

AZ ÓVODAI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
- Az óvodai élet hagyományos ünnepei:
Mikulás, Anyák Napja, Évzáró, Gyermeknap, gyermekek születésnapjai
- Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek:
Advent, Karácsony, Húsvét, Farsang, Májusfa állítás, Zöldág-járás, Márton nap
- Zöld jeles napok, hagyományok ünnepei:
Takarítás napja, Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja,
Környezetvédelmi világnap,
- Nemzeti ünnepeink:
Március 15, Október 23,
- Helyi szokásokhoz kapcsoló ünnepek:
Berhidai Nap, Öregek napja, Süni nap
- Időszakos ünnepeink:
Óvoda megnyitásának évfordulója (10 évente)
A néphagyományokhoz kapcsolódó és a zöld jeles napok, hagyományok ünnepei
egész napos elfoglaltságot, kirándulást, sok-sok felfedezést és a szabad
természetben való tartózkodást jelenti, melyet az ünnepre való felkészülés hosszabb
folyamata előz meg.

VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába,
amelyben az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
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2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális
érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához:
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste
arányosan
fejlett,
teherbíró.
Mozgása
összerendezettebb,
harmonikus
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését
szándékosan irányítani képes.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei
alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább
differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és
az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának).
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés
időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatos 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.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és
hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és
mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek), végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a
gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;
ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat,
azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás
összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban
vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A
szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel, és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei
kielégítését,
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében,
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint
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kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának,
önállóságának,
önfegyelmének
alakulása
biztosítja
ezt
a
tevékenységet.
3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat
célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus
fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettségi szint.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

„Egyesztendős voltam,
épphogy elindultam.
Aztán kettő lettem,
épp, hogy megszülettem.
Hároméves lettem,
én voltam? Nem értem.
Négyesztendős múltam,
s nem volt semmi múltam.
Évem száma öt lett,
nem volt bennem ötlet.
De most, hatéves vagyok,
és okos vagyok nagyon, nagyon,
így azt hiszem, ezt a kort már
soha-soha el nem hagyom!”
A. A. Milne: Hatévesek lettünk
Ford.: Devecseri Gábor

VII. ÚJSZERŰ NEVELÉSI ELJÁRÁSOK, FEJLESZTÉSEK,
MODERN PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK, AMELYEK BEVEZETÉSRE,
- 55 -

ALKALMAZÁSRA KERÜLNEK A TÁMOP – 3.1.11-12 SZÁMÚ
ÓVODAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT SZAKMAI
MEGVALÓSÍTÁSAKOR:
1. A gyermekek fejlődésének nyomon követése
A dokumentum a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az Óvodai
nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet
figyelembe vételével készült. A dokumentáció a gyermek fejlődésének 3-4 éven
keresztül történő nyomon követését, fejlődésének írásbeli rögzítését teszi lehetővé.
Segítségével az óvodapedagógusok szakmai szempontból korrekt, pontos
indoklásokat készülhetnek a gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatban.
A gyermek fejlődésének nyomon követése előtt az óvodapedagógusnak az a
legfontosabb feladata, hogy megismerje a gyermeket. Ahhoz, hogy megismerje a
gyermeket, fontos a hosszú beszoktatási időszak. A beszoktatás során az
óvodapedagógus fokozatosan ismeri meg a gyermek egyéniségét, képességeit. Már
az óvodába lépés első pillanatától kezdve az óvodapedagógus beszélget,
mondókázik, énekel, mesél és játszik a gyermekekkel. Ezáltal a gyermekben kialakul
a bizalom az óvodapedagógus iránt. A gyermek fokozatosan megismeri az óvoda,
illetve a csoport szokás- és szabályrendszerét, a különböző munkafolyamatokat. A
gyermek értékelését csakis úgy lehet biztosan megfogalmazni, ha teljes mértékben
ismerik az értékelt személyt.
A megismerés akkor kezdődik, amikor az első pillanatot rögzítjük. Ez a pont a
kiindulás, innen tudjuk a további feladatainkat meghatározni. Ez a kiindulási pont a
megismerés első szakasza.
Fontos, hogy a mérést a folyamatosság jellemezze, mindig csak egy részt emeljünk
ki, különben a gyermek kizökken a megszokott tevékenységből. Célunk az, hogy
természetes élethelyzetben kapjunk a gyermekről ismeretet. Több lehetőségünk van
a gyermek megfigyelésére.
A mindennapi megfigyeléseket is rögzítjük, amely a nap bármely szakában történt,
vagy a gyermek fejlődésével kapcsolatos fontos történéseket is bejegyezzük, amely
később nagyban segíti a munkánkat.
Ezt a dokumentációt egészíti ki a táblázat. A táblázatot évente kétszer töltjük ki. A
kitöltés időpontja, ha lehet november illetve április hónap, hiszen ezek az időpontok a
legalkalmasabbak a gyermek maximális értékeléséhez.
A táblázatok egyrészt a képességekben megmutatkozó fejlődést jelölik,
másrészt a gyermeki tevékenységekben létrejövő változásokat követik. A
táblázatok segítségével megállapítjuk, milyen tevékenységekben van lemaradása a
gyermeknek, és ez esetben milyen eszközök, módszerek szükségesek a
fejlesztéshez.
Évente a képességek fejlődésében és a tevékenységekben elért eredményeket rövid
szöveges értékeléssel foglaljuk össze. Ez nagy segítséget jelent majd az
iskolakészültség megítélésekor. A szöveges értékelésben kitérünk olyan jellemzőkre
is, amelyek nem szerepelnek a táblázatokban.
A dokumentációban a gyermek fejlődését követjük 3-4 éven át. Azt jelöljük X-el, ami
a gyermekre jellemző. Szükség esetén egyszerre több dolog is bejelölhető.
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek
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A Veszprém Megyei Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó)
minden év szeptemberében több területre kiterjedően szűrik a tanköteles korú
gyermekeket. Segítjük a szűrés megszervezését. A fejlesztésre szoruló gyermekek
egyéni és csoportos fejlesztése intézményünkben történik, a fejlesztőpedagógus
kolléganő végzi.
Az esetleges év közben felmerülő problémák esetén a fejlesztőpedagógus kolléganő
az MSSST diagnosztikai - tanulási zavart előjelző – szűrőteszt eredményei alapján
tud tanácsot adni szükség szerint a gyermek fejlesztéséhez.
A nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát december - január hónapban
végzik az óvodapedagógusok. Ahol fizikai alkalmasságuk, szociális készségeik,
képességeik megfelelő szintjét nézik meg. Az eredményt a gyermekek fejlődését
nyomon követő dokumentációban rögzítjük.
Célunk a méréssel olyan intézményfejlesztés, mely az óvoda-iskola közötti
átmenetet előkészíti, megkönnyíti a leendő elsősök, szüleik és tanítóik számára.
A méréssel tudni szeretnénk, melyik gyermek számára biztosítja a sikeres
iskolakezdést. Kik azok, akiknek a fejlődését jobban segítené az óvodában töltött
további egy év. Ezeknek az adatoknak köszönhetően megvalósíthatóvá válik a
kritérium
orientált készségfejlesztés,
az elmaradt
fejletlen
funkciókat,
készségterületeket mielőbb fejlesztjük a gyermek egyéni fejlettségéhez igazodó
módszerekkel, differenciált fejlesztéssel, kihasználva a gyermekek szenzitív
időszakát.
2. A továbbképzésen részt vettek által megszerzett ismeretek óvodai szervezeti
egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása
A továbbképzéseken részt vett kollégák, a továbbképzés elvégzése után 1 hónapon
belül nevelőtestületi értekezleten beszámolnak a hallottakról.
A képzés fajtájától függően választhatnak az átadás módszerei között:
 a tanultak bemutatása (szemléltetés) prezentáció,
 az önálló megfigyelések, tapasztalatok elmondása,
 a hallottak elbeszélése, magyarázata, megbeszélése.
A beszámoló után átadják a kapott segédanyagokat, vázlatokat a kollégáknak, ezzel
segítve a tanultak alkalmazását.
- Belső hospitálás megszervezése (bemutató foglalkozások) – a horizontális tanulás
lehetőségének biztosítása.

Érvényességi rendelkezések
A pedagógiai program érvényességi ideje: 2015.11.01- 2020.08.31
Nyilvánosságról való rendelkezés:
A pedagógiai program elérhető és olvasható:
- az óvoda honlapján: www.suniovi.gportal.hu
- az intézményben: vezetői irodában.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
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Az óvoda nevelőtestülete 2015. október 29. napján tartott határozatképes rendkívüli
nevelőtestületi ülésén a pedagógiai programot a 7/2015. (X. 29.) határozatszámon
elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő
aláírásukkal tanúsítják
Kovács Lászlóné

--------------------------------------------

Kovácsné Tobak Márta

--------------------------------------------

Milosné Heinrich Andrea

--------------------------------------------

Nagyné Keresztes Éva

--------------------------------------------

Pénzesné Szilva Györgyi

--------------------------------------------

Somogyi Lászlóné

--------------------------------------------

Suri Lászlóné

--------------------------------------------

Szalayné Lenkai Éva

--------------------------------------------

Tóthné Dénes Mária

--------------------------------------------

Tringer Viktória

--------------------------------------------

Varga Jánosné

--------------------------------------------

Berhida, 2015. október 29.

A szülői képviselet véleményezési jogát a jogszabályban meghatározott határidő
biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem
fogalmazott meg.
Berhida, 2015. október 29.
……………………………..
szülői közösség elnöke
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Az intézmény vezetője a
határozatszámon jóváhagyta.

pedagógiai

programot

az

…./2015.

Berhida, 2015. október 30.
……………………………..
intézményvezető
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(X.

30.)
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1. sz. melléklet

………………………………………………………………….
Gyermek neve

A 3-7 ÉVES GYERMEK FEJLŐDÉSÉT NYOMONKÖVETŐ DOKUMENTÁCIÓ

SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
8181 BERHIDA, BEZERÉDI U. 2.
OM azonosító: 036946

ADATOK A KISGYERMEKRŐL
Gyermek neve:………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Lakcíme:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Testsúlya:
3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Magassága:
3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban…………………….5-6 éves korban……………………6-7 éves korban…………………….
Van-e testvére?........................................................................................Hány testvére van? ........................................................................................
A gyermek hányadik a testvérek között?..........................................................................
Milyen jó tulajdonságai vannak a gyermeknek, mivel elégedett a szülő?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Milyen problémás szokásai vannak a gyermeknek a szülő szerint? (pl. ebéd után nehezen, vagy egyáltalán nem alszik stb.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kihez kötődik a gyermek?
Felnőtthöz:
3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Gyermekhez?
3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Könnyen köt barátságot?: (Aláhúzással jelölje)
igen
nem
néha igen
néha nem
egyáltalán nem
Mi jellemző a gyermekre? (aláhúzással jelölje)
vidám
nyugodt
türelmes
érzékeny

huncut

visszahúzódó

eleven

félénk

egyéb…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Étkezési szokásai
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Étvágya:

jó

nem jó

3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Egyedül eszik:

igen – nem – segítséggel eszik

3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Van-e valamilyen étel allergiája?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alvása: (Aláhúzással jelölje)

jól alszik

nyugodt

néha nyugtalan

nyugtalan

nehezen alszik el

Elalváshoz milyen játékot, vagy egyéb eszközt igényel a kisgyermek?....................................................................................................................
Mi a kedvenc tevékenysége, játéka:
3-4 éves korban:……………………4-5 éves korban……………………5-6 éves korban……………………6-7 éves korban……………………..
Egyéb megjegyzések:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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I. Testi képességek,
Egészségek életmód
Nagymozgások
- erőnléti állapota
- állóképessége, teherbírása, kondíciója
-természetes mozgások végzése
-mozgáskoordináció
-mozgás tempója
-téri tájékozódása mozgással: alatt,
fölött, mögött, mellett
-jobbra, balra

-Finommozgások
-rajzolása, mintázása, festése
-kézimunkázása,
varrás, szövés, ollóhasználat, hajtogatás
-finommozgást igénylő játékszer
használata
-Egészséges életmód
-segítséggel tisztálkodik
-alaposan, önállóan, tisztálkodik
-segítséggel használja a zsebkendőt
-önállóan használja a zsebkendőt
-segítséggel használ evőeszközöket
-helyesen, önállóan használja az
evőeszközöket
-önkiszolgálás feladatait segítséggel
végzi
-önkiszolgálás feladataiban önálló
-segítséggel öltözködik
-önállóan öltözködik
-papír zsebkendőt segítséggel használja
- papír zsebkendőt önállóan használja
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Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Nagycsoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Fejleszthető

Nagycsoport 67
évesek év eleje

Nagycsoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető
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Nagycsoport 56
évesek év eleje

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Középső
csoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Fejleszthető

Középső csop.
4-5
évesek év eleje

Kiscsoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

KÉPESSÉGEK

Jellemző

Kiscsoport 3-4
évesek év eleje

II. Szociális képességek
Társas kapcsolatok
- nincs barátja, magányos
- csak a felnőtthoz kötődik
- nincs barátja, a felnőtt közelségét
sem keresi
- keresi a gyerekek közelségét, de
elutasítják, nem fogadják be
- felszínes a kapcsolata
- tartalmas, kiterjedt kapcsolata van a
gyerekekkel
Akarati fejlettség
Feladattudat
- kapkodó, szétszórt
- nagy erőfeszítéssel dolgozik
- többszöri felszólításra végzi a
feladatot
- figyelme elkalandozó, de
visszaterelhető
- kevés bíztatással dolgozik
- önállóan, összpontosítva dolgozik
Szabálytudat
- érti a feladatot
- nehezen érti a szabályokat
- elfogadtatja másokkal is, de ő maga
nem tartja be
- érti és betartja a szabályokat
Monotónia tűrés
- a feladatot befejezés előtt feladja
- végig viszi a feladatot
- csak bizonyos feladatokat visz végig
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Nagycsoport 5-6
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Megfelelő

Fejleszthető
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Középső csoport
év vége

Kimagasló

Megfelelő

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Jellemző
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Középső csop. 4-5
évesek év eleje

Kiscsoport
év vége

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

KÉPESSÉGEK

Jellemző

Kiscsoport 3-4
évesek év eleje

Kudarc elviselése
- agressziót vált ki a kudarc
- dacot vált ki a kudarc
- elkeseredést vált ki a kudarc
- elkeseredik, abbahagyja a
tevékenységet
- újra próbálkozik, „azért is
megcsinálom”

Érzelmi erkölcsi fejlettség
Társakkal szembeni érzelmek
- támadó
- elutasító
- félénk, visszahúzódó
- elfogadó
- alkalmazkodó

Felnőttekkel szembeni
érzelmek
- elutasító
- elfogadott
- nyitott

Érzelmek, reakciók minősége
- visszafogott
- lehangolt
- szorongó, félénk
- robbanékony
- indulatos
- nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám

Érdeklődése
- rövid ideig tartó
- átlagos ideig áll fenn
- kitartó
- csak bizonyos tevékenységek iránt
érdeklődés
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Középső csoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Fejleszthető

Középső csop. 4-5
évesek év eleje

Kiscsoport
év vége

Jellemző
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Erkölcsi fejlettség
- le tud mondani számára fontos tárgyról
mások javára
- segít társainak
- tudja, hogy mi a helyes és a helytelen
viselkedés
- nem csak tudja, hogy mi a helyes és mi
a helytelen, hanem ennek megfelelően
igyekszik viselkedni.
- tiszteli a felnőtteket (köszön, elfogadja
a kéréseit, utasításait)
- az udvariassági szokásokat alkalmazza

III. Értelmi képesség
Érzékelés, észlelés
- Látásérzékelés (rész -egész, alak-háttér
vizuális ritmus, hasonlóság stb.)
- Hallásészlelés (hangok felismerése,
szavak, mondatok visszaadása)
- Tapintásos észlelés (tárgyak
felismerése, csoportosítása tapintással)
- Testséma, testrészek ismerete
- Téri észlelés, irányok alkalmazása
- Időérzékelés (előtte, utána, ma, tegnap,
napszakok, napok, hónapok

Emlékezet
- rövid távú
- hosszú távú

Képzelet, kreativitás
- mesék, történetek kitalálása
- rajzok tartalom, forma, színgazdagság
- kreativitás a játékban
- problémamegoldás (egyéni ötletek
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Figyelem
- megfelelő ideig képes figyelni
- rövid ideig figyel
- csak a játék köti le a figyelmét
- könnyen elterelhető
- tartós a figyelme
- figyelmetlen

Gondolkodás
- cselekvő szinten végez műveleteket
- képi szinten végez műveleteket
- fogalmi ismerettel rendelkezik
- általános tájékozottság
- problémamegoldás
- számsor (mechanikusan, tárgyakat
számol)
- számfogalom (mennyiségek,
halmazok, sorszámok stb.)

IV. Kommunikációs
képesség
Anyanyelvi verbális képesség
- beszéd tisztasága, nyelvhelyesség
- beszédértés
- összefüggő, folyamatos beszéd
- szókincse gazdag
- szókincse csekély
- szókincse átlagos
- csak a gyerekekkel beszél
- csak felnőttekkel beszél
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Beszédhibák
- élettani
- súlyosan beszédhibás
- pöszeség
- hadarás
- orrhangzósság
- dadogás
- megkésett beszédfejlődés
- beszédhibás, logopédus fejleszti
- beszédhibás, de nem jár logopédushoz

- 69 -

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Nagycsoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Jellemző

Nagycsoport 6-7
évesek év eleje

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Nagycsoport
év vége

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Nagycsoport 5-6
évesek év eleje

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Jellemző

Középső csoport
év vége

Kimagasló

Megfelelő

Jellemző

Kimagasló

Megfelelő

Fejleszthető

Fejleszthető

Középső csop. 4-5
évesek év eleje

Kiscsoport
év vége

Jellemző
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Játék
- gyakorló
- szerep
- szabály
- építő, konstrukció
- bábozás, dramatizálás
- leggyakrabban választott játékfajták
- játéka kapkodó
- egyedül játszik
- elfogadja a felnőtt segítségét
- egymás melletti játék jellemzi
- megjelenik az együttjátszás igénye
- megosztja a játékeszközöket másokkal
- játékban vezető szerepre törekszik
- képes az alárendelt szerepre is
- játékával zavarja a társait
- a játék érdekében átrendezi a csoportot,
vagy segítséget kér
- tartalmas együttjátszás jellemzi
- képes az elmélyült, önálló játékra

Verselés, mesélés
- képekről felismeri a kedvenc meséit
- társaival együtt elmondja tanult verseket,
mondókákat
- szívesen hallgat mesét, verset
- kedvenc meséjéből, verséből részleteket el
tud mondani
- önállóan mond verset, mesét
- viselkedésével nem zavarja a
mesehallgatást
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Kimagasló
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Megfelelő

Fejleszthető
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Jellemző

Kiscsoport 3-4
évesek év eleje

- játékában megjelennek a versek és mesék
elemei

Ének, zene, énekes játék, gyerektánc
- megkülönbözteti a magas és mély, a halk,
hangos hangokat
- felismeri hallás után a ritmushangszerek
hangját
- bekapcsolódik az éneklésbe, dalos játékokba
- vissza tud énekelni ismert és kitalált
dallammotívumokat
- tud halkan és hangosan énekelni, mondókát
mondani
- felismeri a tanult dalt dúdolásról
- ritmusmotívumokat visszatapsolja, kopogja,
stb.
- tud lassabban és gyorsabban mozogni,
énekelni, mondókát mondani.
- egyszerű táncos mozdulatokat a csoporttal
együtt végzi
- használni tudja a ritmushangszereket
- figyelemmel hallgatja az óvónő zenei
tevékenységét
- tud szöveg nélkül is dúdolni ismert dalokat
- az egyenletes lüktetést és a ritmust kifejezi
- képes egyéni ötlet alapján kitalálni játékos
mozdulatot a dalokhoz

Rajzolás, festés, mintázás,
kézi munka
- örömmel rajzol, mintázik, fest
- bátran használja a színeket
- munkáikban felismerhetőek az emberek és a
tárgyak
- tudja használni az eszközöket
- alkalmazza az egyszerű forma és
színritmusokat
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Jellemző

Kiscsoport 3-4
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- segítséggel tud egyszerű ajándék és
játéktárgyakat készíteni
- munkáiban megjelennek az elemi
térviszonyok
- emberábrázolásában megjelennek a
részformák (ruha, haj, szempilla stb.)
- próbálkozik a mozgás kifejezésével
- kis segítséggel alkalmazni tudja a
különböző technikákat

Mozgás
- tud természetes járással, emelt fejjel,
egyenletesen lépve járni
- mozgás közben személyeket és
tárgyakat ki- és megkerüli
- csúszást, mászást, kúszást,
egyensúlyozó járást képes korának
megfelelően végezni
- tud körbe járni
- gurulóátfordulást segítséggel végez
- tud labdát fogni, gurítani, célba
dobni
- tud labdát pattogtatni, vezetni
- mozgásos játéknál a szabályt betartja

A külső világ tevékeny
megismerése
- megmondja nevét, jelét, lakcímét
- ismeri a család tagjainak nevét
- ismeri és megnevezi a testrészeit,
érzékszerveit
- ismeri társai nevét, jelét
- óvónőjét, dajkáját nevén szólítja
- eligazodik a csoportszobában, óvoda
épületében, és az udvaron
- felismeri és megnevezi a
gyümölcsöket, virágokat, zöldségeket,
állatokat és tulajdonságaikat
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- felismeri és megnevezi a színeket
- ismeri az évszakok nevét és néhány
jellemzőjét
- felismer és megnevez néhány közlekedési
eszközt
- felismeri és betartja az elemi közlekedési
szabályokat
- észrevesz egyszerű összefüggéseket a
természetben, időjárásban
- részt vesz az élősarok, a kert
gondozásában
- ismeri a napszakok, napok nevét
- ismeri a környezetében lévő néhány
intézmény rendeltetését
- tud tárgyakat szétválogatni forma,
nagyság, szín stb. szerint
- tud sorba rendezni, csoportosítani
- képes megkülönböztetni, létrehozni
többet, kevesebbet, ugyanannyit
- össze tud mérni két halmazt párosítással
- képes térbeli és síkbeli alakzatokat
szétválogatni, tulajdonságaikat
megnevezni
- érti és követni tudja az irányokat

Munka jellegű tevékenységek
Napos munka
- étkezés előtt megterít, majd utána leszedi
az asztalt
- segít az ételek kiosztásában
- összesepri a leeset morzsát, letörli az
asztalt
- a termet szükség szerint átrendezi felnőtt
irányításával
- segít a foglalkozási eszközök
kiosztásában, tisztántartásában
- segít a fektetők elhelyezésében
- segít a rügyeztetés, csíráztatás
előkészítésében
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Alkalomszerű munkák
- udvari és benti játékszerek elrakásában
részt vesz
- segít a játék – és foglakozási eszközök
előkészítésében, helyretételében
- részt vesz a csoportszoba díszítésében
- teljesíti az óvónő megbízatásait
- segít a kisebb, vagy rászoruló
gyerekeknek
- vigyáz a terem rendjére

Növény és állatgondozás
- részt vesz az élősarok gondozásában
- részt vesz a kerti munkában az
évszaknak megfelelően
- különböző terméseket gyűjt,
gazdagítja otthoni gyűjteményével is a
csoport készletét
- a szerszámokat megfelelően használja
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CSALÁDI BESZÉLGETÉSEK
(családlátogatás, fogadóóra, szülői tájékoztatás stb.)
Időpont

Jellege, témája

Résztvevők

Tapasztalatok, megállapítások
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Szülő/óvodapedagógus
aláírása

NEVELÉSI TANÁCSADÓ VIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI
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A FEJLESZTÉST VÉGZŐ FEJLESZTŐPEDAGÓGUS / GYÓGYPEDAGÓGUS A FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSRE TETT
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV
Fejlesztés indoka: lemaradás, kiugró teljesítmény vagy képesség, időleges visszaesés
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
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