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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A helyi pedagógiai programunk módosításakor a következő törvényeket, 

rendeleteket és egyéb szabályozókat vettük figyelembe: 

❖ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, és annak módosításai 

❖ 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

❖ 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

❖ 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 2018. IX.1. hatályba lépés 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  

❖ A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

❖ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról, és annak módosításai 

 

Pedagógiai Programunk módosításánál az alábbi dokumentumokat is figyelembe 

vettük: 

❖ Alapító Okirat – Kartal Nagyközség Önkormányzata 

❖ Országos tanfelügyelet kézikönyv óvodák számára 

❖ Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

❖ Önértékelési kézikönyv óvodák számára 
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AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 

Kartal csaknem 6000 lakosú nagyközség a főváros vonzáskörzetében, - attól 45 

km-re - a Galga mente szélén, az Alföld és az Északi-középhegység peremén 

helyezkedik el. Szomszédos települései Aszód, Verseg. 

Nagy kiterjedésű település, sík vidéken fekszik. Szántóföld, távolabb erdő övezi. 

Az infrastruktúrája folyamatosan fejlődik az elnyert pályázatoknak köszönhetően 

(középületek korszerűsítése, közutak javítása stb.). 

Napjainkban Kartal lakosságának jelentős hányada egyéni vállalkozóként 

tevékenykedik, főleg a fa-, és fémiparban, építőiparban, illetve a szolgáltatásban: 

üzleteket, valamint javító-szerelő, fodrász és kozmetikai vállalkozásokat működtetve. 

Az ezredforduló után is jellemző az ingázás, csak az iránya más, főleg multinacionális 

cégek felé irányul. A mezőgazdaságban mára a családi gazdaság lett meghatározó, 

kiegészítő tevékenységként főleg az idősebb korosztály foglalkozik vele. Intézményei 

révén nagy munkáltató az önkormányzat is. 

A családok többségének helyzete átlagos, sok a nagycsaládos. Jelentős lélekszámú 

kisebbség nincsen. 

Településünk most is befogadó, az elmúlt húsz évben a népességnövekedéshez 

elsősorban a fővárosból kiköltöző és Kartalon új otthonra lelők járultak hozzá. Utóbbi 

években a nevelésbe vett gyermekek száma is megnőtt. 

 Mindannyiunk közös célja a városi cím elnyerése és ezzel a további fejlődés 

biztosítása. 

A kartali óvoda 1952-ben alakult. Egy épülettel kezdte működését, majd 

folyamatosan bővült. Községünkben folyamatosan nő a gyermeklétszám, ezért több 

szervezeti egységre is szükség van. Jelenleg egy tagóvodánk működik a központi 

intézmény mellett. Óvodánk jelenleg 9 csoportos. A csoportok szervezésénél nem 

zárkózunk el osztott, és osztatlan csoportok létrehozásától sem. Tagóvodánk kezdettől 

fogva osztatlan csoportokkal működik. Csoportjaink játékos nevei tükrözik nevelési 

beállítottságunkat: 

❖ Mogyoró 

❖ Tulipán 

❖ Süni 

❖ Nefelejcs 

❖ Fiókák 

❖ Napsugár 

❖ Margaréta 

❖ Boglárka 

❖ Pitypang 

Pedagógiai elképzeléseink, szemléletünk alakulásában szerepet játszottak azok az 

alternatív programok (közel 15 program), melyekkel különféle továbbképzéseken, 

önképzés során ismerkedtünk meg, majd házi továbbképzések alkalmával részletesen 

elemeztünk. 
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Már 1989-től munkaközösség keretén belül, részletesen kidolgoztuk az óvodai 

nevelés egyes területeit, melyeket évről-évre gyakorlati tapasztalatokkal 

gazdagítottunk. Folyamatosan erősödött bennünk az a szemlélet, hogy a helyi 

igényeket, lehetőségeket figyelembe véve, nevelési koncepciónkban fő hangsúlyt 

kapjon a játék, a környezet megismerése, a környezethez fűződő pozitív viszony 

alakítása, a néphagyomány ápolása, a mozgásigény kielégítése és az egészséges 

életmódra nevelés, melynek elveit Egészségnevelési programunk is tartalmazza. 

Elképzeléseink helyességét alátámasztotta, az 1996-ban megjelent “Az óvodai 

nevelés országos alapprogramja” (majd végrehajtási rendelete a 363/2012. (XII.17.) 

Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról). Módosításainkat az 

aktuális rendeletek értelmében tesszük meg. 

Szakmai megújulás iránti igényünk nagy. Az eredményesebb, hatékonyabb 

nevelőmunka érdekében, folyamatos az önképzés. Törekszünk a kitekintésre is, más 

nevelői közösségek munkájának megismerésére. Felvettük a kapcsolatot egy határon 

túli magyar óvodával is (Alapiskola és Óvoda Ipolyszakállos). A feladatok 

megosztásánál pedagógusaink érdeklődését, adottságait, adott területhez való 

vonzódását, rátermettségét igyekszünk figyelembe venni. Ezáltal értük el, hogy egy-

egy pedagógus egy-egy területen még nagyobb jártasságra tett szert. Megszerzett 

tudásunkat szívesen adjuk át egymásnak, ezzel segítjük nevelőmunkánk 

eredményességét. 

Munkaközösségünk mellett munkacsoportokban is aktívan dolgozunk. Az éves 

terv alapján jönnek létre munkacsoportjaink, melyek egymással összhangban 

működnek, a meghatározott nevelési és szervezési témájú feladatok, problémák 

megoldására koncentrálnak. 

Óvodánk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. 

Az óvoda 3 legfontosabb funkciójának tekintjük az: 

❖ óvó-védő-, 

❖ szociális-, 

❖ nevelő-személyiségfejlesztő funkciót. 

Szakembereink 

❖ 2 fő közoktatási vezető 

❖ 1 fő pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár 

❖ 1 fő óvodai fejlesztőpedagógus 

❖ 2 fő óvodai gyógytestnevelő 

❖ 1 fő gyermek néptánc-oktató 

Hitvallásunk 

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.” 

/ görög költő / 
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Gyermekkép 

Programunkkal a helyi szükségleteket igyekszünk kielégíteni, az óvodába járó 

gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni. A gyermekek nevelése elsősorban a 

család joga és kötelessége, ebben óvodánk segítséget nyújt: tiszteletben tartva, 

kiegészítve, esetenként kompenzálva a családi nevelést. Megkeressük a 

segítségnyújtás adott családhoz illesztett megoldásait, figyelembe véve azok 

sajátosságait, szokásait. Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi-

lelki gondozásra, az óvodai élet nyitott, befogadó, szeretetteljes légkörének 

megvalósítása a fő célunk. 

A gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum 

és szociális lény egyszerre. Óvodai nevelésünk során a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, 

hogy egyformán magas színvonalú, és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának! 

Óvodakép 

A gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés 

kiegészítésére, a teljes gyermeki személyiség fejlődésének segítésére vállalkozunk. 

Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, önállóságát, 

autonómiáját, adottságait. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük harmonikus 

fejlődését. Tevékenységközpontú óvodai nevelésre törekszünk, melyben a gyermekek 

a legkülönbözőbb tapasztalatszerzési alkalmak közül választhatnak. A tevékenységek 

alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, 

népszokások adják, egyre magasabb szintű tapasztalatszerzéssel. A nevelés 

folyamatában komplexitásra törekszünk. Az óvodai nevelés területei, tevékenység 

formái között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten, de 

meghatározó szerepet szánunk a játéknak, a mozgásnak, a környezet 

megismerésének, az egészséges életmód megalapozásának, a néphagyomány 

ápolásának és az anyanyelvnek. Alapelvünk a gyermeki tevékenység szabadsága, 

amelyben útmutató a gyermek egyéni fejlődési üteme. 

Óvodánkban sikeresen tevékenykedhet, alkothat a hátrányos helyzetű és a 

tehetséges gyermek egyaránt. Mivel óvodánk integráltan befogad sajátos nevelési 

igényű gyermekeket is, ezért a 32/2012. (X.8) EMMI rendelet értelmében kidolgoztuk 

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének helyi rendjét. A gyermek 

belső érésének, a családi és óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyerekek 

többsége 6 éves korra, az óvodáskor végére eléri azt a fejlettségi szintet, mely képessé 

teszi őket az iskolai élethez való alkalmazkodásra, az iskolai tanulás megkezdésére. 

Nevelőmunkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy egészséges, környezetét, 

hagyományait ismerő és tisztelő, környezetével kiegyensúlyozott viszonyban élő, 

embertársait szerető felnőttekké válhassanak óvodás gyerekeink. 
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Az óvoda adatai 

Neve: Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 

Székhelye: 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. 

❖ Tagintézmény címe: 2173. Kartal, Rákóczi út 6. 

Típusa: óvoda 

OM azonosítója: 032847 

Alapítója: Kartal Nagyközségi Tanács (jogutódja: Kartal  

                                                  Nagyközség Önkormányzata) 

                                                   2173. Kartal, Baross u. 103. 

Az alapító okirat száma: 39/2013. (v.29.) számú határozat 

Alapítás éve: 1952. 

Fenntartója: Kartal Nagyközség Önkormányzata 

                                                   2173 Kartal Baross u. 103. 

Felügyelete: Kartal Nagyközség Önkormányzatának  

                                                  Képviselő-testülete 2173. Kartal Baross u. 103. 

Alaptevékenysége: A kisgyermekek óvodai nevelése, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése,fejlesztése  

Óvodai csoportok száma: 9 csoport 

 Székhelyen: 7 csoport 

Tagintézményben: 2 csoport 

Engedélyezett maximális létszám: 250 

 Székhelyen:200 

 Tagintézményben:50 
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Személyi feltételek 

MEGNEVEZÉS 
INTÉZMÉNY 

Ady E. utcai óvoda Rákóczi úti óvoda 
Pedagógiai képesítéssel 
rendelkező főállású 
óvodapedagógusok száma: 

15 fő 4 fő 

Pedagógiai munkát segítő 
főállású szakképzett 
dajkák száma: 

7 fő 2 fő 

Pedagógiai munkát segítő 
asszisztens 

3 fő  

Egyéb munkakörben 
foglalkoztatott főállású 
dolgozók száma: 

6 fő konyhai dolgozó  
1 fő élelmezésvezető 

1 fő óvodatitkár 
 

ÖSSZESEN: 33 fő 6 fő 

Szakembereink: 

1 fő pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár 
2 fő óvodai gyógytestnevelő 
1 fő óvodai fejlesztő pedagógus 
1 fő gyermek néptánc oktató 
2 fő közoktatási vezető 

Óvodavezető: 1 fő  
Általános vezető helyettes: 1 fő  
Tagintézmény vezető:  1 fő 
Munkaközösség vezető: 1 fő  
Gyermekvédelmi munkát 
ellátó: 

1 fő  

 

A helyi Pedagógiai Program megvalósítása az adott létszámmal biztosítható. 

❖ A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett 

szakember közreműködését igényli. 

❖ Az érintett óvodapedagógusok keressék meg a kapcsolattartás lehetőségeit 

a logopédussal, az óvodában a nevelőtestület tagjaként dolgozó 

gyógypedagógussal, gyógytestnevelőkkel, fejlesztő pedagógusokkal. 

❖ Az óvodapedagógusok a gyerekek fejlesztéséhez alkalmazzák egyéni 

módszereik mellett, munkaközösségünk által összeállított segédanyagokat. 

❖ Az óvodapedagógusok, és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkája járuljon hozzá a nevelés 

eredményességéhez; a dajkákat és a pedagógiai asszisztenseket vonják be a 

közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak alakításába, tartsanak 

időnként számukra szemléletfejlesztő előadásokat. 

❖ A csoportokban dolgozó pedagóguspárok tudjanak együtt tervezni, 

összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Pedagógiai elveiket, 

nevelési gyakorlatukat egyeztessék. Az intézményvezető a lehetőségek 

optimális felhasználásával koordinálja a dolgozók munkáját, a fejlesztéshez 

szükséges feltételeket. 
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Tárgyi feltételek 

 

 

❖ Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete 

nagymértékben segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának 

alakulását. 

❖ Óvodáink rendelkeznek a helyi nevelési program megvalósításához szükséges 

tárgyi feltételekkel. 

❖ Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, 

hogy mindezek szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségét, 

igazodjanak változó testméreteikhez. 

❖ Lehetővé tesszük a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítését. 

❖ Azokat a tárgyakat, amelyeket a gyermekek használnak, számukra 

hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságát figyelembe véve helyezzük 

el. 

❖ Az óvodák megfelelő munkakörnyezetet biztosítanak az óvodai dolgozóknak 

és lehetőséget teremtenek a szülők fogadására. 

 

 ÓVODÁK 
MEGNEVEZÉS 
 

Ady E. utcai 
óvoda 

Rákóczi úti 
óvoda 

Épület: 

Óvodának épült, 
gázfűtéssel, 
telefonnal, 
internettel 

Óvodának 
épült, 
gázfűtéssel, 
telefonnal, 
internettel 

Csoportszobák száma: 7 2 
Gyermekmosdó: 7 2 

Iroda: 

1 vezetői iroda 
1 
élelmezésvezetői 
iroda 
1 nevelői szoba 
1 fejlesztő szoba 

1 iroda és 
fejlesztő szoba 
egyben 

Felnőtt mosdó, öltöző 
egyben: 

3 1 

Belső szertár: 3 2 
Udvari szertár: 2 1 

Konyha: 
1 főzőkonyha, 
adagoló 

1 melegítő 
konyha 

Udvar: 

Nagy, 
parkosított 
- veteményeskert 
- virágoskert 
- előkert 

Közepesen 
nagy, 
   - virágoskert 
- előkert 

Tornaterem: 1 1 
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❖ Az Ady Endre úti óvoda informatikai eszközrendszere az utóbbi években 

jelentősen bővült. 4 db számítógép, 3 nyomtató, 1 fénymásoló áll a 

dolgozók rendelkezésére. A Rákóczi úti óvoda is kapott számítógépet és 

internet bevezetésére is sor került. 

❖ Fenntartói pályázatok, óvodai alapítvány, melyet 2005-ben alapítottak az 

akkori szülők, és a mindenkori szülői közösség segítségével az óvoda 

épületei és felszereltsége (benti és udvari játékok, tanulást segítő eszközök, 

a technikai dolgozók munkaeszközei, bútorzat, stb.) folyamatosan szépül, 

bővül. Törekszünk korszerű, minőségi eszközök beszerzésére, az elavult 

eszközök cseréjére. 

❖ Tervszerű, tudatos elgondolás eredménye a mozgást segítő eszközök 

választéka (pl.: bordásfalak, Tini-kondik, labdák, egész alakos tükrök, kézi 

eszközök, udvari fajátékok stb.). Az eszköztár évről-évre folyamatosan 

bővül. 

❖ A program környezeti nevelést előtérbe helyező szemléletéhez, sok eszköz 

és feltétel adott. (Pl.: udvari szerszámok, veteményes-, virágoskertek, 

komposztáló a székhely óvodában, TV-k, videokamera, videó- és DVD-

lejátszók, projektor, hanghordozók, különböző tanulást segítő eszközök, 

stb.). Távlatokban, az elhasználódás, a technikai fejlődés okán szükséges az 

eszközök pótlása, bővítése, korszerűsítése. A hagyományőrző 

tevékenységekhez rendelkezésünkre áll néhány segédeszköz (pl.: 

körmöcske, szövőkeret, szövőszék). Szeretnénk tovább színesíteni, bővíteni 

a készletet (pl.: nemez, agyag, íróka stb.). Óvodapedagógusaink a 

lehetőségeikhez képest igyekeznek minden eszközt beszerezni vagy maguk 

készítik el. 

❖ A meséléshez, verseléshez szükséges bábokat az óvodapedagógusok 

többnyire maguk készítik változatos technikákkal, jó minőségben. A 

dramatizáláshoz, szerepjátékokhoz szükséges ruhadarabok, jelmezek, 

félkész anyagok többnyire rendelkezésre állnak. Az Ady E. úti óvodában 

jelmeztárat is kialakítottunk. A fentiekhez szükséges anyagok beszerzése 

folyamatos, a költségvetés függvényében. 

❖ Az ének-zenei tevékenységhez fontos lenne a meglévő hangszerek számát és 

fajtáját bővíteni. Szintetizátorral, ritmushangszer készlettel rendelkezünk. 

Sok eszköz elhasználódott (pl.: dobok, javításuk szükséges, cseréjük 

folyamatos. Az óvodapedagógusok saját készítésű, vagy a gyerekekkel 

közösen barkácsolt ritmushangszereket is használnak, melyeknek igen nagy 

a nevelő értékük. 

❖ A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenység területéhez szükséges 

anyagokat az óvodapedagógusok eddig főként gyűjtéssel a szülők 

segítségével és vásárlással szerezték be. Mivel ezen a területen minden elég 

gyorsan elfogy, elkopik, elengedhetetlen a folyamatos pótlás. Nagyon 

fontos, hogy a gyerekek változatos anyagokkal, technikákkal ismerkedjenek 
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meg. Megtapasztalva tulajdonságaikat, önálló, kreatív munkájuk során 

személyiségük pozitív irányba fejlődik. Szükség van az alapítvány 

segítségére is ehhez. 

❖ A csoportszobai játékeszközök vásárlásánál is fő szempont a tartósság, 

biztonságosság, és hogy lehetőség szerint sokoldalúan fejlesszék a 

gyermekek személyiségét. Az elhasználódás miatt azonban a folyamatos 

csere, felújítás indokolt. 

❖  Óvodáink kisebb könyvgyűjteménnyel rendelkeznek, melyekben gyermek- 

és szakirodalom, lemezek, kazetták, CD-k, DVD-k egyaránt megtalálhatók.  
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Csoportok szervezése 

Helyi adottságaink alapján szervezhető osztatlan, osztott, vagy részben osztott 

csoport is, amennyiben a beiratkozók életkori aránya és az optimális csoportelosztás 

indokolja. 

A Rákóczi úti óvoda mindkét csoportja rendszeresen osztatlan csoportként 

működik. 

(Osztott csoporton azonos életkorú, osztatlan csoporton, vegyes életkorú 

gyermekeket értünk. Részben osztott csoportban, két korosztály van jelen.) 

Programunk hatékonyságát nem a csoportok szervezeti kerete határozza meg, 

hanem az óvodapedagógusok felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, 

helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége. 

A pedagógusok az alkalmazás során, törekedjenek a tervszerű, alkotómunkára. 

Az óvodapedagógus személye minta a nevelésben. Értékfelfogása, viselkedése példa a 

gyerekeknek, szülőknek, a mellette dolgozóknak egyaránt. Elfogadó, segítő, támogató 

attitűd jellemezze! 

A szülőkkel való kapcsolattartás során legyen kezdeményező, tapintatos, 

meggyőző. A szülők és az óvoda közötti bármilyen ellentét előfordulásakor, a 

gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek megfelelően viselkedjen. 

A szülői munkaközösséggel tartson kapcsolatot. 

Az óvodapedagógus az óvoda tágabb környezetében is viselkedjen pedagógushoz 

méltóan. A település rendezvényeit részvételével támogassa. 

Minden pedagógusnak legyen igénye az önművelésre, innovatív törekvések 

jellemezzék. 

A körülményekhez képest keressék meg a lehetőségeket az általános és szakmai 

tájékozottságuk fejlesztéséhez, elmélyítéséhez. Vegyenek részt belső és külső 

továbbképzéseken. Aktívan segítsék a helyi munkaközösség, munkacsoportok 

tevékenységét, melyek célja az éves terv szerint alakul. 

Az osztatlan életkorú csoportoknál előnyös a Köznevelési törvény által előirt 

létszám megtartása, hiszen az óvodapedagógustól sokkal nagyobb figyelem 

megosztást, differenciálási képességet, toleranciát, rugalmasságot követel. 

Figyelembe kell venni a csoport összeállításának specialitásait, a csoportszoba 

elrendezését, játékeszközök kiválasztását, napi-, heti-rend kialakítását. 

Nagyfokú rugalmasságot és felelősségtudatot kíván az osztatlan csoport életének 

megszervezése, valamint azzal is tisztában kell lennie az erre vállalkozó 

óvodapedagógusnak, hogy ez a fajta munka még fokozottabb felkészültséget, 

önképzést kíván. 

Az osztott életkor nem jelenti a gyermekek homogén fejlettségi szintjét. Az 

óvodapedagógus feladata, hogy az azonos életkor alapján szervezett csoportban az 

egyéni fejlettségi szintnek megfelelően tervezze és szervezze meg a gyermekek 

mindennapi életét. 
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TERVEZÉS 

“A szabadság kiapadhatatlan forrása a felfedezéseknek, amikor elősegítik a 

szabad szárnyalást, gazdagodik a világ.” 

Simon de Beauvoir gondolatai 

Freinet sikereinek okáról 

Az óvodapedagógus feladatai 

Az óvodapedagógus elsődleges feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek 

alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezze az óvoda mindennapjait, 

hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az optimális fejlődési 

folyamatot. 

A nevelőmunkát átható nyitottság, szeretetteljesség, bizalom, elfogadó, segítő, 

támogató attitűd, következetesség, tolerancia mellett kiemelten fontos, hogy az 

óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig vegye figyelembe a 

gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. 

Segítse a gyermeket tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos 

helyzetéből való felzárkóztatásában. 

A gyermekcsoport nevelési-fejlesztési terve 

A csoport szokásrendjét, napirendjét az óvodapedagógus a gyermekek egyéni és 

életkori fejlettségi szintjének és saját egyéniségének megfelelően alakítja. 

Az életkori sajátosságok, és az egyéni fejlődési ütem ismeretében úgy tervezze a 

feladatokat, hogy minden gyermek önmagához képest optimálisan fejlődhessen. 

Mindig a gyermek képességeinek és akaratának függvényében biztosítsa az 

önállóság lehetőségét. 

A tervezés időkerete folyamatos. 

Az óvodapedagógus évszakonként eseménytervet és nevelési tervet készít, 

amelyben a csoport mindennapi életével kapcsolatos szervezési, nevelési és gondozási 

feladatokat tervezi meg (ünnepek, jeles napok, kirándulások, sportprogramok, óvoda-

család programjai, egyéb szervezési, beszerzési feladatok, gondozási teendők 

részmozzanatai, stb.). 

A tanulási folyamat tervezése 

A tevékenység közben megvalósuló tanulás hatására pontosabbá válik az 

érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség, tartósabb lesz a figyelem, emlékezet. 

Gazdagodik a gyermekek fantáziája, fejlődik beszédük és gondolkodásuk. Képessé 

lesznek a problémák felismerésére és megoldására.  
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Programunk koncepciója szerint: 

❖ Az óvodapedagógus lehetőleg már év elején állítsa össze a gyerekek felé 

közvetíteni kívánt műveltségtartalmak gyűjteményét, amelyből 

évszakonként hálótervet készít. 

❖ A pedagógus vegye figyelembe a gyermekek szűkebb környezetét, az óvoda 

lehetőségeit, a gyermekek egyéni tapasztalatait, hiszen egyszerűbb a 

gyermek számára élményszerűbbé tenni azokat az ismereteket, 

tapasztalatokat, amelyek közel állnak hozzá, vagy éppen foglalkoztatják őt. 

❖ Az érzelmi élet óvodás korban domináns. Ezt kihasználva, erre alapozva 

kell az óvodapedagógusnak élményt nyújtania. 

❖ Csak olyan tervezés jöhet számításba, amely magában rejti a változtatás 

lehetőségét. 

❖ A hetirend ne napokhoz kötött tevékenységeket jelentsen, hanem lehetőleg 

egy-egy környezeti téma, és/vagy jeles nap köré csoportosítva, azt 

körbejárva dolgozza fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket, az 

óvodai élet tevékenységi formáin keresztül. 

❖ Kivételt képez a testnevelés sajátos feladatai, céljai, speciális eszköz- és 

helyigénye miatt. A sport-délelőttnek a hetirendben kötött időpontja van. 

❖ Az óvodai életrend megszervezésében maximálisan biztosítjuk a gyermeki 

jogokat. Figyelembe vesszük a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, 

érdeklődését, terhelhetőségét. 

❖ Mindezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító 

módszereket alkalmazunk. 

❖ A tanulási folyamat megtervezésében, megszervezésében az 

óvodapedagógust a pedagógiai szabadság és a felelősség vezérelje.  

❖ A különleges gondoskodást igénylő gyermekeket valóban különleges 

bánásmódban részesítse. 

❖ A pedagógus minden területen igyekezzen elkerülni az életkori és egyéni 

sajátosságoknak nem megfelelő, alul- és felültervezést! 

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak tartalmas, a 

gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan megtervezett legyen. A nyári tervet 

a 4-5 évesek csoportjában dolgozó pedagógusok készítik, ésévente aktualizálják. Az év 

közben már kialakított szabályok, szokások megtartásával a pedagógus a nyári élet 

megszervezésénél adjon lehetőséget a gyermeknek arra, hogy az évszak örömeit 

szabadon élvezzék, s kötetlen formában biztosítson változatos tevékenységet, 

lehetőséget a fejlődésre (nyár jegyei, élmények, „vizes” tevékenységek, búzagyűjtés, 

sarazás, ha az időjárás engedi túrák, stb.). 

Minden óvodapedagógusnak legyen saját “ötlettára”.  
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A gyermek fejlődésének nyomon követése 

A gyermek és környezetének sokoldalú megismerése 

A gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda kiegészítő szerepet 

tölt be az együttműködésben. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a 

gyermek fejlődését. A pedagógus először ismerje meg a gyermeket és annak 

környezetét, szociális hátterét. 

Ehhez nyújt segítséget az első családlátogatás a gyermek óvodába lépése előtt. 

Kivéve, ha ezt a család elutasítja. A szülők által kitöltött anamnézis és bemeneti 

kérdőív (online, a beiratkozást követően e-mailben kapják meg a szülők) fontos 

adatokat nyújt. Ezek tartalmazzák a szülők gyermekükről kialakított véleményét, 

elvárásait, a gyermek fejlődési jellemzőit, előéletét. Az adatszolgáltatás önkéntes, 

melyhez a szülők beleegyező nyilatkozatát kérjük. A családlátogatás során képet kap 

az óvodapedagógus a gyermek környezetéről, a szülők nevelési felfogásáról, esetleges 

nevelési problémájáról és benyomásokat szerez a gyermekről. 

 Az immár hagyománnyá vált „Belekóstoló”, szintén egy jó alkalom arra, hogy 

az óvodapedagógusok és a gyermekek megismerkedjenek egymással, illetve a 

gyermekek felfedezhessék az épületet még az óvodába lépés előtt. Ezzel elősegíthető a 

fokozatosabb átmenet, a befogadási időszak könnyebb mind a gyermek, mind a család 

és a pedagógusok számára is. 

A hátrányos szociális háttérből érkező gyermeknél az óvoda hangsúlyozottabb 

szerepet kap a gyermek fejlesztésében. Kiegészül feladata azzal is, hogy bizonyos 

családoknál felébressze a felelősségérzetet, példát mutasson, értékeket közvetítsen. A 

segítségnyújtás módja mindig az adott családhoz igazított legyen. 

Arra törekszünk, hogy a gyermek fejlődéséről az óvodapedagógus és a szülő 

folyamatosan tájékoztassa egymást. Az óvoda részéről a tájékoztatás félévente 

mindenképpen történjen meg. Ennek tényét a szülő aláírásával igazolja. (Fejlődési 

napló, Csoportnapló) 

A gyermek fejlődésének nyomon követése 

Legfontosabbnak a gyermek megfigyelését, megismerését tekintjük “mert nevelni 

és tanítani, csak akkor tud az ember, ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell”. 

A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az 

óvodapedagógus, melynek során képet kap a gyermek személyiségéről. Megfigyelési 

szempontok segítségével könnyen kiszűrhetőek a részfunkció zavarok és a szükséges 

támogató nevelés egészen korán elkezdhető. 

A megfigyeléseket a mindennapi életben folyamatosan célszerű végezni, 

semmiképpen sem “felmérés” jelleggel, a gyermeket természetes tevékenységéből 

kiemelve. 

Amennyiben pontosabb ismeretszerzés, vagy egy-egy területen mutatkozó 

bizonytalanság eldöntése ezt mégis szükségessé teszi, csakis játékos formában, egyéni 

foglalkozással, az életkornak megfelelően, rövid ideig tegyük! 
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Az egyéni fejlődésről a pedagógus Fejlődési naplót vezet, amely tartalmazza: 

A gyermek anamnézisét, munkaközösségünk által kidolgozott fejlettségmérő 

lapokat, aktuális feljegyzéseket, 1-1 jellemző rajzot, családrajzot, emberrajzot, 

feladatlapot, HA VAN: szakértői, képességvizsgálati, logopédiai, iskolaérettségi 

vizsgálati eredményeket, továbbá a nagy csoportos korosztály óvodapedagógusok 

által végzett kimeneti mérésének dokumentációját. Ezen felül, minden egyéb, saját 

szakembereink által végzett vizsgálati eredményt. 

A Fejlettségmérő lapok olyan szempontokat és feladatsorokat tartalmaznak, 

amelyek idegélettani, fejlődés-lélektani megalapozottságúak, de a gyermek 

mindennapi tevékenységében előfordulók; az óvodapedagógus által megfigyelhető, 

játékosan mérhető. Tartalmukban a gyermeki fejlődés folyamatának megragadását 

teszik lehetővé az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig. A meghatározások 

kitöltéséhez, az információk megszerzéséhez szükséges célzott, de játékos és kötetlen 

tevékenységekhez az óvodapedagógusnak ismerni kell a fejlettségmérő lapok 

tartalmát. 

A fejlődési ütemre, lemaradásra utaló jeleknél az óvodapedagógusnak lehetősége 

van arra, hogy az egyes gyermekeknél a lemaradt területek fejlesztését megcélzó 

játékokat beépítse a gyermekekkel való egyéni játékos tevékenységekbe, a 

tehetséggondozás lépéseit megtervezze és megvalósítsa, vagy a csoport nagyobb 

részénél felfedezett hiányosságok korrigálására célzott játékokat, tervezzen. 

A nagyobb lemaradásoknál mindenképpen igénybe kell vennie speciálisan 

képzett szakembereink és a pedagógiai szakszolgálatok segítségét.  
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AZ ÓVODA ÁTFOGÓ NEVELÉSI TERVE 

Az óvodai nevelés célja 

A 3-6 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési 

ütemének figyelembevételével - gyermeki szabadságukat, jogaikat tiszteletben tartva, 

érzelmileg elfogadva - a teljes személyiség fejlesztése, mely segíti az iskola 

szabályaihoz való alkalmazkodást. Egyenlő hozzáférés biztosításával, hátrányok 

csökkentésével a gyermekek alapvető szükségleteinek - játék-, mozgásigény 

kielégítése. Életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő, életszerű tapasztalatok, 

ismeretek élmények nyújtása, melyek segítik az 

❖ egészséges életvitel megalapozását, 

❖ gyermek - környezet közötti érzelmi kötődés kialakulását, erősítik 

magyarság tudatukat, 

❖ családhoz, környezethez, keresztény értékekhez való kötődés alakulását, 

❖ a lelki nevelést, a szülőföldhöz kötődés kialakítását, 

❖ a gyermek biztonságos eligazodását környezetében, 

❖ néphagyomány megismerését, ápolását, 

❖ anyanyelv megismerését, megszerettetését 

❖ környezettudatos magatartás megalapozását, a természet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások kialakítását, 

❖ egyéni fejlődést, felzárkóztatást, 

❖ tehetséggondozást. 

Nevelési feladatok 

Egészséges életmódra nevelés, egészséges életvitel-igény alakítása, 

testi fejlődés elősegítése 

❖ Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek testi szükségleteinek 

kielégítése, komfortérzetének biztosítása. A gyermekek ilyen irányú 

igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása. 

❖ A természetes mozgáskedv fenntartása, mozgásigény kielégítése, mozgás 

megszerettetése, harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése. 

❖ Rendszeres mozgással az egészséges életvitel megalapozása, testi 

képességek, fizikai erőnlét, edzettség alakítása, egészségének védelme. 

❖ Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak szakszerű 

kialakítása. 

❖ A fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges egészséges, biztonságos környezet 

kialakítása. A környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások 

alakítása. 
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❖ Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, 

prevenciós és korrekciós testi és lelki nevelési feladatok ellátása. 

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelésbiztosítása 

❖ Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, derűs, nyugodt, családias légkör 

megteremtése. 

❖ Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket. 

❖ Felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés 

jellemezze. 

❖ Értékorientált óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, közös 

tevékenység, s melyek segítik a gyermekekben a családhoz, szűkebb, majd 

tágabb környezethez, keresztény értékekhez való kötődést, erősítik 

magyarság tudatukat, a szülőföldhöz való kötődésüket, elősegítik erkölcsi 

tulajdonságainak (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önzetlenség) és 

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat-, szabálytudat) 

fejlődését. 

❖ A konstruktív, együttműködő társas kapcsolatok kialakulásának 

elősegítése. 

❖ Legyen módjuk megismerni és gyakorolni a társas együttélés, 

önérvényesítés alapvető szabályait. 

❖ Énkép, önismeret, önértékelés fejlesztése. 

❖ Érzelmi átélés, érzelmek felismerésének, saját érzelmeik kifejezésének 

alakítása, érzelmek feletti –az életkorban elvárható - kontroll erősítése. 

❖ Saját élethelyzeteikben tapasztalhassák meg, érzelmileg élhessék át, majd 

ismerjék fel a jót, rosszat, szépet, csúnyát. 

❖ A szociális érzékenység alakulása segítse a különbözőségek elfogadását, 

tiszteletét. 

❖ Az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek speciális ismereteket, törődést 

igényelnek, ami megfelelően képzett szakemberek közreműködésével 

valósulhat meg. 

❖ Szűkebb, majd tágabb környezetének megismerésével, szülőföldhöz való 

pozitív viszony, kötődés alakítása. 

❖ Lelki egészség alapozása. 

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

❖ A gyermekek érdeklődésére, előzetes tapasztalataira, kíváncsiságára építve 

változatos, játékos tevékenységek biztosítása, melyben tapasztalatokat 

szerezhetnek természeti, társadalmi környezetükről. 

❖ A különböző tevékenységformákon keresztül a gyermekek spontán és 

tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, 

változatos élethelyzetekben való gyakorlása. 

❖ A kíváncsiságot felkeltő, élményszerű, játékos tevékenységek során szerzett 

tapasztalatok fejlesszék a gyermekek értelmi képességeit, kreativitását. 
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❖ Helyes mintaadással a kommunikáció különböző formáinak alakítása. A 

gyermekek beszédkedvének felkeltése, fenntartása, szókincsük bővítése, 

kommunikációs aktivitásuk erősítése az óvodai nevelés folyamatában. 

❖ Tanuláshoz való pozitív viszonyulás alakítása. 

❖ Kiemelt figyelmet, különleges gondoskodást igénylő és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek speciális ellátása. 
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A NEVELÉS KERETEI 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

A nevelés célja 

❖ A testi-lelki elégedettség és harmónia biztosítása az óvodai élet során, 

valamint az egészséges életmód iránti igény megalapozása. 

❖ A gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

❖ Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

Feladatok 

❖ A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségletük, mozgásigényük 

kielégítése; 

❖ A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása; 

❖ A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása; 

❖ Pihenés, alkalmazkodva a gyermek alvásigényéhez. 

A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségletük, mozgásigényük 

kielégítése 

A gondozásnak alapvető szerepe van a nevelésben, átszövi az egész óvodai életet. 

A gyermek olyan szükségleteit elégíti ki, amely elősegíti növekedését, fejlődését. A 

testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermek jó közérzetét, ami minden 

tevékenységhez szükséges. 

Az egészséges személyiségfejlődés egyik legfontosabb feltétele az 

óvodapedagógus és gyermek közötti jó kapcsolat. A kisgyermeknek jó közérzetéhez a 

felnőtt testközelségére is szükség van. 

A gyermekek szükségleteik önálló kielégítésére fokozatosan válnak képessé. Az 

óvodapedagógus a fokozatosság betartásával törekedjék erre. A testápolás, 

öltözködés, étkezés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától biztosítsa a 

pedagógus. E tevékenységek közben természetes módon fejlődik és egyben 

fejleszthető a gyermek. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése alakítja a gyermek 

énképét és segíti az önállóbbá válását. Az óvodába lépéskor a gyermekek az 

önkiszolgálásban különböző fejlettségi szinten vannak és e téren is eltérő ütemben 

fejlődnek. 

Minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísérjen. A befogadás 

ideje alatt minden gyermek az óvodapedagógussal vagy a dajkával együtt végezze a 

teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, a testápolási teendők sorrendjét. 

Fontos, hogy minden gyermek saját tempójának megfelelően végezhesse e 

tevékenységeket. 

A testi szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében, az azonos 

gyakoroltatás érdekében az egy csoportban dolgozó felnőttek állapodjanak meg. 
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Táplálkozás 

A növekedés, fejlődés egyik feltétele a táplálkozás. 

A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezéssel, kellő összetételben és 

elosztásban a napi tápanyagszükségletük 65-70 % - át kapják meg. Nagy 

odafigyeléssel állítja össze az étrendet az élelmezésvezető, az óvodavezető, illetve a 

szakács, hogy a lehető legváltozatosabb és megfelelő tápanyag-összetételű legyen. 

Figyelembe veszi az óvodapedagógusok erre vonatkozó jelzéseit, programunk 

specialitásait is (ünnepi menü). A magas só- és cukor tartalmú ételek, italok, telített 

zsírsavak csökkentése, tejtermékek fogyasztásának ösztönzése tükröződik a heti 

étrendben. Amennyire lehetséges, a speciális étrendet igénylő gyermekek 

szükségleteire is tekintettel van az étkeztetés szervezésekor. 

Az étrendről folyamatosan értesíti a szülőket, az étlapon feltünteti a tápanyag 

összetételt.(Változatos étrendünkben gyakran szerepelnek zöldség-gyümölcsfélék, 

teljes kiőrlésű kenyér, tönkölyös kenyér, bulgur, zab stb.) Az óvoda étrendjét 

kiegészítjük a gyermekek által készített ételekkel, italokkal (pl.: csipkebogyó tea, 

szőlőlé - must, idénygyümölcsökből saláták, stb.) Ismerkedünk eddig ismeretlen 

ételek ízével. A napi menüt saját konyhánkban készítik el. 

Az óvodapedagógus próbálja meg kiküszöbölni az indokolatlan 

édességfogyasztást.  

Az étkezési szokások kialakításánál az óvodapedagógus éljen a folyamatosság 

módszerével. 

Az étkezés megszervezése, kulturált lebonyolítása fontos gondozási feladat. 

Különös gondot fordítson a pedagógus az esztétikus terítékre! Az ízlésesen terített 

asztal látványa fokozza az étvágyat, egyúttal igényességre, kulturált viselkedésre 

késztet. Az étkezéshez ép, ízléses készletet használjanak, ügyelni kell a 

gyermekméretű eszközökre, azok helyes használatára (kanál, kés, villa). A gyermekek 

ízlésében, étvágyában, táplálkozási szokásaikban nagy egyéni különbségek vannak. A 

felnőttek ismerjék meg a szülők segítségével ezeket. 

Biztosítsa az óvodapedagógus, hogy a nap bármely szakaszában ihassanak. 

Figyeljen a higiéniára! 

Ünnepek alkalmával a hagyományos ételek elkészítése és elfogyasztása (pl.: 

paraszt reggeli, karácsonyi mézeskalács, farsangi fánk, húsvéti reggeli, stb.) vonzó 

feladat a gyermekek számára, éppen ezért éljen bátran a pedagógus a lehetőséggel! 

Testápolás 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét,testük, ruházatuk gondozását, 

rendezését, szükség szerinti tisztálkodásuk alakítását, tisztaság iránti igényük 

fejlesztését szolgálja. Az óvodapedagógus alkalmazkodjon az otthonról hozott 

szokásokhoz, egyéni fejlettségi szinthez, amikor a fejlesztés feladatait megtervezi. A 

szokásalakítás közben bensőséges kapcsolat alakul ki a gyermek és a felnőtt közt, 

mely segíti a szokások belsővé válását. 

Dajkák szerepe e tekintetben kiemelkedő, fontos, hogy az óvodapedagógus avassa 

be terveibe, hangolják össze a teendőket, a gyakoroltatás mikéntjét. 
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Személyi higiénia szempontjából fontos: 

❖ naponta többszöri fésülködés, 

❖ fogmosás, 

❖ szappannal, folyóvízben való kézmosás WC használat után, étkezés előtt és 

minden olyan esetben, amikor szükséges, 

❖ körömkefe használata, 

❖ orrtörlésre papír zsebkendő használata (a gyermek által elérhető helyen 

legyen, használat után fedett szeméttárolóba kerüljön), 

❖ az intim helyzetű WC használat a nap bármely szakában a gyermek igénye 

szerint, 

❖ nyáron az ebéd előtti zuhanyozás (ha az idő megengedi), 

❖ otthoni haj és körömápolás. 

Öltözködés 

Az öltözködés védekezés az időjárás hatásai ellen, de fejleszti a gyermek ízlését, 

önállóságát is. Az óvodapedagógus kérje a szülőket, hogy a gyermek öltözéke 

önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Legyen praktikus, kényelmes. 

A szülők számára is elfogadott a réteges öltözködés, amely a gyermek egyéni 

igényeit szolgálja.  

A lúdtalp megelőzése érdekében a papucs nem megengedett. Győzze meg a 

szülőket a sarok nélküli cipőben való járás előnytelen hatásairól. 

Csereruha, tartalék fehérnemű, tornaruha a gyermekek számára a szülők által 

biztosítva legyen. Az őszi, tavaszi időszakra javasolt minden gyermek számára a 

gumicsizma és esőkabát, téli időszakban vízhatlan overall, dzsekis nadrág, lehetőleg 

“egyujjas” kesztyű. A szülők legyenek partnerek, az óvodapedagógus igyekezzen őket 

meggyőzni a praktikus, ízléses öltözködés fontosságáról. 

Mozgás 

A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a lehetőleg szabad 

levegőn végzett napi szervezett mozgástevékenység és a sokszínű, egyéb 

tevékenységek is szolgálják. Ezeket részben a gyermekek szabadon választják, részben 

az óvodapedagógus kezdeményezi, szervezi. 

A rendszeres, örömmel végzett mozgás a gyermekeket az egészséges életvitelre 

szoktatja és egyben mintát ad a szülőknek is. 

A jól szervezett séták, kirándulások a mozgásigény kielégítésén kívül, együttes 

élményt is jelentenek a csoport számára. A séta legyen oldott, beszélgetésre ösztönző, 

(ezt jól szolgálják a mikro csoportos séták) a mozgásos játékokat egészítse ki, de ne 

helyettesítse. 

Jó, ha alkalmanként az óvodapedagógus a szülőkkel közösen mozgásos programokat 
szervez, mert ezzel is pozitívan befolyásolhatja a családi nevelést.  
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A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

Az óvodapedagógus a megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással vegye 

körül, lehetőség szerint elkülönítve ápolja dajka segítségével. A szülőt értesítse, a 

gyermeket szükség esetén vigye orvoshoz. 

Fontos feladata - az anamnézisből szerzett információk alapján- a ritkán 

előforduló, az óvoda közösségébe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek 

regisztrálása, figyelemmel kisérése (pl.: krupp, allergia, asztmatikus tünetek, lázgörcs, 

cukorbetegség, epilepszia, stb.). 

Figyelnie kell a személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre, melyek kedvezőtlen 

családi légkör, nevelési hibák, lelki megrázkódtatás hatására alakulhatnak ki. Az ilyen 

gyermekek fokozott törődést igényelnek. 

A veleszületett rendellenességek korai kiszűrése lehetővé teszi a mielőbbi 

korrekciót (nagyothallás, fénytörési hiba, stb.). 

A tartási rendellenességek megelőzése érdekében figyelni kell a helyes 

testtartásra, a bútorzat, székek, asztalok, fektetők gyermekek testméreteihez 

igazítására, változatos mozgáslehetőségek biztosítására. A lúdtalp speciális, 

lábboltozatot erősítő gyakorlatokkal, megfelelő lábbelivel, mezítláb járással 

megelőzhető! 

Hatékonyak a szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a prevenciós 

fejlesztő tornák. 

E feladatunk ellátásában segít bennünket az, hogy a nevelőtestület minden tagja 

2006-ban részt vett Pappné Gazdag Zsuzsa gyógytestnevelő „Mozdulj, 

ügyesedj!”című akkreditált, helyi szervezésű tanfolyamán. Ott szerzett 

tapasztalatainkat, ismereteinket a gyógytestnevelők irányításával beépítjük minden 

napjainkba. Éves rendszerességgel kerüljön sor védőnői-, orvosi szűrésekre. 

A gyermekek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés magában foglalja a 

személyi-tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzését és 

karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. A balesetek megelőzése az óvoda 

minden dolgozójának fontos feladata. 

A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek edzettségét. Ennek 

érdekében lehetőség szerint minél több időt kell a szabadban tölteni (az időjárásnak 

megfelelő ruházatban). Ez növeli a gyermekek ellenálló képességét. Esős időben - ha 

lehet - fedett teraszon levegőzzenek. 

Mozgásszükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus szervezzen napi 

kocogást, futást, mozgásos játékokat. 

A felnőttekkel végzett kocogások, kerékpár-, gyalogtúrák fokozzák a szív jó 

vérellátását, a rugalmasságot és az állóképességet. 

A gyermekek a víz edző hatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az 

óvoda udvarán „vizes” tevékenységet is végezzenek, zuhanyozzanak. 

A nagy csoportosoknak szervezhet az óvodapedagógus uszodalátogatást. A vizes 

edzés legyen mindenkor önkéntes. 

Edzési lehetőség a kerékpározás, rollerezés, a téli időszakban szánkózás, 

csúszkálás. 
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A tavaszi-őszi időszakban egész napos kirándulásokat, túrákat is szervezhet az 

óvodapedagógus. 

A kondicionáló mozgások adjanak igazi felfrissülést, felüdülést, örömet a 

gyerekeknek. 

A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 

Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészséges életmód 

alakulását, ezért gondoskodni kell a megfelelő tárgyi környezetről, melynek egyik 

szintje az udvar. 

Az udvaron legyen árnyékos, napos, füves, homokos, betonos rész (fedett rész) 

biztosítva a változatos tevékenységhez a színteret. Az udvar esztétikai szépségét adja a 

sok szép virág, sziklakert, cserje, ízlésesen kialakított gyermek virágos- és 

veteményeskert. 

Az udvari játékeszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. 

Legyen olyan udvarrész, ahol énekes játékokat, labdajátékokat játszhatnak a 

gyerekek. 

Legyen pódiumszerű lehetőség, ahol bábozásra, dramatikus játékokra nyílik 

lehetőség. 

Az udvaron a gyerekeknek legyen biztosítva a higiénikus tárolással előkészített 

ivóvíz. 

A gyermekek jó közérzetének egyik feltétele az is, hogy az udvaron együtt 

játszhassanak testvéreikkel, más csoportba járó barátaikkal és szabad tevékenységük 

közben is érezzék az óvodapedagógus személyes törődését. Ne kerüljenek látókörén 

kívül! 

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának 

figyelembevételével az óvodapedagógusok esztétikusan rendezzék be. 

A több funkciót betöltő csoportszobát tegyék alkalmassá a szabad játékra, a 

különböző tevékenységek végzésére, az étkezésre, alvásra és pihenésre. 

A csoportszoba esztétikus, barátságos, színes berendezése, otthonossá, 

esztétikussá tétele az ízlésformálás, valamint a gyermekek jó közérzetének biztosítása 

miatt is fontos. 

A természetes világítás hasznosítása céljából, olyan függönyt használjon, ami 

nem veszi el a fényt. 

A mozgásos tevékenységeket mindig nyitott ablaknál végezzék a gyerekek. 

Fűtés idején, párologtató szükséges. 

Erős napsütés ellen a csoportszobát világos függönnyel védjék. 

Az óvodapedagógus lehetőség szerint a különféle játéktevékenységekhez 

alakítson ki elkülönített csoportszoba részeket. 

Minden gyerekeknek legyen külön, jellel ellátott tartója, rekesze vagy szekrénye. 

A mosdóban megfelelő eszközök segítsék a szükségletek kielégítését. A WC-k 

legyenek elválasztva az intimitás biztosítása érdekében. 

Minden gyermeknek legyen jellel ellátott fogmosó felszerelése, törölközője, 

fésűje. 
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Pihenés, alkalmazkodva a gyermek alvásigényéhez 

A gyermekek alvásigényük egy részét az óvodában elégítik ki. A nyugodt pihenés 

feltétele a csend. 

Az elalvás előtti mesének, halk dúdolgatásnak, zenének lenyugtató hatása van. A 

gyerekeknek különböző az alvásigénye. Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a 

nem alvó (5-6-7 éves) gyermekek rövid, nyugodt pihenés után felkelhessenek, 

csendes tevékenységet folytathassanak. 

A helyiség folyamatos szellőztetését biztosítani kell. A megfelelő páratartalmat és 

párologtatást is biztosítani kell a csoportszobában. A gyerekek otthonról hozott saját 

ágyneműt, pizsamát használnak, melyet hetente/kéthetente visznek haza a szülők 

kimosni (szülői szervezet döntése szerint). 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ A testápolási szokásoknak megfelelően a gyerekek teljesen önállóan, 

felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

❖ A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat. 

Zsebkendőjüket önállóan használják. 

❖ Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek 

vizet a kancsóból.  

❖ Készségszinten használják a kanalat, villát. Jártasságot szereztek a kés 

használatában. 

❖ Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

❖ Étkezés közben törekszenek a helyes tartással való, nyugodt ülésre, halk 

beszélgetésre, udvarias viselkedésre. 

❖ Teljesen önállóan öltözködnek. 

❖ A ruhájukat ki-, begombolják, cipőjüket befűzik, esetleg bekötik. 

❖ A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcokra helyezik. 

❖ A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

❖ Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésre 

törekvés. 
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ÉRZELMI, ERKÖLCSI, ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

A nevelés célja 

A 3-6 évesek szocializációjának tudatos, szakszerű irányításával a szociálisan 

kompetens viselkedés megalapozása. 

A személyiség, az “én” kifejlődése során az “értékek” felé orientálás, optimális 

kapcsolat alakítása a szűkebb, majd tágabb társadalmi környezettel. Családhoz, 

szülőföldhöz való kötődés alakítása. 

Az együttéléshez szükséges erkölcsi tulajdonságok alakítása. 

Feladatok 

❖ Érzelmi biztonságot nyújtó, otthonosság érzését keltő légkör 

megteremtése a befogadástól kezdve óvodáskor végéig. 

❖ Gyermek - gyermek, felnőtt - gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának 

kialakítása, a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlesztése. 

❖ Értékek, normák közvetítése, pozitív jellemvonások megerősítése, 

állandó értékrend kialakítása, a gyermekek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlesztése. 

Érzelmi biztonságot nyújtó, otthonosság érzését keltő légkör 

megteremtése, a beszoktatástól kezdve óvodáskor végéig 

Óvodapedagógus első és egyik legfontosabb feladata olyan környezet kialakítása, 

melyben a gyermekek biztonsággal mozoghatnak. Az óvoda minden helyiségét tegye 

barátságossá, otthonossá. Adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek ötletei, 

elképzelései is érvényesüljenek. 

Törekedjék lehetőség szerint a csoportszoba intimitását azzal is fokozni, hogy a 

bútorok elrendezésével barátságos kuckókat alakit ki, ahová időnként 

visszavonulhatnak azok, akik ezt igénylik. Teremtse meg annak a lehetőségét, hogy 

ezeket a zugokat a gyermekek maguk is kialakíthassák, igénybe véve mindazokat a 

felszerelési tárgyakat, amelyekre ehhez szükségük van. 

Mivel e korosztály alaptevékenysége a játék és mozgás, mindkét tevékenység 

számára biztosítani kell a megfelelő helyet, eszközt, időt, ezért esetenként a 

csoportszobán kívüli helyiségek is használhatók. 

Az otthonosság érzését elősegíti, ha a gyermekek szabadon mozoghatnak a 

csoportszobában, mosdóban, öltözőben, esetenként akár másik csoport termében is 

(barát, testvér). 

Törekedjék az óvodapedagógus arra, hogy minden gyermeknek külön tároló 

helyet (irattartó, dobozka, zsák) biztosítson, ahová személyes dolgait rejtheti, 

önállóan kezelheti (otthonról hozott játékeszközök, “kincsek”, rajzok). 

Az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtésében elengedhetetlen, hogy 

elsősorban az óvodapedagógus, a dajkák és az óvoda minden dolgozója empatikus, 

meleg, elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki a gyermekkel. 
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A csoport légkörét a teljes és kölcsönös bizalom hassa át. Az óvodapedagógus 

éreztesse, hogy minden gyermekben bízik, mindenkit elismer, megbecsül, szeret. 

Nagyfokú körültekintést, gyöngédséget, megértést kíván a gyermek befogadása, 

ami már az óvodába lépés előtti családlátogatáskor megkezdődik, ha erre a család is 

nyitott. Ez lehetőséget ad arra, hogy az óvodapedagógus megismerhesse a gyermeket 

saját környezetében, bepillanthasson a család szokásaiba, megalapozza az 

óvodapedagógus – gyermek, és az óvodapedagógus - család kapcsolatát. 

A csoport kialakításánál lehetőség szerint tudjuk figyelembe venni a már 

kialakult kapcsolatokat, szülők igényeit (rokon, szomszéd, utcabeli), mert 

megkönnyítheti a beilleszkedést, ha a gyermekek az idegen környezetben 

ismerősökkel találkozhatnak. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a leendő ovisok és szüleik a beiratkozás előtt 

nyílt napon ismerkedjenek óvodáinkkal. Az óvodapedagógusok lehetőségként 

élhetnek a befogadás megkezdése előtt a “BELEKÓSTOLÓ” program 

megszervezésével, melyen a már csoportba sorolt gyerekek és szüleik vesznek részt. 

Az óvodapedagógus tájékoztassa a szülőt a fokozatos befogadás előnyeiről, 

beszélje meg annak menetét. Adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek szüleikkel 

együtt ismerkedjenek az óvodával óráról-órára, napról-napra. Ösztönözze a 

gyermeket, hogy bátran hozzák el otthonról azokat a tárgyakat, melyekhez 

ragaszkodnak.  

A már régebben óvodába járó gyermekeket érzelmileg készítse elő az újak 

fogadására. 

A vonzó játékszerek mellett az óvodapedagógus személyes kapcsolattal, “ölbeli” 

játékokkal, mondókával, mesével, bábbal kedveskedjen az új gyermeknek. Ösztönözze 

ugyanerre a régebbi óvodásokat is. 

Különös gyengédséggel foglalkozzék a délutáni lefekvésnél is az új gyermekekkel. 

Üljön le melléjük, módszereivel oldja feszültségüket (simogatás, dúdolgatás). Ne 

kényszerítse alvásra őket. Tartsa tiszteletben egyéni szokásaikat. 

Különös türelemmel, tapintattal mutassa be a testápoláshoz, étkezéshez 

használatos tárgyakat, azok használatát. A gondozási feladatok ellátása közben - 

mivel a gyermek nehezen igazodik el az ismeretlen környezetben - fokozottan 

ügyeljen arra, hogy mindig legyen a gyermekkel felnőtt, később nagyobb gyermek. 

Segítse a gyermeket abban, hogy e tevékenységek közben megismerkedjenek saját 

testükkel, testrészeik nevével, testi szükségleteik kielégítésével kapcsolatos 

teendőikkel. 

Már a befogadás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a 

tevékenységeket, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltasson, 

messzemenően figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, tempóját. A 

nagyobbakat buzdítsa arra, hogy segítsék a kicsiket e tevékenységekben. 

A derűs alaphangulat tevékenységre serkent. A folyamatos napirend is azt a célt 

szolgálja, hogy a gyermekek kedvük szerint választhassanak a különböző 

tevékenységek közül. A családias légkör, gazdag, tevékenykedtető óvodai élet elősegíti 

a társas kapcsolatok alakulását. A közös élmények az óvodáskor végéig biztosítják a 

gyermek együttműködését, amiben formálódik egymáshoz való viszonyuk. Az 
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óvodapedagógus a különféle tevékenységekben is biztosítsa a nyugalmat (várakozás, 

túlszervezés kiküszöbölése) azért, hogy az ingerek ne okozzanak a gyermekben 

zaklatottságot. 

Az óvodai élet szokásai, hagyományai, ünnepei gazdagon motivált tevékenységre 

adnak lehetőséget. A “holnap öröme”, a csoport elé állított távlat, annak elérése 

sokrétű közös tervezgetést, rendszeres közös tevékenységet igényel. A kicsik elé közeli 

örömöt, gyors megvalósulást ígérő távlatokat, nagyobbak elé már hosszabb időre 

kitűzött távlatot állítson az óvodapedagógus (pl.: kirándulás, múzeumlátogatás, 

iskolába lépés). 

A távlatok, hagyományok rendszeréből kiemelkednek az ünnepek: 

❖ Gyermekek ünnepei (név-, születésnap, gyermeknap, anyák napja, évzáró, 

ballagás, apák napja, gyermeknap). 

❖ Társadalmi ünnepek (Március 15, Nyugdíjasok köszöntése, Okt.23-a, 

Falukarácsony) 

❖ Népi hagyományokhoz fűződő ünnepek (“Évkörös” elrendezés, lásd: 

hagyományőrzés) 

❖ Természetvédelmi jeles napok (Állatok, - Föld, - Víz, - Madarak-fák napja, 

Mézes reggeli, stb. lásd: melléklet) 

Az ünnepek emelkedjenek ki a mindennapi életből, tevékeny várakozás előzze 

meg. Külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított. Törekedni kell a gyermek 

megterhelő, szorongással járó szerepeltetésének elkerülésére. Fontosabb a vidám, 

felszabadult együttlét. 

Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, a gyermek és a felnőtt ünneplő ruhája, 

meglepetések (nagyobb gyermekek, vagy felnőttek bábozása, dramatizálása, stb.). 

Az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek egy része kizárólag a csoportban kerül 

megvalósításra (díszítés, sütés, nagytakarítás), más részük kiterjed az egész óvodára 

(meglepetések). 

Éreztesse az óvodapedagógus, hogy az ünnep nemcsak óvodai esemény. Részt 

vesznek benne a körülöttük élő felnőttek, tágabb környezet is. 

Tartsa szem előtt, hogy az ünnepek csak a szülők együttműködő támogatásával 

érhetik el hatásukat, de ezzel nem terhelheti a szülőket! 

Gyermek - gyermek, felnőtt - gyermek pozitív érzelmi 

kapcsolatának kialakítása a gyermek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlesztése 

Az óvodapedagógus első számú modell. Az óvodás korosztály számára fontos a 

gyermek - óvodapedagógus kapcsolatának minősége. Kettejük érzelmi kötődése 

nyújtja a gyermek számára azt az érzelmi biztonságot, mely jó közérzetet, nyugodt, 

harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. A 3-4 évesek esetében az óvodapedagógus 

személyisége meghatározó. Ez az időszak az utánzásos tanulás, a szocializáció 

kezdetleges, együttműködést tanuló szakasza, éppen ezért kiemelt szerepet kap a 

gyermekkel való közvetlen kontaktus, személyes együttműködést igénylő 

tevékenység. 
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A gyermekek érzékenyen reagálnak az óvodapedagógus érzelmeire. Viszonya egy-

egy gyermekhez, szándéka ellenére is hat a csoporton belüli kapcsolatokra. 

Igyekezzék minden gyermekhez szeretettel, megértéssel fordulni. 

A gyermekek érezzék, majd értsék meg mit miért tart helyesnek, mit miért utasít 

el. 

Magatartása legyen határozott, barátságos, toleráns, őszinte, hiteles. Pozitív, vagy 

negatív érzelmei kifejezésére a verbális közlés mellett éljen a metakommunikáció 

eszközeivel. A gyermek ezáltal megtanulja értelmezni, majd maga is használja e 

jelzéseket. 

A gyermekekkel igazságosan, egyéni fejlettségükhöz mérten bánjék. 

Követeléseiben is vegye figyelembe a gyermek fejlettségét, törekvéseit, de tartsa szem 

előtt fejlesztésük feladatait is. 

Az óvoda valamennyi dolgozójára vonatkozzanak a fentiek. 

Magatartásukkal szemben támasztott követelmény, hogy minta értékű 

legyen!Gyermek - gyermek (kortársi) kapcsolatok szerepe nagy hatású a 

szocializációban. Ehhez az óvodai nevelés - a családi nevelésen túl - semmivel sem 

pótolható szocializációs színteret biztosít. 

A kortárs is modell a gyermek számára. A felnőtt felelőssége, hogy a csoport 

szociális atmoszférája hogyan alakul. 

Sokrétű tevékenység során a gyermek tapasztalatokat szerez (széles körű, 

spontán és szervezett ismeretekre tesz szert). Megismeri önmagát, az őt körülvevő 

szűkebb-tágabb környezetet, amiben ez által egyre biztonságosabban mozog, 

eligazodik. Egyre gazdagabb kapcsolatrendszert alakít ki a körülötte lévő felnőttekkel, 

gyerekekkel. Gondolatait egyre könnyebben tudja kifejezni, lassan képessé válik a 

másokkal való együttműködésre. Olyan hatások érik ideális esetben, melyek az 

értékes felé irányítják figyelmüket, erősítik kötődéseiket. Az óvodapedagógusnak 

tehát fejlesztő munkája során arról kell gondoskodnia, hogy a gyermek tapasztalati 

anyaga változatos tevékenységi formák közt gazdagodjék, én-tudata megerősödjék, 

én-képe differenciálódjék, “én” és a “másik” elkülönüljön. A gyermeknek tapasztalnia 

kell, hogy őt számon tartják, várják, szükség van rá. Egyetlen gyermek sem tűnhet el 

észrevétlenül a csoportban! 

Igyekezzék mindinkább elérni, hogy a csoport tagjai vegyék tudomásul egymást, 

figyeljenek egymásra. (Ébresztgesse, fejlessze a gyermekek egymás iránti 

érdeklődését). Segítse az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét, barátságok 

alakulását. Igyekezzék olyan légkört teremteni, melyben a barátok kölcsönös 

egymásra hatása optimális. A baráti kapcsolatokat még akkor is támogatni kell, ha 

együtt esetleg zavaró is a viselkedésük. Testre szabott feladatokkal ők is pozitív 

viselkedés irányába terelhetők. Ügyelnie kell a tartósan magányos társtalan 

gyermekekre is. Nem terelheti őket erőszakkal már kialakult, stabil csoportokhoz. 

Nem erőltetheti a kapcsolatok alakulását, de e helyzet megszüntetésének módját, 

tapintatos pedagógiai eszközökkel, meg kell oldania. 

A gyermekek közötti erőviszonyok alakulása függ a gyermek 

temperamentumától, beállítottságától. A visszahúzódó gyermekből nem lehet vezért 
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faragni, mert erre képtelen. A vezető típusúakat viszont szoktatni kell, hogy vegyék 

figyelembe mások igényeit is. 

A nehezen kezelhető, agresszív gyermek magatartása nyomán a gyerekekben 

keletkező feszültség kellemetlen, amitől a gyermeket meg kell óvni. Meg kell keresni, 

mi lehet az agresszív viselkedés oka, hogyan lehetne azon változtatni. Agresszív 

magatartás esetén őt magát kell elsősorban megnyugtatni, majd kimozdítani 

állapotából. Meg kell őt tanítani játszani, elfoglalni magát, vele együtt tevékenykedve 

megmutatni azt az utat ahogyan önmagának örömteli perceket tud szerezni úgy, hogy 

másokat ne zavarjon. Ily módon megnyugszik, beilleszkedik környezetébe, majd 

képessé válik mások felé figyelni. A probléma kezelésére szükség szerint segítség 

kérhető intézményünk szociális segítőjétől. 

Ehhez olyan légkör szükséges, ahol mások bántásának, zavarásának minden 

fajtája (tett, szó) mindenkitől elfogadhatatlan, s az ilyen események a felnőttből jól 

érzékelhető megdöbbenést váltanak ki. Ez azonban nem lehet harag, vagy büntető 

szankció. Fontos, hogy a gyermekek el tudják fogadni társaik eltérő külsejét, 

viselkedését, különleges állapotát; ezért szoktassa őket az óvodapedagógus arra, hogy 

legyenek türelmesek, viseljenek el kellemetlenebb, fárasztóbb helyzeteket is. Ilyen 

légkörben természetessé válik, hogy minden gyermek más és más, s ezzel együtt 

elfogadható és szerethető. 

Jelentős nevelő hatással bír, ha a csoportban 1-2 olyan gyermek is van - aki 

jelentősen eltér társaitól -, mert a többiek toleranciát tanulnak: befogadják, 

elfogadják olyannak, amilyen és megtanulják az odafordulást, készenlétet arra az 

esetre, ha segítségre van szükség. Az óvodapedagógus mutasson példát, majd tegye 

lehetővé a konfliktushelyzetek önálló megoldását, mert ez által megtanulják kezelni a 

problémákat. Megtanulják, mikor célszerű engedniük, mikor kell lemondaniuk saját 

elgondolásaikról. 

Segítse elő, hogy a különböző tevékenységek végzése közben, együttműködve, 

közösen oldhassanak meg bizonyos feladatokat. Tapasztalhassák meg, hogy közösen 

eredményesebb, örömtelibb lehet az adott tevékenység. 

Törekedjék annak elérésére, hogy az ugyanabba az óvodába, de más csoportba 

járó gyermekek is érezhessék, hogy összetartoznak. Találjon olyan feladatokat, 

amelyekkel az óvoda csoportjai között rendszeres és tartalmas kapcsolatot építhet ki. 

Törekedjen lehetőségekhez mérten testvér-csoportok kialakítására. 

A gyermekek közti kapcsolatokban jelentős szerepe van a beszédnek. Meghitt 

beszélgetések alakulhatnak ki felnőtt - gyermek, gyermek - gyermek közt. Biztosítson 

az óvodapedagógus minden gyermeknek személyes perceket, ahol mások és saját 

érzések megfogalmazása is kapjon hangot. 

A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélőtárs megbecsülése, türelmes 

meghallgatása. 

A társas érintkezésben - akár verbális közléssel, akár példamutatással - meg kell 

tanítani a gyermeket az udvariassági formulák alkalmazására (kérem, köszönöm, 

kérlek, légy szíves szavak használata). 
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Értékek, normák közvetítése, pozitív jellemvonások megerősítése, 

állandó értékrend kialakítása, a gyermekek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlesztése  

A közösségi szokások előfeltételei annak, hogy a gyermekek beilleszkedjenek a 

közösségbe: biztosítják a közös élet nyugalmát, biztonságot, gyermekek védettségét, 

érzelmeik alakulását. 

Az alapvető szokások alakítása már óvodába lépéstől kezdve szükséges. 

Különösen fontos, hogy a szokásokhoz kezdettől pozitív érzelmek társuljanak. Az 

óvodai évek alatt törekedni kell a szokások finomítására, s hogy a gyermekek minél 

önállóbban alkalmazzák azokat, lassan felismerve a szokások értelmét, mert így 

válhatnak azok viselkedésük szabályozóivá. 

Az óvodapedagógus törekedjék arra, hogy minden gyermek egyéni fejlettségének 

megfelelően képes legyen azonosulni a közösségi és erkölcsi igényekkel. A 

szabályokhoz való alkalmazkodást, a szoktatást, példamutatással, a követelményeket 

következetesen betartatva lehet alakítani. 

A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, 

türelme, megelőlegezett bizalma. Mellőzendő a megbántás, hibáztatás, gyakori 

bírálgatás, kioktatás, kiabálás, panaszkodás, “prédikálás”. Örömét jelezze dicsérettel. 

Rendszeresen értékelje a gyermekek teljesítményét, szoktassa a gyermekeket reális 

értékítéletek megfogalmazására. 

A humor jó segédeszköz lehet, mivel a nehézségeket feloldhatja, a görcsösségeket 

megszüntetheti. 

Az együttélés, a viselkedés érvényesíthető módjai: 

❖ Bizalom: Meggyőződés a jóra való hajlandóságról, becsületességről, 

lelkiismeretességről, feltétele minden emberi együttlétnek, gyermek - 

felnőtt, gyermek - gyermek kapcsolat alapja.  

❖ Szeretetteljes magatartás: biztonságos légkört biztosít, gyermek számára 

követendő példát mutat. 

❖ Tiszteletadás: Az emberi méltóság elismerése alapvető követelmény 

felnőttekkel, vendégekkel, csoporttársakkal szemben. Kommunikációs 

helyzetekben nyilvánulhat meg.  

❖ Megbecsülés: figyelnek, vigyáznak felnőttek és társaik munkájára. 

❖ Tapintat: együttélés során gyakorolják a tapintatos viselkedést. 

❖ Segítségadás - elfogadás: számtalan formáját legyen alkalmuk megélni. 

❖ Figyelmesség: váljék szokásukká a másoknak szerzett öröm. 

❖ Türelem: tanulják meg késleltetni vágyaikat. 

❖ Önfegyelem: egyéni céljait a csoportnormákhoz alkalmazkodva valósítsa 

meg, tudja elképzeléseit módosítani. 

❖ Kudarctűrés: képesség fejlődésével lehetővé válik a viszálykodásmentes 

együttműködés. 

❖ Önértékelés: az óvodai élet gazdag tevékenységrendszerében fejlődik. .A 

gyermek elé reális “tükröt” állítsunk! 
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A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, felnőttekhez. Tudják, hogy egy 

összetartozó csoport tagjai. 

❖ Örülnek a közösen elért sikereknek. 

❖ Bíznak önmagukban, társaikban. 

❖ Felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak és a kisebbeknek. 

❖ Képesek kapcsolatteremtésre, együttműködésre. Szívesen tevékenykednek 

együtt társaikkal, elfogadják és betartják a tevékenység által megkívánt 

magatartásformákat. 

❖ A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek szerint be is fejezik. 

Képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyerekek 

közléseit. Feladattudatuk kialakulóban. 

❖ Tudnak alkalmazkodni a szabályokhoz, egymást is figyelmeztetik a 

szabályok megszegése esetén. 

❖ Érdeklődnek egymás iránt, tekintettel vannak egymásra. Elfogadják a 

másságot. 

❖ A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. Udvariasak. 

❖ Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit. 

❖ Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

❖ Konfliktushelyzetben képesek társaikkal “egyezkedni”. Képesek az alkura, 

megegyezésre. 

❖ Szívesen dolgoznak a közösség érdekében. 

❖ Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 
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NAPIREND 

A helyes életritmus a gyermek testi-lelki fejlődésének alapja. A rendszeresen, 

megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Minden 

tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet, 

feszültségtől mentes együttlét. 

Az egyéni fejlődést legjobban a folyamatos napirend biztosítja. 

Előnyei:  

❖ lehetővé teszi, hogy minden gyermek egyéni tempója szerint étkezzen, a 

pedagógus igyekezzen a tízórait nem túl hosszú időkeretbe szorítani - 

ennek módszerét, szokásait önállóan alakítja ki; 

❖ a játszó gyermeknek nem kell abbahagynia a játékot; 

❖ eldönthetik, mikor kezdenek, mikor fejeznek be egy-egy tevékenységet; 

❖ az óvodapedagógus könnyebben észreveszi, hogy a gyermek mikor 

szorul segítségre; 

A folyamatosság az egész nap során érvényesüljön. A napirend-minta alapján az 

óvodapedagógus feladata saját csoportjában a gyermekek számára leginkább ideális 

napirend kidolgozása, mely csoportonként, évszakonként módosítható. A legtöbb időt 

a játék kapja! Tervezéskor a pedagógus vegye figyelembe a gyermek szükségleteire, 

gondozására fordítható időszükségletet. Tevékenységek tervezésekor tartsa szem előtt 

a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát. Biztosítson ehhez megfelelő, 

növekvő időtartamú időkeretet. 

A gyermek délutáni pihenése élettani szükséglet. Az alvás időtartama a 

legkisebbeknek 2 óra, a nagyobbaknak 1,5 órára rövidül, majd a legnagyobbaknál 1 

órás pihenés után vége lehet. Tegye lehetővé az óvodapedagógus, hogy a korábban 

ébredők szabadon választott, csendes tevékenységet folytathassanak. A napirend 

rugalmassága tegye lehetővé az előre nem tervezett, de a gyermek fejlődését szolgáló 

események beillesztését. A szülői igényeknek megfelelően óvodáink nyitva tartása: 

630-17 00 óra között központi óvoda, 700 - 1700 óra között tagintézmény. 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja – ha szükséges dajka vagy pedagógiai 

asszisztens bevonásával. 

Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását a napirend, a rendszeresség élettani 

folyamatokra és fejlődésre gyakorolt  hatásáról. A napirend otthon sem mellőzhető! 
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Megjegyzés: hetente egyszer a sport délelőtt miatt a napirend módosul. A nap 

minden tevékenységét szőjék át a gyermekek által végezhető munkák lehetőségei. 

  

Időszak Tevékenység 

630-730 Gyülekezés 

730-1030 Játék a csoportszobában. 

Játékba integrált egyéni és mikrocsoportos tevékenységek: 

❖ verselés, mesélés 

❖ rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

❖ ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

❖ a külső világ tevékeny megismerése 

❖ matematikai tartalmú tapasztalatok 

❖ anyanyelvi fejlesztés 

❖ részképességek fejlesztése egyéni szükséglet alapján 

❖ mozgás. 

Testápolási teendők 

Folyamatos tízórai 

1030-1200 Játék a szabadban: 

❖ séta, mikrocsoportos séta, 

❖ mozgásos játékok, kocogás. 

1200-1300 Ebéd, testápolási teendők, naposi munka. 

1300-1500 Pihenés, alvás mesével, altatóval. 

1445-1530 Folyamatos ébredés, testápolás, uzsonna. 

1530-1700 Játék a csoportszobában, vagy az udvaron. 
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AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

A nevelés célja 

Az értelmi képességek fejlesztése, jártasságok, készségek alakítása, melyek segítik 

a gyermeket a világban való eligazodásban, az élet egyre változó helyzeteihez való 

alkalmazkodásban. 

Feladatok 

1. A megismerő tevékenységet segítő képességek (érzékelés, észlelés, 

figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás fejlesztése 

2. A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása. 

Az óvodába lépő gyermek fejlődésének elején tart. Három, négy évet tölt el az 

óvodában és ennek az időszaknak számára meghatározónak kell lennie. Az értelmi 

képességek kibontakoztatása, az önálló, alkotó, aktív gondolkodás alapjainak lerakása 

nagyon fontos helyet foglal el az óvodai nevelésben. 

A 3-6 éves korosztály potenciális érési és elsajátítási lehetőségei óriásiak. 

Megfelelő fejlesztés mellett a megismerő tevékenység alakulása meghatározza a 

gyermek információszerző és feldolgozó folyamatait, tanulási stratégiáját és ebből 

eredően az iskolai sikerességet. A megismerő folyamatok funkcionálás közben 

fejlődnek, s a fejlődés elsősorban a gyermekek alaptevékenységéhez, a játékhoz, 

mozgáshoz kötődik. Az önkéntelen folyamatok dominanciája az érés és a nevelés 

hatására a szándékos felé halad. 

A gyermek zavartalan értelmi fejlődése érdekében sok-sok érzelem indította 

játékos-mozgásos tevékenységet és sokoldalú tapasztalatszerzést kell az 

óvodapedagógusnak kezdeményeznie. Lehetővé kell tennie, hogy megszerzett 

ismereteket további tevékenységben, élethelyzetekben gyakorolhassák. 

Ahhoz, hogy a probléma megoldására való kedv és képesség kialakuljon a 

gyermekben, az kell, hogy önállóságukat a pedagógus tartsa tiszteletben, és 

biztosítson minél több lehetőséget az ismeret és tapasztalatszerzésre, ezáltal tágabb 

lesz az érdeklődési köre, még inkább meglátja a problémákat, igyekszik azt a maga 

erejéből megoldani. Törekedjen a valamely területen tehetség jeleket mutató 

gyermekek korai felismerésére, megfelelő gondozást biztosítson számukra. A 

fejlesztés kiindulópontja az óvodába érkező gyermek értelmi szintjének fejlettsége, 

meglévő tapasztalatai, élményei, ismeretei, érdeklődése és kíváncsisága. 

3-4 éves korban elsősorban a megismerő tevékenységet kell erősíteni, ehhez 

szükséges képességeiket (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet) fejleszteni 

manipulációs és gyakorló játékok, helyszíni megfigyelések alkalmával, sokrétű 

tapasztalatszerzés biztosításával. Fontos, hogy a tapasztalatokat minél több 
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érzékszerv segítségével szervezzék, érdeklődésüket, egyéni fejlettségüknek megfelelő 

szinten. 

Az alapvető gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, összehasonlítás) elemei 

már a legkisebbeknél is megjelennek. Az óvodapedagógusnak számolnia kell azonban 

azzal, hogy fogalmaik hol túl tág, hol még szűk fogalmak. Feladata ezért, hogy a 

dolgok, jelenségek legszembetűnőbb közös jegyeinek felismerésében segítse a 

gyermekeket. Fontos, hogy a fogalmak tartalmi jegyeit cselekvően átélt, érzelmileg 

színezett élményekre alapozva bővítsék, hogy a megismert tárgyat, jelenséget mindig 

a megfelelő szóval nevükön nevezzék. 

A gyermeknek igen jó a mechanikus emlékezete. Az emlékezet fejlesztésére 

természetes alkalmat adnak az óvodai, otthoni élmények, élménymesék. Figyelembe 

kell venni az óvodapedagógusnak, hogy az emlékezeti rögzítést erősen befolyásolják a 

benyomásokhoz fűződő érzelmek. 

A képzelet fejlesztésére számtalan lehetőség adódik nap, mint nap. Ennek 

alkalmait a pedagógus igyekezzen minél gyakrabban megragadni. Pl.: ének-beszéd, 

halandzsa, alkotó tevékenység ösztönzése, stb. 

4-5 éves korban a megfigyelés pontosságának, differenciáltságának fejlesztését jól 

szolgálhatja a tárgyak, jelenségek összehasonlítása, megkülönböztetése. A fejlődést 

úgy segítheti az óvodapedagógus, ha pontosan megmondja, mit figyeljenek meg. 

A különböző helyzetekben a gyermek nemcsak új tapasztalatokat, ismereteket 

szerez, hanem lehetősége nyílik a meglévők alkalmazására, változások, okozati 

összefüggések felismerésére is. 

Az emlékezet fejlesztését segítheti az óvodapedagógus apró otthoni megbízatások 

adásával. Látott, gyűjtött képek tartalmának felidézésével. A megbízatás nehézségi 

foka alkalmazkodjon az egyéni fejlettséghez. 

A gondolkodás és beszéd fejlődése szorosan összefügg, egymásra visszahat. A 

kifejezőkészség hiányosságai nehezíthetik a megértést, ezért fokozatosan el kell érni, 

hogy a gyermek mondanivalóját adja elő. (Lásd: Anyanyelvi nevelés.) 

5-6 éves korban kialakulóban van a gyermek szándékos figyelme. Tartósságát jól 

megválasztott, változatos eljárásokkal, a gyermekek elé tárt tevékenységek 

érdekességeivel növelheti a pedagógus. Minél többször adjon módot a hosszabb ideig 

tartó folyamatos megfigyelésre. Tegye lehetővé, hogy a jelenségeket változásukban is 

érzékelhessék. Megadott szempontok szerint önálló megfigyeléseket is végezzenek a 

gyermekek. Megfigyeléseik alapján, összefüggések önálló felismerésére is legyen 

alkalmuk. Különböző helyzetekben legyen alkalmuk gyakorolni a 

problémamegoldást. Az óvodapedagógus feladatok pontos megjelölésével ösztönözze 

a problémamegoldó gondolkodást. Feladatadásnál vegye figyelembe a gyermek 

gondolkodási szintjét. Tartsa szem előtt, hogy a gyermek gondolkodásának legfőbb 

mozgatója az érdeklődés fenntartása. 
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A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Képesek az őket körülvevő világot érzékszerveik útján, tapasztalati síkon 

megismerni. 

❖ Tapasztalás során nyert ismeretek közt egyszerű összefüggéseket 

képesek meglátni. 

❖ Önkéntelen figyelmük szándékos és tartós figyelem felé halad, megfelelő 

motiváltsággal kellő ideig tart. 

❖ Képesek megértésen alapuló (gondolati) emlékezésre, tudatos 

emlékezetbe vésésre 

❖ Különbséget tesznek a valóság és a képzelet világa közt. 

❖ Problémamegoldó képességük az önálló problémamegoldás felé halad. 

❖ Képesek egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására. 

❖ Észlelési képességeiket, finommotoros képességeiket: szem-, kéz-, 

mozgás-, koordináció területén - egyéni fejlettségükhöz mérten - 

összerendezetten használják. 
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ANYANYELVI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

Az anyanyelvi fejlesztés, a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes 

mintaadással - az óvodai nevelésben kiemelt jelentőségű, a nevelőtevékenység 

egészében megvalósítandó feladat. 

A tevékenység célja 

❖ Természetes beszédkedv fenntartásával, ösztönzésével, anyanyelv 

ismeretére, szeretetére nevelés. 

❖ A gyermekek nyelvi fejlődésének pozitív befolyásolása.  

❖ A kommunikáció különböző formáinak alakítása. 

❖ Szókincs bővítése, sajátos nyelvi formák elsajátíttatása. 

❖ Beszédszervek ügyesítése, beszédészlelés-, értés-, és produkció 

fejlesztése. 

Feladatok 

❖ Az óvodapedagógus modell szerepe érvényesüljön a nevelés folyamatában 

❖ Óvodapedagógus – gyermek, gyermek – gyermek, aktív beszédkapcsolatának 

megvalósítása 

❖ Beszéd és kommunikációs képességfejlesztés a különböző tevékenységeken 

keresztül 

Az óvodapedagógus modell szerepe érvényesüljön a nevelés 

folyamatában 

Az óvodapedagógus minden megnyilatkozása modellértékű! Ismerje, szeresse az 

anyanyelvet, önképzéssel fejlessze anyanyelvi kultúráját. Törekedjék nyelvi és nem 

nyelvi elemek őszinte, túlzásoktól mentes helyzethez illő használatára, és a gyermeket 

is erre szoktassa. Beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan. Mondandóját világos, 

érthető formában közölje, nyelvtani rendszerünk szabályai szerint. 

Mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos. Éreztesse meg a nyelv kifejező 

erejét, szépségét. 

Ügyeljen beszéde hangzásbeli hatásaira: tartózkodjék a túl erős, túl halk, 

monoton beszédtől. Hiba a mesterkéltség, gügyögés, motyogás, katonás stílus. 

Hangjával igazodjék a csoport hang-zörejszintjéhez. A beszéd tartalmának kifejezését, 

érzelmi hatását a szünetek helyes alkalmazásával tegye tagolttá. Törekedjék a 

szemléletességre, nyelvi leleményességre, szuggesztivitásra. Eszköztárában 

szerepeljen a humor és a vicc, de kerülje a gyerekre irányuló gúnyt, kiabálást, 

javítgatást, fenyegetőzést. Kérdéseivel is beszédre ösztönözzön, fejlessze a gyermek 

gondolkodását. Kérdései (kiegészítő, sugalmazó, eldöntendő, gondolkodtató) 

legyenek változatosak, nyújtsanak mintát a gyerekeknek saját kérdéseik 

megfogalmazásához. Fordítson különös figyelmet a gyermek meghallgatására, a 

gyermeki kérdések támogatására, megválaszolására, a válaszok igénylésére is. 

Magatartását jellemezze őszinte odafordulás. Dajkát is erre ösztönözze. 
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Óvodapedagógus – gyermek, gyermek – gyermek aktív 

beszédkapcsolatának megvalósítása 

A 3-6 éves életkor a beszédfejlődés-fejlesztés szempontjából jelentős életszakasz. 

Optimális feltételek mellett a gyermek beszéde az óvodába lépéstől kezdve jelentős 

fejlődésen megy keresztül, ezért az óvodapedagógus már ekkor tájékozódjék a 

gyermek beszédállapotáról. 

Kísérje figyelemmel a gyermek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait. A 

beszédállapot megismerése mellett törekedjék megismerni a család anyanyelvi 

kultúráját. Figyeljen fel a családban esetleg előforduló beszédhibákra, szociokulturális 

hátrányra, mert ezek is befolyásolhatják a beszédfejlődést. Tartsa természetesnek, 

hogy az eltérő családi háttér következtében a gyermekek különböző szintű 

beszédkészséggel kerülnek óvodába, az egyéni fejlődés üteme is eltérő. A fejlesztésben 

az vezérelje, hogy minden gyermek önmagához mérten fejlődjék. A differenciált, 

egyéni bánásmód alkalmazásával segítse a nyelvileg hátrányos helyzetű, s a nyelvileg 

kiemelkedően fejlett gyermeket egyaránt. 

Hívja fel a szülők figyelmét a beszélgetéssel kísért, együttes tevékenységek 

érzelmi-értelmi fejlődést serkentő hatásaira. 

A beszédkapcsolat kialakulásának alapja az óvodapedagógus-gyermek 

szeretetteljes, bensőséges kapcsolata, jó társas kapcsolatok és csoport légkör, mert a 

biztonságot nyújtó közegben a gyermek megnyílik, beszédkedve fokozódik. A 

beszédfejlesztés leghatékonyabb eszköze a felnőtt (óvodapedagógus és dajka) 

példamutató beszéde, kommunikatív viselkedése, gyakori beszédkezdeményezése, 

beszédkapcsolata. Változatos élmények biztosításával, a beszédhelyzetekben szerzett 

tapasztalatok során a gyermek átveszi környezetétől a szórend, ragok jelek stb. 

használatát. Elkülönülnek a mondattípusok, s eljutnak a jól szerkesztett, nyelvtanilag 

helyesen felépített mondatokig. Használja ki az óvodapedagógus azokat a helyzeteket, 

amikor felhívhatja a gyermek figyelmét a metakommunikációs jelzések jelentést 

hordozó szerepére. (Pl.: Látom a szemeden, hogy szomorú vagy.) Kerülje azokat a 

helyzeteket, melyben a csoport együtt beszél. Figyelje a gyermek kapcsolatfelvételt 

célzó megnyilvánulásait, adja jelét, hogy szívesen beszélget a gyermekkel, 

ösztönözzön a szóbeli kapcsolat folytatására. Törekedjék megérteni az alig, vagy 

keveset beszélő gyermeket is. A gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében fontos 

a beszédhibák mielőbbi felismerése. Súlyosabb esetben minél korábban irányítsa a 

gyermeket logopédushoz. A Pedagógiai Szakszolgálat logopédusának kötelező 

mérései 3 és 5 éves korban történnek. Tartson a pedagógus folyamatos kapcsolatot a 

logopédussal az érintett gyermekek fejlődésének érdekében. 

A beszédszervekkel kapcsolatos eltérésekre is figyeljen fel az óvodapedagógus és 

irányítsa a gyermeket szakorvoshoz. 

Beszéd és kommunikációs képességfejlesztés a különböző 

tevékenységeken keresztül 

Az anyanyelvi és kommunikációs képességfejlesztés eszközei: mondókák, versek, 

mesék, bábok, dramatikus és anyanyelvi - kommunikációs játékok. Ezek szorosan 
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kapcsolódnak a mindennapi élethez. Az anyanyelvi játékok - a gyermek által kedvelt - 

kiegészítői, színfoltjai az anyanyelvi nevelésnek. Nem igényelnek külön foglalkozást, 

játékos keretek közt végezhetők. A játékba ágyazott feladatok sok sikerélményhez 

juttatják a gyermeket. Az óvodapedagógus feladata, hogy megtervezze, hogyan 

építheti be a mindennapi életbe e játékokat. A hangutánzó, beszédszervek ügyesítését 

célzó játékok, jól illeszthetők más tevékenységformákhoz. 

Mikrocsoportban vagy egyénileg a délelőtti, délutáni, udvari játékidőben is 

kedvelt tevékenységei lehetnek a gyerekeknek. Rendszeres, tevékenységbe ágyazott 

gyakorlatokkal az óvodapedagógus közvetetten segítse a logopédus munkáját, a 

helyes hangzóejtés spontán kialakulását. 

3-4 éves korban játékos, mozgásos hangutánzó, beszédszerveket ügyesítő, légző- 

és fújási, gyakorlatokat, ajak – nyelvtornát, hallásfejlesztő, egyszerűbb 

kommunikációs játékokat tervezhet. 

4-5 éveseknél ezek mellé hangfelismerési, hallási figyelem és emlékezetfejlesztő 

játékok is társulhatnak. 

5-6 éves gyermekeknél a beszédszervek ügyesítését célzó gyakorlatok, légző-

gyakorlatok, hallás-beszédhallás fejlesztő és kommunikációs játékok mellett, a 

gyermek gondolkodását és beszédét az akusztikus differenciálást segítő játékokat is 

tervezzen, mellyel az iskola előkészítést segíti. A hangsúly továbbra is a beszéd 

tartalmi részének fejlesztésén van. Az óvodapedagógus és az óvoda minden 

dolgozójának szeretetteljes beszédkapcsolata ennek a leghatékonyabb eszköze. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Aktívan használják a tevékenységek során bővült szókincsüket, 

udvariassági formulákat. 

❖ Beszédük összefüggő, folyamatos, érthető. 

❖ Figyelmesen képesek végighallgatni mások megnyilatkozásait. 

❖ Kialakult a beszédhelyzethez, anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól 

érthető, többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és 

sebességű beszéd. 

❖ Többnyire tisztán ejtenek minden beszédhangot, szívesen beszélnek. 

❖ Beszédhelyzethez illő mondatfajtákat - szerkezeteket alkotnak. 

❖ Képesek a nyelvi és nem nyelvi elemek helyzethez illő alkalmazására.  
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI 

JÁTÉK 

A játék az óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

A tevékenység célja 

A gyermekek szabad képzettársításának elősegítése, egyéni vágyainak és 

ötleteinek kibontakoztatása. Továbbá, hogy minél sokrétűbb, tájékozódó, kreativitást, 

kompetenciát fejlesztő tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás. Így 

válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot a mozgást az egész 

személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.  

Feladatok 

1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

2. A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki tapasztalatok 

gazdagítása, élmények szerepe 

3. A 3-6 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, 

minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak 

figyelembe vételével 

4. Az óvodapedagógus játéksegítő módszereinek hatékony megválasztása 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

A játékot befolyásolják mindazok a körülmények, amelyek között a gyerekek 

élnek, amelyek között a játék lezajlik. Ezért az óvodapedagógus biztosítsa azokat a 

feltételeket, amelyek kedvezően hatnak a játék kialakulására, a gyerekek 

játékkedvére, amelyek ösztönzik őket, és amelyek segítségével játékuk tartalmasabbá, 

sokoldalúbbá válhat. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesítése. 

A nyugodt légkör 

Az óvodás gyermek személyiségének fejlődéséhez kiegyensúlyozott, derűs 

légkörre van szükség. A gyermek, csak ott tud felszabadultan játszani, ahol érzi a 

felnőtt jelenlétét, védő szeretetét. Az óvodapedagógus segítse a gyermekeket, hogy a 

különböző élethelyzetekben és tevékenységekben növekedjék önállóságuk, mert ez 

feltétele annak, hogy a játékban is önállóak lehessenek. 

Alkotó, derűs légkört, elsősorban olyan játék biztosításával érhet el, ahol a 

gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen 

témát dolgoz fel, azt milyen eszközzel jeleníti meg, milyen helyet választ és mennyi 

ideig tart a játéka. 

Az óvodapedagógus teremtse meg mindezekhez a feltételeket. A csoportban, csak 

annyi szabályt vezessen be, ami segíti az oldott légkör fenntartását, a szabad játékot, s 

így fokozza a gyermek biztonságérzetét. 
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A kreatív légkör segíti a gyermekek ötleteinek szabad áramlását, a másik gyermek 

meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. 

Megfelelő hely biztosítása a különböző típusú játékokhoz 

A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek. A megfelelő hely 

biztosítása a csoportszobában és az udvaron egyaránt fontos. Ideális esetben minden 

csoportszobában van elég tér a nagyobb mozgást igénylő játékokhoz is, pl.: 

dömperezés, dalos játék. Lehetőséget kell biztosítani az építéshez, konstruáláshoz, 

szerepjátékhoz, kuckózáshoz. A kicsik egy része legszívesebben még egyedül, mások 

kisebb csoportokban játszanak. Számukra az óvodapedagógus egymástól elhatárolt, 

meghitt játszóhelyet alakítson ki. A csoportszoba kialakításánál figyelembe kell venni 

az életkorokat, a csoport összetételét és az egyéni igényeket is. Ez azonban nem lehet 

minőségben állandó és változatlan. 

Legyenek állandó játszóhelyek, de legyen lehetőség a változtatásra is. Az 

óvodapedagógus szoktassa a gyermekeket ahhoz, hogy önállóan alakítsák ki a 

játékhoz szükséges helyet, rendezzék át ennek érdekében a csoportszobát. 

Az udvaron a gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik a mozgásos 

játékokhoz, de itt is fontos, hogy széleskörű tevékenységre legyen lehetőség 

(barkácsolás, szerepjáték, homokozás stb.). Alakítsuk úgy az udvart, hogy a 

különböző korosztályú gyerekek együtt is játszhassanak. 

A játékhoz szükséges idő 

Mivel a játék a gyermek alapvető tevékenysége, ezért a napirendben erre kell a 

legtöbb időt biztosítani. A játék folyamatosságát a folyamatos napirend jól biztosítja, 

így a gyermekek egybefüggően, a játékok elrakása nélkül játszhatnak több órán 

keresztül, s ezáltal idejük van elképzeléseik megvalósítására. 

A 3-4 éves gyermekek az étkezés, a tisztálkodás és az alvás kivételével szinte egész 

nap játszanak. A kötetlen, elmélyült játék zavartalan legyen. 

A 4-5 éves korosztálynál gyakran kialakulnak együtt játszó csoportok. Ezért az 

óvodapedagógus számoljon azzal, hogy a csoportok kialakulásához, a szerepek 

elosztásához több időre van szükség. 

Az 5-6 éves gyermekeknek a játékszerek elkészítéséhez, felhasználásához még 

több idő szükséges. Az óvodapedagógus lehetőség szerint biztosítsa a több napon 

keresztül tartó játékot, de más tevékenységgel is foglalkozhassanak, szabadon 

választhassanak a felkínált tevékenységekből, egyéniségüknek megfelelően. 

A kreativitást segítő játékeszközök 

A játékszer részben motiválja, gazdagítja a gyerek elképzeléseit, részben tárgya 

magának a játéknak. Ezért az óvodapedagógus olyan játékszereket adjon, amelyek az 

elmélyült játék kialakulását segítik és a motiváló, fejlesztő hatást kiváltják. A 

játékszerek legyenek esztétikusak, praktikusak és veszélytelenek. A 3-4 éves 

gyermekek érzelmileg erősen kötődnek a játékszerekhez, ezért az óvodapedagógus 

tegye lehetővé, hogy kedvenc otthoni tárgyaikat behozhassák az óvodába. Játékukhoz 
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sok tárgyra, eszközre van szükség, ezért ezt az igényt mennyiségileg is ki kell elégíteni. 

A nagyobb gyerekek számára bővítse tovább az eszközválasztékot. A készen kapható 

játékszereken kívül gondoskodjék félkész játékokról, játszásra alkalmas anyagokról, 

kellékekről, értelmi és képességfejlesztő játékokról. Törekedjék a természetes 

anyagok használatára. 

Ha az időjárás megengedi, legyen mód kivinni a csoportszobai játékeszközöket az 

udvarra és ott is megteremteni a nyugodt, kreatív játék feltételeit (barkácsolást, 

festést, rajzolást, konstruálást). 

A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki tapasztalatok 

gazdagítása, élmények szerepe 

A játék témája nagyrészt a gyermek valóságról szerzett tapasztalataitól, 

ismereteitől függ. Ezért az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a gyerekek minél 

jobban megismerjék a szűkebb és tágabb környezetüket és a szerzett tapasztalatokat a 

játékidőben újra és újra átélhessék. Számoljon azzal is, hogy a játékban a gyermekek 

negatív tapasztalatai és élményei is megjelennek agresszió, vagy szorongás 

formájában. Jelenléte nyújtson biztonságot ezeknek a gyermekeknek. 

A programban jelentős szerepet kapnak a csoportos, mikrocsoportos séták, 

kirándulások. Ezek fejlesztő hatása megmutatkozik a gyermekek 

tapasztalatgazdagságában. 

A 3-6 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, 

minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak 

figyelembe vételével 

A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, a korábban kialakult 

játékok továbbra is részei maradnak az egymást követő, egyre fejlettebb játékoknak. 

Gyakorló játék 

A gyakorló játék során a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker, ismétlésre 

készteti a gyermeket és ezek az újraismétlések nagy örömöt jelentenek számára. A 

sokszori ismétlés, gyakorlás eredményeképpen a gyakorolt funkciók fejlődnek. A 

gyakorló játék irányításában az óvodapedagógus biztosítsa a mozgásteret és azokat a 

játékszereket, eszközöket, anyagokat, amelyek kielégítik a gyermek mozgásigényét, 

manipulációs vágyát. Játékával adjon mintát a játékszerek helyes használatához. A 

manipulációs gyakorló játékhoz a kicsik számára legyenek öltöztethető, húzható, 

rakosgatható játékszerek, természetes anyagok. E tevékenység közben a gyermek 

ismerkedik az őt körülvevő világgal, annak tárgyaival. Megismeri az anyagok 

tulajdonságait, felhasználhatóságát, ami által mennyiségi, formai ismereteket is 

szerez. 

3-4 éves korban az óvodapedagógus kísérje figyelemmel a gyermekek 

halandzsázását. A verbális gyakorló játék ritmusérzéküket fejleszti, és nagy 

jelentősége lehet a beszédgátlások megelőzésében. 
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Az udvaron is adjon lehetőséget a gyakorló játékra. Erre legalkalmasabb a 

homok, víz, kavics és olyan kisebb-nagyobb tárgy, melyet a gyermek saját szabályai 

szerint rakosgat. 

Az óvodapedagógus4-6 éves korban is engedje a gyakorló játékot. Ha azonban azt 

tapasztalja, hogy egyes gyerekek kizárólag ezen a szinten tevékenykednek, keresse 

meg az okokat, s igyekezzék ezen a fejlődési fokon átsegíteni őket. 

Szimbolikus játék 

Az óvodapedagógus segítse továbbfejlődni a gyermek játékát. Már a 

legkisebbeknél is megjelenik a szerepjáték, ami a gyakorlójátékból bontakozik ki és 

fejlett formáját az óvodáskor végére éri el. 

A szerepjáték feltételezi a gyerekek önállóságát, kezdeményezését és jól tükrözi a 

gyermek egész eddigi életét, személyiségét. Mivel ez a játék a gyermek legintimebb 

tevékenysége, ezért az óvodapedagógusnak feltétlenül figyelemmel kell kísérnie és 

tiszteletben kell tartania. 

A játék során az maga is vállaljon szerepeket, de csak akkor, ha nem irányító, 

hanem egyszerű játszótárs tud maradni. Fontos, hogy biztosítsa a megfelelő 

feltételeket, az eszközöket, a helyet és törekedjék arra, hogy minden gyerek 

szerepjátéka egyéni képességeinek legfejlettebb szintjén bontakozzon ki. 

A kicsik képesek olyan szerepjáték kezdeményezésére és eljátszására, amelyek 

egyszerű cselekvéseket és kapcsolatokat tartalmaznak, a résztvevők hozzájuk közel 

álló szerepeket töltenek be (papás-mamás játék, fodrászos-, orvosos játék). 

4-5 éves korban kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás 

igénye és a szerephez való kötődés. Képesek az egyszerűbb közös játékok 

megszervezésére, a szükséges játékszerek kiválasztására. 

5-6 éves korban alkalmazkodnak a játék szabályaihoz, vállalják a számukra 

kevésbé érdekes szerepeket is. Olyan játékhelyzeteket hoznak létre, amelyekben 

tapasztalataik, érdeklődésük alapján ábrázolhatják a felnőttek tevékenységét, 

különféle kapcsolatait. A gyermekek vállaljanak el szerepeket, használjanak 

szimbólumokat a “mintha” helyzetek megteremtéséhez. Az óvodapedagógus segítse a 

gyermekeket abban, hogy a beleélés kifejlett formája kialakulhasson, minél többféle 

szerepet megformálhasson és a szerepegyeztetésben sikeresek legyenek. 

Barkácsolás 

A szerepjátékban a gyermekek élethelyzeteket alkotnak újra, amihez számos 

eszközre van szükség. A barkácsolás mindig a játék igényéből induljon ki és legyen 

kötetlen. Az elkészített eszközökkel a gyermekek játszhassanak, legyen azoknak 

funkciójuk. Az óvodapedagógus teremtse meg a feltételeket, hogy a 4-6 éves gyerekek 

játékidőben barkácsolhassanak. Ehhez folyamatos gyűjtőmunka (a gyerekek által 

megmunkálható anyagok és tárgyak) és az eszközök szükségesek. 

3-4 éves korban, az óvodapedagógus a gyermekek bevonásával készítsen kevésbé 

munkaigényes, kiegészítő játékszereket. 
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4-5 éves korban, egy-egy játékhelyzetben ösztönözze őket saját játékszükségletük 

kiegészítésére, egyszerű eszközök készítésére. 

5-6 éves korban, segítse elő, hogy a barkácsolás a szerepjáték, bábozás, 

dramatizálás természetes eszköze legyen. 

Dramatizálás, bábozás 

A szerepjátékot gazdagítja, ha a gyerekek irodalmi élményeiket kötetlen módon 

dramatizálják. Ennek az a feltétele, hogy ezek tartalma érzelmileg ragadja meg és 

hasson a gyermekre. Fontos, hogy a csoportban az aktuális jelenetekhez a kellékek, 

jelmezek kéznél legyenek. Ezeket az óvodapedagógus a gyermekek esztétikai 

élményeihez igazodva váltogassa, újítsa fel, segítségükkel készítse el. Kísérje 

figyelemmel, ha a gyermekek maguk kezdeményeznek dramatizálást. Ha szükséges, 

segítse őket a díszletek elkészítésében, a tér berendezésében, a szereplők 

kiválasztásában. Serkentse őket arra, hogy a párbeszédek mellett spontán szavakkal, 

mozgással, mimikával, gesztusokkal is megelevenítsék a történetet. 

A dramatizálás és a bábozás szoros összefüggésben és kölcsönhatásban állhat 

egymással. A báb a gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, ezáltal 

feleleveníti tapasztalatait, elképzeléseit. A bábjáték során a hallgatag gyermek is 

megszólal. Fejlődik érzelmi kifejezőkészsége, bánik a hangjával, hangerejével, 

hangmagasságával, hangszínével. A bábozás oldott légkörben, felesleges kötöttségek 

nélkül folyjék paraván mögött, vagy paraván nélkül. Fontos, hogy a báb mindig a 

gyermeknek megfelelő méretű legyen. 

3-4 évesek között az ujjbáb, a fakanálbáb és a síkbáb legyen jelen. Itt elsősorban a 

bábu mozgása kelti fel a gyerekek érdeklődését, mivel számukra a cselekvés 

kifejezőbb, mint a szó. 

5-6 éveseknek már kesztyűbábot is adjon az óvodapedagógus, sőt a fejlettebb 

nagyokkal készíthetünk marionett bábokat is. 

A mesealakok mellett kedveltek a hétköznapi élet figurái is, amelyek a saját 

élmények eljátszására alkalmasak. 

Készítsen a gyerekekkel közösen sík- és egyszerű fakanál bábokat és ösztönözze 

őket együttes, cselekvő megjelenítésre. 

Építő, konstruáló játék 

E tevékenység közben a gyermekek különböző eszközök felhasználásával 

(játékszerekből, kockákból) összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán 

építenek, de később az átgondolt, meghatározott céllal végzett építés dominál. Az 

építő játéknál nagyon fontos az eszközök változatossága. Kiválasztásuknál az 

óvodapedagógus vegye figyelembe a csoport átlagos fejlettségét, összetételét, 

érdeklődését és a gyermekek egyéni sajátosságait is. Legyenek különböző színű, 

méretű és anyagú kész és félkész eszközök. Kedvelt építési játék az udvaron a 

homokozás. A kicsiknek mutassa meg a különböző homokozó formák használatát. A 

nagyobbaknak adjon ötleteket arra, hogyan használják fel a környezetükben fellelhető 

természetes anyagokat (csutka, csigaház, gally, stb.) építményeik továbbfejlesztésére. 
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3-4 éves korban,az óvodapedagógus feladata, hogy lehetővé tegye a gyermekek 

számára az összerakosgatás és szerkesztés örömét. Az építés, összerakás technikáját a 

felnőtt mindig mutassa meg, ha szükséges segítsen, de ne kösse meg a gyermek 

fantáziáját. 

4-6 éves korban konstruáló, építő játékelemekből játékszereket is tudnak 

készíteni a gyermekek, ami gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik. Az 

óvodapedagógus ösztönözze őket arra is, hogy fantáziájuk segítségével valósítsák meg 

elképzeléseiket. 

Szabályjáték 

Jellemzői közül a legfontosabb a szabályokhoz való igazodás igénye. A 

szabályjátékok egyes fajtái főként a gyerekek mozgását, mások elsősorban értelmi 

képességeiket fejlesztik. 

A mozgásos szabályjátékok lehetnek testnevelési játékok, dalos népi játékok: 

fogócskák, bújócskák, körjátékok, labdajátékok, stb. Fontos, hogy az óvodapedagógus 

sok ilyen játékkal ismertesse meg a gyermekeket, hogy maguk is kezdeményezhessék 

kedvenc játékukat. 

Értelemfejlesztő szabályjáték: társasjáték, dominók, kártyajátékok, logikai 

játékok, nyelvi játékok, stb. Ezek a játékok egyfajta szociális és értelmi érettséget 

feltételeznek és ezek fejlesztését is szolgálják. A szabályok betartása fejleszti 

önuralmukat, toleranciájukat, kudarc- és sikertűrő képességüket. 

3-4 éves korban az óvodapedagógus azokat a szabályjátékokat alkalmazza, 

amelyek a gyerekek mozgásszükségletét elégítik ki, szabályai egyszerűek. 

4-5 éves korban már olyan játékok is választhatók, amelyek megkívánják, hogy a 

győzelem érdekében közösen őrködjenek a szabályok betartása felett. 

5-6 éves korban már bonyolultabb szabályjátékok megtanulására is képesek. Az 

óvodapedagógus a gyerekeknek adja meg a lehetőséget, hogy ők is hozzanak létre 

szabályokat, sőt legyenek a játék vezetői ők maguk. 

Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei 

Legyenek szituációtól függőek! Biztosítsa az óvodapedagógus, hogy a gyerekek 

saját elgondolásaikat valósíthassák meg a játékban, amelyhez a feltételeket mindig 

teremtse meg. Fontos, hogy ne avatkozzék be indokolatlanul a gyermekek játékába, 

irányítása legyen a játékot követő, hagyja a gyermeket cselekedni. A segítés módját és 

mértékét mindig a konkrét játékhelyzetnek, a csoport és az adott gyerek 

fejlettségének, igényének megfelelően alkalmazza. Kezdetben játszótárs, utánozható 

mintát ad, majd segítővé, bevonható társsá válik. Az óvodapedagógus beavatkozására 

akkor van szükség, ha a gyerekek egymást zavarják, veszélyeztetik egymás testi 

épségét. Ilyenkor igyekezzék pozitív fordulatot adni a játéknak. 
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A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ A játék fejlődése a fejlődés egészének a tükre. 

❖ A gyerekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt 

venni. 

❖ Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös 

tervezésében a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában. 

❖ A maguk által készített eszközöket felhasználják a játékban, dramatizálásban. 

❖ Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 

❖ Bonyolult alkotásokat hoznak létre egyéni ötlet alapján. 

❖ Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. 

❖ Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

❖ Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 
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MOZGÁS 

A tevékenység célja 

❖ A gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek 

fejlesztése. 

❖ A gyermek térben való tájékozódásának, helyzetfelismerésének, 

alkalmazkodóképességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek 

fejlesztése. 

❖ Az egészség megőrzése, a rendszeres mozgással az egészséges életvitel-

igény megalapozása. 

❖ A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni 

fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékokkal, és feladatokkal, a 

pszicho-motoros készségek, és képességek kialakítása, formálása 

Feladatok 

❖ A mozgáslehetőség biztosítása játékidőben 

❖ Mozgásfejlesztés a testnevelés keretében, pszicho-motoros készségek, és 

képességek kialakítása, és formálása. 

❖ A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében 

❖ Az óvodapedagógus speciális feladatai 

A mozgáslehetőség biztosítása játékidőben 

A gyermek alapvető tevékenységi formája, lételeme - a játék mellett - a mozgás. 

Az óvodáskorban jelentős szerepe van. A gyermeknapi tevékenységében állandóan 

jelen van. Kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg: 

❖ szabad játékban, a gyermek spontán természetes mozgása közben; 

❖ a testnevelés keretein belül. 

A gyerekek szeretnek mozogni. A felnőttek szemléletétől, megfelelő feltételek 

megteremtésétől függ, hogy megmarad-e természetes mozgáskedvük. Az 

óvodapedagógus felelőssége, hogy a számtalan mozgásos tevékenység a gyermek 

természetes igényévé váljon. Fontos feladat tehát a mozgáskedv felkeltése, megőrzése.  

Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló - biztonságos - környezet 

kialakítása, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges 

szabályok megtanítása. 

Egész nap folyamán biztosítani kell a megfelelő eszközöket, helyet a mozgásos 

tevékenységre a csoport szobában, udvaron egyaránt. Az eszközök, tevékenységek 

kiválasztásánál a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét, a csoport összetételét is 

figyelembe kell venni. 

A gyermekek mozgásigénye különböző. Fontos, hogy a mozgékonyabb és a 

nyugodt tevékenységet végző gyermekek tanuljanak meg alkalmazkodni egymáshoz. 
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Ehhez fontos az alapvető szabályok megtanítása. A megfelelő, nem túl sok 

szabályozóra a gyermekeknek is szükségük van. 

Kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a gyermekek 

örömmel vesznek részt. A sikeres, jó hangulatú tevékenység számukra pozitív élményt 

nyújt, s ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a mozgás természetesen épül be 

spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik. 

Az óvodapedagógus ösztönözze a gyermeket arra, hogy az irányított, szervezett 

mozgástevékenység során megismert mozgásformákat a szabad játék során is 

gyakorolják. Megfelelő biztonság és szabályok betartása mellett használhassák egyéni 

ötleteik, igényeik szerint a tini-kondit (azokban a csoportokban, ahol van), és minden 

olyan mozgásfejlesztő eszközt, ami a csoportszobában, udvaron rendelkezésükre áll, 

vagy rendelkezésükre bocsájt az óvodapedagógus. 

A gyermekek szabad játéktevékenysége során az óvodapedagógus igyekezzen 

elérni, hogy minden gyermek megtalálja fejlettségének, érdeklődésének, 

temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet (lásd még: játék). 

Mozgásfejlesztés testnevelés keretében, pszicho-motoros készségek 

és képességek kialakítása 

A gyermek nagymozgása jól fejleszthető az óvoda udvarán, ahol megfelelő 

nagyságú tér és mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. 

A 3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat 

tartalmazza: a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Mivel földközelben 

biztonsággal mozognak, kedvelt közlekedési forma a járás, futás, csúszás, mászás, 

kúszás. Ezek variálhatók szereken, tárgy alatt, felett, szer megkerülésével stb. Jól 

alkalmazhatók a testsémát megismerő gyakorlatok az adott korosztálynak megfelelő 

szinten: a testrészek megismerését célzó gyakorlatok, a tárgyakhoz viszonyított 

testhelyzetek gyakorlása és a test személyi zónájának alakítása. 

Az egyensúlyérzéket fejlesztő játékok is jelenjenek meg. A különböző 

futásgyakorlatok játékos alkalmazása, a labda tulajdonságainak, 

alkalmazhatóságának kicsi kortól való ismerete fontos feladat. 

Az alapvető ugrásgyakorlatok játékos megjelenése már összpontosított figyelmet 

igényel. Már ebben a korban elkezdhető a tartásjavító és a lúdtalp megelőzését célzó 

gyakorlatok végzése. 

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésben már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos 

megismerése. Kiemelt feladat a testséma fejlesztés, a test részeinek megismertetése, 

feltérképezése. A nagymozgások kibővülnek ugrásokkal, guruló átfordulással, 

pontosabb szem-kéz, szem-láb koordinációt igénylő gyakorlatokkal (felugrások, célba 

ugrások, dobások). Az egyensúlyérzék fejlesztése előtérbe kerül pl.: különböző 

mozgások végzése emelt felületeken, forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, 

futás közbeni megállások. Fontos feladatként szerepeljenek a labdagyakorlatok 

(dobások, elkapások, gurítások). A szem-, kéz-, láb-, térérzékelés összekapcsolása 

során egy magasabb szintű mozgássor rendeződik össze a dobás gyakorlatok közben. 
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Az oldaliság érzékeltetése kiemelt helyet kap. Pl. jobb karon, illetve csuklón lévő 

szalag segítségével azonosítják testük jobb-, illetve bal oldalát. A csukló megjelölése a 

kezességtől független. A pontos eligazodás miatt fontos, hogy mindig ugyanarra az 

oldalra kerüljön a szalag. Így a középső csoport végére testrészeik jobb és bal oldala 

biztosan “elválik”. 

Az óvodapedagógus tervezzen olyan mozgásokat, melyekkel a tartásjavítást, 

lábboltozat erősítést célozza meg. 

Alkalmanként tornázzanak zenére. 

Az 5-6 éves gyermekek mozgása már összerendezettebb, harmonikus ritmusú. 

Sokféle mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. 

Hangsúlyt kap az észlelés az alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni fejlesztése, 

finommotorika alakítása, a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. A nagymozgások 

egyre koordináltabbak, egyre precízebbek (futás és dobó gyakorlatok).  

Az egyre finomabb, apró mozdulatok elvégzése, segíti a nagymozgások 

tökéletesedését. (futás, ugrás). 

A különböző eszközök fogása, tartása, támaszgyakorlatok, elősegítik a kéz 

fogóizmainak erősödését. Ezért nagycsoportban ezek a feladatok kiemelt fontossággal 

bírnak az írás előkészítés szempontjából. A szem-kéz koordinációt igénylő feladatok 

szintén előtérbe kerülnek. A kar apró izommunkáját a látottakkal hangolja össze. 

Ilyenek a különböző dobások célzott helyre, kislabda hajítás, léglabda gyakorlatok, 

függésből átfordulások, eszközök mozgatása sávokban, vonalon. Különböző alakzatok 

bemozgása jelölt vonalakon, vagy pontok gondolatban történő összekötésével, 

bekerítéssel.  

Speciális tornaként a helyes testtartás kialakulását segítő, valamint lábboltozat 

erősítő gyakorlatok épüljenek be az irányított mozgástevékenységek anyagába. 

Napi szervezett mozgástevékenység 

Minden korcsoportban naponta egy alkalommal, amikor az időjárás engedi, a 

szabadban mozgassuk meg a gyermekeket. 

Az óvodapedagógus egyénisége, illetve az aznapi tevékenység határozza meg, 

hogy gimnasztikát, futást, fogó vagy versenyjátékot szervez-e. Vegye figyelembe e 

tekintetben a gyermekek igényeit, ha így a gyermekek önként és örömmel vesznek 

részt a szervezett mozgásban. Nagy csoportban próbálja a gyermekek önkéntességét 

és fantáziáját felhasználni különböző, új mozgásformák gyakorlására. A mozgás 

időtartama tartalmazhatja a speciális (különböző izomcsoportokat erősítő) tornát is.  

Alkalmanként megfelelő, jó ritmusú zenére is legyen lehetőségük mozogni. 

A napi mozgás során, használhatnak kézi szereket is, hiszen ez felkelti a 

gyermekek érdeklődését és fejleszti ügyességüket. A futó és versenyjátékok a térhez és 

a gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Időnként séta alkalmával, egy-egy 

csendes, forgalommentes utcán versenyfutást, kocogást lehet szervezni. A fedett 

udvari teraszokon lehetőség van esősebb időben is a szabadban mozogni, tornázni. A 

sík és dombos terület kialakításával a gyermekek állóképessége, ügyessége jól 

fejleszthető. 
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A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében 

Az óvodapedagógus a gyermek szabad mozgását a délelőtti és délutáni 

játékidőben, teremben, udvaron egyaránt biztosítsa. 

A napi szervezett mozgástevékenység mellett 3-4 és 4-5 évesek számára heti egy, 

5-6 éveseknek heti kettő alkalommal (ebből egy sport-délelőtt) szervezzen az 

óvodapedagógus irányított, játékos mozgásfejlesztést/sport délelőtt/, az életkornak 

megfelelő időkerettel. 

A “sport-délelőtt” a szabad és irányított mozgás együttese. A gyermekek már a 

reggeli érkezéskor tornaruhába öltöznek, és a maguk választotta tornaszerrel, kedvük 

szerinti mozgásformákat végezhetnek. Az óvodapedagógus feladata, hogy a 

gyermekeket ösztönözze a már megismert mozgásformák gyakorlására, 

kombinálására, saját ötleteik kivitelezésére. Ez kiváló lehetőség a mozgástehetség 

gondozására. A sport délelőtt utolsó szakaszában (20-30 perc) tartsa meg az 

óvodapedagógus az irányított mozgásfejlesztést, saját munkacsoportunk által 

kidolgozott tematika szerint. Emellett az ajánlott szakirodalmak közt felsorolt 

könyvek nyújtanak segítséget az óvodapedagógus munkájához. 

A vegyes csoportok nagyobb gyermekeinek, legyen lehetőségük a sport-délelőttöt 

időnként együtt is eltölteni. 

Őszi és tavaszi időszakban szervezhet uszodalátogatást, úszásoktatást az 

óvodapedagógus önkéntes jelleggel, szülői támogatással és önköltséggel. Támogatjuk, 

szervezéssel segítjük a vízhez szoktatás megvalósításának egyéb formáit is. 

Három éves kortól, szülői igény szerint, önköltséggel, „Ovi-Focit” biztosítunk. 

Mindezek igénybevételének szorgalmazásával segítse elő a gyermek edzettségét, 

egészségének megőrzését. 

Esetenként teremtse meg a lehetőséget az iskola tornatermének - 

sportpályájának, falu sportpályájának és a teniszpályának a meglátogatására. 

Rövidebb, hosszabb túrák megtételével fejlessze az óvodapedagógus a gyermekek 

állóképességét. 

Az óvodapedagógus speciális feladatai 

❖ Mindig biztosítson derűs, jó hangulatú légkört. 

❖ Kiscsoportban tornázzon együtt a gyermekekkel, később már többet 

ellenőrizzen, javítson a helyes mozgás bemutatásával. 

❖ Mielőbb alakítsa ki a tornaterem használatával kapcsolatos szabályokat. 

❖ A helyhez és évszakhoz igazodó megfelelő öltözék biztosítása. 

❖ A visszahúzódó gyermekeket bátorítsa, ösztönözze, de ne erőszakolja a 

mozgásra. Az egyéni fejlettséget figyelembe véve, ki-ki a saját képességei 

szintjén hajtsa végre a feladatokat. Biztosítson megfelelő lehetőségeket 

a tehetségesek számára is. 

❖ Építsen a gyermekek spontán érzelmi motivációira. 

❖ Biztosítson a gyermekeknek megfelelő terhelést, képességeikhez 

viszonyítva. 
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❖ A napi mozgás megszervezésénél prevenciós és korrekciós szemlélettel 

állítsa össze a mozgásanyagot. 

❖ Biztosítson a “sport-délelőtt” bevezetésével lehetőséget a gyermekeknek 

az intenzívebb mozgásra és több tornaeszköz kipróbálására, 

alkalmazására, tehetséggondozásra. 

❖ Minél többet tornázzunk a szabadban, kihasználva az udvaron lévő 

játékokat. 

❖ A szülőkkel együtt tartott különböző sport programok szervezésével, - 

mintegy példát adva - a mozgás megszerettetésén túl a közösségi élet 

fejlesztéséhez is járuljon hozzá. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ A gyermekek szeretik, igénylik a mozgást. Kitartóak a mozgásos 

játékokban. 

❖ A nagymozgások tökéletesednek, finom mozgásuk, egyensúlyészlelésük, 

összerendezett mozgásuk kialakult. 

❖ Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 

❖ Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok ügyességi játékok 

eljátszásakor. 

❖ A legkülönbözőbb mozgásformákat jártasság vagy készség szintjén 

hajtják végre. 

❖ Erősödik pozitív viszonyuk társaikhoz. 

❖ Igénylik egymás jelenlétét, segítségét, dicséretét. Nő magabiztosságuk 

szereplési vágyuk. 

❖ Fejlődik testi-, értelmi képességük, jellemük: ezáltal akaratuk, 

önuralmuk, bátorságuk.  
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A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

A környezet megismerése, védelme 

Helye a nevelésben 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő 

folyamat, amely a felnőttek közvetítésével valósul meg. 

Az óvodapedagógusnak tudatos munkája mellett a gyermek tapasztalataira, 

családi, óvodai élményeire támaszkodva kell új ismereteket nyújtania, a gyermeket 

körülvevő közvetlen és tágabb természeti-, emberi-, tárgyi környezetből, illetve a 

meglévőket mélyíteni, rendezni. 

Eközben a pedagógus épít a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, 

érzelmeire, tevékenységi, megismerési vágyára. 

A tevékenységgel kísért ismerkedés közben, alakul a gyermek társas magatartása, 

fejlődik beszédmegértő és nyelvi kifejezőkészsége. Olyan ismeretek birtokába jut, 

amelyek segítik a környezetben való eligazodásban. A közösen átélt élmények 

hatására, megalapozódik a szülőföld, a táj, a helyi hagyományok, szokások tisztelete. 

Megtanulja szeretni, védeni, ápolni. 

A környezet megismerésére való nevelés szoros kapcsolatban van más nevelési 

területekkel. Összefüggést mutat a közösségi neveléssel (pl. társadalmi környezethez 

való alkalmazkodás, szociális tanulás, stb.), vizuális neveléssel (pl. környezet 

esztétikai hatásai, ábrázolásban való megjelenítés, színek, stb.), zenei neveléssel (pl. 

népszokások, zenei hagyományok, stb.), a matematikai neveléssel (pl. a környezet 

tárgyainak, jelenségeinek tulajdonságai, számosságuk, formájuk, stb.), az egészséges 

életmódra neveléssel. 

A megismerés és a tevékenységek során kialakulnak a gyermekekben a 

biztonságos életvitel szokásai, az elfogadott viselkedési formák, az érzelmi, erkölcsi 

viszonyok. 

Ismereteit játékában felhasználja, folyamatosan gyakorolja, 

munkatevékenységben alkalmazza. 

A pedagógus segítse a családokat, hogy felismerjék a gyermek környezeti 

érdeklődésének fontosságát. 

A tevékenység célja 

❖ A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ értékei 

iránt. 

Feladatok 

❖ A természeti és társadalmi környezet megfigyelése és tapasztalatok 

szerzése 
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❖ Környezetalakítás, környezetvédelem, természetvédelem, 

természetvédelmi jeles napok ünneplése. Környezettudatos 

magatartásforma alapozása, alakítása  

❖ A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A természeti és társadalmi környezet megfigyelése és 

tapasztalatok szerzése 

A 3-4 éves gyermekek a befogadás után, ismerkedjenek meg az óvoda 

helyiségeivel, udvarával, dolgozóival. Az óvoda körüli utcákon tett rövid séták során 

figyeljék meg az évszakok változásait, színeit, időjárási jelenségeit, növényeit, állatait. 

Gyűjtsenek az évszakra jellemző terméseket, növényi részeket, tárgyakat. Ezeket 

helyezzék el egy kijelölt helyre (természet sarok), vagy hasznosítsák játékukban. Az 

évszakokra jellemző gyümölcsöket, zöldségeket tapintsák, szagolják, ízleljék meg. 

Természetes élőhelyükön figyeljenek meg néhány állatot (házi, rovar, madár). 

Ismerkedjenek a közvetlen környezet épületeivel, boltjaival, intézményeivel. 

Meséljenek családjukról, tudják saját nevüket, jelüket. Szerezzenek egyszerű 

tapasztalatokat testükről és a testápolásról. Beszélgessenek a környezetben látható 

formákról, annak nagyságbeli, mennyiségbeli jellemzőiről.  

Legyenek tapasztalataik a gyalogos közlekedés alapvető szabályairól (csoportos 

közlekedés, átkelés úttesten, séta a kerékpárúton, életkoruknak megfelelő 

illemszabályok). Figyeljék meg a közlekedő járműveket. 

Kísérjék figyelemmel az idősebb csoportok udvari munkáit, az érdeklődők maguk 

is használhassák a kerti és udvari eszközöket, szerszámokat. 

Beszéljenek élményeikről, tapasztalataikról. Egyéni és életkori fejlettségüktől 

függően, érdeklődéssel vegyenek részt saját csoportjukban a természetvédelmi jeles 

napok eseményein (pl.: mézes reggeli). 

4-5 éves korban az élményszerző séták az óvoda körüli utcákon túlra történjenek. 

A gyerekek tudjanak gyönyörködni az évszakra jellemző növényekben, színekben. 

Vegyék észre az időjárási jelenségek változásait. Kezeljenek időjárásjelző táblát. 

Keressenek összefüggést az emberek tevékenysége és az időjárás között. Gyűjtsenek 

terméseket, érdekes tárgyakat, ezeket kijelölt helyen tárolják, cseréljék. Használják fel 

az óvodapedagógus segítségével alkotó tevékenységükben, vagy játékukban. 

Végezzenek rügyeztetést, csiráztatást, hajtatást. A kapott, gyűjtött, vagy az általuk 

megtermelt zöldség- és gyümölcsféléket nevezzék meg, ismerjék fel jellemzőiket, 

dolgozzák fel azokat (pl.: gyümölcssaláta, kompót, barkácsolás formájában). 

Csoportjuk veteményes és/vagy virágoskertjét az óvodapedagógus segítségével 

gondozzák. Lehetőség szerint vegyenek részt dióverésben, gyümölcsszüretben, stb. 

Ismerkedjenek meg az óvoda környezetében megtalálható néhány háziállattal, 

rovarral, madárral. Forgassák szívesen az ezekkel kapcsolatos könyveket, újságokat. 

Emlékezzenek meg az Állatok világnapjáról. Legyen lehetőségük róluk rövid 

videofilmét is megnézni. A környezetükben nem megfigyelhető állatokat ismerjék 

meg könyvekből, filmekből. Használjanak ehhez tabletet, laptopot, projektort. A téli 

időszakban etessék a madarakat. A Föld napját (április 22.) munkatevékenységekkel, 
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kirándulással, megfigyelésekkel ünnepeljék (pl.: virágültetés, takarítás az udvaron). 

Víz napján (március 22.) figyeljék meg a víz tulajdonságait, végezzenek egyszerű 

kísérleteket, sétáljanak el az Emse patakhoz, Kocka tóhoz (pl.: piszkos víz áteresztése 

itatóspapíron, a víz hatása, vagy hiánya a növények szempontjából). Ettől a 

korosztálytól kezdve, az óvodapedagógus döntése alapján a csoport csatlakozhat a 

HAPPY-HÉT programjaihoz. 

A gyermekek tudják családtagjaik nevét, meséljenek róluk. Szerezzenek testükről 

sokoldalú tapasztalatokat (mozgással, érintéssel, érzékszervek használatával). 

Tudatosodjon a testápolás szükségessége. Ismerjék meg az orvos gyógyító munkáját. 

A környezetükben lévő intézmények funkcióit (orvosi rendelő, könyvtár, 

templom, gyógyszertár, ABC, stb.) ismerjék meg, látogassanak el néhányba. 

Szerezzenek tevékenységgel összekapcsolt élményeket (pl. kölcsönzés, vásárlás). 

Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. Különböztessenek meg néhány teher és 

személyszállító járművet. 

Az 5-6 évesek az óvoda tágabb környezetében sétáljanak. Különböztessék meg az 

évszakokat, figyeljék meg szépségüket, színeiket, jellemző időjárási jelenségeiket. 

Önállóan is használják fel a gyűjtött terméseket, növényi részeket, barkácsolásnál, 

játékban (pl. hangszerkészítés, bábkészítés, kukoricaszár-kunyhó). Figyeljék meg a 

növények fejlődését különböző feltételek között. (pl. hideg-meleg hatása; túlöntözés; 

vízhiánya; fényviszonyok szerepe). Hajtassanak, rügyeztessenek, szaporítsanak 

növényeket, fűszernövényeket, csiráztassanakmagvakat. Ismerkedjenek meg a 

gyógynövény fogalmával. Néhányat nevezzenek is meg (pl.: kamilla, csalán, bodza, 

csipkebogyó, hársfa, stb.), amely közvetlen környezetükben megtalálható. Lássák meg 

a szépet a gyomokban, vadvirágokban is (pl.: pitypang, pipacs, katángkóró, 

papsajtmályva, bogáncs, pásztortáska). Szerezzenek tapasztalatokat a vízparton élő 

növényekről (Emse patak élővilága, „Kocka tó”). Az óvodai veteményes és/vagy 

virágoskertet ültessék be, gondozzák, takarítsák be a termést, szedjenek magvakat a 

virágokról. Érzékeljék az élet folyamatosságát. Kerüljön sor néhány egyszerű 

kísérletre földdel, vízzel, levegővel. Játsszanak környezeti szemléletfejlesztő játékokat 

(pl. Kincskeresés, Celluxos gyűjtés, Távcsövezés). Megfigyeléseikhez használjanak 

nagyítót, távcsövet, könyveket, újságokat és más felhasználható eszközt. 

Ismerjenek meg újabb állatokat (madarat, rovart, háziállatot, vadon élő 

állatokat). Tudják csoportosítani őket, ismerjék meg jellemző tulajdonságaikat. 

Gyűjtsenek eleséget számukra. Készítsenek madáretetőt, madáritatót, 

komposztáljanak, gyűjtsék össze az esővizet, abból locsoljanak, kertészkedjenek! A 

Föld napján (ápr. 22.) végezzenek környezetszépítő munkákat. Ismerkedjenek a 

földgömbbel, térképekkel. Életkoruknak megfelelően emlékezzenek meg a Víz 

napjáról, (márc.22.) a Madarak és fák napjáról (máj. 10.), az Állatok világnapjáról 

(okt. 04.). Továbbá az óvodapedagógus válogasson még csoportja és az egyes 

gyermekek ismeretében a mellékletben található „kalendáriumból”. 

Látogassanak el különböző munkahelyekre. Szimulációs játékokban elevenítsék 

fel az általuk ismert foglalkozásokat, tevékenységeket, társadalmi érintkezési 

formákat. 
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A gyerekek önállóan kezeljék az időjárástáblát, napszaktáblát. Az évszakok 

jelenjenek meg a dekorációkban, jelzőképekben, ábrázolási tevékenységekben. Tudják 

a hét napjainak nevét. 

Érzékszerveiket ismerjék, tudják mire valók, hogyan kell védeni, ápolni azokat. 

Látogassanak el középületekbe: múzeumba, Művelődési házba, könyvtárba, 

másik óvodába, iskolába, vasútállomásra, stb. A szárazföldi, vízi, légi járműveket 

ismerik, csoportosítani tudják őket. Összehasonlítják hangjukat, méreteiket, 

sebességüket, megkülönböztető jelzéseiket. 

Környezetalakítás, környezetvédelem, természetvédelem, 

természetvédelmi jeles napok ünneplése 

Környezettudatos magatartásforma alapozása, alakítása 

A megszerzett környezeti tapasztalatok visszahatnak a gyermek tevékenységére. 

Mindezzel megváltozik érzelmi viszonyuk is környezetükhöz és a természethez. 

A gyermek tevékenyen vesz részt környezete formálásában, a csoportszobában, az 

udvaron, a kertben.(Tevékenységváltáshoz át kell rendezni a termet. Ünnepek 

közeledtével megváltoztatják a dekorációk jellegét.) 

A séták során gyűjtött terméseket elhelyezik a természetsarokban. Rendezgetik, 

cserélik azokat, vagy felhasználják új eszközök készítésére. A saját virágoskertjükből 

származó virágokkal díszítik az asztalokat. A kertben növényeket ültetnek, gondozzák 

azokat, ezzel közvetlenül hatnak azok fejlődésére. 

Mindezzel tevékenyen szépítik, gondozzák, alakítják környezetüket. 

Környezetvédelem 

A környezetvédelem a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán 

alapul, ehhez szükséges a természethez való pozitív érzelmi viszony, mely tiszteletet 

jelent mind a természeti, mind a társadalmi környezettel szemben. 

A környezetvédelem kiterjed az emberre is. Az idősek tisztelete, a kisebbek, 

gyengébbek óvása, védelme, a felnőttek munkájának megbecsülése, a környezetvédő 

magatartás kialakulásának feltétele. A gyermek a felnőttektől tanulja el, hogy a 

környezetet, épületeket, tárgyakat, eszmei értékeket óvni, védeni kell. A gyermekek 

környezet iránti igényessége még kialakulóban van, ezért nagy az óvodapedagógus 

felelőssége, hogy ennek fejlődősét milyen példaadással és módszerekkel segíti. 

(tisztaság iránti igény, rendszeretet, udvariasság, figyelmesség, hagyományok 

tisztelete, művészetek iránti érdeklődés.) 

Túrák, kirándulások során megtanulják azokat a szabályokat, amelyek arra 

szolgálnak, hogy a környezet (erdő, vízpart, park) sértetlen maradjon. (pl. halk séta, 

hogy ne zavarják az állatokat; ne tépkedjék az élő növényeket, legfeljebb száraz 

részeiket gyűjtsék; maguk után ne hagyjanak szemetet; a megfigyelt állatokat mindig 

engedjék el; stb.) Ezeken az alkalmakon figyeljék meg a negatív jelenségeket is. 

Keressenek összefüggést a szennyezés, rombolás és az ember tevékenysége között. (pl. 

a patak vizének szűrése, környezetének megfigyelése, egyszerű kísérletek hóval, 

jéggel, vízzel, háztartási hulladékokkal) A környezettudatos magatartás 
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kialakításának jegyében törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre. A központi 

óvodában komposztálót használunk. 

Amit szeretni tudunk, csak azt tudjuk védeni és óvni. A jövő környezetét a jelen 

óvodások fogják meghatározni, ezért nagyon fontos az óvoda minden dolgozója és 

szülők környezetvédő, természetszerető, felelős környezetalakító magatartása, a 

környezetszennyezés elkerülésében és a környezet helyreállításában. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

Az óvodapedagógus úgy tervezze az egész hetet, hogy az adott környezeti téma 

áthassa azt. 

A 3-4 évesek esetében, mikrocsoportos formában többször teremtsen alkalmat a 

közvetlen tapasztalat és élményszerző megfigyelésekre, tevékenységekre. A séták 

szervezésénél mérlegelje, hogy az adott témánál szükséges-e az egész csoport 

részvétele, vagy a hatékonyság érdekében csak néhány gyermekkel indul útnak a 

délutános óvodapedagógus megérkezése után. 

A 4-5 éveseknek a séták ideje hosszabbodhat, ezért igazodjon a napirendhez és 

gyerekek teherbíró képességéhez. Ekkor is mérlegelje, hogy a mikrocsoportos, vagy a 

csoportos séta a célravezetőbb. 

Az 5-6 éves gyerekek számára legalább heti 2 alkalmat biztosítson az 

óvodapedagógus a megfigyelésekre, csoportszobai, udvari, vagy kerti 

tevékenységekre. A legalább 2 alkalomból egyet használjon fel csoportos sétára, 

ismeretek rendszerezésére, bővítésére vagy a gyerekek nagyobb csoportját érintő más 

tevékenységekre. 

A többi alkalom maradjon a mikrocsoportos megfigyeléseké, sétáké, a “főző”, 

barkácsoló, környezetalakító és más munkatevékenységeké. 

Az óvodapedagógus feladatai 

Minden korcsoport esetében az óvodapedagógus tartsa szem előtt, hogy a 

jelenségeket lehetőleg természetes környezetben figyeltesse meg. A sétáknak állandó 

célpontjuk is legyen, ahol a változások jól nyomon követhetők. A séták útvonalát 

biztonsági szempontból is gondolja végig. Ellenőrizze a gyermekek létszámát, 

ruházatát, a használatos eszközöket, szerszámokat. 

A megfigyelés témájával kapcsolatos és egyéb spontán gyermeki észrevételt, 

élményt hallgasson meg. Kérdéseiket ne hagyja válasz nélkül. Használjon ki minden 

váratlan alkalmat tapasztalatszerzésre. Fordítson gondot a kevésbé érdeklődőkre és a 

nagyon aktívakra egyaránt. A fejlesztés érdekében egyénre szabott feladatokat adjon. 

Igyekezzen a környezeti témákat más nevelési területekkel komplexen kezelni. 

Használja fel a rendelkezésre álló környezettel, hagyományokkal kapcsolatos irodalmi 

és énekanyagot (anyanyelvi játékokat). Kísérje figyelemmel a természeti és társadalmi 

környezetben történt pozitív és negatív változásokat. Irányítsa rá ezekre a gyerekek 

figyelmét. 

Használja ki a rendelkezésre álló IKT eszközöket (videó, magnó, TV, CD-, DVD 

lejátszó, tablet, projektor, stb). 
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Tervezzen alkalmanként főleg a nagyobbaknak fél napos túrákat is a tágabb 

környezet megismerésére; nagyobb kirándulásokat más helységekbe, szülőkkel, vagy 

más megfelelő kísérettel év elején, év közben és év végén is. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Ismerik nevüket, szüleik nevét, foglalkozását, lakásuk címét.  

❖ A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően megnevezik, 

igényesek testük tisztaságára. 

❖ Megkülönböztetik a jobb és a bal oldalt. 

❖ Gyakorlottak lesznek az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik 

a közlekedési eszközöket, járműveket. 

❖ Ismerik a környezetükben lévő intézmények nevét, rendeltetését. 

❖ Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellemző 

tulajdonságaikat, az évszakokhoz kapcsolódó néhány kiemelkedő 

népszokást, hagyományt. 

❖ Felismerik és megnevezik a napszakokat, a hét napjait. 

❖ Ismerik a növény szót, annak tartalmát, tudják, hogy a növények fejlődése 

és az időjárás között összefüggés van. Tudják, hogy a növényeket gondozni 

kell, ismernek néhány növénytermesztéssel kapcsolatos munkát (szántás, 

aratás, szüret, stb.). 

❖ Ismerik és megnevezik a környezetükben lévő állatokat, tudják 

csoportosítani életmódjuk, egyéb tulajdonságaik szerint. Ismernek néhány 

erdei és vadállatot, madarat - költözőt és nálunk telelőt - ismerik óvásukat, 

védelmüket. 

❖ Ismerik a közlekedéssel, munkatevékenységekkel, sétákkal, túrákkal 

kapcsolatos illemszabályokat. 

❖ Képesek szelektív hulladékgyűjtésre. 

❖ Használják a komposztálót. 
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Közvetlen megfigyeléssel, vagy adathordozóról megismerhető növények 

ZÖLDSÉGEK GYÜMÖLCSÖK FÁK 
MOHÁK,GOMBÁK, 

ZUZMÓK 
VADVIRÁGOK GYÓGYNÖVÉNYEK KERTI VIRÁGOK 

FEHÉRRÉPA 
SÁRGARÉPA 

SALÁTA 
PETREZSELYEM 
VÖRÖSHAGYMA 

FOKHAGYMA 
PARADICSOM 

PAPRIKA 
KÁPOSZTA 
KARFIOL 

KARALÁBÉ 
BORSÓ 

BAB 
BURGONYA 

SÓSKA 
UBORKA 

TÖK 
RETEK 

MÁK 
ZELLER 

LILAHAGYMA 

MÁLNA 
SZAMÓCA 
SZEDER 

GÖRÖGDINNYE 
SÁRGADINNYE 

SZŐLŐ 
ALMA 

KÖRTE 
BIRS 

CSERESZNYE 
MEGGY 
SZILVA 

KAJSZIBARACK 
ŐSZIBARACK 

DIÓ 
MOGYORÓ 

RIBIZLI 
VADSZILVA 

 

ERDEI FENYŐ 
AKÁC 

FŰZFÁK 
GYÜMÖLCSFÁK 

HÁRS 
NYÁRFA 
JUHAR 

KOCSÁNYOS TÖLGY 
LUCFENYŐ 

MADÁRBERKENYE 
PLATÁN 
VAD-ÉS  

SZELÍDGESZTENYE 
TISZAFA 

HÁZTETŐMOHA 
TAPLÓGOMBA 
TINTAGOMBA 

CSIPERKE GOMBA 
FAKÉREGZUZMÓ 

PIPACS 
MEZEI SZARKALÁB 

KÉK BÚZAVIRÁG 
PÁSZTORTÁSKA 

VÖRÖS ÁRVACSALÁN 
PONGYOLAPITYPANG 

RAGADÓS GALAJ 
BOJTORJÁN 

PAPSAJTMÁLYVA 
RÉTI BOGLÁRKA 

SALÁTABOGLÁRKA 
FEHÉR MÉCSVIRÁG 

APRÓ SZULÁK 
IMOLA 

KATÁNGKÓRÓ 
ÖKÖRFARKKÓRÓ 

ZSÁLYA 
VERONIKA 

KAMILLA 
CICKAFARK 

NAGY CSALÁN 
CSIPKEBOGYÓ 

IBOLYA 
NÁRCISZ 
TULIPÁN 

GYÖNGYVIRÁG 
ÁRVÁCSKA 

MARGARÉTA 
KARDVIRÁG 
ŐSZIRÓZSA 
MUSKÁTLI 

DÁLIA 
LILIOM 
SZEGFŰ 

SZÁZSZORSZÉP 
PÜNKÖSDI RÓZSA 

KRIZANTÉM 
HÓVIRÁG 

RÓZSA 

IRTANDÓ 
GYOMNÖVÉNYEK 

VÍZPARTI 
NÖVÉNYEK 

PARLAGFŰ 
CSATTANÓ MASZLAG 

ASZAT 

NÁD 
GYÉKÉNY 

BÉKALENCSE 
BÉKANYÁL 

FÜZIKE 
HÉJAKÚT MÁCSONYA 

TERMESZTETT 
HASZON-

NÖVÉNYEK 

TRÓPUSI 
GYÜMÖLCSÖK 

CSERJÉK 

BÚZA 
NAPRAFORGÓ 

KUKORICA 

NARANCS 
CITROM 
BANÁN 

KIVI 

ORGONA 
BODZA 

MOGYORÓ 
KÖKÉNY 

GALAGONYA 
VADRÓZSA 

ARANYVESSZŐ 
ARANYESŐ 

BOROSTYÁN 
BABARÓZSA 
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Fogalombővítés: 

❖ Élőhely (vízparti, réti, erdei stb.) 

❖ Védett növények, gyógynövények 

❖ Irtandó, mérgező, allergiakeltő növények 

  



64 

 

Közvetlen megfigyeléssel, vagy adathordozóról megismerhető állatok 

HÁZIÁLLATOK MADARAK EMLŐSÖK FÉRGEK PÓKOK 
IDEGEN TÁJAK 

ÁLLATFAJAI 

KACSA 
LIBA 

KUTYA 
MACSKA 

TYÚK 
KAKAS 
CSIBE 

LÓ 
SZARVASMARHA 

KECSKE 
JUH 

SERTÉS 
PULYKA 
GALAMB 

HÁZI NYÚL 

BÚBOS PACSIRTA 
HÁZI VERÉB 

VETÉSI VARJÚ 
SZÉNCINEGE 

NAGY FAKOPÁNCS 
FEHÉR GÓLYA 

TŐKÉSRÉCE 
NYÁRI LÚD 

HÁZI ROZSDAFARKÚ 
MOLNÁR FECSKE 

FÜSTI FECSKE 
BALKÁNI GERLE 

FÁCÁN 
FEKETERIGÓ 

SEREGÉLY 
TENGELIC 

VÖRÖS RÓKA 
FARKAS 

HÁZI EGÉR 
VAKONDOK 
MEZEI NYÚL 

BARNA MEDVE 
ŐZ 

SZARVAS 
VADDISZNÓ 

SÜN 
MEZEI POCOK 

FÖLDIGILISZTA KASZÁS PÓK 
KERESZTES PÓK 

CSELŐPÓK 

OROSZLÁN 
ELEFÁNT 

ZSIRÁF 
ZEBRA 

ORRSZARVÚ 
CSIMPÁNZ 

TIGRIS 
KROKODIL 
PAPAGÁJ 

TEVE 
CÁPA 

BÁLNA 
PINGVIN 

JEGESMEDVE 
FÓKA 

KENGURU 
BÖLÉNY 
VIZILÓ 

STRUCC 
ANAKONDA 

PUHATESTŰEK HÜLLŐK 

ÉTI CSIGA 
MEZTELEN CSIGA 

KÓRÓ CSIGA 

FÜRGE GYÍK 
MOCSÁRI TEKNŐS 

VIZISIKLÓ 

ÍZELTLÁBÚAK KÉTÉLTŰEK 

SZÁZLÁBÚ 
HÁZI MÉH 
SZÚNYOG 

HÁZI LÉGY 
KATICABOGÁR 

BURGONYABOGÁR 
MEZEI TÜCSÖK 

NAGY SZARVASBOGÁR 
CSEREBOGÁR 

VERŐKÖLTŐ BODOBÁCS 
POLOSKA 

BOGLÁRKALEPKE 
KÁPOSZTALEPKE 

KABÓCA 
DARÁZS 

POLOSKA 

VARANGY 
LEVELI BÉKA 

VIZI ÁLLATOK 

BOLHARÁK 
VIZISIKLÓ 

MOLNÁRKA 

 

 

Fogalombővítés: 

❖ Kihalt-, 

❖ Veszélyeztetett-, 

❖ Védett állatfajok
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Tevékenységbe ágyazott matematikai tapasztalatszerzés 

Az egyes matematikai tartalmak minden esetben úgy kapnak jelentést, úgy 

lehetséges a gyermekek számára tapasztalatszerzésre alkalmassá tenni, hogy azt a 

környező valóság tárgyaival, jelenségeivel való tevékenységben jelenítjük meg. 

A tevékenység célja 

❖ A minket körülölelő világ mennyiségi, formai, téri összefüggéseinek 

felfedeztetése, megtapasztaltatása, a gyermekek érdeklődéséhez, 

igényeihez, ötleteihez, előzetes ismereteihez igazodva, játékos 

formában. 

❖ A megszerzett tapasztalatok, ismeretek alkalmazása, különböző 

élethelyzetekben való gyakorlása. 

❖ Értelmi képességek, problémamegoldás, kreativitás fejlődésének 

elősegítése. 

Feladatok 

❖ A matematikai tartalmú tapasztalatszerzési lehetőségek kiaknázása az 

óvodai nevelés folyamatában. (Mennyiségi, formai, téri összefüggések 

megtapasztaltatása) 

❖ Játékosság biztosítása 

❖ Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás 

A matematikai tartalmú tapasztalatszerzési lehetőségek 

megkeresése és megtalálása az óvodai nevelés folyamatában 

(mennyiségi, formai, téri összefüggések megtapasztaltatása) 

A környező valóság megismerése, birtokba vétele a gyermek életében igen korán 

jelentkező vágy. Mindaz, ami körül veszi, a matematika nyelvén is felfogható, 

megérthető. Erre építhetünk, amikor problémát jelentő élethelyzetek teremtésével 

matematikai tapasztalatok szerzését is biztosítjuk. A legjobbak e célból azok a 

helyzetek, melyek a gyermek saját személyével kapcsolatosak, mikor saját magának 

kell eligazodni a dolgok közt. Az életszerűség érdeklődővé, nyitottá teszi a gyereket. A 

természetes helyzetekben szerzett tapasztalat élményt jelent, melyet sokszor felidézve 

tartós ismerethez vezet. A személyes kötődés egy – egy problémához segíti a 

megértést, a megoldáshoz vezető út megtalálását. Játékkal, játékos cselekvéssel 

átszőtt tanulás ez, melyben érvényre juthat a gyermek valamennyi ötlete, elképzelése 

❖ Babázás: Jut-e minden babának babakocsi? Hány főre terítsünk? 

Mennyi almát vegyünk? 

❖ Hóember készítése: Kisebb – nagyobb, alacsonyabb – magasabb. 

❖ Hógolyózás: Kié több – kevesebb? Kinek hány darab van? Ki dobott 

messzebbre? 

❖ Futóverseny: Ki lett az első? 
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❖ Mászások: Térirányok gyakorlása. 

❖ zöldségfélék, gyümölcsök, termések: súlya, nagysága, formája, 

vastagsága, hosszúsága, rész-egész viszonya, mennyiségek: sok-kevés, 

tapasztalatok szerezése és alkalmazása vásárlások, befőzések során, 

❖ virágok hosszúsága, szirmainak, leveleinek száma, formája, vastagsága, 

❖ séták során összefüggések meglátása, tapasztalása: vastag-vékony 

törzsű fák, magas-alacsony fák 

❖ Öltözködésnél: Párosítás, mennyiségek összemérése. 

❖ Testápolás: Űrmértékek, oldaliság, mozgások tükör előtt 

 

❖ Ének-zene, énekes játék: irányok, térformák, nyitott-zárt alakzatok, 

❖ kiszámolók, tánclépések 

❖ Mesélés- verselés: meseszereplők száma, mesei eszközök száma,relációk 

(kicsi-nagy, törpe-óriás). 

Játékosság biztosítása 

A játékosság elvének érvényesítése a matematikai ismeretszerzés minden egyes 

mozzanatában elsődleges szempont kell, hogy legyen! Ennek alapja, hogy az 

óvodapedagógus építsen a gyerekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére és az 

önálló problémamegoldás iránti igényére, teremtsen kedvező helyzeteket a 

tapasztalatszerzésben, az élmények gyűjtésében. Használja ki a környezeti séták, 

élmények adta lehetőségeket. Fejlessze egyéni megismerő erőiket, problémalátásukat, 

problémamegoldó képességüket, összehangolva a csoport egészének fejlesztésével. 

Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás 

Az óvodáskorú gyermekek a matematikai ismereteket – az óvodai nevelés 

egészében – egyrészt gyakorlati tevékenysége, elsősorban a játék során, másrészt 

tervszerű, tudatos nevelő hatások révén szerzik meg. Már az óvodába lépéskor, 3-4 

éves korban is nyújtunk a gyermekeknek mennyiségi, formai, téri összefüggésekre 

irányuló ismereteket, hiszen matematikai fogalmakkal és összefüggésekkel a 

mindennapi életben állandóan találkoznak, így szinte természetes módon 

ismerkednek meg velük. Az óvodapedagógus használja ki a spontán adódó 

helyzeteket, figyeljen a gyermekek tevékenységére, elsősorban játékára, hogy 

megismerje érdeklődésüket, képességeiket, s ezek ismeretében határozhassa meg az 

egyénhez igazodó fejlesztés lépéseit. Használja ki az érzékelőjátékok adta sokféle 

lehetőséget.  

4-5 éves kortól a napi tevékenységekben rejlő tapasztalatszerzési lehetőségek 

mellett az egyéni képességekhez, fejlődési ütemhez mért feladatmegoldással is 

találkozhatnak heti rendszerességgel. 
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A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába: 

❖ halmazok képzése, (tárgyak, személyek, tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése) 

❖ halmazok összehasonlítása tulajdonságaik szerint, osztályozások, 

❖ halmazok szétválogatása, bontása részhalmazokra, 

❖ halmazok elemeinek sorba rendezése, 

❖ halmazok összemérése becsléssel, párosítással, másolással, 

❖ mennyiségek összemérése, (magasság, hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

mennyiség) 

❖ kis számok összkép alapján, (0, 1, 2, 3) 

❖ építések, alkotások, szabadon és másolással, valamint egy feltétel 

megadásával, 

❖ tevékenységek tükörrel, 

❖ tájékozódás a térben, 

❖ tájékozódás az egyszerű, síkban ábrázolt világban. 

5-6 éves korban: bővülnek a 4-5 éves korban választott szempontok, megjelennek 

a szóban végzett műveletek: 

❖ halmazok összehasonlítása 

❖ halmazok szétválogatása, bontása részhalmazokra, halmazok egyesítése, 

❖ halmazok elemeinek sorba rendezése, 

❖ halmazok összemérése becsléssel, párosítással, számlálással, 

❖ mennyiségek összemérése, mérés egységgel, (magasság, hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, mennyiség, terület, szélesség, vastagság, bőség) 

❖ sorba rendezett elemek helye a sorban: sorszámok, természetes számok, 

tő – és sorszámnév, 

❖ tapasztalatok a darabszám változásairól, 

❖ építések, alkotások szabadon és másolással, valamint egy feltétel 

megadásával, 

❖ tevékenységek tükörrel, 

❖ tájékozódás a térben, 

❖ tájékozódás az egyszerű síkban ábrázolt világban. 

Természetesen az egyéni képességfejlesztést, tehetséggondozást célzó 

matematikai játékok, feladatmegoldások sem jelenthetik az ismeretek száraz közlését, 

hanem örömteli, játékos tevékenységet kell, hogy jelentsenek a gyermekek számára. 

Az egyéni, páros és mikrocsoportos foglalkoztatás alkalmával az óvodapedagógus 

differenciáltabban foglalkozhat a gyerekekkel, hatékonyabban fejlesztheti minden 

egyes gyermek képességeit.A jóízű tevékenységekben az egész gyermeki személyiség 

fejlődését előmozdíthatjuk. Munkacsoportunk és az óvodapedagógusok saját 

játékgyűjteményei, segítséget nyújtanak a matematikai játékok tervezéséhez. 

A nevelés és fejlődés optimális feltételeinek biztosítása az óvodapedagógus 

feladata: 

❖ a gyermekeknek lehetőséget biztosítani a tapasztalat-, és 

ismeretszerzésre, problémaszituáció teremtése, 
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❖ a helyes módszerek megválasztása, 

❖ eszközök, matematikai tartalmú játékok helyes kiválasztása, 

❖ elegendő idő biztosítása, 

❖ feladatmegoldások közben - másolás, egyéni tapasztalatok, gondolatok 

kicserélése, 

❖ pontos fogalmazás, a probléma egyértelmű felvetése. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Képesek a gyerekek arra, hogy az óvodapedagógus kérdéseit, gondolatát 

megértsék, kövessék, mondják el matematikai helyzetekről 

gondolataikat, problémáikat, vállalkozzanak is ezek megoldására. 

❖ Képesek ismert tulajdonságok szerinti válogatás folytatására, sorba 

rendezésre, összehasonlításaikat kifejezik szóban és használják a 

szavakat. 

❖ Részt vesznek mennyiségek összehasonlításában, összemérésében adott 

egységekkel. 

❖ Összemérnek két halmazt párosítással. 

❖ Előállítanak elemekből ugyanannyit, többet, kevesebbet. 

❖ Tudnak tárgyakat megszámolni, legalább 10-ig. 

❖ Építéseikben, síkbeli alkotásaikban tudnak azonosítani tárgyakat, 

alakzatokat. 

❖ Általában képesek 2-4 elemből álló alakzatok tükörképét megépíteni, 2-

4 mezős síkban lerajzolni a minta tükörképét. 

❖ Képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli 

alakzatokat szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is 

nevezni. 

❖ Képesek a térben való tájékozódásra, a jobbra-balra irányok 

megkülönböztetésére. 

❖ Értik, használják és követik, a névutókat. 

❖ Értik a síkban való fölött-alatt kifejezéseket. 
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MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

A különböző típusú munkajellegű tevékenységek a nevelés 

folyamatában 

A gyermekek mindennapi tevékenységeinek része a munkajellegű tevékenység, 

melyet örömmel, könnyedén végeznek. 

Kezdetben játékból alakul és főként önmagukért végzik, később már a 

közösségért is dolgoznak. 

Játékos jellege az óvodáskor végéig meg kell, hogy maradjon. 

A munka elvégzését külső szükségesség indokolja. Az eredményt a gyermekek és 

mások is tapasztalják. 

Az életkor előre haladtával tevékenységük egyre önállóbbá válik, egyre 

gyakrabban van szükség a társakkal való együttműködésre. 

Közben természetes módon alakul a gyermekek szociális magatartása, társas 

kapcsolata. A közösségért végzett munka színesebbé, bensőségesebbé teszi a 

kapcsolatokat, erősíti a csoporthoz tartozás érzését. 

Munkavégzés közben fejlődnek a munkához szükséges tulajdonságok (pl.: 

kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság, kötelességteljesítés, türelem, 

együttműködési készség). 

A munka hozzájárul az értelmi képességek fejlődéséhez is! Megtanulják az 

eszközök nevét, használatát, a részmozzanatok sorrendjét. Fejlődik gondolkodásuk, 

emlékezetük. 

Érzékelik a munka folyamatosságának szükségességét, ezzel az idővel kapcsolatos 

ismereteket is szereznek (pl.: holnap X.Y. lesz a napos). 

Kis- és nagymozgásaik a gyakorlás révén finomodnak, pontosodnak (pl.: 

fogmosás). 

Szóbeli közléseik kifejezőbbé válnak, gyarapodik szókincsük. 

A munkavégzéshez rendelkezésre állóhely kihasználásával fejlődik test- és 

térérzékelésük (pl.: palántázás). 

A munka eredménye esztétikai élményt, erkölcsi örömet nyújt, erősítve a 

gyermekek önbizalmát, kezdeményezőkészségét, kreativitását. Közben tapasztalják, 

hogy az ember folyamatosan alakíthatja, változtathatja környezetét. A szép még 

szebbé tehető, de el is csúfítható. Az elrontott dolgok megjavíthatók. 

A tevékenység célja 

❖ A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek 

személyiségét, közösségi magatartását, társas kapcsolatait. 
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Feladatok 

❖ A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése; 

❖ A testápolással, étkezéssel, öltözködéssel kapcsolatos tevékenységek; 

❖ Alkalomszerű munkák; 

❖ Közösségért végzett munkák: 

• naposság, 

• környezet rendjének megőrzése, 

• növénygondozás 

❖ A munkajellegű tevékenységek feltételeinek biztosítása, az 

óvodapedagógus feladatai 

A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése: 

MUNKA-

FAJTÁK 
3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

Testápolás 

 

- A mosdóban egyéni 

fejlettségtől függően 

segítséggel 

használják, majd 

tegyék rendbe , s 

rakják vissza a 

helyére a  

 szappant, 

 körömkefét, 

 törölközőt, 

 poharat, 

 WC papírt. 

- Próbálják 

használni a  

fésűt, fogkefét. 

- Ruhájuk ujját 

segítséggel felhúzzák. 

- A WC-t lehúzzák.  

- A zsebkendőt 

próbálják önállóan 

használni. 

- A munka tartalma 

azonos.  

- Az önállóság nő, 

differenciált 

segítségnyújtással, 

ellenőrzéssel. 

- Fogat mosnak.  

- A fogápoló szereket 

tisztán tartják, a 

helyére teszik. 

- Az ügyesebbek 

segíthetnek a mosdó 

feltörlésében. 

- A testápolással 

kapcsolatos 

teendőket önállóan, 

szükség szerint 

elvégzik. 

- Az eszközöket 

rendeltetésszerűen 

használják, majd a 

helyére teszik. 

- Segítenek a mosdó 

rendbetételében. 

- Segítik a kisebbeket. 

Étkeztetés 
4 éves kortól belép a naposi munka, az önkiszolgálás egyes teendői 

mindvégig megmaradnak! 

- Egyéni fejlettségtől 

függően önállóan 

étkeznek. 

- Az ételt rágják 

meg. 

Az önállóság 

fokozódása: 

- A tálból önállóan 

szednek levest, 

- Segítséggel töltenek 

- Kiegészül a 

késhasználattal. 

- Az étkezés és a 

teendők kivitelezése 

fejlettebb, tisztább, 
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- Önmaguknak 

vigyék az asztalhoz 

az étkezés eszközeit.  

- Az étkezés után 

szedjék le.  

- A kanalakat, villát 

használják 

rendeltetés szerint.  

- Használják a 

szalvétát, majd 

dobják a szemetes 

kosárba. 

a kancsóból. pontosabb. 

- Használjanak 

üvegpoharat. 

- Csukott szájjal 

rágnak. 

- Az evőeszközöket 

helyesen tartják. 

- Ismernek és 

alkalmaznak 

étkezéssel 

kapcsolatos 

illemszabályokat.  

- Az asztalnál szépen 

ülnek.  

- Ügyelnek az asztal 

és a környezet 

rendjére. 

Öltözködés - Önállóan kezdenek 

öltözni, vetkőzni. 

- Ruhájukat tegyék a 

megfelelő helyre, 

ismerjék fel, 

vigyázzanak rá. 

- Egyéni 

fejlettségüktől 

függően 

próbálkozzanak a 

gombolással, a cipő 

fel- és lehúzásával, 

fűzéssel, egyszer 

átkötéssel. 

- Önállóság 

fokozódása 

- Cipőkötés gyakorlása 

- Sport-délelőtt 

alkalmával 

sportruhába öltöznek, 

a végén zsákjukba 

teszik azt. 

- Lefekvés előtt 

levetett ruhájukat a 

kijelölt helyre teszik. 

- Pizsamájukat kis 

segítséggel fel-le –

veszik. 

- Önálló öltözködés. 

- Ruháikat próbálják 

hajtogatva eltenni. 

- Gombolás, kötés. 

- Segítsenek 

egymásnak. 

- A segítségnyújtással 

kapcsolatos 

illemszabályokat 

ismerik, alkalmazzák. 

- Segítsenek az öltöző 

függönyeinek 

megigazításában. 

- Söpörjenek fel. 

Alkalom-

szerű munkák 

Az óvodapedagógus 

kérésének eleget 

tesznek, illetve az 

óvodapedagógus 

munkájában spontán 

segítenek, pl. - rend 

fenntartása, 

- csoportszoba 

átrendezése, 

- játékok elpakolása, 

- az óvodapedagógus 

kezébe adják az 

- A munka tartalma 

azonos, de a 

tevékenység 

folyamatos. 

- Az 

óvodapedagógussal 

együtt végzik a 

tevékenységeket. 

- Ebben a korban már 

ajándékokat is 

készítenek. 

- Segítenek 

- A tartalom azonos, 

de az 

óvodapedagógus már 

bevonja őket az 

előkészítésekbe is. 

- Tervezzék meg, 

gondolják át a 

munkákat, tegyenek 

javaslatot a 

megvalósításra. 

- Vegyék észre a 

munkalehetőséget, 
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eszközöket, 

- segítenek a 

csoportszoba 

díszítésében, 

- tárgyakat elkérnek, 

visszavisznek, 

üzeneteket 

továbbítanak. 

- próbálkozzanak a 

szelektív 

hulladékgyűjtéssel 

egymásnak, 

kisebbeknek, 

felnőtteknek. 

- Kezeljék szelektíven 

a hulladékot 

igyekezzenek 

önállóan dolgozni (pl. 

szalvétahajtogatás). 

- Ügyeljenek a 

tisztaságra. 

- jeles napok előtt 

végezzenek 

nagytakarítást 

csoportszobában, 

udvaron. 

- Az udvaron 

észreveszik az 

aktuális munka-

lehetőségeket (pl. 

hólapátolás). 

- Időnként kapjanak 

otthoni feladatokat. 

(pl.: képgyűjtés). 

- Vegyenek részt 

gyümölcs, 

zöldségsaláták, teák, 

édességek, 

madáreleség, 

madáretető 

készítésében. 

- Alkalmakra és 

önálló 

kezdeményezésre is 

készítsenek 

ajándékokat. 

- Használják a 

komposztálót. 

Naposi 

munka 

 

 

- Fontos a majdani 

naposi munkához 

szükséges alapvető 

készségek 

kialakítása, 

gyakorlása. 

- Vegyes 

csoportokban a 

nagyok példájára, 

önálló vállalás 

szerint az étkezéssel 

kapcsolatos teendők 

- A naposi rendszer 

fokozatos bevezetése 

kezdetben önkéntes. 

- A naposok 

jelölésének módja 

világos legyen (pl.: 

ültetés, napostábla). 

- A naposoknak legyen 

megkülönböztetett 

jelzésük (pl.: kötény). 

- A naposok terítik a 

terítőt. 

- A legtöbb feladat 

azonos, - de nagyobb 

önállósággal 

végzendő. 

- Feladatok bővítése. 

- Tartsák számon, ki 

következik. Önállóan 

kezeljék a 

napostáblát. 

- Ügyeljenek az 

esztétikus tálalásra az 

eszközök 
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ellátása, sok 

segítséggel: 

 tányérok, 

evőeszközök, 

poharak, 

szalvétatartó 

asztalhoz vitele a 

tálalóról, 

 étkezés után 

az asztal “leszedése”, 

eszközök kivitele a 

konyhába, 

 szalvétatartó 

helyére tétele. 

- Edényeket, 

eszközöket asztalra 

helyeznek. 

- Étkezés után leszedik 

a poharakat, 

evőeszközöket, 

kiviszik a konyhára. 

- Helyére teszik a 

szalvétatartót. 

- A terítőt ketten 

összehajtják (ha lehet 

az udvaron lerázzák). 

- Segíthetnek a 

darabos ételek 

kiosztásában. 

- Segítenek a bútorok 

rendezésénél. 

Különböző eszközök 

behozásánál, 

kiosztásánál, 

összeszedésénél, 

válogatásánál. 

- Megbízásokat 

teljesítenek. 

- Ünneplésnél 

süteményt, szalvétát 

osztanak. 

elrendezésére (jobb-

bal oldal). 

- Fokozottan 

ügyeljenek a 

biztonsági 

szabályokra. 

- Szükség szerint 

takarítsanak, 

segítsenek a 

dajkának. Vegyék 

észre a 

munkalehetőséget. 

- A megkezdett 

munkát fejezzék is be. 

- Állandóan használt 

eszközöket önállóan 

vegyék elő. 

- Étkezés, festés, 

barkácsolás, stb.után 

töröljék le az asztalt, 

környékét takarítsák 

össze. 

Környezet 

rendjének 

megőrzése 

- Ismerjék meg a 

tárgyak helyét, 

vegyék el, majd 

tegyék vissza. 

- A szoba tárgyait 

rendezzék át a 

játékhoz, majd 

állítsák vissza az 

eredeti állapotot. 

- A csoport játékait 

tartsák rendben. A 

termek alakítsák 

játékukhoz, majd 

rendezzék vissza.  

- Apróbb 

rendetlenségeket 

vegyenek észre. 

- Segítsenek a 

sepregetésben, 

ágyazásban, udvari 

játékok kezelésében. 

- A munka tartalma 

azonos, fokozott 

önállósággal. 

- További feladatok: 

- Időnként önállóan 

takarítsák a csoport 

kuckóit. 

- A kiszolgáló 

helyiségek rendjére 

ügyeljenek, 

segítsenek a 

takarításban.  

- A benti és az udvari 

szertárban segítsenek 

az eszközök ki és 

behozatalánál.  

- Gyűjtsék össze az 
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udvari szemetet.  

- Ellenőrizzék 

bejövetel előtt 

maradt-e kinn játék. 

- Vegyék észre a 

rendetlenséget. 

 

Növény- 

(esetleg állat) 

gondozás 

- A növényeket, 

állatokat az 

óvodapedagógus a 

gyermekek előtt, 

kisebb segítségükkel 

gondozza. 

- Magyarázza el mit, 

miért csinál.  

- A gyermekek 

kísérjék figyelemmel 

a munkát. 

- Leveleket, 

terméseket 

gyűjtenek, miközben 

megfigyelik a 

növényeket és 

állatokat.  

- Figyeljék meg a 

nagyobb gyerekek 

munkáját. 

- Ha tudnak 

segítsenek. 

- Ismerkedjenek az 

udvari 

szerszámokkal. 

- Segítsenek a 

madáretetésben. 

- Segítsenek a 

csiráztatás, 

rügyeztetés, 

veteményezés 

előkészületeiben. 

- Folyamatosan 

közreműködnek a 

veteményeskert, a 

virágoskert, a saját 

virágágyásuk 

beültetésénél, 

gondozásánál. 

- Ősszel magvakat, 

terméseket gyűjtenek. 

- Betakarítják a 

termést. 

- Segítenek a levél, a 

hó elsöprésében, 

elhordásában. 

- Télen madarakat 

etetnek, magvakat 

gyűjtenek nekik, 

eleséget készítenek az 

óvodapedagógus 

segítségével. 

- Az udvar járdáit, 

söprögetik, a füvet 

tisztán tartják. 

- A szemetet a kijelölt 

helyre teszik. 

- Segítenek a lehullott 

faágak 

összegyűjtésében. 

- Minden gyerek 

csiráztasson különféle 

magvakat! 

- Használják a kerti, 

udvari szerszámokat. 

- Felnőtt segítségével 

lazítsák fel a 

homokozót. 

- A munka tartalma 

azonos, fokozottabb 

önállósággal. 

- Feladatbővülés: 

- A megtermelt 

zöldségek 

elfogyasztásánál 

vegyenek részt az 

előkészületekben (pl.: 

mosás). 

- Indokolják egy-egy 

feladat elvégzésének 

szükségességét (pl.: 

nem lehet focizni, 

mert sok a levél). 

- Hozzanak az 

óvodába otthon 

gyűjtött dolgokat (pl.: 

makk). 

- A csiráztatáshoz, 

rügyeztetéshez 

gondoskodjanak 

magokról, vesszőkről. 

- Vegyenek részt a 

“főzések” 

előkészületeiben. 
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A munkajellegű tevékenységek feltételeinek biztosítása és az 

óvodapedagógus feladatai 

Az óvodapedagógus az egyes munkafolyamatokat fokozatosan vezesse be, vegye 

figyelembe a csoport összetételét, életkorát, a gyermekek családi hátterét, egyéni 

fejlettségi szintjét, érdeklődését, vonzódását e tevékenységhez. 

Nyugodt légkört teremtve a gyermekeket szükség szerint segítve, természetes 

módon mutassa be az új feladatokat. Tanítsa meg a gyerekeket az eszközök 

használatára, a munkavégzés sorrendjére. Adjon lehetőséget a próbálkozásra, 

biztosítson elég időt a gyakorlásra. 

A gyermekek játékosságára, aktivitására támaszkodva szervezzen minél több 

önálló munkavégzési lehetőséget. 

A munka mennyiségét fokról-fokra növelje, a követelményeket differenciáltan 

kezelje, az egyéni fejlettség figyelembe vételével. 

Legyenek állandó és folyamatos munkajellegű tevékenységek, hogy a gyerekek 

tapasztalják a munka szükségességét, hasznát (pl.: locsolás). 

A munka váljon a napirend természetes részévé, biztosítson sikerélményt. Sohase 

legyen büntetés! 

Folyamatos dicsérettel, buzdítással igyekezzen az óvodapedagógus a kevésbé 

érdeklődőket, gátlásosakat is bevonni e tevékenységekbe. 

Az óvodapedagógus használjon ki minden alkalmat, amely lehetőséget nyújt a 

munkavégzésre.Ehhez szükséges, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű eszköz a 

gyermekek rendelkezésére álljon.A gyerekekkel együtt gondoskodjon a fent említett 

eszközök behozataláról, tisztításáról, tárolásáról. Tanítsa meg őket a biztonságos 

használatra. 

Amit csak lehet, és ami nem haladja meg a gyerekek képességeit, 

azt végezzék is el. 

Néhány munkafajta helyhez kötött (pl.: veteményes) ügyeljen rá az 

óvodapedagógus, hogy egyszerre csak néhány gyerek dolgozzon. Így sem önmagukat, 

sem egymást nem akadályozzák. 

Az óvodapedagógus a gyermekek fejlettségi szintjéhez mérten értékelje a munkát. 

Az értékelés legyen konkrét, reális, fejlesztő. Az ismeretek bővítésével, a mozdulatok 

pontosításával, tapintatosan segítse őket az adott feladat jobb megoldásában. 

Hívja fel a szülők figyelmét a gyermek munkavégzésben rejlő nevelési 

lehetőségekre. Adjon tanácsot, hogyan vonják be gyermekeiket az otthoni munkákba. 

Segítse a családot abban, hogy a gyermek munkáját vegyék komolyan, tartsák 

tiszteletben és segítsék őt feladatai elvégzésében. Szoktassák gyermeküket saját 

testével kapcsolatos teendők ellátására. 
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A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ A gyermekek többsége örömmel, kitartóan végzi feladatait, szeretnek 

közösen dolgozni. 

❖ Jártasak a testápolással kapcsolatos munkajellegű tevékenységekben. 

❖ Önállóan, életkorukhoz mérten igényesen végzik a naposi munkát. 

❖ Szívesen vállalkoznak egyéni megbízások teljesítésére. 

❖ Örömmel segítenek a kisebbeknek, egymásnak és a felnőtteknek. 

❖ Szívesen közreműködnek a növények- esetleg állatok gondozásában. 

❖ Ismerik az óvodában előforduló alapvető munkaeszközöket, 

munkafolyamatokat. 

❖ Tapasztalataik vannak a munka előkészítéséről és a befejezéséről 

(eszközök, műveletek előkészítése - eszközök tisztítása, tárolása). 

❖ Észrevesznek egyszerű összefüggéseket saját munkájuk és annak 

eredménye között. 
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VERSELÉS, MESÉLÉS 

A tevékenység célja 

❖ Az irodalom sajátos eszközeivel a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése. 

❖ Mindennapos irodalmi élménynyújtással lelki egészség-gondozás. 

❖ A változatos irodalmi élményekkel (mese, vers, dramatikus játékok, 

színház-, könyvtárlátogatás) a gyermek érzelmi-, értelmi-, erkölcsi 

fejlődésének segítése, pozitív személyiség jegyeinek megalapozása. 

❖ A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi 

érdeklődés felkeltése, irodalom megszerettetése. 

❖ A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, helyes 

nyelvhasználattal a biztonságos önkifejezés megalapozása, anyanyelv 

szeretetére, megbecsülésére nevelés.  

❖ A magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi 

játékok, dalok megismerése. 

Feladatok 

❖ Az irodalmi anyag igényes, életkornak megfelelő összeállítása 

❖ Gyermek - irodalom aktív kapcsolatának megteremtése, a gyermekek 

irodalomhoz fűződő pozitív viszonyának alakítása 

Az irodalmi anyag igényes, életkornak megfelelő összeállítása 

A gyermekeknek ahhoz, hogy irodalomhoz jussanak, közvetítőre van szükségük. 

Együttlétre a felnőttel, aki fejből mondja az alkalomhoz illő mondókákat, verseket, 

megmutatja a hozzá tartozó mozdulatokat. Arca és hangja játékával életre kelti, 

megjeleníti a meséket, a rövidebbeket fejből mondva. Megszervezi a színház-, 

múzeum-, könyvtárlátogatás alkalmait. 

Az irodalmi művek igényes összeállítása az óvodapedagógus feladata. Csak 

művészi értékű irodalmi alkotás biztosítja az esztétikai élményt, ezért a 

kiválasztásuknál érvényesülnie kell a pedagógiai- pszichológiai- módszertani 

tudatosságnak. 

3-4 éveseknél az irodalommal való első találkozásaik az „ölbeli” játékokhoz, a 

mozgással kísért népi mondókák ismételgetéséhez fűződnek. Az óvodapedagógus 

repertoárjában szerepeljen szűkebb környezetünk - Galga mente - mondókái is. A 

gyakran énekelt szövegből bontakozzék ki a mondókajáték, verses mese, vers majd a 

próza. 

A legkisebbek rövid verseit legismertebb költőink ritmikus, zenei hatású játékos 

verseiből válassza. 

A mesék kiválasztásának főbb szempontjai: egyszerű cselekmény, ritmikus 

ismétlődések jellemezzék. 
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A 4-5 évesek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetűek: állatos népmesék, 

novellisztikus- realisztikus mesék. Kapjanak helyet a magyar klasszikusok, a mai 

magyar írók modern meséi, verses meséi is. 

Legnagyobb költőink gyermekeknek való, többnyire népköltészeti ihletésű, 

ritmusélményt nyújtó versei mellett vidám, humoros versek is szerepeljenek. 

A tervezett mondókázás anyagát a környezetről, időjárásról, növényekről, 

állatokról szóló népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják. 

5-6 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a 

cselekményesebb népmeséken, novellisztikus-, realisztikus meséken át, épüljenek be 

a klasszikus tündérmesék, tréfás mesék, műmesék, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág, kortárs irodalmi alkotások is a gyerekek mesetárába. Tartsa 

szem előtt az óvodapedagógus az anyag kiválasztásánál, hogy a gyerekek szívesen 

hallgatják a meseregényeket, izgatottan várják azok folytatásait. 

A versek témaköre kiszélesedhet, de a gyermekkor élményvilágára épüljön. 

Ebben a korban a gyerekek megérzik a költői képek, érzelmet kifejező erejét, ezért 

lírai versek is mondhatók. A kiválasztott művek erősítsék meg a környezet, anyanyelv 

megszerettetését, néphagyomány ápolást. 

A korábban megtanult mondókák gyakori, alkalomszerű ismételgetése mellett 

ismerjenek meg a gyerekek különböző típusú (hintázó, labdázó) népi mondókát, 

kiolvasót. 

Tervezzen az óvodapedagógus ebben a korban néhány - a környezet által gyakran 

hangoztatott – közmondást, találós kérdést.  

Gyermek - irodalom aktív kapcsolatának megteremtése, a 

gyermekek irodalomhoz fűződő pozitív viszonyának alakítása 

Az óvodába kerülő 3-4 éves gyermek első irodalmi élményei a mondókákhoz, 

“ölbeli” játékokhoz kapcsolódnak. Már a befogadás nehéz időszakában jó szolgálatot 

tesznek, mert a felnőtt testmelegében a biztonság érzetét keltik. E többször átélt 

mondókázás az óvodapedagógus-gyermek érzelmi egymásra találásában is nagy 

szerepet játszik. Az óvodapedagógus teremtsen minél több alkalmat a vidám 

rigmusok korai megkedveltetésére. Többször ismételgessék a mondókákat, de ez sose 

keltse a gyakorlás érzetét. Fontos az alkalomszerűség, naponta bármikor elkezdhető 

és befejezhető a mondókázás, verselés. Nem kell unalomig ismételgetni, mert többet 

ér, ha naponta akár többször is játékosan, a gyermekek tevékenységéhez kapcsoltan 

mondókáznak, verselnek. A kísérő mozdulatok, játékok nagy élvezetet jelentenek a 

gyermekeknek. 

A mesélővel való személyes kapcsolaton keresztül, fokozatosan szoktassa az 

óvónő a gyermeket a mesék figyelmes végighallgatására. Többszöri meghallgatás után 

legyenek élvezői a mese dramatikus feldolgozásának. A fokozatosság elvének 

betartásával maguk is próbálkozzanak egyszerű mesék megjelenítésével. Vegyes 

csoportoknál ebbe a folyamatba jól bevonhatók a nagyobbak. 

A bábokkal való ismerkedés, már a befogadás idején megkezdődik. Átsegítheti a 

gyermeket a nehéz időszakon a bábbal való beszélgetés, játék. Legyen a csoportban 
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néhány olyan báb, amit eleinte az óvodapedagógus, később a gyermek használ. A 

bábok számát fokozatosan növelje. Gyakorolhassa a gyermek a kézméretének 

megfelelő bábok mozgatását. Legyen lehetőség paraván nélküli és paraván mögötti 

bábozásra is. Rövid, improvizált jelenetek bemutatásán át vezethet a fejlődés útja, 

egy-egy rövid mese előadásáig. 

A 3-4 éves gyermekek legalább 10-12 mondókát, verset ismételgessenek, 

hangozzék el ugyanennyi meghallgatás céljából is. Új mesére 6-8 alkalommal kerüljék 

sor. 

A könyvvel való első óvodai találkozást tegye az óvodapedagógus kellemessé. A 

gyermekek kedvük szerint bármikor nézegethessék a könyveket. A képekről mesélve 

éreztesse meg a szöveg érzelmi hatását, hangulatát. Vetesse észre, hogy a felnőttek 

gondosan bánnak a könyvekkel. Mikrocsoportosan, egyéni választás szerint legyen 

lehetőségük meglátogatni a könyvtárat. Szívesen vegyenek részt, más csoportok, 

óvodapedagógusok meseelőadásán. 

A 4-5 éves gyermekekben kialakul a mese, vers szeretete. Igénylik, várják, 

játékukban mind gyakrabban kezdeményezik maguk is. Ettől az életkortól kezdve a 

népmese napját a megfelelő tevékenységekkel „ünnepelhetik”! 

Megkönnyíti a mesemondás megszervezését, hangulatának megteremtését, ha 

állandó mesemondó helyet alakít ki az óvodapedagógus. Az igazi meséléshez csend 

szükséges, melyet pedagógiai tapintattal (erőszakos, harsány eljárások nélkül), a 

mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokkal teremt meg éreztetve, hogy a 

mesemondás a nap lényeges eseménye. Az óvodapedagógus maga dönti el, több 

szempont figyelembe vételével, hogy mesehallgatásnál a csoport milyen arányú 

részvételére gondol. (A csoport teljes részvétele indokolt, bábműsor, filmvetítés 

esetében, de mesehallgatáskor is kívánatos.) Az óvodapedagógus segítségével vagy 

nélküle, bábozással, dramatizálással is jeleníthessék meg a hallott meséket. 

Ösztönözze a nyelvi, kommunikációs területeken tehetségjeleket mutató gyermekeket 

alkotó-, kifejezőképességük megmutatására. 

Ismételgessenek 4-5 mondókát, 6-7 rövid verset, 10-12 mesét. Igen fontos az 

ismétlések gyakorisága. Ne arra törekedjen az óvodapedagógus, hogy minél több 

verset, mesét ismertessen meg, hanem arra, hogy a kedvelt meséket újra meg újra 

szívesen hallgassák a gyerekek. Ha már megismertek néhány mesét meg lehet 

kérdezni, hogy melyiket szeretnék újra meghallgatni. Ez hozzájárul ahhoz, hogy 

legyen kedvenc meséjük. 

A képeskönyvek lapozgatása kedvelt szórakozásuk. Az óvodapedagógus 

kezdeményezzen beszélgetést a képekről, próbálkozzanak a képről való “olvasással”. 

Évente legalább 2-3 alkalommal szervezzen mikrocsoportos könyvtárlátogatást, s 

lehetőség szerint színházlátogatást is. 

5-6 éves korban is minden alkalmat meg kell ragadni a mondókák 

ismételgetésére. A korábban megismertek mellett 4-5 kiolvasóval gazdagodjék a 

nagyobbak mondóka repertoárja. 

Ismerjenek meg gyakrabban hangoztatott közmondásokat, találós kérdéseket. 
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Ismételgessék a korábban megtanult verseket. Új vers bemutatására 15-20 

alkalommal kerüljön sor. Ezek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, környezeti 

témákhoz. Kerülje az óvodapedagógus, hogy kórusban verseljenek, ügyeljen a tiszta 

kiejtésre, értelemszerű hangsúlyozásra. 

A nagyobbak halljanak 12-14 új mesét. 1-1 mesét hosszabb időn keresztül legyen 

alkalma a gyereknek meghallgatni. A legkedveltebb meséiket önállóan is tudják 

bábozni, dramatizálni. Ennek feltételeiről az óvodapedagógus gondoskodjék. Pihenés 

előtt olvasson folytatásos mesét, történetet is. Az elalvás előtti rendszeres mesélés 

nagyon fontos, de elhangozhat vers, altató, dúdoló is. 

A nagyobbak már ismerik az óvoda könyvespolcát, eligazodnak a könyvek közt. 

Az óvodapedagógus a gyermek kérésére meséljen a könyvben található képekről, 

ugyanerre ösztönözze a gyermeket is. Próbálkozzanak 1-1 mese önálló befejezésével, 

új mesék, versek kitalálásával. Önkifejezésük e módjának ösztönzése az 

óvodapedagógusok fontos feladata. Váljék rendszeres, kedvelt elfoglaltságukká a 

könyvtárlátogatás. Az óvodapedagógus, ha teheti, szülői beleegyezéssel és 

támogatással szervezhet színházlátogatást, akár más településekre is. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Szívesen ismételgetik a mondókákat, verseket. Megjegyeznek 8-10 

mondókát, 10-12 verset, 12-14 mesét. 

❖ Várják, igénylik a verselést, mesélést. Megszilárdulnak a mese és 

vershallgatáshoz kapcsolódó szokások. 

❖ Figyelmesen hallgatják végig a meséket. A folytatásos mesék következő 

részét izgatottan várják, szálait össze tudják kötni. 

❖ Vannak kedvenc meséik, mesehősük, vannak kedvelt verseik. 

❖ Az ismert és kedvelt mesék bábozása, dramatizálása gyakori 

szórakozásuk közé tartozik. 

❖ Vigyáznak a könyvekre, szívesen forgatják azok lapjait, tudnak a 

képekről beszélni. 
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ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

A nevelés célja 

❖ A közös éneklés, népdalok, népzene, életkornak megfelelő klasszikus 

zene hallgatása. 

❖ A közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei 

ízlését, esztétikai fogékonyságát, zenei hallását, ritmusérzékét, játékos 

zenei alkotókedvét. 

❖ Mozgáskultúrájuk fejlesztése, a gyermekdalok ritmusából fakadó 

harmonikus mozgásformák segítségével. 

❖ A művészi értékű népi és műzenei szemelvények megismertetése, 

amelyek felébresztik a gyermekek zenei érdeklődését, és alapot adnak a 

zenei műveltség továbbfejlesztéséhez. 

Feladatok 

❖ A felhasznált zenei anyagok igényes összeállítása 

❖ A feltételek biztosítása 

❖ A tevékenység szervezeti formáinak megteremtése 

❖ Fejlesztés és a fejlesztés tartalma 

A felhasznált zenei anyagok igényes összeállítása 

Az óvodapedagógus a gyermekek ének-zenei nevelését hároméves távlatban 

tervezze. Az egy éves fejlesztési tervek egymásra épüljenek, de ha bármelyik területen 

elmaradás van az a következő évben pótolható legyen. 

A zenei tevékenységek tervszerűen, egy meghatározott zenei feladattal készüljön 

fel. A dalanyagot lehetőleg hangolja össze a zenei feladattal. A feladatot, a motivációt, 

az új anyagot és az ismétlő játékokat tervezze meg. A tevékenység során használjon 

változatos módszereket, a gyerekek aktív részvételére támaszkodva. 

A foglalkozások menetét a zenei feladat és az anyag jellege, a gyermekek 

fejlettségi szintje és érdeklődése, az óvodapedagógus ötletessége és módszertani 

kultúrája határozza meg. Felkészülése akkor jó, ha figyelme a gyermekek 

képességének megfelelő foglalkozási feladatokra és a megvalósítás módjára irányul. 

Kövesse a fokozatosság elvét, a zenei anyag feldolgozásában, a játékok sorrendjében, 

a zenei képességek fejlesztésében is. 

Az óvodapedagógus daltanításkor és bármilyen éneklés során figyeljen a kezdő 

hang megfelelő magasságára.  

Jó, ha legalább egy hangszeren játszik. 

A gyermekek az óvodai zenei nevelés során ismerjenek meg mondókákat, „ölbeli” 

játékokat, énekes játékokat, komponált gyermekdalokat, továbbá ismerkedjenek a 

Galga - menti mondókákkal, dalokkal és játékokkal, egyszerű tánclépésekkel. Ezek 

zenei anyanyelvünk művészi értékei. Válasszon bemutatásra, megismerésre alkalmi 

dalokat is.  Törekedjék arra, hogy utánzó mozdulatokat, játékokat találjanak ki a 

gyermekekkel közösen néhány dal szövegéhez, s ezzel kísérjék az éneklést. 
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Zenehallgatáshoz olyan műveket gyűjtsön, s mutasson be, amelyek felkeltik a 

gyermekek érdeklődését az értékes zene iránt. Énekeljen érzelmi hatású dalokat, 

népdalokat, valamint jelenjen meg zenei anyagában a klasszikus és kortárs műzene is. 

A feltételek biztosítása 

Az óvodapedagógus teremtsen nyugodt, biztonságot jelentő légkört, hogy a 

gyerekek bátran kifejezésre juttathassák gondolataikat, ösztönös módon, érzelmi 

indítékból fakadó énekléssel is. 

Énekelgessen, dúdolgasson napközben többször is, mondjon mondókákat, 

beszéljen néha énekelve, találjon ki egyszerű, az adott játékhoz illő játékos 

mozdulatokat, hogy ezzel is kedvet ébresszen a gyermekben az utánzásra, 

énekelgetésre. Segítse elő, hogy emlékezetükben minél több dallamfordulat 

rögződjék, amit felhasználva maguk is hangicsálnak, dúdolgatnak. Kínáljon minél 

több lehetőséget arra, hogy a gyermekek ösztönös alkotó hajlama, zenei alkotókedve 

kibontakozhasson. 

Álljon a gyermekek rendelkezésére néhány ízléses szép kivitelezésű eszköz, 

hangszer és azokat kedvük szerint használhassák (fejdíszek, szoknyák, mellények, 

botok, ritmushangszerek, stb.). 

A tevékenység szervezeti formáinak megteremtése 

3-4 éveseknél az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenység, gyermektánc a 

felnőtt minta spontán utánzása révén, a gyermek napi tevékenységének szerves 

részévé válik. A tervszerű, heti 1 vagy 2 alkalommal szervezett zenei fejlesztést, Forrai 

Katalin útmutatásai szerint végezze. Alkalomszerűen, amikor arra természetes helyzet 

adódik, a nap bármely szakában foglalkozhat az óvodapedagógus az egyes 

gyerekekkel. 

4-5 éveseknél az óvodapedagógus az első hetekben a korábbi élményeikre és az 

elért szintre támaszkodjék. A nap folyamán elevenítsék fel az ismert dalokat, 

ismételjék a játékokat. Kötetlenül és sokat énekeljenek, játszanak a gyerekek 

önmaguk, vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére. Majd fokozatosan térjen át a 

4-5 évesek dalanyagára. A tervszerű zenei fejlesztés legkésőbb októberben kezdődjék 

el, heti egy alkalommal, a pedagógus választása szerinti formában. Ezen alkalmakat 

továbbra is egészítsék ki, a naponkénti ének-zenei, táncos tevékenységek. 

Az 5-6 évesek zenei nevelését az előző évek feladatainak elmélyítésével, a régi 

dalok ismétlésével indítsa el, majd hetente két alkalommal tervezzen zenei fejlesztést 

a napi éneklés, zenélés, zenehallgatás mellett. 

Vegyes csoportokban a naponkénti ének-zenei tevékenység mellett szervezzen 

heti egy alkalommal tervszerű, kötetlen fejlesztést az érdeklődő gyermekek 

részvételével. Tegye lehetővé az óvodapedagógus, hogy az udvaron kezdeményezett 

zenei tevékenységbe, más csoportba járó gyermekek is bekapcsolódhassanak, illetve a 

nagy csoportosokat összevonva is, kínáljon fel lehetőségeket éneklésre, zenélésre.  

Mivel mindkét óvodában lehetőség van rá, törekedjünk arra, hogy jó idő esetén a 

zenei tevékenységeket a szabadban szervezzük. 
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Fejlesztés és a fejlesztés tartalma 

Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a szülők is megismerjék, milyen jellegű 

dalokat használ az ének-zenei fejlesztés során. Tájékoztassa Őket a túl sok, válogatás 

nélküli gépzene káros hatásairól. Győzze meg Őket az értékes zene (klasszikus, 

kortárs, népzene) szépségéről, előtérbe helyezésének fontosságáról. 

Alkalomszerűen, főleg a nagyobb ünnepi előkészületek során (karácsony, 

farsang) szervezhet munkadélutánt, esetleg zenedélutánt az érdeklődőbb szülők 

bevonásával, ahol közösen énekelgethetnek, ismerkedhetnek a tanult mondókákkal, 

dalokkal, készíthetnek különféle eszközöket (jelmezek, “népi ritmushangszerek”). 

A gyerekek egyéni adottságai igen különbözőek. Az óvodapedagógus segítse elő, 

hogy a családban ne törjék le a gyermek kedvét és önbizalmát akkor sem, ha 

éneklésével nincsenek megelégedve. 

A gyengébb hallásúak esetében a szülőknek azt mondja el, hogy a gyermek a saját 

szintjéhez képest miben és mennyit fejlődött. Teremtsen lehetőséget a 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra egyaránt. 

A szülők abban tudnak együttműködni a pedagógussal, hogy meghallgatják, 

éneklésre, táncolásra biztatják gyermeküket és maguk is, énekelgetnek, muzsikálnak, 

táncolnak vele. 

A fejlesztés tartalma 

A 3-4 éves gyermekek ismételgessenek 5-7 mondókát, „ölbeli” játékot és 10-14 

énekes játékot, ismerjenek meg 2-3 műdalt. A rövid mondókák, dalok 2/4-es 

üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok legyenek. E kor 

legjellegzetesebb játéka az „ölbeli” játék. A gyerekek a jóízű játék közben közvetve 

szerzik meg a zenei készségeket és ismerik meg az alapfogalmakat. Tudjanak 

halkabban, hangosabban beszélni, mondókát mondani és énekelni. Ismerjék fel a 

magasabb-mélyebb hangokat beszédben, énekben, hangszeren. 

Különböző zörejek, 2-3 dallamjátszó és ritmushangszer hangszínét 

különböztessék meg. 

Érzékeljék különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést. 

Az óvodapedagógus énekelgesse a gyermekek nevét, jelét. Csalogassa őket 

énekelve a közös játékba, tevékenységbe. 

Keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy képesek legyenek 

az áhítatos zenehallgatásra. 

Minél több élményt közvetítsen, elsősorban énekes előadással. A mindennapok 

során a különböző tevékenységekhez minél gyakrabban kapcsoljon zenehallgatási 

élményt. 

A 4-5 éves gyermekek énekelgessenek 4-8 motívumból álló énekes játékokat, 

műdalokat. 

A 4-5 új mondóka és a 12-15 új gyermekdal megismerése mellett ismételgessék a 

3-4 éves korban tanult dalokat is. 

Az európai és így a magyar gyermekdalok hangterjedelme is dúr hexachord 

maradjon. 
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A körjátékok közül az óvodapedagógus már nehezebbeket is válogathat, pl.: 

szerepcserés, párválasztó, sorgyarapító játékok stb. 

A tiszta éneklés érdekében a gyerekek minél gyakrabban énekeljenek önállóan, 

ha erre vállalkoznak. Énekeljenek egyénileg, kisebb csoportokban, halkabban és 

hangosabban, magasabban és mélyebben egyaránt.  

A gyerekek játszanak kérdés-felelet játékot, változatos szövegekkel, 

ritmusmotívumokkal. 

Érezzék az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a mondókák, dalok 

ritmusát. 

Használjanak többféle (akár saját maguk által is elkészített) ritmushangszert. 

Az 5-6 éves gyermekek tanuljanak meg 4-6 új mondókát, 15-18 új énekes játékot 

és 3-4 alkalomhoz illő műdalt. 

A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak találjanak ki szimbólumot, amit a 

“kijelölt helyen” helyeznek el. Ezek emlékeztetnek a tanult dalokra és lehetőséget 

adnak az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. 

Az óvodapedagógus válogasson olyan dalokból, melyekben már szünet, szinkópa 

is előfordul. 

A legidősebb óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy az 

óvodapedagógus bonyolultabb párcsere, kapus, hidas, sorgyarapító-fogyó játékokat is 

tervezzen, amit e korosztály néptáncainak is tekinthetünk. 

A gyerekekkel együtt variálja az énekes játékok mozgásanyagát, olyan egyszerű 

táncos lépésekkel, amit a felnőtt minta utánzásával követni tudnak.  

Az óvodapedagógus a gyermekek tiszta éneklését a minél gyakoribb egyéni 

énekléssel segítse elő. 

A hallásfejlesztést segítő fogalompárokat, kapcsolják össze a tempóváltoztatással 

vagy dallambújtatással. 

A ritmusfejlesztés eredménye, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni az 

egyenletes lüktetést és a ritmust. 

A gyermekek játszanak mind gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, 

hogy a játékos mozdulatok által, érzékeljék a motívumok hosszát. 

Az óvodapedagógus fejlessze a gyermekek alkotókészségét, teremtsen arra 

lehetőséget, hogy egy-egy zenei feladatot többféleképpen lehessen megoldani. Ismerje 

fel a zenei tehetséget mutató gyermeket, gondoskodjon a számára megfelelő fejlesztő 

hatásokról. 

A korcsoportnak megfelelő dalok megoszlása és aránya hangkészlet szerint Forrai 

Katalin: Ének az óvodában című könyvében található. 
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A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ A gyermekek élvezettel játsszák a tanult játékokat. 

❖ Meg tudják különböztetni a zenei fogalompárokat, tudják is érzékelni 

azokat. 

❖ Mondanak, énekelnek és visszatapsolnak ritmus és 

dallammotívumokat. 

❖ Felismernek dallamot dúdolásról, hangszerről, hasonló fordulatokról, 

sajátos motívumokról. 

❖ Tudnak dalokat magukban és hangosan énekelni, hallható jelre. 

❖ Érzékenyen reagálnak a természet és környezet hangjaira, 

megkülönböztetnek hangszíneket zörejen, beszédhangon. 

❖ Felismernek és megkülönböztetnek néhány különleges hangszert és 

azok hangját (fúvós, pengetős, ütős, vonós). 

❖ Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést, a dal ritmusától. 

❖ Tudják érzékelni a gyors-lassú közötti különbséget, s a normál tempót. 

❖ Fogalompárokat összekapcsolva is tudnak alkalmazni. 

❖ Egyöntetűen járnak körbe, különféle térformákat tudnak alakítani, 

esetleg a felnőtt segítsége nélkül is (kör, csigavonal, hullámvonal, lánc). 

❖ Képesek egyszerű játékos táncmozgások végzésére. 

❖ Az óvodapedagógus által énekelt kérdésekre ők is énekhanggal 

válaszolnak (változatos fordulatokat alkalmazva). 

❖ A bemutatott élőzenét, népdalokat, műzenei szemelvényeket más népek 

dalait érdeklődve hallgatják. 

  



86 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

A tevékenység célja 

❖ A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, vizuális gondolkodás pontosabbá 

tétele. 

❖ Képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló, térbeli tájékozódó-rendező 

képesség alakítása. 

❖ A gyermek élmény-, fantáziavilágának gazdagításával szín-, forma-, 

térképzetük alakítása. 

❖ Esztétikai érzékenységük, szép iránti fogékonyságuk formálása. Igény 

kialakítása az önkifejezésre, esztétikai élmények befogadására. 

❖ Műalkotásokkal, népművészeti elemekkel való ismerkedés 

 

Feladatok 

❖ A gyermek látáskultúrájának fejlesztése 

❖ Alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

❖ Alkotó-alakító tevékenység fejlesztése 

❖ A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

A gyermek látáskultúrájának fejlesztése 

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat, melynek 

csak egy része - igen fontos szelete -, a gyermek alkotó-alakító tevékenysége. Nem 

kevésbé fontos a gyermek látáskultúrájának fejlesztése. 

Az óvodai vizuális nevelés fontos alapozó funkciót tölt be, melynek feladata a 

vizuális kifejezésmód és közlő nyelv alakítása. Ennek alapját pedig az esztétikai 

élmények, érzékletes tapasztalatok biztosítják, mint az esztétikai befogadás és alkotás 

motivációi. Az ábrázolási szándék, a közlés igényének megjelenésével különösen nagy 

hangsúlyt kap a gyermek látásnevelése. Ezt pedig sokrétű tapasztalatok, élmények 

biztosításával szolgálhatjuk. A gyermek környezete számtalan megfigyelésre alkalmas 

jelenséget tartogat. A vizuális képzetek gazdagítását eredményezhetik azok a 

sokoldalú megismerési lehetőségek, ahol szerepet kaphatnak a látással 

párhuzamosan, más érzékszervek útján történő ingerhatások is. Az érzékletes ingerek 

sokasága, kellemes hatása fokozza az élményszerűséget, felkeltheti a gyermek 

alkotókedvét. A gyermeki kíváncsiság, természetes érdeklődés jó alapot szolgáltat a 

megfigyelésekre. Különösen az érzelmekkel átszőtt, játékos elemekkel gazdagított 

tapasztalatszerzési lehetőségek nyomán gazdagodnak a gyermek képzetei. Az 

óvodapedagógusnak nevelőmunkája hatékonyabbá tételéhez tudatosan oda kell 

figyelnie ezekre a lehetőségekre. 

Közvetlen környezet: a spontán vizuális hatások legjelentősebbike, mert állandó 

ingert jelent. Ezért fontos, hogy esztétikus, egymással harmonizáló tárgyak vegyék 



87 

 

körül a gyermeket. Dekorálásnál az óvodapedagógus részesítse előnyben a 

természetes anyagokat. A túlzsúfolt környezetben nem biztos, hogy a gyermek az 

legértékesebb, legfontosabb dolgot veszi észre, mivel csak egy kis részét képes 

tudatosítani az ingereknek. Figyelembe kell venni, hogy a gyermek szeme főként a 

szemmagasságban lévő tárgyakon nyugszik meg, ezért a számára fontosakat, így kell 

elhelyezni. Fontos tényező a változatosság is, mert felhívó erejű, odafigyelésre késztet. 

Célszerű ezért a kiegészítő tárgyak díszítő elemek variálása. Vegye figyelembe azt is, 

hogy a gyermeket az általa készítettekhez erősebb érzelmi szálak fűzik. Ezért gyakran 

vonja be a gyermekeket a környezet alakításába, szépítésébe, dekorálásba. A 

nagyobbakkal, tehetségesebb gyermekekkel ennek tervezését is együtt végezhetik, sőt 

megbízhatja őket az önálló munkával. 

A gyermek játékeszközei mellé tudatosan “csempészhetünk”, vizuális 

részfunkciókat fejlesztő eszközöket is, melyet a gyermek játékidőben bármikor önként 

elővehet, s általa spontán tapasztalatokat szerezhet. (Pl.: mintakirakók, képek sorba 

rakása, lottó, célba gurító-dobó.) 

A gyermek tágabb természeti és társadalmi környezete szintén sok spontán 

vizuális ingert, ismeretet hordoz. Az óvodapedagógus feladata kiválasztani azokat, 

amik érdemesek arra, hogy jobban megismerjük: megfigyeljük, rögzítjük spontán, 

vagy más tevékenységek során. A lényeg az, hogy vizuálisan is birtokba vegyük. Ha 

mindez sok mozgással, cselekvéssel, különböző észlelő funkciók együttműködésével 

történik, akkor a gyermek sokrétű tapasztalatokat szerez a körülötte lévő világról, 

valóban megismeri, majd megjeleníti, ábrázolja valamilyen formában. 

Alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

Megfelelő légkör, hely, idő, megfelelő mennyiségű-minőségű eszköz és anyag 

álljon a gyermek rendelkezésére az alkotó, alakító tevékenységhez. 

A megfelelő légkör alapját elsősorban a tevékenységhez szükséges belső 

motiváltság jelenti. Ennek egyik velejárója és egyben feltétele a gyermeki aktivitás és 

kísérője az alakítás öröme. 

Az alkotó tevékenységhez olyan légkör szükséges, melyben a gyermekek szívesen 

kapcsolódnak be a munkába, az elrontott lépéseket bármikor javíthatják. 

A hely biztosításánál azt kell szem előtt tartani, hogy a tevékenységnek leginkább 

megfelelő bútorzat, vagy egyéb tárgyak használata során a gyermekek ne zavarják 

egymást, helyes testtartással végezhessék tevékenységüket, s munkaasztalukat 

megfelelő fény (lehetőleg természetes) érje. Akár a csoportszobában, akár a 

szabadban szervezi az óvodapedagógus a gyermek alkotómunkáját, azt össze kell 

hangolnia a más tevékenységet végző gyermekek helyigényeivel. Az ábrázoló 

tevékenység szervezésekor indokolt egy jól határolt rész kijelölése a teremben, ahol a 

nap folyamán bármikor, bármelyik gyermek szabad választása alapján bármilyen 

tevékenységbe kezdhet. Ennek az a feltétele, hogy sokféle eszköz (alapvető 

technikákhoz: festék, ceruzák, papírok, ollók, zsírkréta, gyurma) legyen a gyermek 

számára elérhető helyen, amit kérés nélkül elővehet. Minden eszköz és anyag kiváló 

minőségű, motiváló hatású legyen, s megfelelő mennyiségben álljon a gyermek 
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rendelkezésére! Ismertesse meg az óvodapedagógus a gyermekeket az eszközök és 

anyagok tulajdonságaival (a velük való kísérletezgetések során), tanítsa meg őket az 

eszközök biztonságos használatára, rögzítse az eszközhasználattal kapcsolatos 

szokásokat. 

A gyermeki alkotó-alakító tevékenységben történő elmélyüléshez 

elengedhetetlenül fontos a kellő időtartam biztosítása. Tegye lehetővé az 

óvodapedagógus, hogy minden esetben fejezhesse be a gyermek elkezdett munkáját. 

Addig tevékenykedhessen, míg kedve tartja, illetve a később bekapcsolódók is 

megalkothassák képi-plasztikai elképzeléseiket. A tehetségesebb gyermekek számára 

biztosítsa, hogy saját elképzeléseit mindenkor megvalósíthassa.  / eszköz, idő, hely, 

technika / 

Alkotó-alakító tevékenység fejlesztése 

A gyermekek képi-plasztikai kifejező nyelvének fejlesztése egyéni érettségi 

szintjükhöz igazodó differenciált fejlesztéssel valósítható meg. 

Az óvodába kerülő (3-4 éves) gyermek kezdetben játszik, kísérletezget az 

anyagokkal, eszközökkel: maga a tevékenység az örömforrás. Lehetővé kell tenni, 

hogy eközben megismerkedhessen az anyagok, eszközök mellett a technikai 

kivitelezés lehetőségeivel is. A fejlesztést akkor szolgálja az óvodapedagógus, ha 

együttérzéssel, tapintattal figyeli a gyermek tevékenységét, kellő feltételek 

biztosításával, kérdéseivel működik közre. A felfedezés, megfigyelés lehetőségét is 

magában rejtő alkalmakat teremt a rajzfejlődés útján elinduló gyermeknek. 

A tevékenységek a képalakítás, építés, plasztikai munkák köré rendelhetők. 

Lehetőséget kell adni érdeklődéseiknek, élményeiknek megfelelő, szabad 

témaválasztásra, tetszés szerinti színhasználatra. 

A képalakítás jelenjen meg: 

 festéssel (ujjal, tenyérrel, ecsettel, fogkefével, szivaccsal), 

 rajzolással (bottal, zsír-porkrétával, vastagabb ceruzával), 

 papírragasztással, nyomattal. 

Biztosítsa a megszokottól eltérő - különböző nagyságú, minőségű - felületeken 

való próbálkozások lehetőségét is.  

Beszélgessenek az óvodapedagógussal, egymással rajzaikról. 

Segítse képalakító készségeik fejlődését: próbálgassák a szórt elrendezésen belül 

a képi elemek, részformák elemeinek egymáshoz rendezését, tájékozódás a kép 

síkján: szélén, közepén, stb. 

Tetszésük szerint vegyenek részt a plasztikai alakításban, szerezzenek 

tapasztalatokat az anyagok viselkedéséről (képlékenység, oldhatóság). 

Ismerjék meg az anyagok alakíthatóságát nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, 

gömbölyítve, sodorva stb. (Homok: nedves, száraz. Gyurma: só-liszt, plasztilin, play-

doo mindennapos lehetőség! Télen hó. Esetleg agyagozás lehetősége). 
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Különböző anyagokból, tárgyak, elemek felhasználásával kisebb-nagyobb térbeli 

alakzatok együttes építésével is próbálkozzanak. Nagyobb dobozok, takarók, 

építőjátékok, bútorok felhasználásával 

 - felnőtt segítségével - alakítgassák a rendelkezésükre álló teret. Építés során 

ismerkedjenek a különféle formákkal, alakzatokkal. 

Kezdődjön el az esztétikum iránti vonzódás alakítása együttesen gyönyörködve. 

A 4-5 évesek alkotó-alakító tevékenységét bővítse az óvodapedagógus. A 

szándékos képalakító tevékenységet segítse a gyermek élményeihez kapcsolódó 

témákkal, a témához megfelelően illeszkedő technikákkal. Jelenjenek meg rajzaikon 

személyes élményeik, elképzeléseik, hozzájuk közel álló személyek, tárgyak, 

események. Használjanak filctollakat, különböző vastagságú ecseteket, gombfestéket, 

temperát egyaránt.  

Próbálkozzanak a színkeveréssel. Alakítsanak képet textilből, fonalból, 

termésekből, papírból, bőrből. Legyen lehetőségük az udvaron egészen nagy 

méretben is rajzolni. 

Közvetlen környezetük szebbé tételének legyenek aktív résztvevői (pl.: ünnepi 

készülődés, dekorálás, takarítás). 

A közös játékhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz tudjanak együttesen kellékeket, 

eszközöket, alkalmi ajándéktárgyakat készíteni, díszíteni. 

Séták, kirándulások során hívja fel az óvodapedagógus figyelmüket a könnyen 

megmunkálható, különleges, szép, felhasználható természetes anyagokra. Gyűjtsék, 

használják fel munkáikban (fa, gally, toll, stb.). 

Plasztikai munkáik során legyenek képesek a formák tagolására, főbb részformák 

érzékeltetésére, díszítésére. 

Ismerjenek meg újabb technikákat, gyakorolják azokat (papírhajtogatás, vágás-

ragasztás, tépés, szövés-fonás, stb.). 

Látogassák az ovi-galériát, ahol a gyermekek munkái vannak kiállítva. 

Mondjanak véleményt a kiállított művekről. 

5-6 éveseknél gazdagítsa az óvodapedagógus a technikai megoldásokat (batik, 

kollázs, montázs, viaszkarc, szövés-fonás, stb.), eszköz lehetőségeket (karton, 

hullámpapír, fa, kavicsok, kövek, gipsz, stb.). 

Képalakítás során minél gyakrabban alkothassanak közösen. A saját élményen 

alapuló témák mellett jelenjenek meg mesék-versek elképzelt szereplői, cselekményei. 

Fokozott önállósággal készítsenek játékukhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz, 

szüleik, társaik megajándékozásához szükséges dolgokat (játékeszközök, jelmezek, 

díszletek, ajándékok, stb.). 

Plasztikai munkáikban jelenjen meg a többalakos kompozíció, emberalakok, 

állatok, tárgyak a legjellemzőbb forma, legfőbb tagoltság kiemelésével. 

Az építőjátékok változatos felhasználása mellett biztosítsa az óvodapedagógus a 

nagyobb térben, nagyobb méretű elemekből összeállított térrészek, búvóhelyek, 

sátrak, stb. építésének lehetőségét. 

Szervezze meg az óvodapedagógus azokat az alkalmakat, amikor a gyermekek 

műalkotásokkal találkozhatnak  
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(a falu régi házai, szobrai, főtér, parókia. templom, Erzsébet- kert, népművészeti 

tárgyak, népviselet, stb.). Keresse meg a lehetőségét a gyermeki alkotások közösségi 

rendezvényeken való kiállítására. / Faluház programjai, Könyvtár, Művelődési Ház, 

Köztisztviselők napja alkalmából a Községházában, stb /  

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

Az alkotó-alakító tevékenységre az egész nap folyamán lehetőséget kell 

biztosítani. E tevékenység egy része beépül a gyermek játékába, hisz az alapvető 

technikák eszközei - nyitott polcon - mindig a gyermek rendelkezésére állnak. A 

korábban felébredő gyermekek délután is folytathatják kedvük szerint mindennapos 

tevékenységeik közül azokat, amivel nem zavarják a többiek nyugalmát. pl.: 

gyurmázás, rajzolás, szövés, barkácsolás. 

Kisebb gyermekek esetében heti 1, nagyobb gyermekek számára heti 2, tudatos, 

tervszerű, kötetlen jellegű, mikrocsoportos tevékenységet szervezzen az 

óvodapedagógus, amikor 5-6 gyermek alkot egyszerre. Kísérje figyelemmel, hogy 

minden érdeklődő gyermek megalkothassa ebben a formában is képi-plasztikai 

elképzeléseit. Igyekezzen a kevésbé érdeklődő gyermekeket is odavonzani - tapintatos 

pedagógiai eszközökkel - a tevékenységhez. 

Az ünnepi időszakokban (november 20-tól karácsonyig, majd farsang és a tavaszi 

ünnepek időszaka) még hangsúlyosabbá válnak a vizuális tevékenységek. Ezek az 

alkalmak is tudatos felkészülést igényelnek az óvodapedagógus részéről. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak benne gyönyörködni. Képesek 

észrevenni a szépet, csúnyát környezetükben. 

❖ Érdeklődnek érdekes dolgok, látványok iránt. 

❖ Érzékelő-észlelő funkciók differenciálódása, finommotorika erőteljes 

fejlődése figyelhető meg. 

❖ Szívesen vesznek részt környezetük alakításában, szebbé tételében. 

❖ Képesek érzéseik, gondolataik vizuális eszközökkel történő kifejezésére 

❖ Képalkotásban egyéni módón jelenítik meg élményeiket, 

elgondolásaikat. 

❖ Fokozott önállósággal, készség szinten képesek alkalmazni a megismert 

technikákat. 

❖ Tevékenységük kitartó. 

❖ Alkotásaikra jellemző a formagazdagság, színek egyéni használata. 

❖ Örülnek a saját és közös kompozícióknak. 

❖ Bátrak, ötletesek építésben, téralakításban. 

❖ Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 
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TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

A  TEVÉKENYSÉG CÉLJA 

❖ A nap folyamán adódó helyzetekben, sokoldalú, cselekedtető 

tevékenységekben, a teljes személyiség fejlődésének támogatása, a 

tanuláshoz való pozitív viszony alakítása 

❖ Képességek fejlesztése, tapasztalatok bővítése, rendezése 

Feladatok 

❖ A tanulás feltételeinek megteremtése 

❖ A tanulás tervezése, szervezése 

A tanulás feltételeinek megteremtése 

A tanulás alapfeltétele mindenekelőtt a meleg, engedékeny, előítéletektől mentes, 

szeretetteljes légkör, melyben tiszteletben tartjuk az elmélyülten játszó gyermeket (a 

gyermek szándékát, döntési jogát, érdeklődését, kíváncsiságát, építünk meglévő 

tapasztalataira, élményeire). 

A célszerűen berendezett csoportszoba, a jól átgondolt szokásrendszer, a 

lehetőségek megteremtése, valamint a gyermek szükségleteinek kielégítése (közlés, 

önkifejezés, szereplés, versengés, tevékenységi vágy, stb.) mind feltétele a tanulásnak. 

Óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben spontán és szervezett tevékenység, 

nem szűkül le csupán az ismeretszerzésre, hanem az egész óvodai napot átszövi. 

A tanulás tervezése, szervezése 

Óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében 

szervezett tevékenység. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy, a motiváció 

fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. 

Lehetséges formái: 

 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás 

(szokások alakítása), 

 spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 játékos, cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 a gyakorlati probléma és feladatmegoldás. 

 

Az óvodapedagógus a tevékenységeket, műveltségtartalmakat a környezet 

megismerése, jeles napok  köré csoportosítsa. 

Vegye figyelembe a jeles napokhoz fűződő szokásokat, tevékenységeket, s az 

aktualitást, ez azonban rejtse magába a változtatás lehetőségét Az évszakonként 

elkészített “hálótervet” heti lebontásban alkalmazza. A gyermek természeti és 

társadalmi környezetéből szerzett tapasztalatait tekintse kiindulópontnak. Ezeket új 
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élményekkel, ismeretekkel gyarapítva juttassa el a gyermekeket - az egyéni és életkori 

fejlődési ütemet figyelembe véve - magasabb szintre. 

Az óvodai élet gyakorlatában nem válaszhatók szét mereven a tevékenységi 

területek, hiszen a gyermeket érő természeti ingerek az életben sem szelektálódnak. A 

komplexitás lényege, hogy ezt a lehetőséget az óvodapedagógus tudatosan használja 

ki (tevékenységkör, élménykör, feladategység tervezése). Középpontban egy 

problématöbbféle megközelítésben. 

Nem az ismeretek mennyiségén, hanem a minőségén van a hangsúly. A 

gyermeket körülvevő világot, a világ egy-egy részletét több oldalról érzékeltesse, 

tapasztaltassa. 

Tudatos tervezés mellett adjon teret a gyermeki kezdeményezésnek és 

támaszkodjon a már korábban megszervezett ismeretekre, élményeikre. A tervezés 

tükrözi az óvodapedagógus felkészültségét, műveltségi szintjét, önmagával és a 

gyermekekkel szembeni igényességét. 

A tanulás minden formájában lépésenként alakítsa ki a szükséges 

munkafegyelmet, segítse az önálló feladatvégzést, támogassa a gyermek önálló 

próbálkozásait, halk beszédre, esetenként türelmes várakozásra szoktassa a 

gyermekeket. 

Az 5-6 évesek esetében tartsa követelménynek, hogy feladataikat befejezzék. Az 

önfegyelemre épülő szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, feladattartás erősítése 

érdekében. 

A tanulási folyamat megszervezésében az óvodapedagógust a pedagógiai 

szabadság és a felelősség vezérelje. 

A kötetlen foglalkozások alkalmával a gyermekek érdeklődése alapján, változó 

létszámú és személyi összetételű csoporttal foglalkozik egyszerre az óvodapedagógus. 

A kisebb létszámból adódóan nagyobb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a 

differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembe 

vételére. Módszertani szabadságából adódóan lehetősége van kötelező foglalkozások 

vezetésére is az iskolára való felkészítés érdekében. 

Fontos a kudarcok kiküszöbölése, mert a siker öröme motiválja a gyermek újabb 

megismerő, tapasztalatszerző tevékenységét. 

Az óvodapedagógus kísérje figyelemmel azokat a gyermekeket, akik általában 

kevésbé érdeklődőek. Használja ki az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy minden 

gyermek önmagához mérten optimálisan fejlődjön, akár lemaradással küzd, akár 

valamilyen területen tehetség jeleket mutat. 

3-4 éveseknél naponta egy-kettő, 5-6 éveseknél naponta két alkalommal 

kezdeményezzen az óvodapedagógus tervezett tevékenységet, elsősorban a gyermekek 

önkéntes részvételével. Osztatlan csoportban csoportösszetételtől függően szervezze a 

foglalkozásokat.  

(Lásd még: Tervezés) 

Az óvodapedagógus biztosítsa, hogy az együttes tevékenységek köre a gyermekek 

számára: 

 játékosak és élményszerűek legyenek, 

 kényszer nélküliek legyenek, 
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 nyíljon lehetőségük az ismétlésre, a tévedések azonnali javítására, 

 választhassanak megoldási módot, 

 érvényesüljön önállóságuk, elképzelésük, 

 fedezzenek fel, próbálkozzanak, 

 alkalmazzák ismereteiket, 

 gyakorolhassák a problémamegoldást. 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

❖ Képesek azonosulni az óvodapedagógus által meghatározott feladattal. 

❖ Kialakul bennük az igény, hogy a feladataikat sikerrel oldják meg. 

❖ Megkezdődik az önellenőrzés képességének kialakulása, kifejlődik az 

együttműködő képességük. 

❖ Kialakulnak a - közösségi élet szempontjából fontos - normák, 

együttélési szabályok (egymásra figyelés, egymás meghallgatása, 

segítségnyújtás, stb.). 

❖ Hozzászoknak saját tevékenységük ellenőrzéséhez, segítőkészen 

értékelik egymás megoldásait. 

❖ Az iskolai tanulás megkezdéséhez rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel, képességekkel, önfegyelemmel.  
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS, NÉPSZOKÁSOK 

A “holnap öröme” a csoport elé állított távlat, a közös tevékenység a gyerekek 

fejlődésének sarkalója. 

A távlat elérése sokrétű és közös tervezgetést, rendszeres közös tevékenységet 

igényel, mely fokozott érzelmi hatást biztosít. Az örömmel átélt aktivitás a 

szocializáció, értelmi fejlődés, egészséges életmódra szoktatás mozgató erejévé válhat.  

A néphagyományőrzés célja 

❖ a magyar nép értékeinek átörökítése, megőrzése 

❖ a gyermekekben hagyományaink és a természet iránti fogékonyság 

erősítése 

❖ magyarságtudatuk és a szülőföldhöz való kötődés erősítése 

Feladatok 

❖ A magyar népi hagyományok gazdag tárházából - beleértve szűkebb 

hazánkat a Galga- mentét és Kartalt is - az óvodás korosztály számára is 

örömteli ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek 

merítése. 

- A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül a programban azok kapnak 

helyet, amelyek a földhöz, természethez, a természetes anyagokhoz való 

kötödést, a felnőttek és gyermektársak megbecsülését állítják előtérbe. 

- A jeles napok közül azok kerülnek a programba, amelyek többnyire eddig is jelen 

voltak és vannak az óvodai nevelésben (karácsony, farsang, húsvét, stb.). 

- Továbbá azok, amelyek a hétköznapok népszokásőrző tevékenységeit visszatérő 

jelképekkel, cselekvésekkel ünnepivé emelik. 

- A népi kultúra tevékeny megismerése, szellemi, tárgyi alkotásai közül az 

esztétikai élményeket fokozó alkotások kiválogatása és ezeknek a programba 

fűzése képez fontos feladatot. 

- Az óvodapedagógus teremtse meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első 

pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. 

- A hagyományápolás az óvodapedagógusoktól néprajzi ismereteik bővítését 

kívánja. Jó, ha tudja a szokások eredetét, ismeri azok lényegét, hiedelemvilágát, 

jelképeit. 

- a népi játékok, mondókák, kiolvasók, népmesék, népdalok válogatásakor 

merítsen a Galga-menti, kartali gyűjtésekből a gyermekek életkorának 

megfelelően. 

- A község népi építészetének, tárgyainak még fellelhető példáit mutassa be a 

gyermekeknek. 

- a néphagyományőrzés elemeit mértéktartóan jelenítse meg az óvodai 

környezetben. 
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A tevékenységek tartalma 

A néphagyományőrző tevékenységrendszer sajátos érzelmi hatást és sajátos 

aktivitást teremt. 

Az óvodai nevelésben a néphagyományőrzés folyamatosságát a mindennapok 

hagyományőrző tevékenységei és a jeles napok tevékenységei adják. 

 A mindennapokhoz kapcsolódó hagyományőrző életmód szokásőrző napjai 

pl.: szüretelések. 

 Jeles napok, ünnepnapok, amelyeket meghatározott rituálék szabályoznak. 

Egy-egy eseményt mindig izgalmas készülődés előz meg. Ez az ünnepre hangoló 

örömteli közös tevékenykedés a gyermekek szociális viselkedésére maradandó hatást 

gyakorol. 

Az “ünnepelni tudás” képességének alakítását a néphagyomány-ápolás, a 

természet és a társak szeretetére nevelés elősegíti. 

A gyermek évről-évre örömmel vesz részt a jeles napokat megelőző közös 

készülődésekben. Számára az ünnep a várva várt nap. 

Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított forma, hanem 

vidám hangulatú felszabadult együttlét kell, hogy legyen. Ünnepnapokon az egész 

óvoda “ünnepi ruhát ölt”.  

A mindennapi élet tevékenységei és a jeles napok szorosan összetartoznak a 

néphagyományban. 

Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbek lesznek a hétköznapok, és 

a gyermekek érdeklődését felkelthetjük az egyházi, illetve az állami ünnepek iránt 

(“zászlós ünnepek”). 

A hagyományőrző életmódban a tevékenységek tartalma kibővül: 

- énekes-táncos játékok: szembekötősdi, gyűrűsdi, párcserélő, fogyó-gyarapodó, 

leánykérő, lakodalmas, vásáros játékos, valamint furfangos és szórakoztató 

játékok. 

- mozgásos és küzdő játékok: versengő, váltást tartalmazó játékok, várkörüljárás, 

sorjátékok, hidas játékok, labdacica, célba dobás, ugróiskola, kötélhúzás, 

várvédők, bújócskák, árokfogó, futások, labdajátékok. 

- népi játékszerek készítése (bábuk, játékbútorok, rongybabák, napraforgószár 

lovacska, csutkababa, facsiga, töklámpás, kukoricaszárból kunyhó készítése). 

- esztétikai hatás a nevelésben: mondókák, népmesék, szólások, közmondások, 

találós kérdések, rigmusok. 

- népi díszítő-művészet: fonás, szövés, agyagkerámiák, bőrmunkák, tojásfestés, 

hímzés. 

- népzene, népi gyermekjátékdalok, népi gyermekjátékszerek és játékok, népi 

színjátszás, dramatikus népi játékok, pl.: pünkösdölő, vásáros játék, stb. 

- Óvodában játszható énekes népszokások: Lucázás,Komatálazás, Pünkösdölés, 

Lakodalmas. 
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- vizuális tevékenységek: népi kismesterségek technikái, jeles napok 

“jelképkészítő” technikái: adventi koszorú, mézeskalács készítés, gyertyaöntés, 

tojásfa, farsangi maszk. 

Játékidőben a természetes anyagok közelsége (gyapjú, fonal, bőr, fa) motiválja a 

gyermeket. Az anyagok állandó jelenléte cselekvésre készteti, fejleszti az 

alkotókésséget. Népi játékszerek készítésével játékuk tovább gazdagodik. A 

játékkészítés közben jó alkalom nyílik beszélgetésre, népmesék, mondókák, dalok 

felidézésére. A természetes anyagokkal való műveletek mellett dalos játékok, népi 

sportjátékok játszására is sor kerülhet. 

A séták, kirándulások során az évszakok változásaiból fakadó népi időjóslások 

felidézésére nyílik lehetőség. A szülőföld szépségeinek megláttatása, a környezet 

alakítása alapot adhat a gyermekek művészetre neveléséhez. 

A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva 

épülnek be a gyermek ízlésvilágába.  
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A NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK TARTALMI ÉS 

IDŐRENDIFELÉPÍTÉSÉBEN AZ „ÉVKÖRÖS” RENDEZÉSI ELVET 

KÖVETJÜK 
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AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

Az óvoda és a család 

Legfontosabb és legszorosabb kapcsolat az óvodába járó gyermekek családjával 

alakul ki. 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Az óvoda a családdal együtt, szoros 

együttműködésbenszolgálja a gyermekek fejlődését, ezért fontos a konstruktív 

együttműködés, melyben az óvoda és a család egyaránt lehet kezdeményező.  

Gyakori, hogy az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása és 

a családi nevelésben felmerülő hiányok pótlása. Az óvodapedagógus feladata, hogy az 

adott családhoz legjobban illeszkedő, tapintatos és elfogadó segítségnyújtási módot 

megtalálja.  

A kapcsolattartás formái 

 Beiratkozás előtt nyílt nap szervezése leendő óvodásainknak 

 Belekóstoló a befogadás megkezdése előtt. 

 Beiratkozáskor anamnézist és bemeneti kérdőívet kapnak a szülők (online). Ezek 

a gyermek családi körülményeit és a szülők, óvodával szembeni elvárásait 

tükrözik. 

 Szülői értekezlet a beiratkozó gyermekek szülei számára, a beiratkozás utáni 2 

hétben tartunk. 

 Családlátogatás a befogadás előtt, ha a család nyitott rá.  A családlátogatás célja, 

hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, 

felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól. 

Az óvodapedagógusok látogatásakor lehetőség szerint mindkét szülő legyen 

jelen. 

 A gyermekek folyamatos befogadása, egyéni szükségleteikhez igazodik. 1-2 héten 

keresztül az anyuka, apuka (esetleg más családtag,) bent maradhat a csoportban. 

Ezzel biztosítjuk az átmenetet a gyermek számára. Van ideje ismerkedni a 

nyugodt, barátságos óvodai környezettel, az óvoda felnőttjeivel. 

 Nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való 

betekintésre. Előzetes egyeztetés szerint az év bármely napján bejöhetnek a 

csoportba a szülők. Személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, 

tulajdonságait fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt 

helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről. Egyúttal módjuk van társaikkal 

való összehasonlításokra is. 

 A csoportokban időnként videofelvételeket,fotókat készítünk, amit a szülők 

megtekinthetnek. Ez a megoldás természetessé, zavarmentessé teszi egy-egy 

gyermek megfigyelését és élethelyzeteket közvetít. 

 A csoportok facebook oldala segíti az információáramlást. 

  Az óvoda honlapja, facebook oldala is a tájékoztatást szolgálja. 
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 Fogadóórák megtartását célszerűnek tartjuk személyre szabottan, igény szerint, 

időpont egyeztetés után lebonyolítani. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan 

információk cseréjére, melyek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével 

kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. Az óvodapedagógus a szülővel a 

felmerülő gondokat, problémákat nyugodtan megbeszélheti, a gyermek 

fejlődéséről, fejlesztéséről. Az elkövetkező időszak feladatairól mélyreható 

beszélgetést folytathat. 

 Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk, ahol az óvodát, csoportot, a 

gyermekeket, szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, 

problémákat beszéljük meg. 

 Az Szülői Szervezettel évenként legalább egy alkalommal találkozunk, ahol a 

legaktuálisabb témákat vitatjuk meg. Számítunk a szülők javaslataira, 

véleményére. 

 A Hirdetőtábláknak jelentőségük van a folyamatos kapcsolattartásban. Az 

aktuális, mindenkit érintő információkat innen is megtudhatják a szülők.Ezen 

kívül tájékoztató levelek, kérdőívek, körlevelek segítik az információcserét az 

óvoda és a szülők között. 

 A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti 

kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb 

megismerésére, nevelési elvek közelítésére. 

 Időszakonként elégedettségi mérések. 

 BE –KIMENET mérések 

Óvoda és az iskola 

Az iskolával való kapcsolattartásnak segítenie kell a gyermekek zavartalan 

iskolakezdését. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez. 

A kapcsolattartás formái 

 Egymás munkájának megismerése érdekében a pedagógusok látogatása az 

óvoda nagycsoportjában évvégén, illetve az első osztályba való látogatás az 

óvodapedagógusok részéről novemberben. 

 Az óvodapedagógusok a tavaszi időszakban tájékoztatják a tanítónőket a 

gyermekek fejlettségi szintjéről, részképességeinek alakulásáról, érzelmi életéről. 

 A nagycsoportosok látogatása az első osztályosokhoz a tavaszi időszakban. 

 A volt óvodások meghívása a nagycsoportba, közös játékra novemberben. 
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Óvoda és a Bölcsőde 

A bölcsődével való kapcsolattartás segítse a gyermek zavartalan beilleszkedését 

az óvodai közösségbe. A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési 

céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez. 

A kapcsolattartás formái 

- Az óvodapedagógusok látogatása a bölcsődébe év végén. A gondozónők 

tájékoztatják az óvodapedagógusokat a gyermek fejlettségéről 

Az óvoda és egyéb közművelődési intézmények kapcsolata 

A közművelődési intézmények (Művelődési ház, Könyvtár) rendezvényeit a 

gyermekek - alkalmazkodva életkori, egyéni sajátosságaikhoz, s érdeklődésüket 

figyelembe véve - csoportosan, pedagógus vezetésével, vagy egyénileg, szüleikkel 

látogatják. 

A gyermekek kis létszámban szórványosan részt vehetnek községi műsorokban 

egy-egy verssel, dalos játékkal, tánccal, mesével, tornával. 

A Könyvtárnak a csoportok rendszeres látogatói, tagjai. Kikölcsönöznek 

könyveket, kisebb csoportokban irodalmi foglalkozásokat is szerveznek a 

Könyvtárban számunkra (Népmese napja). Az óvodás gyermekek alkotásaiból készült 

válogatást is alkalmanként befogadják.  

Az óvoda és egyéb közintézményekkapcsolata 

- Pedagógiai Szakszolgálatok (Aszód, Bp.) 

- Egészségügyi Szakszolgálatok (Gyermekorvos, Fogorvos, Védőnők) 

- Gyermek és Ifjúságvédelem Intézményei (Gyermekjóléti szolgálat, 

Családsegítő Szolgálat) 

- Az intézmény szociális segítője 

A gyermekek fejlődésének nyomon követését, és az óvodai 

nevelőmunkát, speciális szakismereteikkel segítik elő. 

Az óvoda és a fenntartó intézmény kapcsolata 

A fenntartóval az intézmény vezetője tartja a kapcsolatot. Meghívja a 

képviselőtestület tagjait, a község vezetőit az óvodai rendezvényekre. 

Rendszeresen tájékoztatja a fenntartót az óvoda nevelőmunkájáról. 
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A PROGRAM ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

Az óvoda szervezeti felépítését a SZMSZ tartalmazza. 

Az intézményi ellenőrzés szintjei 

Kormányhivatal által elrendelt ellenőrzései: törvény szerint 

Önkormányzat: mint fenntartó, évenként 1 alkalommal statisztikai és 

munkáltatói feladatellátói ellenőrzést tart. Az óvodavezető évenként egyszer beszámol 

a képviselőtestületnek az óvoda szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról. 

Óvodavezető: felel az óvoda szakmai színvonaláért, szakszerű, jogszerű 

működéséért. 

Éves tervben előre meghatározott szempontok alapján tervszerű és spontán 

csoportlátogatásokat végez, részmozzanatokat ellenőriz. 

Az általános tapasztalatokat nevelési értekezleten, vagy a munkaközösségi 

tevékenység során közzéteszi. 

Jól bevált gyakorlat a hospitálás. 

Vezető-helyettesek: az SZMSZ szerint meghatározottak alapján a tagóvodában 

ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek. Részt vesznek a szakmai munka értékelésében, 

véleményezésében. 

Nevelőtestület: az éves tervben meghatározott területeken elemez, értékel. 

Munkaközösség: az óvoda éves munkatervével összhangban saját terv szerint 

dolgozik. Házi továbbképzéseket, szakmai megbeszéléseket, vitákat, szakirodalmi 

ismertetőket rendszeresen szervez. Elemzéseket készít az adott terület további 

fejlesztése céljából. 

Az óvodai csoportok és a gyermek fejlődésének ellenőrzése, 

értékelése 

A csoportban az óvodapedagógusok csoportnaplót vezetnek, amely tartalmazza a 

befogadási tervet az esemény- és nevelési tervet, az időszakos feljegyzéseket, az 

évszakonként készülő hálótervet és annak heti lebontását, heti reflexiókat, a heti- és 

napirendet, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás módját. 

Az óvodapedagógusok vezetik a hiányzási naplót, az étkezők nyilvántartását. 

A gyermek egyéni fejlődéséről, fejlődési naplót vezetnek. 

Az iskolába lépés feltételei 

Az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, 

melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres 

iskolakezdéshez. 

Az óvodapedagógusok elsősorban megfigyelésekkel, illetve február-március 

hónapban elvégzett kimeneti mérésekkel ellenőrzik, hogy nagycsoport végére 

eljutottak-e a gyermekek fejlődésük olyan szintjére, hogy készen állnak az iskolába 
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lépésre. A sajátos nevelési igényű és más problémás gyermekek esetében, továbbra is 

helyi szakembereink és egyéb, felmérésekre jogosult kapcsolataink nyújtanak 

segítséget az iskolába lépés időpontjának eldöntésében. 

a.)  Testileg egészségesen fejlődő gyermek eljut az első alakváltozáshoz. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erősen 

fejlődik a mozgáskoordináció és finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b.)  A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek nyitott érdeklődésével készen áll az 

iskolába lépésre. A 6 év körüli kisgyermekek többsége vágyik az iskolába, 

becsvágya támad, hogy iskolás legyen. A tanuláshoz szükséges képességei 

folyamatosan fejlődnek. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Téri észlelés fejlettségének, a 

vizuális és az akusztikus differenciációnak a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának különös jelentősége van. 

Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos 

bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama. 

Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

növekszik tartama, terjedelme. Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás. 

Érthetően, folyamatosan beszél, kommunikál, érzelmeit érthető formában, 

megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Minden szófajt használ, 

különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán-, és 

mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről: tudja nevét, 

lakcímét, szülei nevét foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és 

gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri 

szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat. Ismeri az időjárás 

összefüggéseit, az alapvető viselkedési szabályokat, amelyek a környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére szociálisan is éretté válnak az iskolára A szociálisan érett 

gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes az 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, az akarat és önfegyelem megfelelő szintje jellemzi. 

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, 

feladattartásban, a feladat egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Ezt 

a tevékenységet kitartásának, önfegyelmének, munkatempójának, önállóságának 

alakulása biztosítja. 

A gyerekek többsége 6 éves korra eléri azt a fejlettségi szintet, mely az iskolai 

élet megkezdéséhez szükséges. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amikor óvodásból, iskolássá érik. Általában akkor tartjuk a gyermeket erre 

alkalmasnak, ha egészséges és képesnek tartjuk az iskolai élethez való 

alkalmazkodásra, s ha megfelelő módon tud beilleszkedni az iskolai közösségbe. 
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Speciális gondozást, nevelést 

igénylő gyermekek és a lassabban fejlődő gyermekek számára, ha indokolt és a 

szülő is elfogadja, biztosítjuk 7 éves korig az integrált óvodai nevelést, iskolai 

előkészítést. Korrekciós, rehabilitációs és tehetséggondozó foglalkozásokat építünk be 

napirendjükbe (fejlesztőpedagógiai, logopédiai, gyógypedagógiai, gyógytestnevelés). 

A helyi nevelési program értékelése 

A helyi nevelési program értékelésével választ kapunk a program gyakorlatban 

történő beválására. Az iskolába lépő gyermekek vizsgálataival a nevelés 

eredményessége megítélhető. 

A program céljait és a megvalósulás szintjét összevetve elemezzük és értékeljük a 

tapasztalatokat. 

A helyi pedagógiai program bevezetése előtt az óvodapedagógusok és az óvoda 

minden dolgozója több fordulóban ismerkedik a célokkal és feladatokkal. Közös 

kidolgozás során mindenki véleményével alakítja, formálja azt. Megismertetjük a 

szülőkkel, nyitott óvoda meghirdetésével betekintést engedünk a folyamatba. 

A program megvalósulásának ellenőrzése tervszerű, előre megbeszélt 

szempontok alapján és spontán alkalomszerű ellenőrzésekkel történik. Nevelési 

rendszerünk felépítéséből, szerkezetéből adódóan a folyamat komplex ellenőrzése 

vezethet eredményre. A heti terv végrehajtásánál megfogalmazott folyamatosság, 

folytathatóság csak így ellenőrizhető, értékelhető. 

Az ellenőrzésnek célja a hiányosságok feltárása, a nevelési célkitűzések, a 

program szellemiségének megjelenése a mindennapi munkában. Hatása a gyermekek 

fejlődésére, a nevelők munkakedvére, mit mutatnak a szülők visszajelzései. 

Az éves vezetői munkaterv konkrét feladatokat tartalmaz az ellenőrzés 

rendszerére vonatkozóan, megjelölve az ellenőrzésben, értékelésben résztvevőket 

(vezető-helyettes, munkaközösség-vezető). 

Az ellenőrzés általános tapasztalatait értékeljük, megvitatjuk, a hiányosságokat 

megszüntetjük, a jó módszereket bevezetésre, megvalósításra ajánljuk. 

Programunk célkitűzéseit mindenkinek kötelező betartani. A mindennapi 

munkában az óvodapedagógusok felkészültsége, egyénisége, módszertani szabadsága 

érvényesüljön. 

Felülvizsgálata 4 évenként, vagy törvényi előírásoknak megfelelően történik. Az 

értékelő munkához szükség szerint szakértő, szaktanácsadó segítségét vesszük 

igénybe. 

A felülvizsgálat az alábbiakra terjed ki: 

 az óvodai nevelés országos alapprogramja és a helyi program 

követelményeinek összevetése, 

 a helyi program globális koncepciójának megítélése, 

 a globális koncepció és a fejlesztési tervek (csoporttervek) összevetése, 

 a fejlesztés területeinek összehasonlítása, 

 az ellenőrzés, értékelés bírálata, 
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 a feltételek vizsgálata - személyi, tárgyi, anyagi körülmények, 

 közvetlen megfigyelések, tevékenységek megtekintése, megbeszélések, 

bemutatók. 

Szervezése: munkacsoport létrehozása, munkaprogram elkészítése, vizsgálat 

megtervezése, kidolgozása, lebonyolítása. Következtetések levonása.  
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A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK 

INTEGRÁLT NEVELÉSE 

Vonatkozó rendelet:  
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

Integrált gyermekeink fejlesztése: az ideális, a megfelelő fejlődéshez a megfelelő 

minták, pl.: beszéd, viselkedés, magatartás, stb. elsajátításához, a későbbi valódi 

beilleszkedéshez, a gyermek képességeihez, lehetőségeihez mért legoptimálisabb 

életszínvonal kialakulásához az volna, ha minden sérült gyermek óvodás korban 

normál közösségben nevelkedne. Ez elemi feltétel a későbbiekre nézve, hiszen az 

alapokat kizárólag itt és nem egy izolált, sérültekből álló és nem életszerű 

környezetben szerezheti meg – így a lehetőségei nyitottak, adottak az egyenlő 

esélyek.A Sajátos Nevelési Igény szerinti környezet kialakításával a szükséges tárgyi 

feltételekkel és segédeszközökkel igyekszünk biztosítani a nevelési célok 

megvalósíthatóságát. Törekszünk arra, hogy a napirend során a gyermek mindig csak 

annyi segítséget kapjon, ami a további önálló cselekvéshez szükséges. 

Az óvodában megkezdett integrált nevelés a gyermekek életkori sajátosságai 

révén is kedvező feltételeket teremt. Az óvodáskorú gyermekek jobban tolerálják a 

másságot, mint az idősebbek. Bár ők is észreveszik a különbségeket, de hamar 

tudomásul veszik, elfogadják, természetessé válik számukra. 

A nevelés célja 

❖ Olyan feltételrendszer biztosítása, amely a sajátos nevelési igényű gyermek 

speciális nevelési szükségletéhez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodó 

támasznyújtásai, érzelmi biztonságon túl, szolgálja a harmonikus 

személyiségfejlesztést, a testi, értelmi, szociális fejlesztést. 

Feladatok 

❖ Megelőzni a tünetek manifesztálódását, újabbak kialakulását, ráépülését 

a már meglévőkre. 

❖ A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, 

az autizmusból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 

helyreállítása, újak kialakítása. 

❖ A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

❖ A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

❖ A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk 

megtanítása. 

❖ Támogatást és segítséget nyújtani a családnak. 

❖ A lehető legtökéletesebben beilleszteni a sérült gyermeket az épek 

társadalmába. 

  



106 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvei 

Célunk, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény 

összhangba kerüljenek. Ennek biztosítása érdekében a következőkre kell 

törekednünk: 

- Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez. 

- Fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg. 

- Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

- A gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl. 

- A fejlesztő terápiák programjai, óvodánk pedagógiai programjának tartalmi 

elemévé váljanak. 

- Biztosítsuk a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, 

elhagyásának, nagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának 

lehetőségeit. 

Az integráltan nevelt gyermekek fejlesztése 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális 

módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni 

szükségleteknek kell meghatároznia. Az együttnevelés – az illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben 

egyéni döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényeljen. A habilitációs, rehabilitációs 

tevékenységeknél meghatározó tényezőként kell kezelni: 

- a fogyatékosság típusát, súlyosságát, 

- a fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének idejét, 

- a gyermek életkorát, pszichés és egészségi állapotát, rehabilitációs műtéteit 

- képességeit, kialakult készségeit, 

- kognitív funkcióit, meglévő ismereteit. 

Az integrált óvodai nevelésben részesülő gyermeknek lehetősége legyen speciális 

megsegítésre szakemberek által. Ez konkrét, speciális fejlesztést, valamint a 

felzárkóztatást, szintentartást, gyakoroltatást jelentsen, mely nélkül nem lenne képes 

az elvárásoknak megfelelő teljesítményekre. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis 

mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd és nyelvi készségek 

fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más- más terület kap 

hangsúlyt. 

A gyermek integrált nevelésében fejlesztésében résztvevő 

óvodapedagógus 

- szükség esetén készítsen egyéni fejlesztési tervet 

- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat építse be 

munkájába 

- az adott szükségletekhez igazodó módszereket válassza meg 
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- egy- egy nevelési helyzethez, problémamegoldáshoz keressen alternatívákat 

- alkalmazkodjon az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében 

résztvevő szakemberek azegyüttműködés során 

- segítsék a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

- kísérjék figyelemmel a gyermekek haladását, 

- működjenek együtt a többségi pedagógusokkal (óvodapedagógusokkal), vegyék 

figyelembe azok tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- végezzenek terápiás fejlesztő tevékenységet a gyermekkel – egyéni fejlesztési 

terv alapján -, melynek során támaszkodjanak a gyermek meglévő 

képességeire, az ép funkciókra. 

- Megfelelően tájékoztassák a pedagógiai munkát segítő alkalmazottakat és a 

szülőket a Sajátos Nevelési Igényű gyermek befogadásával kapcsolatban 

- Tartsanak kapcsolatot a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával. 

A fejlődés várható eredménye 

Az integrált nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik – a különböző 

képességek, készségek mellett – az 

- alkalmazkodó készség, 

- akaraterő, 

- önállóságra törekvés, 

- érzelmi élet, 

- együttműködés. 

 

Alkalmazott szakemberek: 

Pszichopedagógus – gyógypedagógus 

Logopédus 

Gyógytestnevelő 

Autista specifikus szakember  
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BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI 

NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK 

Intézményünkben különböző szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, 

gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus) foglalkoznak a különböző részképesség-

zavarokkal küzdő gyermekek speciális fejlesztésével, felzárkóztatásával, kompenzáló 

programokkal, valamint a viselkedési és beilleszkedési zavarokkal küzdők preferáló-

megerősítő, korrigáló foglalkoztatásával. 

A leggyakrabban előforduló kognitív pszichológiai tünetek, amelyekből 

következtethetünk, hogy nehézségek lesznek a tanulás területén: 

- percepció zavarok 
- mozgáskoordináció-, a finommozgás zavarai 
- figyelemzavarok, emlékezet gyengesége 
- téri orientáció problémái 
- nyelvi fejlettség zavarai 
Az említett funkciózavarok, teljesítményproblémák a fejlődés nagyon korai 

szakaszától kiváltói lehetnek a viselkedési rendellenességeknek. 

A viselkedési zavarok tüneti felosztása: 

- szorongásos tünet együttes: Debilizáló, Facilitáló szorongás 
- Agresszivitás, hazudozás, lopás, csavargás 

Viselkedési problémák, személyiségzavarok megnyilvánulási formái az óvodában: 

Bepisilés, beszékelés, táplálkozási zavarok (étvágytalanság, túlevés), alvási 

zavarok, beszédben megnyilvánuló zavarok (dadogás, elektívmutizmus), 

pótcselekvések (ujjszopás, körömrágás, hajtépés… ) TIK- rendellenességek, 

hiperaktivitás, figyelemzavar  

A nevelés célja: 

- harmonikus személyiségfejlesztés 
- megzavart személyiségfejlődés helyreállítása 
- korrigálás- a szocializáció során kialakult hibák kijavítása 
- a kialakult hiányok csökkentése illetve pótlása 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Egyéni képességfejlesztés, rendszeres, tudatosan szervezett és tervezett 
tanulási helyzet létrehozása 

- A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség 
terén mutatkozó részképességbeli hiányok pótlása 

- Motiváció felkeltése, növelése 
- Preferáló, megerősítő programok szervezése 
- A családi háttér felderítése 
- Reális gyermekkép kialakítása a szülőkben 
- Együttműködés a családdal és a szakemberekkel. 

 



109 

 

Szakemberek feladatai: 

- A szűrések elvégzése után konzultáció az óvodapedagógusokkal, a feladatok 
pontos meghatározása érdekében 

- A diszharmonikusan működő részképességek megerősítése 
- A hatékony beépüléshez szükséges jártasságok, készségek kialakítása illetve 

megerősítése 
- Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében 
- A gyermek alkalmazkodásának, kortárs-csoportba való beilleszkedésének 

segítése 

A fejlesztő foglalkozások a nevelési tanácsadás és az óvodai nevelés keretében 

valósulnak meg. 

Korrekciós lehetőségek a következő formában történnek: 

- egyéni foglalkozások 
- csoportos foglalkozások 
- szülői tanácsadás 

A korrekciós foglalkozásokban azok a gyerekek részesülnek, akik a szakértői 

bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákat, tanulási, magatartási- szabályozási hiányosságokkal 

küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  



110 

 

KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE 

A tehetséggondozásban törekszünk a kiemelkedő képességű gyermekek korai 

felismerésére és megismerésére. 

A kisgyermekkori tehetséget idézőjelben használjuk, ami számunkra lehetőséget, 

előfeltételt jelent. 

A nevelés célja: 

- a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermek felfedezése 
- megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását 
- felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket 

Óvodapedagógus feladatai: 

- felismerni a kreatív gyermeket 
- ösztönözni, motiválni kreativitásukat 
- kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági 
- önmagára találás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével 
- elkallódás elhárítása 
- harmonikus fejlesztés 
- segíteni őket a különböző helyzetekben 
- az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

Speciális célok: 

1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása (emlékezet, fantázia, logikus, 
gondolkodás) 

Vegyük körül őket minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a 
játék mindenek felett, intim körülmények tárgyi feltételek biztosítása a fontos, 
logikai szellemi játékok, pl.: sakk 

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése 
A gyermek esetleges gyenge oldalát, ami a tehetség fejlődését megnehezíti-

, mindenképpen diagnosztizálni kell, és szakember segítségével fejleszteni kell. 
3. Minden terület fejlesztése: fontosnak tartjuk az átlagos képességek, az egész 

személyiség támogatását. 
4. Elfogadó, a személyiségfejlődést támogató légkör kialakítása 
5. Pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása 

 

A tehetség a következő területeken mutatkozhat meg: 
- rajzkészség 
- zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelemtermészetismereti témakör 
- matematikai képesség 
- anyanyelvi, kommunikációs képesség 
- testi ügyesség, tánc, harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság 
- kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség 
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Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek fejlesztése két síkon 

történik: 

1. Óvodai csoportjainkban a napi tevékenységbe ágyazva 
2. Kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” külön foglalkozások keretében 

A csoportban az óvodapedagógus által tehetségesnek vélt gyermekek szüleit 

tájékoztatjuk a kiemelkedő képességek kibontakoztatásának lehetőségeiről, hiszen a 

családdal való kapcsolattartás nélkül a gyermek fejlesztése elképzelhetetlen. 

Lehetőségek a tehetséges gyermek számára óvodánkban és 

községünkben: 

 
- gyermektánc 
- ovi-foci 
- angol 
- úszás 
- Fit-kid 
- nyári táborok (kézműves, sport, zenei) 

A tehetség kisarjadása már kisgyermekkorban elkezdődhet, melyet, ha az óvodai 

nevelés megfelelően fejleszt, megalapozza az önmegvalósítás csíráit.  
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI TERV 

Az intézmény egészségképe 

Óvodánk pedagógiai programja az alábbi egészségfejlesztő tevékenységeket 

tartalmazza:  

- a testi egészség (gondozás, ápolás, mozgásfejlesztés, egészséges táplálkozás…) 

- lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása…) 

- a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítségadás) 

- az egészségvédő képesség fejlesztése 

- a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása 

- az óvodapedagógusok, az óvodai nevelést segítők és a nem pedagógus dolgozók 

viselkedésének szabályozása 

- a szülők otthoni egészségnevelő feladatainak tudatosítása (higiénés szokások 

alakítása, egészségvédő példamutatás, helyes nevelési módszer alkalmazása)   

Az egészség fogalma 

Az egészség testi, lelki, szociális jól-lét. Nem csupán cél, hanem egy erőforrás, 

melyet a mindennapokban használunk.  

Mindez feltételezi a gyermekek számára a félelem-mentes környezetet, 

mozgásszabadságot, alkotási lehetőséget, az önkiszolgálást, a harmonikus 

kapcsolatokat egymással, ésa felnőttekkel. 

Az egészségfejlesztés célja 

Az óvodában eltöltött időben, minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jól-

létét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő tevékenységekben, 

melyekkel egészségi állapotukat kedvező irányban befolyásoljuk.  

Cél a szülők szemléletének tudatos formálása, ráhatással, mintaadással. 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Pedagógiai programunkban és szervezeti működésünkbenaz alábbi feladatokra 

fordítunk figyelmet - tiszteletben tartva a gyermekek egészséghez, biztonsághoz való 

jogait: 

a) Egészséges táplálkozás 

Célja az óvodai étkezés folyamatos megújítása az optimális, sok természetes 

alapanyagot tartalmazó étrend alapján. A gyermekek számára eddig ismeretlen, 

egészséges ételfélékkel való ismerkedés. Rost - dús táplálkozásra való törekvés. A 

barna, vagy teljes kiőrlésű pékáru túlsúlyának érvényesítése. 

Az aktuális évszakra jellemző idénygyümölcsök, zöldségek fogyasztása, 

sokrétű felhasználása. 

Főétkezéseknél több zöldségalapú étel, kevesebb tésztaféle tervezése. 
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Különleges odafigyelést igényelnek az ételallergiás, az elhízott és a hiányosan 

táplált gyerekek. Lehetőség szerint gondoskodunk a kisebb mértékben allergiás 

gyerekekről (pl: tej helyett tea, citrom mellőzése a süteményből) 

Az ételallergiás gyermekek száma egyre nő (tej, liszt, tojás, egyéb 

érzékenység). Ezeknek a gyerekeknek az étkeztetése külön odafigyelést igényel. 

Bizonyos esetekben biztosítani tudjuk számukra a megfelelő étkezést, ha mégsem 

akkor a szülő oldja meg (saját felelősségre) azt. 

Nagyobb fokú ételallergia esetén a szülő az óvodai étrend alapján oldja meg a 

gyermek étkezését. (Az ÁNTSZ előírásait követve) 

Folyadékfogyasztás szokásainak alakítása: 

- az óvoda minden dolgozója figyeljen arra, hogy a folyadékpótlás egész nap 

folyamán biztosítva legyen (csoportban pohár, víz/ limonádé/ tea, udvaron 

higiénikus tárolású innivaló) 

- törekedjünk a szénsavas, és egyéb egészségtelen italféleségek mellőzésére, 

és próbálkozzunk a szülőket is meggyőzni ennek jótékony hatásairól 

- fokozottan ügyeljünk az ivó, és fogmosó poharak higiéniájára, 

fertőtlenítésére.  

Az óvodai ünnepségekre (névnap, születésnap, farsang) nem fogadjuk el a szülők 

által készített süteményeket, hanem helyettük zárt csomagolású, dátummal ellátott 

bolti édességeket, de leginkább gyümölcsöket, zöldségeket fogadunk szívesen. 

Alkalomszerűen a gyerekekkel készítünk süteményeket, gyümölcs – és 

zöldségsalátákat. 

Az egészséges táplálkozáshoz szolgáltatunk ötleteket a kiegészítő jegyzékben, 

étkezési tanácsokkal, egyszerű, könnyen elkészíthető receptekkel. 

Az ott megtalálható receptekben a szülők segítséget kaphatnak különféle 

természetes, és egészséges ételek elkészítéséhez, melyek ételallergiás és egyéb 

eltérésben szenvedő gyermekek, és felnőttek számára is megfelelnek. 

Alkalmanként e témában képzett szakemberek segítségét is igénybe vesszük. 

(egészségnapok, előadások szervezése) 

b) Mindennapos testnevelés, testmozgás:  

A mindennapos egészségorientált, fejlődésközpontú testnevelés a mozgásos 

tevékenységrendszer meghatározó eleme. Mozgás közben a teljes gyermeki 

személyiség aktívvá válik. A pszichomotoros működés mellett emocionális, 

kognitív és szociális területen is állandó hatások érik. A rendszeres örömteli 

testmozgás preventív szerepet tölt be. Különösen fontos az optimális napi mozgás 

mennyiség az energia egyensúly fenntartásához, és ezzel a kóros elhízás 

megelőzéséhez. A természetes mozgáskészségek tudatos fejlesztése megalapozza a 

későbbi sportoláshoz, rendszeres testmozgáshoz szükséges önbizalmat. Növeli az 

edzettséget, javítja az önfegyelmet és céltudatosságot, segíti a kooperációs 

készségek alakulását. Az egyre koordináltabbá váló mozgás hozzájárul a 

kedvezőbb énképhez és önértékeléshez, s ezen keresztül a lelki egészség 

fenntartásához. 
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A mozgásszükséglet kielégítése eredményeként csökken a stressz, a belső 

feszültség. A rendszeres mozgás nem csak hogy nélkülözhetetlen az agy 

fejlődéséhez, hanem kifejezetten fontos az optimális agyi funkcionálásban, és 

tanulásban. A kognitív fejlesztés érdekében gyakran használjuk ki a zene és 

mozgás összekapcsolását. (ritmikus játékok, gondolkodtató mozgásfeladatok, 

keresztezett mozgások, egyensúlyozások, kúszások, mászások).  

A testnevelés alkalmain bátran építsünk a gyermeki fantáziára, kreativitásra. 

Alapelv: a hatékony fejlesztés érdekében a mozgásfoglalkozások legalább 

50%-nyi közepes, és nagy intenzitású mozgást tartalmazzanak, melyben pihenési 

lehetőséget is biztosítunk az életkori, és egyéni sajátosságoknak megfelelően. 

A gyermekek egészségének védelme, és megerősítése szempontjából 

kiemelten fontos, hogy minél több időt töltsenek a szabad levegőn; évszaktól, 

időjárástól függően akár 3-4 órát is. 

Az udvari irányított mozgásos játék napi rendszerességgel történjen. 

Séták, túrák alkalmával a község határán túl – szülői engedéllyel, megfelelő 

létszámú felnőtt kísérettel vegyenek részt a gyerekek. 

c) A gyerekek edzésével kapcsolatosan a programban megjelölt 

feladatok mellett az alábbi teendők indokoltak: 

- a napsugárzás káros hatásai elleni védelem: fejfedő, vékony ing, locsolás, 

napszemüveg, árnyékba húzódás, 11 órától benti tevékenységek. Szükség 

szerint naptej, bőrvédő krém használata, a leégés elkerülésére 

- vizes játékok - zuhanyozók, kerti csapok felszerelésével a víz edző hatását is 

a gyerekek egészségének, edzettségének fokozására használhatnánk. Ezek 

kiépítése indokolt. 

- esős időben fedett teraszok illetve a tornatermek, emeleti játszósarkok 

biztosítják a mozgásos lehetőségeket 

- a testnevelés alkalmaira a gyerekeknek megfelelő öltözék biztosítása az 

óvodapedagógusokés a szülők közös feladata. Az óvodapedagógusok és a 

dajkák különösen figyeljenek, hogy a gyerekek átizzadt ruháját cseréljék le, 

hajukat szükség esetén szárítsák meg, és szervezzenek passzív, pihentető 

tevékenységet. 

d) A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése   

Intézményünkben minden pedagógusnak kötelessége: 

- Biztonságban és egészséges környezetben nevelni a gyerekeket. Úgy 

alakítani az óvoda életrendjét, hogy a fejlődési és életkori sajátosságainak 

megfelelő mennyiségű pihenőidő, szabadidő, testmozgás, sportolási, 

étkezési lehetőség biztosítva legyen. 

- Az óvoda felnőtt dolgozói mintát jelentenek a gyerekek számára. Az óvoda 

feladata minden olyan helyzet elkerülése, mely a gyermekeknek 

kedvezőtlen mintaként szolgálhat.  
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A dohányzás megelőzését szolgáló egészségnevelési tevékenységek: szabad 

beszélgetések, melyeknek kezdeményezője lehet az óvodapedagógus vagy a 

gyerek. (valamely aktuális esemény kapcsán – film, élmény stb.) Képek nézegetése 

- fontos az önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás és véleménynyilvánítás. 

Kirándulási élmények feldolgozása, a séták alatt szervezett élmények 

megbeszélése (gépkocsik füstje, szmog, cigaretta füst). Dohányfüstös 

helységekben szerzett tapasztalatok (otthon, a lakás, szórakozó helyek). Saját 

élmények, tapasztalatok átadása a gyermeknek a pedagógus részéről. (pl. 

ártalmasak a szervezetre.) 

A gyermekek lelki egészségét segítő tényezők: 

- kialakított, jól bevált szokásrendszer, mely biztonságot ad 

- pozitív élmények nyújtása (művészeti tevékenységekkel való ismerkedés) 

- az óvónő pozitív személyisége 

- az óvoda dolgozóinak viselkedésmintája  

- a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés 

 

e) A bántalmazás és erőszak megelőzése 

A gyerek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a 

fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés az elhanyagolás vagy 

hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, 

mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának 

tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, 

amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a 

gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét. 

Érzelmi, lelki elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a 

szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, 

elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás 

más családtaggal szemben.  

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés 

feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan 

esetekben, ha veszélynek van kitéve. (pl. orvosi ellátás késleltetése, az orvosi 

utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, 

késleltetése.  

A szülő gondatlan, felelőtlen viselkedésének jele a betegen közösségbe hozott 

gyermek. 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet vagy gondatlanság 

(különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.), amely a 

gyerek fizikai sérüléséhez vezet, vagy halálához vezethet. Ide sorolható a 

közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas 

vezetés, kivilágítatlan kerékpár).  
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Az érzelmi bántalmazás az alkalomszerű, vagyrendszeres, rossz érzelmi 

bánásmódot jelenti, amely súlyos és tartósan káros hatással van a gyermek 

érzelmi fejlődésére. Az életkornak vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 

támasztása (pl. szobatisztaság idő előtti erőltetése). 

Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, 

megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. 

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. 

(fizikailag, lelkileg vagy szexuálisan). 

Intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, melynek során együttműködik a 

gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi felelőssel, az óvoda szociális 

segítőjével. Az óvodapedagógusok családlátogatásokon körültekintően, 

tapintatosan, korrekten megismerkednek a helyszínen a családi körülményekkel. 

A nevelési év kezdetekor tájékoztatunk minden szülőt a gyermek-, és 

ifjúságvédelmi felelős, szociális segítő személyéről, valamint arról, hogy milyen 

időpontban és hol kereshető fel. 

A pedagógus embersége és felelőssége abban mutatkozik meg, hogy ha a 

bántalmazás jeleit fedezi fel. 

Őszinte beszélgetés során a törvény adta lehetőségekről tájékoztatást nyújt. 

Fizikai bántalmazás tünetei: 

 

- fizikai sérülések, koponya, borda, csöves csontok sérülése, égésnyomok, 

karmolások, véraláfutások 

- megrettenés hirtelen mozdulattól, hirtelen érintéstől, fej elkapása, riadtság, 

éberen figyelés 

Ezek a gyerekek gyakran ellenségesek, ők maguk is verekedősek. Hiányzik 

belőlük az életöröm, szomorúak. 

 

Érzelmi bántalmazás tünetei: 

- ezek kevésbé feltűnő jegyek 

- a viselkedés jellegzetes lehet: szomorú, kedvetlen, meg akar felelni az 

elvárásoknak. 

f) Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

Alapelvek:  

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek rájöjjön arra, hogy egy kis 

odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető 

lenne. Ismerkedjenek meg a vészhelyzetek, vagy a balesetek során elvégzendő 

legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. 

Ilyen pl.: felnőtt értesítése, segítségül hívása. 
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Tanulják meg a gyerekek, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: kerékpár,olló, 

mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat rejthet magában, s hogy mire 

érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. 

Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, 

beszélgetés. 

A védő-óvó előírások a gyerekek egészségének, és testi – lelki egészségének 

védelmére, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható 

magatartásformákra vonatkoznak. 

Ezeket az előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül 

dokumentálásra. Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő-, óvó 

előírások, amelyeket a gyerekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell 

tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor 

ellátandó feladatokat az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

Elsősegélydobozok elhelyezése: 

Az Ady úti óvoda nevelői szobájában, az alsó szinti mosdóhelyiségben, az emeleti 

fejlesztő szobában. A Rákóczi úti óvodában a felnőtt öltözőben. 

Az óvoda berendezései, eszközei csak a munkavédelmi, balesetvédelmi 

megfelelősség megállapítása után kerülnek használatba. Állapotukat hetente ellenőrzi 

a megbízott óvodai dolgozó, amit naplóban rögzít. A meghibásodott eszközöket, 

azonnal eltávolítjuk a gyermekek közeléből. 

 Az ellenőrzés udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

g) A személyi higiéné 

Programunk egészséges életmódra nevelés fejezetében részletesen kidolgozott 

szempontok mellett az alábbi teendők járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez: 

- A homokgödör naponkénti fellazítása, homoktakaró alkalmazása. 

- Nyári időszakban az udvar, homokgödör reggeli frissítő locsolása, 

pormentesítés.  

- Az óvoda udvarának és környékének mentesítése az allergizáló tényezőktől 

(parlagfű irtás, pormentesítés). 

- Az óvoda helyiségeinek rendszeres takarítása, pormentesítése, fertőtlenítése, a 

megfelelő hőmérséklet és páratartalom biztosítása (párologtatók használata).  

- Különös figyelmet kell fordítani a csoportszobai játékeszközök higiéniájára, 

fertőtlenítésére. 

- A személyi higiénés szokás alakítás feltételei adottak, kivétel az intim WC 

használat, amelynek kialakítása folyamatos. 

Közérdekű szervezetek: 

Bp. 1111. Budafoki u. 59.  

Igazságügyi Szolgálat: 06-1-209-9337, fax: 06-1-209-9339 

Áldozatsegítés és tanácsadás 24 órás zöld száma: 60-30-225-225) 
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Áldozatok védelmében a gyors beavatkozás kiemelt fontosságú a hatékonyságot 

illetően. Bátorítsuk, segítsük az áldozattá vált szülőt, éljen jogaival, ne tűrjön vég 

nélkül, mert gyermeke is megsínyli a probléma elhallgatását! Minél tovább húzza, 

halasztja a szükséges lépés megtételét, annál inkább veszélyezteti gyermeke 

személyiségfejlődését. Győzzük meg, hogy ne tegye ki gyermekét további lelki - 

erkölcsi - testi bántalmazásnak! Ne féljünk kiállni a bántalmazottak érdekében, ne 

legyünk elnézőek a bántalmazás tüneteit látva! 

„A BOLDOG, KIEGYENSÚLYOZOTT GYERMEK 

EGÉSZSÉGES!”   
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Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

Az Önkormányzat és az óvoda vezetőségének döntése alapján intézményünkben 

biztosított a rendszeres gyermekvédelmi tevékenység. 

A gyermekvédelmi felelős az óvodapedagógusok javaslatai, a csoportok adatai 

alapján minden nevelési évre készít munkatervet, amelynek alapján rendszeresen 

beszámol a nevelőtestületnek. 

Feladatok: 

- Folyamatos kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, rajtuk keresztül a 

szülőkkel. 

- Felvilágosítás a szülők felé. Ki milyen segítséget kaphat nehéz anyagi helyzete 

vagy más körülménye miatt. 

- Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermekek rendszeresen járjanak óvodába, ezáltal étkezésük, gondozásuk 

biztosítva legyen. 

- Az óvodapedagógusok jelezzék azonnal a felmerülő problémákat a 

gyermekvédelmi felelős felé. 

- Az óvodapedagógusok kísérjék figyelemmel a hiányzásokat, igazolatlan 

mulasztásokat, étkezési díjak elmaradását és kezdeményezzenek intézkedést az 

óvodavezető, az élelmezésvezető és szükség esetén a szakhatóságok felé. 

Teendők: 

- Tanácsadás 

- Személyes beszélgetés a szülőkkel 

- Segítségkérés a rászorultak számára 

- Esélyegyenlőség megteremtése segítségadással. 

- Intézkedések kezdeményezése az óvodavezető és más illetékes szervek felé. 

Kapcsolattartás: 

- Intézményvezetővel 

- Gyámhatósággal 

- Járási hivatallal 

- Családvédelmi szolgálattal 

- Szociális segítővel 

Cél, hogy a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a 

veszélyeztetett gyermekek leküzdjék azokat a hátrányokat, amelyek családi (vagyoni, 

szociális) helyzetüknél fogva vagy más okok miatt fennállnak. 

Szükséges a gyermekvédelmi felelős rendszeres továbbképzése, a törvényi 

szabályozás követése, megismertetése az óvodai nevelőközösséggel és a szülőkkel. 
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MELLÉKLETEK 
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1. Bemutatkozólap 
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2. A Helyi Nevelési Program értékelése indikátorrendszer 

alapján 

A pedagógiai program az intézmény közoktatási feladatainak programja, melynek 

tartalmi elemeit a közoktatási törvény határoz meg. 

Intézményre érvényes elemek 

1. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, 

tevékenységek 

2. A szülő, a gyermek a pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés 

lehetőségei 

3. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő, oktató munkát 

segítő eszközök, felszerelések jegyzéke 

4. Speciális intézménytípusra vonatkozó, jogszabályban előírt feladatok  

5. A nevelési, ill. pedagógiai program nyilvánossága 

- a tájékoztatás, megismertetés formája, rendje 

- a hozzáférhető elhelyezés biztosítása 

- a tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje 

  Az óvodai Pedagógiai program tartalmi elemei a közös elemeken felül 

Az óvodai nevelési alapelvek, célkitűzések, nevelési feladatok, tevékenységek, 

amelyek biztosítják: 

- a gyermek személyiségének fejlődését, 

- közösségi életre felkészítését, 

- a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását 

- tehetséggondozását  

Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a 

kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok.  



126 

 

3.Pedagógiai Programunkba illeszthető jeles napok, 

kalendáriumunk 

 

Január 6. - Vízkereszt - legősibb keresztény ünnep. Keleten Jézus keresztsége, 

nyugaton a napkeleti bölcsek látogatása a hangsúlyos. A karácsonyi ünnepkör vége, a 

farsang kezdete. Népszokások közül máig élő, hogy ekkor szokás leszedni a 

karácsonyfát. 

Február 2. - Gyertyaszentelő. Medvemegfigyelés napja. Ekkor bújik elő a medve a 

barlangjából. Ha meglátja az árnyékát, azaz napsütés fogadja, visszabújik és 40 napig 

elő se jön, mert még hosszú, kemény télre számít. Ha borús, ködös, téli idő fogadja, 

kint marad, mert a tavasz közeleg. 

Március 8. - Nemzetközi Nőnap. A nők iránti tisztelet, megbecsülés napja. Ma 

már virágos, kedveskedős megemlékezés. 

Március 21. - Az erdők világnapja 2012-től. 

Március 22.- A víz világnapja. 1993 óta a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek 

veszélyeztetettségére. 

Április 7. - Az egészség világnapja. 

Április 22. - A Föld napja. 

Április 30. - A méhek napja Magyarországon 1994.- től a Magyar Méhészek 

Egyesületének kezdeményezésére. Célja a méz és a méhészeti termékek 

megismertetése, megkedveltetése. 

Május első vasárnapja - Anyák napja 

Május 10. - Madarak és fák napja, 1902.- től. Célja a társadalom, különösen az 

ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségének kialakítása, mélyítése. 

Május 15. - A család nemzetközi napja. 

Május utolsó vasárnapja. - Gyermeknap 

Június 4. - A nemzeti összetartozás napja, a trianoni békeszerződés emléknapja.  

Június 5. - Környezetvédelmi világnap. Célja felhívni a figyelmet a 

környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együttgondolkodást és 

cselekvést. 

Június 8. - Az óceánok világnapja. 1992 óta a világtenger és élővilágának 

megóvása, káros folyamatok megfordítása a célja. 

 Június harmadik vasárnapja. - Apák napja / Katolikus vallásúak József neve 

napján ünneplik az édesapákat / 

Augusztus 20. - Államalapítás, új kenyér ünnepe. 

Szeptember 15. - Takarítási világnap. / szemétszedési világnap / 

Szeptember 22. - Európai autómentes nap. 

Szeptember 30. - A népmese napja. 

Október 1. - Az idősek világnapja. 

Október 4. Az állatok világnapja. 

Október 10.- A komposztálás napja. 

Október 15. - A kézmosás világnapja. 
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November 11. - Márton nap. 

November 19. Erzsébet nap. 

November harmadik hete - A magyar népdal és népköltészet hete. 

                                                 Európai Hulladékgazdálkodási Hét 

November 30. András nap. A hozzá közel eső vasárnap az advent kezdete. 

(időjóslás, hagymakalendárium készítése, disznóvágások kezdete) 

December 4. - Borbála nap. (rontásűző, gonosz ellen védekező, férj- és szerelmi, 

időjárás jósló nap, ághajtatás) 

December 6. - Mikulás nap.  

December 13. - Luca nap. (dologtiltó nap, jóslás, búzavetés)  
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4.Ajánlott szakirodalom 

Óvodai Nevelés Országos alapprogramja (1996.) 

Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának módosítása (2009, 2013,2018) 

Porkolábné dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program 

Forrai Katalin: Ének az óvodában I.-II. (Zenemű kiadó, Budapest 1974.) 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Zenemű kiadó, Budapest 1982.) 

Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 1996.) 

A nevelőtestület által gyűjtött kiegészítő anyagok (népi gyermekjátékok, 

környezeti szemléletfejlesztő-, mozgásos-, anyanyelvi-, irodalmi-, matematikai 

játékok,) 

Kis emberek dalai 

Európai gyermekdalok I.-II. 

Forrai Katalin: Jár a baba (Móra Könyvkiadó, 1976.) 

Gryllus Vilmos: Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak I.-II. (TREFF KFT, 1993. 

1995.) 

Maczkó Mária: Rózsát ültettem a gyalogútra 

Dr. Bencze Sándorné – Szászné Sziklai Ilona – Dr. Bacsó Lajos: Új lehetőségek a 

gyógytestnevelésben 

Feketéné Csermely Éva: Játékos lábtorna az óvodai foglalkozásokon (PEPSZI, 

1994.) 

Bakonyiné Vincze Ágnes – Nagyné Kasza Ilona: Mozgás – öröm a szabadban 

Zöld kalandra fel (NISZA alapítvány, 1997.) 

Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? (Alex-typo Kiadó, Budapest 1992.) 

Természet és társadalom (játéklapok óvodásoknak és kisiskolásnak) 

Kovács Lajosné: Vigyázok rád (A természet szeretete és a magyar nyelvi nevelés) 

Óvodások környezeti nevelése (Réce füzetek 5. Budapest 1998.) 

Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné dr.: Mesélő természet (Alex-typo Kiadó, 

Budapest 1994.) 

Kis természetbúvár /sorozat/ (Passage Kiadó) 

C. Neményi Eszter témagyűjteménye 

Villányi Györgyné: Játék a matematika? 

Matematika kézzel, fejjel, szívvel (FABULA BT, Miskolc 1993.) 

Színezd ki és számolj te is! I.-II. (Göncöl kiadó, Budapest) 

Segédlet: az óvodai matematikai nevelés metodikájához (Comenius BT, Pécs 

1995.) 

Dr. Csaba Katalin: Lexi (1995.) 

Mark Schikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (Medicina, 1996.) 

Kricskovics Zsuzsanna: Origami (sorozat) 

Berhidai Magdolna – F. Nagy Tibor – Kiss Anna: Máktündérek, csutkanépek 

Kisgyermekek játékoskönyve 

Kartal táncélete és táncai (Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő; 

Népművelési Intézet, Budapest 1985.) 
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Korkes Zsuzsa: Népszokások és viseletek Kartalon (Kartali Mozaikok – Kartali 

Érdekvédelmi Kör kiadványa 1992.) 

Népszokások és az óvodai nevelés /Kézirat/ (Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, 

Szarvas, 1991.) 

Gyopáros I. Zsuzsa – Horváth Zoltánné: Néphagyományaink 

Bújj, bújj, zöld ág /Népi gyermekjátékok/ (Móra Könyvkiadó, 1976.) 

Dr. Ranschburg Jenő: Az óvodáskor magatartási és személyiség problémái (BAZ 

Megyei Pedagógiai Intézet 1991.) 

Pappné Gazdag Zsuzsa gyógytestneveléssel kapcsolatos szakirodalma 

Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Körmöci Katalin honlapja (cikkek)  
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5. Felhasznált szakirodalom 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről  
229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

 
Porkolábné dr. Balogh Katalin és a Budapest IV. Aradi utcai óvoda alkotó teamje: 

Komplex Prevenciós Óvodai Program (1997.) 

Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel (1997.) 

Talpai Tiborné – Makó Józsefné: Négy vándor (Környezeti nevelésre épülő, 

személyiségfejlesztő és Néphagyományőrző helyi Óvodai Nevelési Program 1998.) 

Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? (NAT-TAN sorozat, 

Budapest, OKI 1996.) 

Nagy Jenőné: Segédletek az óvodai nevelési program elkészítéséhez 

Dr. Daróczi Erzsébet – Dr. Kovács György – Dr. Krajcsovszky József: 

Óvodapedagógia (1991.) 

Kondacs Mihályné – Podmanicski Mária: Vizuális nevelés az óvodában (1994.) 

Réce füzetek 5. – Óvodások környezeti nevelése 

Epochális rendszerű tanulási folyamat az óvodában (Debrecen 1994.) 

Eperjesy Barnáné – Zsámboki Károlyné: Freinet ITT és MOST (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest) 

Eperjesy Barnáné – Zsámboki Károlyné: Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai 

program Sopronban (Soproni Óvóképző Főiskola, 1991.) 

Patócs Béláné: Mozgásműveltség fejlesztő Program 

Dr. Bucherna Nándorné – Faust Dezsőné: Néphagyományőrzés az óvodában 

/Néphagyományőrző óvodai program/ (Zadavecz Teréz Alapítvány 1991.) 

dr. Hűvös Éva: DOB program 

Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék (OPI, Budapest 1990.) 

Gósy Mária: Óvónői beszédviselkedés (Kátai-Press Kiadó, Budapest 1990.) 

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Gondolat Kiadó, Budapest 

1978.) 

C. Neményi Eszter témagyűjteménye 

Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana (Nemzeti Tankönyvkiadó 

Körmöci Katalin honlapja (cikkek)  
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