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1. sz. Melléklet  

A partneri kapcsolatok azonosításának szabályozása 

Az óvoda nyitott modelljéhez hozzátartozik az óvoda környezetével való nyitott együttműködés, kapcsolattartásunk-rendszerünk 

 
Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

1.1. 

A GYERMEKEK 

- napi óvodai élet, 

- egyéni és csoporthelyzet 

 

- naponta - valamennyi gyermek - adott csoport 

óvodapedagógus 

- minden nevelési év 

első napja 

1.2. 

AZ ALKALMAZOTTI 

KÖR: 

- Pedagógusok,  

- Nevelő-oktató 

munkát segítők,  

- Egyéb: gondnok, 

közfoglalkoztatottak 

- napi munkakapcsolat, 

- az óvodai élet 

hagyományai, 

- a felnőttek ünnepei, 

rendezvényei 

- naponta, 

- nevelőtestületi és 

- munkatársi 

értekezletek, 

- pedagógusnap, 

- a dolgozók jubileumi 

ünnepe 

 

- valamennyi alkalmazott - Intézményvezető 

- Tagóvoda-vezetők 

 

- minden nevelési év 

első napja, 

- változás esetén 

azonnal, 

 

1.3. 

AZ ÓVODÁBA JÁRÓ 

GYERMEKEK SZÜLEI 

- napi kapcsolat, 

- szülői értekezlet, 

- egyéni megbeszélések 

- esetmegbeszélések 

- családi napok, 

- ünnepségek, 

- közösen szervezett 

egyéb programok 

- naponta, 

- az éves Munkatervnek 

megfelelően 

 

A Szülői Szervezet 

mindenkori vezetője 

- a csoportok 

óvodapedagógusai, 

- Intézményvezető 

- Tagóvoda-vezetők  

- minden nevelési év 

09.15. 

 

 

1.4. 

A FENNTARTÓ: 

Miskolc M. J. Város 

Önkormányzata 

- értekezletek, 

- munka megbeszélések, 

- írásbeli tájékoztató,  

- jegyzőkönyvek, 

- beszámolók, 

- a nevelési év 

munkatervének 

megfelelően, 

- a fenntartói 

jogszabályi 

A Köznevelési Osztály 

óvodaügyeket irányító 

Osztályvezetője 

Intézményvezető - minden nevelési év 

09.15. 
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Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

- rendezvényeinken való 

részvétel, 

- betekintés óvodánk 

hétköznapi életébe 

elvárásoknak 

megfelelően, 

- a feladatok 

aktualitásának 

időpontjában 

1.5. 

 

Tagintézmények 

körzetében működő 

Általános Iskolák  

- családi napok, 

- közös ünnepek, 

- óvoda-iskola 

átmeneten belüli 

programok  

 

 

- A mindenkori éves 

munkatervnek 

megfelelően, mely 

mellékletként 

tartalmazza az 

iskolákkal való 

nevelési évre szóló 

Együttműködési tervet  

Az általános iskolák 

Igazgatóhelyettesei 

Az éves nevelési 

munkatervben megbízott 

óvodapedagógusok, 

Intézményvezető és  

Tagóvoda – vezetők  

- minden nevelési év 

09.15-ig 

 

 

1.6. Óvodáink körzetébe 

tartozó Bölcsődék  

- bölcsőde-óvoda 

átmeneten belüli 

programok 

 

- Együttműködési 

Megállapodásban 

foglaltaknak megfelelve  

Bölcsődék vezetői Tagóvoda-vezetők 

Bölcsőde vezetők 

- minden nevelési év 

09.15-ig 

Közvetett partnerek: 

 

2.1. 

Köznevelés Irányítás 

A törvényi szabályozókon 

keresztül 

A törvényi szabályozóknak 

megfelelően 

Köznevelés irányítás 

országos, regionális, helyi 

intézmény rendszere 

Intézmény-vezető Jogszabályoknak 

megfelelően 

 

2.2. 

Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény  

- a családok szociális és 

mentális problémáiban 

való segítségnyújtás, 

- a veszélyeztetett 

gyermekekről való jelzés, 

egyeztetés, 

- esetmegbeszélések, 

- családi napok szervezése, 

- A Nevelési évre szóló 

Együttműködési 

Megállapodásban 

rögzítettek szerint,  

- Munkatervnek 

megfelelően 

 

MESZEGYI  munkatársa 

és  

Az óvoda területi 

gyermekjóléti felelőse 

Intézményvezető, 

Tagóvoda-vezető,  

Gyermekvédelmi felelősök 

- minden nevelési év 

09.15-ig, 
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Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

- szakmai megbeszélések 

2.3. 

A gyermekorvos és a 

védőnő 

- napi kapcsolat, 

- a gyermekek 

időszakos orvosi 

vizsgálata a 

Együttműködési 

Megállapodás alapján, 

- szülői tájékoztatások, 

előadások 

 

- napi, 

- az éves 

Megállapodásnak 

megfelelően 

- Gyermekvédelmi 

fejezetben tovább 

elemezve 

- óvodaorvos, 

- az óvoda védőnője 

Együttműködési 

Megállapodás alapján 

Intézményvezető, 

Tagóvoda - vezetők 

- minden költségvetési 

év első napja: január 

31. 

 

 

2.4. 

Az óvoda területi 

önkormányzati képviselői 

- megbeszélések, 

- családi napok, 

- egyéb ünnepségek és 

rendezvények, 

- segítségadás az 

intézmény szakmai 

eszközökkel való 

bővítésében 

 

- alkalomszerűen, 

- hagyományainknak és 

az éves munkatervnek 

megfelelően 

Az óvodák Önkormányzati 

képviselői 

Intézményvezető,  

Tagóvoda vezetők 

- 4  évente 09.15-ig 

 

 

2.5. 

Szlovák Nemzetiségi 

önkormányzat képviselői 

- megbeszélések, 

- családi napok, 

- egyéb ünnepségek és 

rendezvények, 

- segítségadás az 

intézmény szakmai 

eszközökkel való 

bővítésében 

- folyamatos 

együttműködés a 

nevelő-fejlesztő 

munkában a családok 

bevonásába, 

- hagyományainknak és 

az éves munkatervnek 

megfelelően 

- Szlovák nemzetiségi 

Önkormányzati 

képviselő 

 

Intézményvezető 

és  

Tagóvoda-vezető 

- 2 évente 09.15-ig 

 

 

2.6. - gyermekek szakértői 

vizsgálata, 

- hatályos 

jogszabályoknak 

megfelelve 

A Nevelési Tanácsadó 

Igazgatója 

Intézményvezető és  

Tagóvoda-vezetők  

 

- 3 évente 09.15-ig 

 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu


Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2.  

Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  

Adószám: 15766115-2-05; OM azonosító: 028572 

E-mail:  miovi.vezetoseg@miovi.hu; miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu 

Honlap:www.miovi.hu 

 

 

Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

B.A.Z. Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat és 

Tagintézménye 

- fejlesztő foglalkozások 

szervezése, 

 

- Gyermek egyéni 

fejlődését nyomon 

követő rendszer 

igényekor  

 

2.7. 

Fejlesztő pedagógus 

- a gyermekek fejlesztő 

foglalkozása  

 

- a szakértői véleményben 

meghatározott fejlesztési 

óraszámnak megfelelően 

 

Fejlesztő pedagógus Intézményvezető, 

Tagóvoda-vezetők  

- Minden nevelési év 

09.15-ig 

 

2.8. 

Pedagógiai Oktatási 

Központ  

- továbbképzések 

szervezése, 

- közös kutató munka, 

- publikációk, 

- szakmai fórumok 

szervezése,  

- egyéb a jogszabályi 

elvárásnak megfelelő 

formák  

Az éves Munkaterv alapján 

a szakmai aktualitásoknak 

megfelelően 

POK vezetője   Intézményvezető.  

Tagóvoda-vezetők  

- Minden nevelési év 

09.15-ig 

 

2.9. 

Társintézmények  

- gyermekélelmezés 

biztosítása, 

- közös továbbképzések 

szervezése, 

- összehangolt szakmai 

munka: közös 

óvodafejlesztő 

program alapján 

- az éves munkaterv 

alapján, 

- alkalomszerűen, 

Társintézmény 

vezetője 

Intézményvezető, 

Tagóvoda-vezetők  

- 3 évente 09.15-ig 

 

2.10. 

MKMK Miskolc 

Az óvoda működtetéséhez 

szükséges gazdálkodási 

feladatok folyamatos 

ellátás 

Naponta Gazdasági Igazgató Intézményvezető, 

Tagóvoda-vezetők  

- minden költségvetési év 

elején 01.31-ig 
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Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

2.11. 

Szociális Gondozó 

Központok  

- ünnepségeken 

gyermekműsorok 

adása, 

- családi napok, 

- hétköznapokba való 

bevonás 

- Munkatervnek 

megfelelően, 

- alkalomszerűen 

A Gondozó Központ  

Vezetője 

Intézményvezető, 

Tagóvoda-vezetők  

 

- három évente, nevelési év 

09.15-ig 

 

 

2.12. 

Intézményünk 

érdekvédelmi szervezetei: 

Szakszervezet és 

Közalkalmazotti Tanács 

- dolgozói 

érdekképviselet, 

- szakszervezeti 

fórumok, 

 

- Kollektív Szerződés 

alapján, 

- Aktuális időpontban 

- Szakszervezeti bizalmi 

- Közalkalmazotti. 

Tanács elnöke 

Intézményvezető - kétévente, nevelési év 

09.15-ig 

 

 

2.13. 

Közművelődési 

intézmények, 

Természetvédelem 

intézményei: 

Csodamalom Bábszínház, 

Könyvtárak, 

Múzeumok, 

Színház, 

Vadaspark,  

Erdei Óvoda  

- Élménnyújtás a 

gyermekek számára 

 

- A nevelési év alapján 

elkészített 

Megállapodások 

alapján 

 

- Művészeti vezető 

- Előadás szervező 

 

 

Az éves Munkatervben 

megbízott 

óvodapedagógusok 

- minden nevelési év elején 

09.15-ig 

 

 

 

2.14. 

Munkavédelmi Megbízott 

- Munkavédelmi 

szemlék, 

- Intézményi bejárás, 

- Balesetek kivizsgálása, 

- Jegyzőkönyvek 

készítése, 

- Évi egy alkalommal 

- baleset esetén, 

-     szúrópróbaszerűen 

A Megbízott 

Munkavédelmi felügyelő 

Intézményvezető és  

Tagóvoda vezetők  

- minden nevelési év elején 

09.15-ig  
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Partnerek 

1. Közvetlen 

2. Közvetett  

 

Az együttműködés formái 

 

Az együttműködés 

gyakorisága 

 

A kapcsolattartó személy 

a partner részéről 

 

A kapcsolattartó személy 

az óvoda részéről 

 

A kapcsolattartás 

frissítésének időpontja 

- Alkalomszerű 

munkavédelmi 

ellenőrzések 
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2. sz. Melléklet  

 

 

 

 

 

 

OM azonosító:028572 

 

Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek  

(SNI) 

Pedagógiai Programja  

 

 

 

 

Kék színnel, dőlt betűtípussal  jelöljük:  

az  SNI óvodáskorú gyermekek integrált óvodai nevelését támogató pályázati projekt:  

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0012 „Egyedül nem megy./?”, avagy összefogással a sajátos 

nevelési igényű gyermekekért pályázati projektben innovált tartalmakat.  
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Integrált szervezeti rendszerünk óvodáinak dolgozóit a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésére motiválja: Érezzük és tudjuk, hogy egyre jobban felerősödött a nevelési-oktatási 

intézmények felé az az igény, hogy befogadják azokat a gyermekeket, akik eltérnek az átlagos 

gyermekektől. Mindez nagy kihívást jelent valamennyi gyermekeket nevelő intézmény 

számára. 

A neveléshez szükséges szakmai kompetenciák megszerzése mellett feltétlenül szükségesnek 

tartjuk a törvényi háttér pontos ismeretét.  Ennek alapján az óvodai programunkba be kell 

illeszteni a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének célját, irányelveit, feladatait és 

feltételrendszerét. 

 

Az SNI óvodáskorú gyermekek integrált óvodai nevelését szabályozó jogszabályok:  

 

- A többször módosított 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 20/2012.EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

- 363/2012. (XII.17.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- A gyermekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

- Miskolc Megyei Jogú Város feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 

terve  

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Köznevelés - Fejlesztési terve  

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségfejlesztési Programja 2004. 

- A minősített Lépésről-lépésre óvodai fejlesztő program 

- Az óvoda működését szabályozó (a törvényi előírásoknak megfelelően): 

1. Az intézmény Alapító Okirata (1. sz. Melléklet) 

2. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

Az SNI óvodáskorú gyermekek integrált óvodai nevelését támogató pályázati projekt:  

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0012 „Egyedül nem megy./?”, avagy összefogással a sajátos 

nevelési igényű gyermekekért pályázati projekt során kidolgozott : - átvezetési program, - 

innováció adaptálása beépül a módosított pedagógiai program ezen fejezetébe, illetve a 

pályázati támogatás során megszerzett humán erőforrás fejlesztés és eszközbővítés …….. 
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Óvodánkban, az intézmény Alaptó Okiratának megfelelően az alábbi Sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelését – fejlesztését látjuk el:  

 

Az óvoda alaptevékenysége: Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek 

során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és 

a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a szlovák 

nemzetiségi nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igények 

figyelembevételével, egyéni képességekhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, 

a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint: 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek - azaz azon 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, 

közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek - integrált 

nevelése, 

 sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek, akiknek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékosak, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdenek - integrált nevelése 

 

 

Az óvodai nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az 

akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.  

A sajátos nevelési igényű óvodások óvodai környezetét úgy alakítjuk ki, hogy az adott gyermek 

sajátos nevelési igényét figyelembe véve biztosítjuk számára a szükséges tárgyi feltételeket, 

segédeszközöket, a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további 

önálló cselekvéséhez szükséges.  

Az inkluzív óvodai környezet fenntartásának egyik záloga, hogy óvodánk nevelőtestületének 85 

%-a rendelkezik 60 órás akkreditált továbbképzésen megszerzett célirányos kompetenciával: 

„Közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai kompetenciájának erősítése a 

hatékony/hatékonyabb inkluzív nevelés-oktatás érdekében”.  
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Amit tudnunk kell az SNI gyermek befogadásáról és fejleszthetőségéről: 

Melyik komponenshez tartozik?   SNI gyermek sérülés specifikus meghatározása a 

szakvélemény alapján – koherencia az Alapító 

Okiratban meghatározott alaptevékenységi körével  

Ki jogosult a szakvélemény 

megállapítására? 

Szakértői bizottság 

Mit tartalmaz a szakvélemény? Habilitáció, rehabilitáció, fejlesztő foglalkozás  

Milyen okokra vezethető vissza? Organikus okra 

visszavezethető 

Organikus okra nem 

visszavezethető 

A fejlesztés kinek a kompetenciája? Gyógypedagógusé: Szakértői óraszámban 

meghatározott időben és tevékenységben 

Óvodapedagógusé: team munkában a segítő 

szakemberekkel, együttműködve a szülőkkel  

Hogyan történik a fejlesztése?   Egyéni fejlesztési terv alapján. 

Ki a felelős a megvalósításért?  Az óvoda vezetője 

Kik jogosultak az ellenőrzésre Szakértői bizottság és hatósági ellenőrző szervek 

(MÁK)  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének intézményi szintű feladatai: 

 A közösségbe való beilleszkedésük segítése: alkalmazkodó képesség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése óvodapedagógiai eszközökkel. 

 Képességeik fejlesztése: vizuális, akusztikus, taktilis, motoros és nyelvi, 

gyógypedagógiai eszközökkel. 

 A hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

  A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

 A funkciók egyensúlyának kialakítása. 

 Speciális segédeszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása. 

 Egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 A speciális fejlesztéshez szakemberek biztosítása. 
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A fejlesztésben résztvevők köre: 

A szülővel való szoros együttműködés kialakítására törekszünk a gyermekek fejlődése 

érdekében. 

 

Szakértői rehabilitációs bizottság:  

diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot végez és figyelemmel kíséri a gyermek 

fejlődését. 

Gyógypedagógus:  

értelmezi a szakvéleményt, elvégzi a rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést, javaslataival 

segíti az óvodapedagógusaink munkáját, közreműködik a szülővel. 

 

Óvodapedagógusaink:  

együttműködnek a szakemberekkel, javaslataikat beépítik a pedagógiai folyamatokba.  

A gyógypedagógusi, logopédusi, pszichológusi feladatokat a szakvéleményben javasolt 

időtartamnak megfelelően, megbízási szerződés alapján végzi a szakember. 

Óvodapedagógusaink a szakértői véleményben leírt fejlesztési területeknek megfelelően 

folyamatosan végzik fejlesztő tevékenységüket.  

Óvodánk arra törekszik, hogy biztosítsa a sérült gyermek részére a speciális fejlesztő 

eszközöket, az elfogadó környezetet és terhelhetőségüket a gyermekek állapotához, 

személyiségjegyeikhez igazítja. 

A fejlesztési folyamat megvalósításának dokumentumait: 

 Egyéni fejlesztési terv 

 Egyéni fejlesztési lap (A. Tü.356.r.sz. A. Tü. 357. r.sz.) 

 SNI gyermek Átadó lapja az általános iskola részére 

 

A szakértői vélemény alapján határozzuk meg a fejlesztés célját, az intézményi szintű 

feladatokat, a fejlesztésben résztvevők körét, a megvalósulás dokumentumait, illetve az 

óvodapedagógus, gyógypedagógus, egyéb segítő hálózat feladatait. 

 

Intézményünk befogadó szemlélete: 

Az integrációt az egész nevelő testületünk fölvállalta, melyet a teljes alkalmazotti kör is 

támogat. Valamennyi tagintézményünk Helyi Pedagógiai Programjába integrált tartalommal 

épül be a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek inkluzív befogadó nevelésének cél, feladat és 

tevékenység rendszere.  
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Az integrálhatóság minden esetben fontos döntést igényel, melynél figyelembe vesszük az 

összes körülményt, az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményének 

figyelembevételével – minden esetben egyéni fejlesztési kereteket határozunk meg.  Kiemelt 

gondot fordítunk arra, hogy az SNI gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdésére.  

Az óvoda vezetősége támogatja az óvodapedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő 

szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.  

 

Sikerkritériumnak tekintjük: 

A gyermek beilleszkedési, a foglalkozásokhoz való egyenlő hozzáférés, valamint az 

önmagához mért fejlődés fokát/szintjét. 

A sikerkritérium eredményességét szolgálják:  

 az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet 

és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, a 

módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást 

jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz.  

 elfogadó, toleráns, empatikus, hiteles magas szintű pedagógiai és pszichológiai 

ismeretekkel és képességekkel rendelkező óvodapedagógus, aki:  

 Az óvodai nevelésbe már szakértői véleménnyel érkező gyermekek megismerése 

 A sajátos nevelési igényre utaló jelek tapasztalásának jelzése az óvodavezető felé, 

az óvodába szakértői vélemény nélkül bekerülő gyermek esetében.  

 Az észlelt probléma megbeszélése a szülőkkel. 

 A szülőkkel együttműködve törekedjen arra, hogy a gyermek szakértői vizsgálata 

megtörténjen. 

 Amennyiben szükséges az óvodavezető közreműködésével szakember bevonása a 

gyermek fejlesztésébe. 

 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz, 

 a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, 

az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja 
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 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,  

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez, 

 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 

 A gyermek SNI típusához igazolód szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus az együttműködés során:  

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását 

 Javaslatot tesz gyógypedagógiai-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, 

a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

 Segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, 

tájékoztat a beszerzés lehetőségéről, 

 Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszik a gyermekkel 

foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 Segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában  

 Kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával, 

 Rész vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

 Részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.  

Segítő kapcsolatrendszerünk – a Helyi Pedagógiai Program kapcsolatrendszere – 

fejezetében található, ezen túlmenően: a TÁMOP -3.4.2. A/11-2.A/11-2-2012-0012. 

pályázat megvalósítása során megalapozott szakmai-módszertani kapcsolat további 

fenntartása az Éltes Mátyás EGYMI Miskolc Szeles u. 65. 

Fogalom magyarázat: 

Habilitáció és rehabilitáció fogalma: 

Habilitáció: beillesztés 

 Ha sérülés veleszületett vagy kora gyermekkorban elszenvedett károsodás. 

következménye 

 Nem beszélhetünk korábbi jobb helyzetről, amit szeretnénk visszaállítani. 

Rehabilitáció: visszahelyezés 

 Az adott helyzet jobbítására való törekvés.  
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 Egy megelőző feltételezetten jobb helyzet, állapot elérésére törekvés. 

Melléklet:  

1. TÁMOP-3.4.2. A/11-2-2012-0012 „Egyedül nem megy./?”, avagy összefogással a sajátos 

nevelési igényű gyermekekért pályázati projektben kidolgozott: 

2.1. Egyéni Átvezetési Program 

2. 2. Innováció adaptálása – 2013.08.31-én folyamatban lévő pályázati feladat 

 

1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás 

keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. 

A jelentősen eltérő kóreredet – végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett 

végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-

rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 

kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák – és károsodás miatt a 

mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott) 

gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok 

csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, 

megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb 

megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás 

alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő 

mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai 

eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait, valamint a 

mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták 

rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok 

figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

–Mozgásfejlesztés 
Óvodáskorban előtérbe kerül az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók 

segítése, a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások 

célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel. A 

mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást, 

helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is. 
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–Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése 
A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges 

az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A 

sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. 

inkontinencia kérdésének megoldásában 

–Játéktevékenység 
A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan testtartása, 

a helyzet- és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás terén fellépő 

nehézségek stb. Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a játéktevékenység 

egészének, esetleg egyes részeinek adaptálására. Az egyes tevékenységek során fontos a 

mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása. 

–Nyelvifejlesztés 
A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A 

szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja 

versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális 

kommunikációra, légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is 

előfordulhat. Emiatt fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és 

kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési 

célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködésre. 

–Éneklés, zenei nevelés 

Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó 

érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet 

az eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így 

a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen 

befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, 

fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet 

speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált 

eszközök (hangszerek) használata. 

–Rajzolás, kézügyesség fejlesztése 
Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya 

stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek 

segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások 

leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a 

finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése. 

Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses 

ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő 

tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb 

ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb, 

mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési 

területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb. 
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A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon 

kívül még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés – is nehezíti a fejlesztés 

lehetőségét. Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló 

fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek egyénre szabott kombinációival történik. 

 

2. A látássérült gyermek 

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 

szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. 

Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és 

gyengénlátók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség 

mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a 

látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni 

kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák 

megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 

rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a játék, 

ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-

érzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Mozgásnevelésükben 

kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás 

megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei 

nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást. 

Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A 

környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás 

támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál – színek helyett – 

elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A környezet kialakításakor tapintható 

jelzések alkalmazása, a bútorok lehetőség szerinti állandó rendje javasolt. A számélmények 

kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, 

az óvodai foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a 

Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását készíti elő. 
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b) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik szerint 

vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. 

A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, színeket 

felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de 

nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem. 

Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. 

A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének 

elveivel [2.2. c) pont]. 

c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 

tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják 

azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján 

történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor 

kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes 

testtartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni 

megvilágítás) biztosítása. 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 

Területei: 

– Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 

– A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

– Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

– A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

– A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében egyaránt. 

Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

– A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 

– A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 
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d) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a 

fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően 

egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban 

valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb 

fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is lehet eredménye 

3. A hallássérült gyermek 

A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült 

– nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy 

ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben 

képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben – 

teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt 

korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében 

módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik. A 

legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás együttes 

megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők. 

A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás 

és a hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség 

eredményeként a gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket) 

kisgyermek érzékeli a hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának 

felismerésére. A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan 

tudatos hangadásra képessé válik. Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, elhangzanak 

az első szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli. 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik 

nagy része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt. 

Bár a hallássérült szülő hallássérült gyermekére az adott intézmény helyi tantervében, 

pedagógiai programjában előírt kommunikációs forma (beszéd, gesztus) vonatkozik, kívánatos, 

hogy a (gyógy)pedagógus oly mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy azt 

szükség esetén fel tudja használni a gyermekekkel való kommunikációban és a hallássérült 

szülőkkel való érintkezésben. 

A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 

cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor 

kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló 

társaikkal együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 
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A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és 

audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába 

lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 

hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 

befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet 

korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 

hallássérült gyermekeket. 

A fejlesztés feladatai: 

a) A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért 

hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a nyelvi 

kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív 

használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció. 

Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek 

hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait. 

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni. 

Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 

fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget. 

Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében. 

A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány szó, 

rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket. 

b) A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB 

közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti 

hallásveszteséget mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a 

környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, 

általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), esetenként azonban csak speciális 

segítséggel indul meg. 

A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 

megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a 

beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a 

beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek 

különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 
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A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség 

esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata, 

valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép hallás mérhető. 

Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával történik. 

Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók 

beszédfejlődésével. 

Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától. a család aktív 

együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai 

habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal 

párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb 

szintű elsajátítását. 

Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda, szükség 

esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges – a 

pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk valamint a családi 

háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai megsegítés. 

d) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a 

pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük való 

foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai 

módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket 

eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani. 

4. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, 

amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség 

szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre kötelezett 

– és a komplex – gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi – vizsgálat diagnózisa 

alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban 

az esetben lehet szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget a gyermek 

vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés 

mellett éri el. 
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5. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort 

megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett 

és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség 

elérését. 

Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, előfordulhatnak 

sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok esetben a 

kommunikáció súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet és a 

kitartás. 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a 

gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés 

kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

a) az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a szóbeli 

kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök alkalmazásával történő 

fejlesztésére, 

c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

d) a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

e) az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal kísért, 

egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 

A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció 

fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés 

fejlesztésére. 

6. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban 

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 

akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros 

vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú 

diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, 
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orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és 

viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak 

minősít. 

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés 

és észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, 

összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a 

beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző 

kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet 

zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg. 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 

nehezítik a gyermek beilleszkedését. 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 

kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és 

módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés 

keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. A 

gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a 

szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az 

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg. 
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7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó 

kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum zavarral 

küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban 

való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a 

rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen 

képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, 

hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel 

együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen 

befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas 

viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és 

szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul 

ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, 

hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé 

tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a 

beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások 

érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. 

Ennek eredményeként a nembeszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális 

szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen 

használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociális 

interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel 

használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében 

az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 

korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 

elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai 

nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel 

való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a természetes 

élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben 

pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni 

felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési 

helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai 

környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő 

asszisztens jelenléte szükséges. 
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8. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképesség-

zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál 

nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat. 

Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a 

tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a 

sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési 

folyamatot késleltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági 

véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti 

korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával. 

A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen. További feladat 

megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés 

kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 

erre alapozva kell meghatározni. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét megállapító, 

komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben foglaltak alapján 

történik. 
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3.sz. Melléklet 

 

Tehetséggondozó Program 
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Tehetséggondozó program 

 

Tehetséggondozó Programunk alapja:  

Nemzeti Tehetség Program – a 126/2008. (XII.4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program 

elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi 

Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről 1. számú melléklete  

 

I. Helyzetelemzés  

 

(Az intézmény tárgyi és személyi feltételeit lásd! Ezen Helyi Óvodai Pedagógiai Program Bevezető fejezetében!)  

 

1. A tehetségek segítésének intézményi hagyományai  

 

Helyi Pedagógiai Programunk: cél, - feladat, - tevékenység és kapcsolatrendszerébe kiemelt szerepet kap a 

gyermekek sokoldalú, komplex személyiségfejlesztése, a gyermekek erősségeinek és gyenge pontjainak 

feltárását követő differenciált fejlesztés.  

Konkrét tehetségsegítő munkánk: 

 A 2011. augusztus 31-ig Székhely intézményként funkcionált Vasgyári Óvodában (melyet 2012. 

szeptember 01-el a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet tart fenn): az Országos Integrációs Hálózat 

támogatásával három évig vett részt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodafejlesztése c. 

pályázaton, mely nagymértékű lehetőséget (személyi és tárgyi feltételek) biztosított a tehetséggondozó 

feladatok ellátásához. A megszerzett tárgyi feltételek jelenleg nem gazdagítják eszköztárunkat, azonban 

a továbbképzéseken megszerzett szakmai kompetenciák beépülnek nevelőtestületünk szakmai 

kultúrájába.  

 A Batsányi úti Székhely intézményben egy ideig az az óvoda alapítványa, majd az adódó pályázati 

támogatások segíti tehetséggondozó munkánkat.  

 A Mesevár Tagóvodában az óvoda alapítványa nyújt lehetőséget a tehetséggondozó munka tárgyi és 

személyi feltételeinek folyamatos javításához 

 A Szlovák Nemzetiségi Tagóvodában a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos támogatása 

biztosítja a tehetséggondozás feltételeit.  

 

2. A tehetségsegítés jelenlegi helyzete 

 

 

Kérdéskör 

 

Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

 

A tehetségsegítés 

hagyományai és 

értékei  

Helyi Nevelési rendszerünk sajátos 

tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a 

feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a 

szabad játékot és az óvodapedagógus által 

felajánlott tevékenységek választási lehetőségeit. Ez 

a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket és 

integrálja a fejlesztés tartalmát. 

Intézményünk „Fejlődés nyomon követési 

rendszere”-ben a „kreativitás” jellemzői 

kidolgozott, ennek alapján tudatos tehetségsegítő 

munka valósul meg az intézményben.  

Tehetségmodellel nem rendelkezünk, 

tehetséggondozó rendszerünk kidolgozatlan   

 

A tehetségsegítést 

befolyásoló 

környezet  

Biztonságot nyújtó, élmény dús, gyermekbarát, 

sokféle tevékenységi lehetőséget biztosító óvodai 

tárgyi környezet - tevékenységközpont-rendszer 

működtetése. 

A szülők felelőssége gyermekük 

tehetségfejlesztésében 

 

 Tehetséggondozás iránt elkötelezett nevelőtestület. A tehetséggondozó munkához 

nélkülözhetetlen elméleti alapok hiánya  
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Kérdéskör 

 

Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

A tehetségsegítők 

felkészültsége  

Sokszínű, magas színvonalú szakmai kompetenciák 

a komplex személyiségfejlesztés terén.  

Szakirányú végzettségek: Anyanyelvi fejlesztő, 

Mozgásfejlesztő, Zene óvoda, Mérés-értékelés, 

inkluzív pedagógia 

Tanfolyami végzettségek: játék, gyermek 

megismerési technikák, differenciált fejlesztés, 

mozgásfejlesztés, drámapedagógia, matematikai-

logikai (Okos-kocka), anyanyelvi fejlesztő.  

 

 

 

 

A tehetségsegítés 

szervezetrendszere  

A tehetséggondozó óvodai munka iránt elkötelezett 

intézmény vezetés.  

Az óvoda-iskola átmeneti program keretében a 

tehetséges gyermekek megfelelő iskolába való 

irányítása, után – követése. 

Civil szervezetekkel, intézményekkel való tervszerű 

kapcsolat: Diósgyőri Kézműves Ház, Miskolci 

Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom 

Bábszínház, Komlóstetői Kerékpár Egyesület. 

Teljesítménymotivációs pályázaton kiváló 

minősítés 

Jelenleg működő tehetségsegítő műhelyeink:  

Batsányi Óvodában: „Aprók tánca”, „Varázskuckó” 

vizuális, „Idegen nyelvi 

Mesevár Tagóvoda: Zenei, Mozgás fejlesztő, 

Idegen nyelvi 

Szeder úti: Mozgás, Idegennyelv, Barkács  

 

Tehetséggondozói Programunk hiánya – 

ezen belül a szervezeti felépítés. 

Tehetségpontokhoz való csatlakozás hiánya  

Tehetségsegítő 

programok 

forrásai  

Az intézmény pályázati aktivitása  

Intézményi Alapítványi támogatás  

Miskolc városát kizárták a Halmozottan 

Hátrányos Helyzetű gyermekek támogatási 

rendszeréből 

 

 

 

 
3. A tehetségsegítésben rejlő lehetőségek  

 

Tehetséggondozó programunk eredményes és hatékony megvalósítása érdekében:  

 

 Nevelőtestület szakmai kompetenciáinak megalapozása, folyamatos fejlesztése 

 A tehetségsegítést befolyásoló óvodai környezet fenntartásához aktív pályázati munka, 

együttműködések feltárása, bővítése, fenntartása a civil szférával  

 Intenzív együttműködés a Tehetségpontok intézményeivel – hálózatba való belépés  

 Aktív szerepvállalás az Országos Óvodai Tehetséggondozó munkában  

 Intézményi Minőségirányítási rendszerünk eszközrendszerén belül a folyamatos 

tehetséggondozó munkafejlesztés 
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II. Általános alapelveink a Nemzeti Tehetségprogram alapelveinek megfelelően: 

 

1. Hosszú távú szemlélet elve 

Tehetséggondozó Programunk a Nemzeti Tehetségprogramra épülve, ennek megfelelve hosszú távra, 

2028-ig szól.  

2. Az értékőrzés elve  

Tehetséggondozó programunk szervesen épül be a Helyi Óvodai Pedagógiai Programunkba, amely 

magyar óvodapedagógiai értékrendszerét tiszteletben tartva, az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjára épül.  Szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével támogatjuk minden gyermek 

személyiségének kibontakozását, melynek jellemzője az egyéni bánásmód, a gyermeki igények 

kielégítése, differenciáló módszerek alkalmazása, a gyerekek önállóságát, aktivitását ösztönző 

együttműködés. 

3. A sokszínűség elve   

„ A tehetség rendkívül sokrétű, így fejlesztése változatos programokat igényel…” (Nemzeti Tehetség 

Program - Általános alapelvek 2.3.) A sokszínűség adódik óvodásaink életkorából, kulturális, társadalmi 

hátteréből, kivételes képességeitől, motivációjának mértékétől.  

4. Az esélyteremtés elve 

Óvodánk tehetséggondozó programjába teljes körűen bevonjuk óvodásainkat, melynek garanciáját 

tehetségazonosító, - tehetségbeválogatási és a tehetséggondozó műhelyek működési rendszere adja meg. 

5. Folyamatosság és átjárhatóság elve: 

Az 5-6-7 gyerekeket tehetségbeválogatásukat követően, tehetségígéretüknek megfelelően, egy nevelési 

éven tartó folyamatos műhelymunkába vonjuk be 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy amennyiben a tehetségbeválogatás azt igazolja egy-egy gyermek 

több tehetséggondozó műhely tevékenységébe is bekapcsolódhasson, továbbá, hogy az egyik 

tehetségsegítő programból a másikba való átkerülés biztosított legyen. 

Után követési tevékenységünk biztosítja, hogy az óvoda-iskola átmenet időszakában a tehetséggondozási 

folyamata zökkenőmentes legyen  

6. A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elve  

Tehetségazonosító rendszerünk működtetésével garantáljuk, hogy valamennyi óvodás gyermekünk 

tehetségazonosítása megtörténik, ezt követően az erős oldalának megfelelő tehetséggondozó műhelyben 

(műhelyekben) gondozzuk tehetségét.  

7. Hatékonyság, fokozatosság elve 

A tehetséggondozó programok működtetése során – az egyes műhelymunkát követően hatékonyság-mérő 

lap félévi összegző eredményére épülve lehetőséget biztosítunk a gyermek fejlődési szintjének megfelelő 

intenzívebb programra, alul teljesítés esetén a programból való kikerülésre, ezzel egy időben más 

programba való bekerülésre.  

A tehetségprogramok eredményes és hatékony működtetése érdekében érvényesítjük a P-D-C-A → S-D-

C-A ciklust.  

8. Felelősség és társadalmi felelősségvállalás elve 

A tehetséggondozó programunkba bevont gyermekek szüleiben tudatosítjuk, hogy „a tehetség olyan 

adottság, adomány, amely hordozójának fokozott felelősségét igényli…”. A szülőnek nagyon nagy 

felelőssége van abban, gyermeke számára biztosítsa az óvodában feltárt tehetségterület kibontakozását.  

Óvodás gyermekeink tehetséggondozásával kapcsolatos feladatait csakis a nevelőtestületünk 

óvodapedagógusai láthatják el.  

Nevelőtestületünk felelősséggel végzi az óvoda-iskola átmenet folyamatában a gyermekek után 

követését.  

9. A tehetségsegítők megbecsülésének elve 

Az óvoda vezetősége minden lehetőséget kiaknáz annak érdekében, hogy a tehetségsegítő 

óvodapedagógusok ne égjenek ki, munkájuk elismerést nyerjen. 

Az intézményi teljesítményértékelési rendszerébe beépül a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

értékelése. 

10. A fenntarthatóság és társadalmi támogatottság elve  

Tehetséggondozó programunk fenntarthatósága érdekében intenzív pályázati munkát folytatunk, 

bekapcsolódunk, és aktívan részt veszünk a tehetségpontok szakmai életében.  
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III. Tehetséggondozó Programunk Céljai:   

 

Stratégiai cél:  

A tehetségígéretek képességeinek kibontakoztatása, személyiségfejlesztése, a gyermek tehetségígéretének 

megfelelő általános iskolába való juttatása 

 

Átfogó célkitűzés:  

A tehetségígéretek beazonosítása, a feltárt tehetségígéreteknek megfelelő tehetséggondozó programok 

működtetése, a gyermek tehetségígéretének megfelelő általános iskolába való juttatása. 

 

Specifikus célkitűzések: 

 A tehetségígéretek megtalálása, komplex tehetségfejlesztő programok keretén belül képességeik 

fejlesztése, személyiségük formálása. 

 A Hátrányos Helyzetű/Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a 

tehetséggondozó programunk rendszerével  

 A tehetséggondozó pedagógusok szakmai kompetenciának folyamatos fejlesztése 

 A tehetségpontokon keresztüli tehetséggondozó munka fejlesztése  

 A tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítsége és kibontakoztatása 

 A szülők tehetségfejlesztési, tehetséggondozási attitűdjének növelése 

 A tehetségígéretek utánkövetés, tehetségígéretének megfelelő általános iskolába való javaslat.  

 

IV. Tehetséggondozó Programunk Feladatai: 

 

1. A tehetség ígéretek erős oldalának fejlesztése 

- Integráló tehetséggondozás: a tehetségígéretek egész személyiségének komplex fejlesztésére  

(képességek mellett a személyiség tényezők formálása) irányuló óvodapedagógiai folyamat. A 

tehetségígéretek saját csoportjukban élik óvodás életüket 

- Az óvodapedagógus a differenciálás eszközrendszerével segíti a tehetség fejlesztését 

- Gazdagító műhelyfoglalkozások: a tehetségígéretek speciális érdeklődésére építő gazdagító 

műhelyfoglalkozások a tehetségazonosítás eredményének megfelelő témákban. A tehetséggondozó 

műhelyek nevelési évre szóló időtartama: 40-60óra.  

Nevelőtestületünk szakmai kompetenciái az alábbi tehetségterületeknek megfelelő tehetségműhelyek 

működését teszi lehetővé:  

1. Logikai – matematikai   

2. Természeti  

3. Nyelvi 

4. Testi-kinesztikus 

5. Térbeli-vizuális 

6. Zenei 

7. Interperszonális  

8. Intraperszonális 

Megjegyzés: Az interperszonális és intraperszonális nem önálló tehetségműhelyként jelenik meg, 

hanem az első 6. pontban felsoroltakhoz illeszkedik.  

- Azokat a speciális irányú többleteket kapják meg a tehetségígéretek, amelyre képességeik és 

érdeklődésük miatt vágynak. Olyan szegregált közösségbe kerülnek, ahol a hozzájuk hasonló 

gyerekek között – a gyermekközösség erősebb és motiváló hatású többlettudással, többlet 

tapasztalattal rendelkezik. 

 

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge oldalak erősítése 

Olyan hiányosságok, amelyek megnehezítik, vagy teljes mértékben megakadályozzák a tehetség 

fejlődését, ezek diagnosztizálását követően szükséges a megfelelő szakemberrel a hiány pótlása, 

fejlesztése  
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3. Megfelelő „műhely” légkör biztosítása  

-      Elfogadó, élmény dús, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése 

- A tehetségígéretek számára kiegyensúlyozott társas kapcsolatok biztosítása 

- Óvodapedagógusok, Fejlesztő szakemberek szakértelme, szakmai többlettudása egymás jól 

kiegészítve a tehetségígéretek gondozásának szolgálatában áll 

 

4. Szabadidős, lazító programok biztosítása, amelyek biztosítják a feltöltődést a tehetségígéretek számára. 

 

 

 

 

 

 

V. Óvodánk Tehetségmodellje 

 

Óvodánk tehetségprogramja Mönks-Renzulli komplex tehetség-modelljére épül.  

 

                  Mönks-Renzulli komplex tehetség-modellje 

 
Intézményünk tehetséggondozó modelljének azért választottuk Mönks-Renzulli komplex tehetség-

modelljét, mert Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk pedagógiai rendszerével teljes mértékben koherens.  

Ez a modell egy összetett tehetségkoncepciót jelent, amely tartalmazza a kreativitást és intelligenciát is a tehetség 

meghatározásában, kiegészítve a feladat iránti elkötelezettséggel, azaz a motivációval. Mönks tehetség-fogalma: 

„ A tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek az egészséges fejlődéséhez 

megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség (család, iskola, társak).” Tehetségazonosító, 

tehetségbeválogatási, hatékonysági – rendszerünk is ezt méri, vizsgálja.  

Az óvodában tehetségígéretekről beszélhetünk. Minden óvodás gyermek potenciális tehetség.  
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VI. Tehetséggondozás folyamata óvodánkban: 

Tervezett tevékenység/ 

cselekvés  

Résztvevők 

meghatározása  

Felelős  Határidő  Dokumentum  Elvárt eredmény  

 

Óvodai Tehetséggondozó 

Program kidolgozása, 

beépítése a Helyi Óvodai 

Pedagógiai Programba, 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatba, Intézményi 

Minőségirányítási 

Programba  

 

Teljes 

nevelőtestület  

In
té

zm
én

y
v

ez
et

ő
 

 

2022. 

február 28.  

 

Helyi Óvodai Nevelési 

Program 

„Tehetséggondozó 

Program”;  

SZMSZ: 

Tehetséggondozó 

Műhely szervezeti 

működésének 

szabályozása;  

IMIP: Minőségcélok, 

Értékelés, Önértékelés, 

Teljesítményértékelési 

rendszer  

Határidőre elkészül az 

intézményi Tehetséggondozó 

Program, beépül a működést 

szabályozó 

dokumentumokba: Helyi 

Óvodai Nevelési Program, 

SZMSZ, IMIP. 

Megfelelő szakmai alap az 

intézményi Tehetséggondozó 

Program eredményes és 

sikeres megvalósításához. 

Hosszú távú szemlélet elve 

érvényesül   

Egyéni tehetséggondozás, 

folyamatos megfigyelés a  

„Tehetségazonosítás 

eljárásrend”-jében 

meghatározott 

szempontrendszer alapján: 

Motiváció, Kreativitás, 

Kivételes képességek  

Teljes 

nevelőtestület;  

3-5 éves 

gyermekek és 

szüleik;  

Tag-

óvoda 

vezetők  

Az adott 

nevelési 

évben 

folyamatos  

A Gyermeki Fejlődés 

Nyomon követési 

rendszere és azon belül 

Gyermeki 

tehetségazonosító lap 

Óvodásaink teljes körében 

megvalósul a 

tehetséggondozás. 

Érvényesül az értékőrzés, 

sokszínűség és esélyteremtés 

elve.  

 

Tehetségazonosítás az 

intézményi 

„Tehetségazonosítási 

eljárásrend” alapján  

Teljes 

nevelőtestület;   

5 éves korú óvodás 

gyermekek;  

Tagóvod

a-vezető  

Minden 

nevelési év 

04. 01-től 

04.30-ig 

A Gyermeki Fejlődés 

Nyomon követési 

rendszerén belül 

Gyermeki 

tehetségazonosító lap 

Az iskolába lépést megelőző 

nevelési évben a leendő első 

osztályos gyermekek teljes 

körében megtörténik a 

tehetségazonosítás 

Érvényesül az értékőrzés, 

sokszínűség és esélyteremtés 

elve.  

Tehetség-beazonosítása az 

intézményi 

„Tehetségbeazonosítási 

eljárásrend” alapján  

Teljes 

nevelőtestület; 

A következő 

nevelési évben 

iskolába induló 

gyermekek és 

szüleik teljes köre;  

Tagóvod

a- 

Vezetők  

Minden 

nevelési  

Év  

05.01-től 

05.15-ig  

Gyermekenkénti 

Tehetségbeazonosítási 

lap 

Meghatározásra kerül az 

indítandó Tehetségműhelyek 

típusa, száma, óraszáma. 

A kiválasztás-kiválasztódás 

és önfejlesztés elve 

érvényesül.  

Éves Intézményi 

Tehetséggondozó 

Munkaterv elkészítése, 

melyben pontos 

meghatározásra kerül az 

indítandó műhelyek típusa, 

száma, a műhelyekben 

résztvevők szervezeti 

struktúrája. 

Teljes nevelő- 

Testület  

Intézmén

yvezető  

Adott 

nevelési év 

08.31. 

Intézményi 

Tehetséggondozó 

Munkaterv  

Az adott nevelési évben 

pontos szabályozásra kerül 

az intézmény 

tehetséggondozó munka: 

indítandó tehetségműhelyek 

típusa, száma, időtartama, 

működésük rendje, a 

tehetséggondozásba bevont 

kapcsolati rendszer, a 

nevelőtestület szakmai 

kompetenciára vonatkozó 

fejlesztési terv. 

Érvényesül az értékőrzés, 

sokszínűség, folyamatosság 

és esélyteremtés elve.  

Tehetséggondozó Műhelyek 

Programjának és Működési 

rendjének kidolgozása  

Tehetségműhelybe

n részt vevő 

pedagógusok  

Tehetség

műhe- 

lyek 

vezetői  

Adott 

nevelési év 

08.31.  

Tehetségműhelyek 

programja  

Tehetségműhelyenként 

pontos meghatározásra kerül 

a műhely(-ek) célja, feladata, 

tevékenysége, személyi és 
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Tervezett tevékenység/ 

cselekvés  

Résztvevők 

meghatározása  

Felelős  Határidő  Dokumentum  Elvárt eredmény  

tárgyi feltételei, az elvárt 

eredmények.  

Érvényesül az értékőrzés, 

sokszínűség, folyamatosság 

és esélyteremtés elve. 

 

Tehetségműhelyek 

Programjának folyamatos 

megvalósítása. 

Tehetségműhelybe

n részt vevő 

pedagógusok, 

külső szakmai 

segítők;  

A bevont 

gyermekek és 

szüleik  

Tehetség

- 

Műhe- 

lyek 

vezetői  

Az adott 

nevelési 

évben 

folyamatos  

Tehetségműhelyek 

programja 

Tervszerű műhelymunka 

valósul meg, melyben a 

tehetség ígéretes gyermekek 

komplex 

személyiségfejlesztése 

differenciált módszerrel 

történik  

Érvényesül az értékőrzés, 

sokszínűség, folyamatosság 

és esélyteremtés elve. 

 

Tehetségműhelyek 

munkájának hatásvizsgálata  

Tehetségműhelyek 

programját 

megvalósító 

pedagógusok,  

Értékelő team  

Tehetség

műhely 

értékelőj

e, team 

vezetője  

Az adott nevelési évben,   

Tehetségműhelyenként 

Műhelyfoglalkozásokat követő 

gyermeki fejlődés hatásvizsgálati lapja; 

Félévente (01.30. és 06.15.):   

Összegző gyermeki hatásvizsgálati lap;  

A Tehetségműhely programját 

megvalósító óvodapedagógus 

önértékelése 

A Hatékonyság és 

fokozatosság elvének 

megfelelően fejlődik a 

műhely munka: PDCA-

SDCA ciklus érvényesül  

Folyamatosság, 

átjárhatóság, hatékonyság, 

fokozatosság alapelve 

érvényesül. 

 

A nevelőtestület szakmai 

tehetséggondozással 

kapcsolatos 

kompetenciáinak fejlesztése  

Nevelőtestület  Intézmén

yvezető  

Adott 

nevelési 

Évben 

folyamatos  

Éves Intézményi 

Tehetséggondozó 

Munkaterv  

A tehetséggondozó 

munkához szükséges 

módszertár bővül.  

 

Sokszínűség, értékőrzés elve 

érvényesül  

 

Szülők tájékoztatása a 

tehetséggondozó munkáról  

Tehetség-gondozó 

óvodapedagógusok 

Szülők  

Tehetség

-

műhelye

k vezetői  

Tehetség-

műhely 

programján

ak 

megfelelve 

Tehetséggondozó 

Műhely nevelési évre 

szóló programja  

A szülőkben kialakul 

gyermekük 

tehetséggondozásához 

szükséges felelősség. 

Felelősség és társadalmi 

felelősség elve érvényesül 

 

 

Az óvodai Tehetséggondozó 

munkában részt vevő 

intézményekkel, 

szervezetekkel való 

folyamatos kapcsolattartás  

 

Tehetséggondozó 

műhelyek 

pedagógusai;  

A bevont 

gyermekek szülei  

 

Intézmén

yvezető  

 

Adott 

nevelési 

évben 

folyamatos 

 

Tehetséggondozói 

kapcsolat - háló rendje;  

A kapcsolat 

működtetése során 

keletkezett 

dokumentumok  

 

Bekapcsolódunk a területi, 

régiós és országos 

tehetségfejlesztő munkába. 

A tehetség ígéretek a tehetség 

típusuknak megfelelő 

általános iskolába mennek.  

Érvényesül a fenntarthatóság 

és társadalmi támogatottság 

elve. 

 

 

Intézményi tehetségprogram 

éves hatásvizsgálata  

Tehetséggondozó 

programban 

résztvevők teljes 

köre  

Intézmén

yvezető  

Adott 

nevelési év 

06.15-

07.31. 

Tehetség műhelyek év 

végi hatásvizsgálatának 

eredménye 

Az intézményi 

tehetségmodellnek megfelelő 

hatásvizsgálat eredményeire 

épülve meghatározásra 
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Tervezett tevékenység/ 

cselekvés  

Résztvevők 

meghatározása  

Felelős  Határidő  Dokumentum  Elvárt eredmény  

Intézményi szintű 

hatásvizsgálat 

eredménye az 

eljárásrendben 

meghatározott 

szempontok alapján  

kerülnek az elért eredmények 

és a következő nevelés év 

fejlesztendő területei. 

A tehetségsegítő 

munkatársak 

megbecsülésének és a 

fenntarthatóság elve 

érvényesül. 

Tehetséggondozó Program 

eredményeinek 

kommunikálása, publikálása  

Tehetség-

műhelyekben részt 

vevő pedagógusok  

Tehetség

- 

Műhelye

k vezetői  

Adott 

nevelési 

évben 

folyamatos  

A Tehetségprogram 

Kommunikálásának 

eljárásrendje 

A kommunikálás során 

keletkezett 

dokumentumok  

A közvetlen és közvetett 

társadalmi környezet hiteles 

képet kap Tehetséggondozó 

munkánkról. 

Érvényesül a fenntarthatóság 

és társadalmi támogatottság 

elve. 

Az iskolába menő tehetség 

ígéretek után követése  

Az iskolába menő 

gyermekek 

óvodapedagógusai 

Intézmén

yvezető  

Minden 

nevelési év 

09.01-

12.31.  

A tehetség ígéretek után 

követésének 

eljárásrendje, az után 

követés során 

keletkezett egyéb 

dokumentumok  

Tehetség ígéreteink a 

megfelelő általános 

iskolában kezdik meg 

tanulmányaikat, ahol 

tehetséggondozásuk tovább 

folytatódik.  

Érvényesül a fenntarthatóság 

és társadalmi támogatottság 

elve. 

 

VII. A Tehetséggondozó Program feltétel rendszere 

 

Személyi feltételek:  

- Az adott nevelési évben indított Tehetségműhelyek vezetői 

- Tehetségműhely programját megvalósító óvodapedagógusok  

- Tehetségműhely mérési team 

- Külső tanácsadó, monitoring (nem kötelező jelleggel)  

A Tehetségműhelyekben részt vevő pedagógusok hatás és feladatköre az adott nevelési évben indított 

Tehetségműhely (-ek) Programjában kerül pontos meghatározásra.  

 

Tárgyi feltételek:  

Az adott nevelési évben induló Tehetségműhely Programjában kerül pontos meghatározásra  

 

VIII. A Tehetséggondozó Program dokumentációs rendszere 

 

1. Nevelési évre szóló intézményi Tehetséggondozó Munkaterv szempontrendszere 

2. Tehetségazonosítás eljárásrendje  

3. Tehetségazonosítás eljárásrendje 

4. Tehetséggondozó Műhelyek Programja  

5. Tehetséggondozó Műhelyek hatásvizsgálatának eljárásrendje 

6. Intézményi Tehetséggondozó munka hatásvizsgálatának eljárásrendje 

7. Intézményi Tehetséggondozó munka nevelési év végi értékelése, fejlesztési területek meghatározása 

8. Tehetséggondozói kapcsolat-háló rendje  

9. A Tehetséggondozó Program kommunikálásának eljárásrendje 

10. A Tehetséggondozó Program Fenntarthatóságát biztosító eljárásrendje  

11. Tehetségígéretek után követési rendszerének eljárásrendje  

12. A Tehetséggondozó Program Legitimációs eljárásrendje – a 2013.09.01-től hatályos Helyi Pedagógiai 

Programjának legitimációjával együtt koherens 
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4. sz. Melléklet 

 

OM azonosító: 028572 

 

Gyermekek fejlődésének nyomon követési dokumentumai 
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Anamnézis 

A gyermek neve:………………………………………………….bece neve:…………………. 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 

Lakcím:……………………………………………………………telefon:……………………. 

Apa neve:…………………………………. Foglalkozása:……………………………………. 

Anya leánykori neve:……………………………………Foglalkozása:……………………….. 

Testvérek neve, kora……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A gyermek egészségügyi állapota. / betegségei, gyógyszerérzékenység, allergia, születésekor 

fejlődése során fellépett problémák/ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Legkedvesebb játéka, kedvenc tevékenysége otthon: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

Kedvenc étele: …………………………………………………………………………………. 

Amit nem szeret, sohasem eszi meg: ………………………………………………………….. 

A szülő kérése az óvónők felé, egyéb közölni való a gyermekéről: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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A szülő mivel tudná támogatni az óvodai munkát: / társadalmi munka, eszköz készítés, varrás, 

foglalkozások előkészítése, segítése, séták rendezvények alkalmával kíséret , stb.: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

A  g y e r m e k  f e j l ő d é s é n e k  n y o m o n  k ö v e t é s e  2 , 5  - 3 - 7  é v e s  k o r b a n  

 

 

 

A gyermek neve: 

Születési ideje: 

Óvodai felvételének ideje: 

 

 

Tartalom:  

 
1. A testi fejlődés adatai 

 

2. A befogadási idő tapasztalatai 

 
3. A személyiség fejlődése: 

I. Szociális kompetenciák 

II. Személyes kompetenciák- mozgásfejlődés 

III. Kognitív kompetenciák 

IV. Speciális kompetenciák 

V. A fejlettség jellemzői az óvodáskor végére 

 

 

 

Értékelőlap Kitöltése: 

 

 

Jelölés        

 

A jelölés jelentése 

 

N nem tudja teljesíteni (életkorának nem megfelelően teljesít) 

S segítséggel tudja teljesíteni (életkorának megfelelően) 

I igen (életkorának megfelelően) 

NÉS Nem életkori sajátosság 

+ Életkorának elvárhatótól magasabb szinten teljesít 
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1. Testi fejlődés adatai 

 
 3-4 év 4-5 év 5-6 év 6-7 év 

szept. május szept. május szept. május szept. május 

Testmagasság          
(cm) 

 

 

       

Testsúly           
 (kg) 

 

 

       

Látás  
Ép/eltérés jelölése 

 

 

       

Hallás 
 Ép/eltérés jelölése  

 

 

       

Mozgás 
Ép/eltérés jelölése 

 

 

       

Beszéd 
Ép/eltérés jelölése 

 

 

       

Kezesség 
Jobb/bal/kialakulatlan 

 

        

Testi fejlődés zavara 
Ép/eltérés jelölése 

 

        

 

 
A gyermek egészségi állapotára vonatkozó megjegyzések:  
(Allergia, hosszabb betegségek, kórházi kezelések, balesetek, stb.) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. A befogadás időszakára vonatkozó feljegyzések 
Befogadás időintervalluma:_ _ _ _ _ _ _ _ -tól  _ _ _ _ -ig 

1. Szülőtől való elválás jellemzői 

 

 

 

 

 

2. Felnőttekhez fűződő érzelmi viszony 

 

 

 

 

 

3. Társaihoz fűződő érzelmi viszony 

 

 

 

 

 

4. Alapvető érzelmi állapot 

 

 

 

 

 

5. Szabályok, szokások elfogadása 
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6. Beilleszkedésének jellemzői 

 

 

 

 

 

 

7. Beszéde 

 

 

 

 

 

8. Mozgása 

 

 

 

 

 

9. Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I.Szociális kompetenciák 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 

Társaival elfogadó         
Felnőttekkel elfogadó         
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3. I.Szociális kompetenciák 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 
A csoport szabályrendszerét képes betartani         
Baráti kötődései vannak         
Kedves játékszerét kérésre átadja         
Játékát társaival összehangolja         
Játékban szerepeket vállal         
Játékban szerepeket eloszt         
Szabályjátékot szívesen játszik         
Udvariassági formákat használ kommunikációjában         
Munkajellegű feladatokat vállal          
Konfliktushelyzetet a szabályoknak megfelelően old meg         
Segít a társainak          
Segít a felnőtteknek         
A változásokat tolerálja         
Elfogadja az alternatívákat         
Kivárja a sorát         
Empatikus társaival szemben         
Megérti és elfogadja a másságot.         
Óvja a csoport tárgyait, eszközeit         
Elfogadja az adott tevékenység szerinti magatartásformát         
Az elvárt viselkedési formákat megfelelően alkalmazza         
Kompromisszum készsége megfelelő         
Korának megfelelően általánosan tájékozott környezetéről         
Ismeri a biztonságos közlekedés szabályait         
Megérti a potenciális veszélyhelyzeteket         
Használja az üdvözlési formákat         
Szükségleteit korának megfelelően képes késleltetni          
Segítséget szükség szerint kér         
Segítséget szükség szerint elfogad         
Feladatait korának megfelelő kitartással végzi         
Ismeri az ünnepeket, szokásokat         
Ismeretei vannak a felnőttek különböző tevékenységeiről           
Ismeri a hagyományokat, népszokásokat         
Örül a közösen végzett tevékenység sikerének         
Képes kívánságait, törekvéseit szükség szerint módosítani         
Ismeretei vannak a környezet védelmével kapcsolatban         
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Gyermek erősségei, fejlesztendő területek: 

 

3-4 éves I. félév 

 

 

 

 

 

3-4 éves II. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves I. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves II. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves I. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves II. félév 

 

 

 

 

 

6-7 éves I. félév 
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6-7 éves II. félév 

 

 

 

 

 

 

3.II. Személyes kompetenciák 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 
 

Képes a szülőtől elbúcsúzni         
A megkezdett tevékenységet befejezi a szülő érkezésekor         
Beszél a családjáról         
 Képes az önkiszolgálás teendőinek ellátására         
Ügyel önmaga gondozottságára, rendezettségére         
Ügyel környezete tisztaságára, rendezettségére         
Korának megfelelő segítséget igényelve öltözködik         
Önállóan étkezik, megfelelően használja az evőeszközöket         
Képes biológiai szükségletei önálló kielégítésére         
Képes magáévá tenni az óvodai napirendet         
Pozitív viszonyulás jellemzi          
Önmaga értékeinek megmutatására képes         
Tudja a teljes nevét         
Tudja lakcímét         
Tudja születési idejét, helyét         
Tudja szülei nevét         
Ismeri a családja tagjait, azok nevét         
Elfogadja a csoportban előforduló változásokat          
Viselkedését szándékosan irányítani képes         
Önértékelésre képes         
Képes biztonsággal mozonig társai között, önbizalommal 

rendelkezik 
        

Képes korának megfelelően elviselni a kudarcot         
Képes erőfeszítést igénylő helyzetek megoldására         
Képes tájékozódni a közösségben         
Kötődik társaihoz         
Kötődik a felnőttekhez         
A megkezdett tevékenységet befejezi         
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Gyermek erősségei, fejlesztendő területek: 

 

3-4 éves I. félév 

 

 

 

 

 

3-4 éves II. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves I. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves II. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves I. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves II. félév 

 

 

 

 

 

6-7 éves I. félév 
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6-7 éves II. félév 

 

 

 

 

 

 

Mozgásfejlődés 

 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 
 

Képes céltudatos nagymozgás végrehajtására         
Mozgástevékenységben kitartó         
Mozgásbiztonsága korának megfelelő         
Képes testrészeit megnevezni         
Képes testrészeit megérinteni szóbeli utasításra         
Képes szóbeli utasításra elhelyezkedni a tér adott pontján         
Képes járásgyakorlatokat végrehajtani         
Képes futásgyakorlatokat végrehajtani         
Képes gurulni, fordulni a test tengelye körül         
Képes váltott lábú lépcsőzésre         
Képes korának megfelelően kezelni a labdát         
Emberrajza korának megfelelő         
Felismeri a ritmikus sorozatokat         
Képes ritmus, ritmikus sor létrehozására         
Képes megfelelő nyomatékkal fogni a rajzeszközöket         
Képes vonal mentén vágni         
Képes gyöngyöt fűzni         
Képes apró tárgyakkal manipulálni         
Képes rész-egész alapú összerakójátékot összerakni         
Képes meglátni a különbséget formák, ábrák között         
Egyensúlyérzéket igénylő mozgásokat képes korának 

megfelelően végrehajtani 
        

 

A mozgásfejlődés zavarainak megnyilvánulási formái, fejlesztésének módja:  
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3.III.Kognitív kompetenciák 

 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 
 

Korának megfelelően érti a szavak, fogalmak 

jelentéstartalmát. 
        

Megfelelő odaillő kérdéseket tesz fel.         
Életkorának megfelelő a beszéde.         
Helyesen ejti ki a hangokat         
Megfelelően használja az igéket , mellékneveket.         
Bővített mondatokban beszél.         
A felnőttekkel kommunikál         
A gyermekkel kommunikál         
Kétlépéses utasítást is tud teljesíteni.         
Képes  önállóan, korosztályának megfelelő 

versetelmondani. 
        

Képes  önállóan, korosztályának megfelelő mesét 

elmondani. 
        

Mesehallgatás alatt a történetre összpontosít.         
Képek alapján történetet mesél.         
Képes önállóan korosztályának megfelelő dalt előadni          
Tulajdonságok szerint csoportosít         
Sorba rendez         
Megtalálja a hibát         
Felismeri az azonosságokat, különbségeket         
Felismeri a rész egész viszonyát         
Képes egyszerű minták, ritmikus sorozatok létrehozására 

megismétlésére 
        

Képes visszaemlékezni az előzőnapi eseményekre         
Összehasonlító szavakat használ         
Eszköz segítségével képes matematikai műveletek 

elvégzésére. 
        

Érti a páros-páratlan fogalmát         
Megnevezi az alapvető geometriai formákat         
Képes lerajzolni az alapvető geometriai formákat         
Képes felismerni a jobb és balirányt.          
Ismeri a napok sorrendjét         
Ismeri az évszakok egymásutániságát         
Ismeri a hónapok sorrendjét         
Ismeri az alapszíneket         
Felismeri a színárnyalatokat         
Felismeri, megnevezi a környezetében lévő tárgyakat         
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Szlovák nyelvet oktató nemzetiségi óvodában 
Kétnyelvű interakcióra képes         
Önállóan, korának megfelelően képes verset, dalt szlovák 

nyelven előadni 
        

Megérti a szlovák nyelvű utasításokat         
Korának megfelelő szlovák nyelvi szókincset használ         

Gyermek erősségei, fejlesztendő területek: 

 

3-4 éves I. félév 

 

 

 

 

 

3-4 éves II. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves I. félév 

 

 

 

 

 

4-5 éves II. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves I. félév 

 

 

 

 

 

5-6 éves II. félév 
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6-7 éves I. félév 

 

 

 

 

6-7 éves II. félév 

 

 

 

 

 

 

3. IV.Speciális kompetenciák 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

I. II. I. II. I. II. I. II. 
 

 Kíváncsiság jellemzi           
Jellemző rá az új dolgok iránti fogékonyság         
 Új anyagokat, játékokat, eszközöket próbál ki.         
 Manipulál a tárgyakkal, hogy megértse működésüket         
 Kérdéseket tesz föl eseményekről, dolgokról         
Több érzékszervét is használja információ gyűjtésre         
Megpróbál rájönni az okokra és a következményekre         
 Kitartóan kísérletezik egy probléma megoldásán         
Van humorérzéke         
Szellemi játékosság jellemzi         
Gondolkodására, tevékenységére jellemző az eredetiség         
Fogékony az esztétikumra         
Gondolkodását hajlékonyság jellemzi         
Elmélyed a végzett tevékenységben         
Korától elvárhatónál magasabb szinten képes 

tevékenykedni bizonyos területen 
        

 Örömmel vesz részt meghatározott tevékenységben             
Képes elmondani mi tetszik neki         
Kiemelkedően teljesít meghatározott területen         
Tevékenységére jellemző a komplexitás         
Megfigyelőképessége koránál magasabb szintű         
Ötleteit eredetiség jellemzi         

Kiemelkedően teljesít a következő területek valamelyikén:  

 nyelvi 

 zenei 

 matematikai-logikai 
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 vizuális-téri 

 testi-mozgásos 

 szociális-interperszonális 

A kiemelkedő tevékenység megnyilvánulási formái, fejlesztésének módja:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

További megjegyzés a gyermek fejlődéséről: 
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A fejlettség jellemzői óvodáskor végére 
 

Jellemzők 

 

 

6 éves korban 

igen/nem 

 

7éves korban 

igen/nem 

 

Testi jellemzők 
 

Súlya eléri/ meghaladja a 18 kg-ot 
  

 

Magassága eléri/ meghaladja a 120cm-t 
  

 

Elindult a fogváltása 
  

 

Mozgása összerendezett 
  

 

Testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes 
  

 

Harmonikus finommozgásra képes 
  

 

Szemmozgása koordinált 
  

 

Oldalisága kialakult 
  

 

Testtudata megfelelő 
  

 

Megfelelően tájékozódik a térben 
  

 

Megfelelő a szem-kéz koordinációja 
  

 

Fonémahallása megfelelő 
  

 

El tudja önmagát helyezni a társadalmi környezetben 
  

 

El tudja önmagát helyezni az időben 
  

 

Szociális jellemzők 
 

Tud szabályokhoz alkalmazkodni 
  

 

Kialakult a feladattudata 
  

 

Munkatempója megfelelő 
  

 

Feladatvégzése kitartó 
  

 

Feladatvégzésében önálló 
  

 

Önfegyelme kialakult 
  

 

Bizalommal fordul a felnőttek felé 
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Jellemzők 

 

 

6 éves korban 

igen/nem 

 

7éves korban 

igen/nem 
Közösségben játszik, tevékenykedik   

 

Kudarctűrő képessége megfelelő 
  

 

Konfliktusait képes a szabályoknak megfelelően rendezni 
  

 

Kognitív jellemzők 
 

Nyitott, érdeklődő 
  

 

Képes a szándékos felidézésre 
  

 

Képes a szándékos bevésésre 
  

 

Szándékos figyelme megfelelő tartamú 
  

 

Elemi fogalmi gondolkodása kialakulóban van 
  

 

Érthetően, folyamatosan kommunikál 
  

 

Végig hallgatja mások beszédét 
  

 

Be tud fejezni önállóan egy elkezdett történetet 
  

 

Megérti a hozzá intézett információt 
  

 

Tud kérdezni 
  

 

Ismeretei vannak a környező világról 
  

 

Felismeri az ok-okozati összefüggéseket 
  

 

Térben és síkban egyaránt képes mozdulatokat másolni 
  

 

Helyesen használja a névutókat 
  

 

Képes minták, ritmikus sorozatok létrehozására, 

reprodukálására 

  

 

Meg tudja különböztetni az alakot a háttértől 
  

 

Felismeri az azonosságokat, a különbségeket 
  

 

Felismeri a rész-egész viszonyát 
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„Kérelem Tankötelezettség teljesítésének a gyermek hatéves kora utáni megkezdéséhez” 

dokumentum mellékleteként 

a ……………………………………………..megnevezett gyermek szülőjének/gyámjának 

kérésére az Oktatási Hivatal felé benyújtott 

 

Gyermek neve: 

A gyermek oktatási azonosítója: 

Óvoda/Feladatellátási hely neve, címe:  

Az értékelést készítő óvodapedagógusok neve: 

 

Az összegző értékelés dátuma:  

 
 

 

A fejlettség jellemzői óvodáskor végére 

 

 

6 éves korában 

jellemző 

igen/nem 

 

Testi jellemzők 
Fizikálisan terhelhető  
Elindult a fogváltása  
Mozgása összerendezett  
Testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes  
Harmonikus finommozgásra képes  
Szemmozgása koordinált  
Oldalisága kialakult  
Testtudata megfelelő  
Megfelelő a szem-kéz koordinációja  
Fonémahallása megfelelő  
El tudja önmagát helyezni a tárgyi környezetében  

Szociális/Lelki jellemzők 
Szabálytudata kialakulóban van  
Kialakult a feladattudata  
Munkatempója megfelelő  
Feladatvégzése kitartó  
Feladatvégzésében önálló  
Önfegyelme kialakult  
Bizalommal fordul a felnőttek felé  
Közösségben játszik, tevékenykedik  
Kudarctűrő képessége megfelelő  
Konfliktusait képes a szabályoknak megfelelően rendezni  
El tudja önmagát helyezni a társadalmi környezetben  
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A fejlettség jellemzői óvodáskor végére 

 

 

6 éves korában 

jellemző 

igen/nem 

 

Kognitív jellemzők 
Észlelési funkciói megfelelőek (auditív, vizuális, kinesztetikus)  
Nyitott, érdeklődő  
Képes a szándékos felidézésre  
Képes a szándékos bevésésre  
Szándékos figyelme megfelelő tartamú  
Elemi fogalmi gondolkodása kialakulóban van  
Érthetően, folyamatosan kommunikál  
Végig hallgatja mások beszédét  
Be tud fejezni önállóan egy elkezdett történetet  
Megérti a hozzá intézett információt  
Tud kérdezni  
Ismeretei vannak a környező világról  
Megfelelően tájékozódik a térben/időben  
Felismeri az ok-okozati összefüggéseket  
Térben és síkban egyaránt képes mozdulatokat másolni  
Helyesen használja a névutókat  
Képes minták, ritmikus sorozatok létrehozására, reprodukálására  
Meg tudja különböztetni az alakot a háttértől  
Felismeri az azonosságokat, a különbségeket  
Felismeri a rész-egész viszonyát  

 

A fenti összegző értékelő dokumentum alapján nevezett gyermek az iskolai életmódra 
-  alkalmassá vált 

- még nem vált alkalmassá, tovább egy évi óvodai nevelését javasoljuk.  

(A megfelelő válasz aláhúzandó)  

 

Miskolc, ……………………………………………. 

 

Értékelést végző óvodapedagógusok aláírása:  

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Intézményvezető   
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NYILVÁNTARTÓLAP 

 

A szülők tájékoztatásáról 

 

 

 

Gyermekem fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kaptam. 

 

 

 

Időpont: Szülő, gondviselő aláírása: 

 

 

Gyermekem fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kaptam. 

 

 

 

Időpont:     Szülő, gondviselő aláírása: 

 

 

Gyermekem fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kaptam. 

 

 

 

Időpont:     Szülő, gondviselő aláírása:  

 

 

 

Gyermekem fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kaptam. 

 

 

 

Időpont:      Szülő, gondviselő aláírása: 
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Mondatbank a befogadás időszakára 

A testi fejlődés zavarai: - túl-vagy alultáplált, csípőficam, óláb-xláb, tyúkmell, farkastorok – 

nyúl-ajak, motoros nyugtalanság (ujjszopás, cumizás, önringatás) kényszeres mozgásai 

vannak,stb. 

A szülőtől való elválás jellemzői: nem igényli a szülő jelenlétét – hosszú ideig igényli a 

szülő jelenlétét – a szülő akadályozza az elválást – többnyire igényli a szülő jelenlétét – 

időnként igényli a szülő jelenlétét (reggelenként),  a szülő érkezésekor nem akar hazamenni – 

a nap folyamán várja a szülő érkezését, nem tevékenykedik  - délután várja a szülő érkezését, 

nem tevékenykedik, a szülő érkezésekor örömmel megy haza – a szülő érkezésekor befejezi 

megkezdett tevékenységét, örömmel megy haza   

Alapvető érzelmi állapot: visszahúzódó, közömbös, magába forduló, labilis, harsány, 

kiegyensúlyozott, vidám  

Társaihoz fűződő érzelmi viszony: támadó, elutasító, közömbös, félénk, visszahúzódó, 

alkalmazkodó, elfogadó   

Felnőttekhez fűződő érzelmi viszony: az adott csoportban elutasító, közömbös, egy 

felnőtthöz kötődő, felnőttekhez kötődő, nyitott, elfogadó  

Szabály, szokás betartása: nem képes a szabály betartására, részben képes a szabály 

betartására, többnyire képes a szabály betartására, változó körülmények között is képes a 

szabály betartására  

A gyermek mozgása: az életkori mutatókhoz képest összerendezetlen, túl mozgékony, 

szétszórt, gátolt, fáradékony, harmonikus, energikus  

A gyermek beilleszkedésének jellemzői: beilleszkedése problémás (harsányan sír reggel és 

napközben is többször), zárkózott, visszahúzódó (kezdeményezést, közeledést visszautasít), 

társai közeledését részben elfogadó (szélsőségektől mentes), társai közeledését elfogadó, 

alkalmanként kezdeményező,  

A gyermek érdeklődése elutasít, ellenáll, de távolból figyelő, bizonyos játékba alkalmanként 

bekapcsolódik, felnőttel részt vevő, bekapcsolódik a játékba, tevékenységbe, rendszeresen 

bekapcsolódik a játékba, tevékenységbe   

A gyermek felnőttekhez/ gyermekekhez való viszonya nem kezdeményez, a felnőtt 

közeledésétől elzárkózik, tartózkodik-nem kezdeményez, a felnőtt közeledését alkalmanként 

elfogadja, minden kezdeményezést elfogad  

A gyermek beszéde nem beszél, bizonyos szituációkban beszél, beszél, de beszéde 

érthetetlen, beszél, de beszédhibás, tisztán érthetően beszél  

Beszédértés: nem érti a közléseket, helyzethez kötötten érti a közléseket, érti a közléseket   

Beszédkedv: szívesen beszél, nem kezdeményez, kezdeményez, és szívesen beszél 
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6.szMelléklet 

 

 

PROJEKT  

 

………………………..tól …………………….-ig időszakra 

 

 

Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Projekt célja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezett produktum:  
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Élménnyújtó tevékenység megnevezése Óvodai 

szintű 

Család-

bevonással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gyűjtő munka megnevezése Óvodai 

szintű 

Család 

bevonással 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

 

 

Külső világ tevékeny megismerése - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Külső világ tevékeny megismerése – matematikai tapasztalatok  - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu


Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
INŠTITÚCIA INTEGROVANÝ METERSKÝCH ŠKÔL V MIŠKOVCI 

3534 Miskolc Batsányi János u. 2.  

Telefon, fax: 46-533-400, 533-401 ,  

Adószám: 15766115-2-05; OM azonosító: 028572 

E-mail:  miovi.vezetoseg@miovi.hu; miovi.elelmezes@miovi.hu;miovi.titkarsag@miovi.hu 

Honlap:www.miovi.hu 

 

 

 

Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Verselés, mesélés - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

 

Mozgás - Tervezett tevékenységek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatrendszer 

1. szint 

(Standard alatt teljesítők) 

2. szint 

(Standard-hez közelítők) 

3. szint 

(Standard fölött teljesítők) 
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Projekt címe: …………………………………………………………………………. 

Reflexió a megvalósult projektről 
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                                            7.sz. Melléklet 

 

 

OM azonostó: 028572 

 

Csoportnapló részeként  

 

 

 

 

 

 

 

Nyári udvari élet 

 

…………………………………… 

Csoportok számára  

 
…….. nevelési év  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Megnyitva:      Lezárva: 

 

                 20... június 15.                 20...augusztus 31 
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Napirend 

 

20.. Június 15 –től – 20.. augusztus31-ig 

 

Az óvoda ………………………. Csoportja(-i)  a nyári időszakban összevontan 

működik 

 

 

 

Időbeosztás 

 

Tevékenységek 

 

 

 

700 - 830 

 

 

 

 

830 - 915 

 

 

 

915 - 1150 

 

 

 

 

1150 - 1250 

 

 

1250 - 1510 

 

 

 

 

 

1510 – 1700 

 

 

 

Gyülekező az udvaron 

Játék, szabadon választott tevékenység 

Az udvari élet feltételeinek biztosítása 

/eszközök, játékok, asztalok, székek elrendezése/ 

 

Tisztálkodás.  

Előkészület étkezéshez 

Tízórai 

 

Játék, szabadon választott tevékenység 

Mozgásos játékok, pancsolás 

Alkalomszerű megfigyelések 

Séta, kirándulás 

 

Tisztálkodás, előkészület étkezéshez 

Ebéd 

 

Csoportos mesehallgatás 

Pihenés 

Folyamatos ébredés 

Tisztálkodási teendők 

Uzsonna 

 

Délutáni szabad játék hazamenetelig 
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Nyári Udvari Élet Terve 
 

Tervezett feladatok, tevékenységek  

 

20.. június 15    –       20... augusztus 31-ig 
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A nyári udvari élet június 15-től kezdődik. 

 Lehetőleg egész nap (pihenést kivéve) a szabadban tartózkodunk.  

Az óvoda 4 csoportja összevontan működik. 

A gyülekezés az udvaron történik. 

A játszóudvar területét minden reggel portalanítani (seperni, locsolni) a 

homokozót felásni, a karbantartó és dajkák feladata. 

A gyülekezés ideje alatt szabad játéktevékenység folyik.  

Az óvodapedagógusok előkészítik az udvari élet játékait, eszközeit, a dajkák és 

gyermekek segítségével. 

Tisztálkodási teendők után a kijelölt csoport szobában reggelizünk, majd ebédig 

szabadon választott tevékenységeket, irányított megfigyeléseket, sétákat, 

esetenként kirándulásokat szervezünk.  

A mosdóhasználatot, tisztálkodási teendőket folyamatosan biztosítjuk, 

ellenőrizzük. (Dajkák közötti megbeszélés alapján) minden nap egy dajka felel a 

mosdó rendjéért, tisztaságáért, a megfelelő tisztálkodási eszközökért. 

A gyermekek nyári udvari életének tartalmas kitöltéséért, a játékok, játék 

eszközök biztosításáért az óvodapedagógusok a felelősek. 

Az udvari játékokat a garázsban tároljuk.  

 A szabályjátékokat minél több méretű és állagú talajon gyakoroltatjuk. Ha az idő 

engedi a gyermek mezítláb is, futkározhatnak.  

Az ábrázoló – konstrukciós tevékenységhez, megfelelő eszközöket és árnyékos 

helyet biztosítunk.  

Szerepjátékok fejlesztéséhez főzőedények, babák, pokrócok, és egyéb kiegészítők 

állnak rendelkezésre. 

A homokozóból ne vigyék, szórják ki a homokot az udvar különböző részeire. 

Várak, alagutak, autópálya stb. építéséhez különböző kiegészítő eszközöket 

biztosítunk.( pl: zászló, házak, kerítés stb.) 

Labdázáskor vigyázzanak a virágokra, ne zavarják a biciklizőket.  
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Foci, kosár, kidobás, pattogtatás, gurítás labdajátékokat ötletszerűen, változatosan 

játszanak. 

A kerékpárok használatakor tartsák be a menetirányt. Türelmesen várják meg, míg 

rájuk kerül a sor. Vigyázzanak a kerékpár állagára, és csak a betonon használják.  

A mászókák, csúszdák és a biciklik fokozottan balesetveszélyesek! 

Mivel egésznap a szabadban, nagyobb térben tartózkodunk, mindenkinek kiemelt 

feladata a balesetek megelőzése, az udvar „zártságának biztosítása” 

A balesetek elkerülése érdekében a szabályokat minden esetben tartsák be. 

Az alkalomszerű megfigyelések, séták, kirándulások szervezése az 

óvodapedagógusok feladata. 

A dajka feladata a megfelelő folyadékpótlását szolgáló, folyamatos ivóvíz 

biztosítása, a poharak fertőtlenítése. 

A nagy melegben mezítláb, fürdőruhában játszanak a gyermekek. 

 Zuhanyzást, napfürdőzést az időjárásnak megfelelően biztosítani kell. 

A nap folyamán levetett ruhadarabokat egy kijelölt helyre tegyék, majd ebédhez 

tisztálkodás után, felöltözve üljenek le. 

Az étkezések, kulturált körülmények között, (halk beszélgetés) zajlanak. 

Pihenés során a szoros ruhadarabjaikat az ágy végébe elhelyezve, nyugodtan 

pihenjék ki magukat. 

Folyamatos ébredés és uzsonna után, az udvaron szabadjáték tevékenység folyik 

hazamenetelig. 

A szülők az óvoda udvarára bejőve, az óvodapedagógusok, vagy a dajkának 

jelezve vihetik haza a gyermeket. A házirendben meghatározottak szerint, 14 év 

alatti gyermek nem viheti haza óvodás testvérét. 

Alkalmanként közösen szépítjük az óvoda udvarát (gyomlálás, seprés, ágak, 

papírok összegyűjtése).  

Fokozottan egyelünk az udvar tisztaságára. A forró beton, homok hűtésére, 

fertőtlenítésére. 

A környezet tisztaságának megóvása mindennapos feladat. 
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Nyári udvari élet értékelése 

 

20... június 15. – 20.. augusztus 31. 
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Heti terv 
 

Nyári udvari élet 

 

…………..tól - ………-ig 

 

 

Élményszerzés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezett tevékenységek, játékok
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Észrevételek, megfigyelések, tapasztalatok 

…….-tól …….-ig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök péntek 

Délelőtt: 

 

     

Délután: 
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