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"Kis gyermekem csak nézzél szerteszét, éretted van itt minden, ami szép." 

 Várnai Zseni 

 

Pedagógiai Programunkat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet, és a 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet – az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjáról – alapján felülvizsgáltuk. Programunkban megőrizzük az 

eddigi gyakorlatunk eredményeit, tapasztalatait. Nevelőtestületünk minden tagja azonosul az 

Alapprogramban megfogalmazott alapelvekkel. Pedagógiai Programunk biztosítja az 

óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és módszertani szabadságának érvényesülését. 

Tiszteletben tartja a gyermekek érdekeinek védelmét. A gyermekek harmonikus fejlődése 

érdekében óvodai nevelésünk a sokszínűségre és a szakmai megújulásra törekszik. Pedagógiai 

Programunk készítésekor figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének elveit is.  

I. BEVEZETŐ 

A Bulgárföldi Tagóvoda Miskolc város külső kerületében található, a Bulgárföldi lakótelep 

egyik intézménye. 

Századunk elején, a bolgár történelem nehéz időszakában, egyre több bolgár nemzetiségű 

család keresett és talált hazát városunkban. Köztük volt az a Georgi Sztanev is, aki példamutató 

szorgalommal, kitartással, virágzó kertgazdaságot hozott létre ezen a területen. 

A mai lakótelep helyén még fél évszázaddal ezelőtt is hatalmas, csatornahálózattal átszőtt 

veteményesek zöldelltek, elválasztva egymástól Miskolcot és Diósgyőr községet. A két 

település közötti környéket csak "bolgárföld"-ként emlegették az emberek, s a köznyelvben 

meghonosodott elnevezés így névadója lett a később épült lakótelepnek.  

Óvodánk immár öt évtizedes nevelési munkájában prioritást élvez kezdettől fogva az 

egészséges életmódra nevelés. A gyermekek nagyon sok időt töltenek a szabad levegőn 

mozgással, mindig az évszaknak megfelelően. Mindemellett fontosnak tartjuk valamennyi 

nevelési területen történő fejlesztést. 
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A szülői igényeknek megfelelően fokozottan odafigyelünk arra, hogy a gyermekek testileg-

lelkileg egészségesen kerüljenek az iskolapadba, és zökkenőmentesen kezdjék iskolás éveiket.  

Kiemelt feladatként foglalkozunk a hátrányos helyzetben lévő, sok esetben a nevelés 

valamennyi területén nehézségekkel küzdő gyermekekkel az egyéni képességek, egyéni 

adottságok figyelembe vételével. 

Hatékony nevelőmunkát kizárólag személyes példamutatással tudunk elérni, ezért mindent a 

személyes élmény nyújtásával, és a közösségben történő együttes átéléssel mélyítünk el. A ránk 

bízott gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg jól fejletten, vidám gyermekként őrizzék az 

óvodáskor emlékeit. 

A nevelési program készítéséből a nevelőtestület valamennyi tagja kivette részét, bízva abban, 

hogy amit teszünk, mind a gyermekek harmonikusabb fejlődését szolgálja. 

II.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

Gyermekkép 

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. A gyermek fejlődő, szellemi, erkölcsi és 

biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény. Fejlődését genetikai adottságok, 

az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. Mindezen törvényszerűségeket nevelőmunkánk szolgálatába 

állítva fejlődik a gyermek kreativitása, problémamegoldó képessége, örömmé válik számára a 

felfedezés, gazdag ismeretanyagot szerezhet, kialakul önálló gondolkodása, az életkornak 

megfelelő neveltsége. Megfelelő pedagógiai légkörben fejlődik az egymás közötti kölcsönös 

megértés és szeretet, elfogadás, segítőkészség és együttműködés. Harmonikus, tevékeny 

gyermekközösségek alakulnak, ahol a különbözőség elfogadása mindenkinek természetessé 

válik. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 

csökkenjenek. Nem ad helyt semminemű előítélet kialakulásának.  

 

Óvodakép  
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A családi nevelés kiegészítőjeként, a gyermekek érdekét szem előtt tartva szeretetteljes, derűs, 

nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmi biztonságot nyújtó, bizalommal teli légkörben neveljük a 

gyermekeket harmadik életévtől az iskolába lépésig.  

Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú 

gyermekek fejlődésének és nevelésének alapvető feltételeit.  

Óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkcióik teljesítése közben a gyermekekben 

megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus 

feltételei.  

A szociális érzékenység kialakításával segítjük a különbözőség elfogadását, mely lehetővé 

teszi, hogy minden gyermek megtalálja helyét a csoportban.  

Óvodai nevelésünk biztosítja a gyermekek személyiségfejlődését, az egyéni készségek, 

képességek kibontakoztatását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, 

valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételét (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását is).  

Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, 

a testi, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor szerinti specifikus alakításáról: a 

gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – 

tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról.  

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítanunk kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez biztosítjuk a speciálisan képzett 

szakembereket.  
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

Az egészséges életmód alakítása  

 

Feladatai: 

 Az óvodáskorú gyermek egészséges életmód igényeinek megalapozása, a gyermek 

testi fejlődésének elősegítése.  

 A mindennapi mozgás lehetőségének biztosítása.  

 Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek komfortérzetének biztosítása, az 

egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.  

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges biztonságos környezet 

létrehozása.  

 A környezettudatos magatartás megalapozása, a környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. 

 A gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakítása.  

 A rendszeres tevékenységek biztosítása által a testi és szellemi fejlődés feltételeinek 

megteremtése.  

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú 

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

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

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

egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése.  

 A gyermekek egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése érdekében a 

mindennapos levegőzés, mozgás és sószoba látogatása. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése változatos 

mozgásformák biztosításával, alkalmazásával. 

 Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátásának segítése.  

Az egészséges életmód alakításának területei: 
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 gondozás, 

 egészséges környezet biztosítása, 

 egészségvédelem, 

 testi nevelés, 

 mozgás, 

 levegőzés, 

 pihenés, 

 táplálkozás, 

 testápolás, 

 öltözködés 

Gondozás 

Alapvető a testi-lelki fejlődés szempontjából, mely biztosítja a neveléshez szükséges 

feltételeket, ennek során kialakítjuk a mindennapi élethez kapcsolódó szokásokat. A gyermek 

számára napirendet teremt, ami biztosítja a megfelelő időt a különböző tevékenységek 

elvégzéséhez. 

Egészséges környezet biztosítása 

Célja, olyan megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakítása, ami illeszkedik a tervezett 

célkitűzések megvalósításához. 

Az óvodapedagógus: 

-Megfelelő tulajdonságokkal rendelkező ember legyen, aki testileg, lelkileg egészséges. 

-Legyen megfelelő munkatárs, aki nyitott kollégái felé. 

-Szeresse, értse a gyermekeket, tudjon érzelmi biztonságot nyújtani. 

-Tudjon őszinte, pozitív empátián alapuló viszonyt kialakítani. 

-Legyen alkotó egyéniség. 

-Szakmailag felejen meg az elvárásoknak. 

-Az adódó pedagógiai helyzetekben mindig tudjon megfelelően reagálni és dönteni. 

Egészségvédelem 
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Célja: 

 Hozzájárul a derűs, biztonságos légkör megteremtéséhez.  

 Igényt alakít a későbbi egészséges életvitelhez.  

 Megteremti a feltételeket a gyermekek pozitív irányú fejlesztéséhez.  

 A gyermekek járjanak rendszeresen már 3 éves kortól óvodába, alakuljon ki helyes 

életritmusuk, mely elengedhetetlen fejlődésük érdekében (napirend, hetirend, 

rendszeres táplálkozás). 

Feladata: 

 Speciális, gondozó, prevenciós és korrekciós feladatok ellátása szükség szerint, 

megfelelő szakemberek bevonásával. 

 Nem csak a testi, hanem a neurotikus tünetekre is figyelünk. 

 Szükség esetén a szakorvos, pszichológus segítségét igénybe vesszük. 

 A baleset megelőzése érdekében tegyen meg minden tőle telhetőt, részesítse 

koruknak megfelelő oktatásban a gyermekeket. 

 Nyújtson segítséget az óvoda orvosának, védőnőjének a szűrővizsgálatok 

lebonyolításában. 

 Neveljék önmaguk és mások testi épségének a megőrzésére a gyermekeket. 

 A lehető legtöbb időt töltsék a szabad levegőn a gyermekekkel. 

 Biztosítsák a gyermekek edzettségét. 
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Testi nevelés 

Célja, a gyermekek óvodában töltött ideje alatt ésszerűen, egyéni szükségleteknek megfelelően 

kialakított élettempó járuljon hozzá a természetes mozgásigény kialakításához, az egészséges 

testi-lelki fejlődéshez. 

Levegőzés , mozgás 

 A szervezet edzése, betegségmegelőzés.  

 A gyermekek az óvodai mindennapok során a lehető legtöbb időt töltsenek a 

szabadban.  

 Többféle mozgáslehetőség biztosítása, amely kedvezően hat a szervezet fejlődésére.  

 Kirándulások, séták 

 Évszaknak megfelelő sporteszközök biztosítása. 

 Csont- és izomrendszer teherbíró képességének növelése.  

Pihenés  

 Nyugodt légkör, megfelelő hangulat biztosítása (mese, halk zene, sólámpa).  

 Egyéni alvásigények figyelembe vétele.  

 Szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 

Táplálkozás  

 A növekedéssel és fejlődéssel járó testépítés alap feltétele. Az óvodai étkeztetés 

biztosítja a napi tápanyagszükségletet, ezért komplexnek kell lennie. 

 A gyermekek ösztönzése az ételek ízlelésre, új ízek megismertetésére, elfogyasztására. 

 A kulturált étkezési szokások kialakítása, evőeszközök helyes használatának 

megtanítása.  
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Testápolás 

Az óvodai nevelésnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy a családi szokásokat kiegészítve 

kialakuljon a gyermekben a megfelelő igény a személyi tisztaságra. Fontos a családi és óvodai 

szokások, feltételrendszerek toleráns kezelése, összehangolása. Ruházkodás, hajviselet 

területén egyéni ízlésük elfogadása mellett megkívánjuk a megfelelő tisztaságot, 

rendezettséget. 

Öltözködés 

Az egészséges és környezettudatos életvitel szokásainak alakítása az egészségmegőrzés 

érdekében.  

Az érzelmi és erkölcsi nevelés és az értékorientált közösségi nevelés 

Nevelési programunk lényeges elve: 

 A gyermekek bevezetése a társadalomba, elfogadtatni velük a legalapvetőbb 

értékeket, szokásokat. Ennek alakítására és megalapozására a 3-6 éves kor a 

legmegfelelőbb. 

 Erkölcsi - értékorientált közösségi - szociális érzelmük alakítása a társas kapcsolatok 

formálásán keresztül történik. 

 Önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése. 

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

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, szülőföldhöz és a családhoz való 

kötődés alapja. 

 Az anyanyelvi nevelés lehetőségével biztosítjuk az érzelmek kifejezését, 

közvetítését.  

 A szeretteljes légkör kialakításával, az óvónő és a gyermek kapcsolatában a szeretet 

és az elfogadó magatartás formálja a gyermek érzelmi fejlődését, szociális 

viselkedését. 
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 Érezniük kell a magyarság (felnőtt, gyermek) elfogadó, szerető közeledését, az 

együttélésre való hajlandóságát, ha ezt éreztetni tudjuk, tőlük is elvárjuk ugyanezt. 

 A népi hagyományaink megismerése, kultúránk óvodán belüli és kívüli gyakorlása 

révén, annak szépségét látva kialakul a pozitív érzelmi viszonyuk népük iránt, és 

elfogadja származását. 

 Multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása. 

Célunk, hogy az óvodáskor végére alakuljon ki a gyermekekben a problémamegoldás 

képessége, a frusztrációs tolerancia. Modell értékű, befogadó légkörben éljék meg a gyermekek 

a különbözőség tiszteletét, sajátosságainak elfogadását, alapos megismerését. 
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Feladataink: 

 Szeretetteljes, elfogadó nevelői attitűddel megalapozzuk érzelmi biztonságukat, 

közös élményeket, szokás- és normarendszert biztosítunk.  

 Az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet töltsön be. 

 A gyermekek megismertetése az elvárható szabályokkal, tilalmakkal, az együttélés 

szabályaival. 

 Olyan alapvető erkölcsi érzelmek átélését segítjük, mint együttérzés, igazságosság, 

igazmondás, segítőkészség, örömszerzés, részvét érzése, udvariasság, összetartozás.  

 Pozitív érzelmek kialakítása, környezettudatos életvitel, viselkedés formálása, 

magatartási szokások alapozásával. 

 Az eltérő ütemben, lassabban fejlődő, elhanyagolt, kiemelt képességű gyermekek 

személyiségének figyelembe vétele és a fejlődésük lehetőségének kialakítása.  

 Problémák megoldásával sikerélményhez juttatni a gyermeket. 

 A szép észrevételére való ráirányítás, rácsodálkozás élményének formálása. 

 Az értékorientált közösségi viselkedés alakítása. 

 Az óvoda nyitottságára építve a szülőkkel/családokkal együttműködve teret adunk a 

szociális kompetenciák fejlesztésére, együttélés, együttes tevékenység során. 

 Műalkotások megtekintése, zenehallgatás, versek, mesék hallgatásakor érzelmi, 

esztétikai élménynyújtás. 

A szociális folyamat alakításában használjuk a nevelési eszközök fejlesztő hatását. A játék, a 

tanulás, a munka során más-más részeredményt kapunk: 

A játék természetszerűleg kínálja az együttes tevékenység alkalmait, a tanulásban viszont az 

együtt ,vagy kisebb csoportokban megoldott feladatok hatásait használjuk ki. 
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Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Alapelvünk: a személyiségközpontú óvodai nevelés. Ez az elv fontosnak tartja az adott 

személyiség bizonyos határokon belüli automómiáját, az egyéni eltérések toleranciáját. Minden 

gyermeknek segíteni kell feltárni saját adottságait, - nem azt kell keresni a gyermekben, ami 

nincs, hanem azt kell megtaláni, ami van, amire építeni lehet, amit fejleszteni kell. 

Célunk az értelmi és anyanyelvi fejlesztés terén: 

Az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése. Az anyanyelv ismeretére, 

szeretetére nevelés közben a gyermek természetes kommunikációs kedvét erősítjük. A nyelv 

szépségével, a helyes nyelvhasználattal és mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezését is 

megalapozzuk. 

A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítjuk 

számukra a változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a 

szűkebb és tágabb környezetükről.  

Feladataink: 

 Biztosítjuk a sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés lehetőségét valamennyi 

tevékenységi formában.  

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a 

gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére fordítunk figyelmet. 

 A szerzett tapasztalatok rendszerezésével elősegítjük a gondolkodási műveletek 

minél alaposabb begyakorlását (analízis, szintézis, összehasonlítás), változatos 

élethelyzetekben való aktív részvétel segíti elő az értelmi és anyanyelvi fejlődést 

együtt.  

 Fejlesztjük értelmi képességeiket (észlelés, emlékezet, tartós figyelem, képzelet, 

kreativitás). 

 Megalapozzuk a gondolkodás kialakulását, segítjük fejlődését. Az anyanyelvi 
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kifejező készséget formáljuk.  

 Óvodai programunk egyik fontos feladata, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű, 

ingerszegény környezetben élő gyermekek fejlődését, és elérje, hogy a lassabban 

fejlődő gyermekek is közelítsék meg a saját koruknak megfelelő kompetenciaszintet 

(tudás, attitűd, készségek).  

 Iskoláskor felé közeledve feladattudatukat és feladattartásukat erősítjük.  

 Növeljük az önállóan végzendő tevékenységek számát. Minden gyermekben 

igyekszünk megtalálni, és erősíteni azokat a pozitív tulajdonságokat, amelyek a 

csoport értékes tagjává teszik.  

 Kooperatív tanulás lehetőségeinek megteremtésével különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben biztosítjuk az értelmi képességek fejlesztését, a képzelet, és a 

kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezetet. 

 Az értelmi és az anyanyelvi nevelés minden tevékenységbe beleértendő, a konkrét 

cselekvések által megvalósítandó feladat.  
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Személyi feltételek 

 Az óvodapedagógus segítő, elfogadó, támogató attitűdje modell értékű óvodánkban. 

Csoportonként 2 fő óvónő, és 1 fő dajka heti váltásban dolgozik. 

 Valamennyi óvónő legyen főiskolát végzett, olyanok, akik tanulmányaik során 

megőrizték nyitottságukat, képesek a gyermekekkel együtt érezni, gondolkodni. 

 Fordítsanak gondot ismereteik fejlesztésére, intelligenciájuk karbantartására. 

 Vegyenek részt aktívan az óvodai életben, a munkaközösségek munkájában. 

 Használják a Helyi Nevelési Programot kézikönyvként. 

 Valamennyi munkatárs összehangolt munkája szolgálja a befogadó szellemiségű 

óvoda alakítását, az inkluzív nevelést. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 
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Tárgyi feltételek 

Bulgárföldi Tagóvoda 477 m2 a hasznos alapterület, ezt egészíti ki a 2350 m2 előudvar és belső, 

füves játszóudvar.  

A nevelést szolgáló helyiségek: 

1. Emelet: 

 3 db 50 m2 csoprtszoba, 

 1 db 50 m2 tornaszoba, 

 2 db gyermekmosdó, 

 2 db gyermek öltöző, 

 1 db vezetői iroda, 

 1 db nevelői szoba, 

 1 db felnőtt öltöző, 

 1 db tálaló konyha, 

 1 db felnőtt mosdó. 

2. Földszint: 

 2 db raktárhelyiség 

3. Udvar:  

 1 db mosdó és WC a gyermekeknek 

 1 db garázs , kerti játékok és eszközök tárolására 

 Az épületek berendezése, a tárgyi eszközök mennyisége és minősége megfelelő, 

fokozatosan fejleszthető és korszerűbbé tehető. 
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 A csoportszobák esztétikusan berendezettek, otthonosak, ahol állandó a tisztaság. 

 Környezeti fejlesztő játékok folyamatos beszerzése, készítése. A megfigyelésekhez, 

kísérletekhez, tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök biztosítása (nagyító, 

mikroszkóp, távcső, rovarmegfigyelő, homok-víz asztal stb.) 

 A természetsarok tükrözi a Zöld Óvoda szellemiségét. 

 Kerüljük a zsúfoltságot, a berendezés megválasztásánál előnyben részesítjük a  

természetes anyagok alkalmazását. 

 A bútorok (asztalok, székek, szekrények) a gyermekek számára megfelelő méretűek 

legyenek, a játékhoz legyen puha szőnyeg, párna biztosítva. 

 Rendelkezünk külön tornaszobával az épületben.  

 Lehetőség szerint növényekkel, gyermekek által készített eszközökkel díszítünk. 

 Az étkezéshez porcelán és üvegedények szükségesek, a kenyérkosarak, tálcák, terítők 

legyenek esztétikusak, fertőtleníthetők. 

Az óvodai élet megszervezése 

 A napirend, hetirend párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek 

szervezésére ad lehetőséget, tekintettel a gyermekek egyéni szükségleteire, a helyi 

szokásokra, igényekre. 

 A tevékenységek szervezésénél kiemelt szerepet kap a szabad játék. 

 Minden dolgozó közös feladata az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelési 

célkitűzéseinek megvalósítása. 

 Kiemelt jelentősége van a gondozás feladatainak. 

 Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell értékű, az óvoda 

teljes nyitvatartási ideje alatt irányítja a gyermekek tevékenykedtetését, ügyel 

biztonságukra. 

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;%20miovi.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 ,  

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

Honlap:www.miovi.hu 

 

 Az óvodapedagógus feladata a fejlődés nyomonkövetésének dokumentálása (évente 

két alkalommal visszajelzés a szülő felé, valamint igény szerint fejlettségi 

tájékoztató, fejlesztési javaslat készítése). 

 Többféle lehetőség biztosítása a szülők tájékoztatására. 

 A program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek biztosítása, korszerűsítése. 

 Megfelelő munkakörnyezet biztosítása valamennyi dolgozó számára. 

Az óvoda kapcsolata 

A legfontosabb, és legszorosabb kapcsolatot a nevelés első számú színterével, a gyermekek 

családjával szükséges felépíteni. Ennek érdekében az óvoda feladata a szemléletformálás az 

alábbi területeken: 

 Család megismerése, nevelési szokásai, elvonásai, módszerei megismerése. 

 Közös programok szervezése (kirándulás, sportprogram, kulturális esemény 

megtekintése) 

 Napi kapcsolattartás 

 Az óvoda mindennapi életébe való betekintés biztosítása (nyílt nap, rendezvények) 

 Fogadó órák, szükség szerint szülői értekezlet tartása. 
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Az óvoda társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban áll pedagógiai, speciális 

társadalmi és egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel. 

A nevelőmunka fejlesztését, tudatos tervezését szolgálja a pedagógiai intézményekkel való 

kapcsolat. 

Ezért az óvónő feladata: 

 A bölcsődei nevelés megismerése. 

 Kapcsolat kiépítése a területünkön lévő általános iskolával, annak alsó tagozatos 

tanítóival. 

 A Nevelési Tanácsadóval. 

 A Speciális képességeket vizsgáló Szakértői Bizottsággal. 

 Az Egészségügyi Szakszolgálattal. 

 A Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézettel. 

 Védőnővel, gyermekorvossal. 

 Kapcsolattartás kulturális, valamint természet- és környezetvédő intézményekkel. 

 Kapcsolat a kisebbségi szervezetekkel. 

Kapcsolat a fenntartóval 

A közoktatási törvényben szabályozott fenntartási irányítás alapján az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramja alapján készített helyi nevelési programot a fenntartó hagyja jóvá. 

 

A kapcsolatok kialakításában, és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező a folyamatos 

szakmai megújulás, tájékozódás és hiteles modellnyújtás érdekében szakmai kapcsolatépítésre 

törekszik külhoni és magyar óvodákkal. 
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 

FELADATAI 

A gyermekek foglalkoztatása az alábbi tevékenységformákban történik: 

 Játék, 

 Mesélés, mondókázás, versmondás, 

 Ének, zene,énekes játék, gyermektánc, 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, 

 Mozgás, 

 A külső világ tevékeny megismerése (a természet és ember világának megismerésére 

nevelés, matematikai ismeretek szerzése), 

 Munka jellegű tevékenységek, 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

Egy napra egy tevékenységet tervezünk, mely tevékenység komplexen biztosítja a színes , 

változatos fejlesztést. A projektrendszer, és azok témái a pedagógiai szabadság nyújtotta 

eszközökkel egyéni sajátos körülmények figyelembevételével differenciált nevelő munkát, 

képesség fejlesztést biztosít. A program által kiegyensúlyozott, nyugodt légkört tudunk 

teremteni a csoportokban. 
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A játék 

1. A szabad játék a kisgyermek legfontosabb és legjelentősebb tevékenysége, és így az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

Az aktív, önálló, tartalmas, érzelemmel telített játék kibontakozása sokoldalúan alakítja 

a gyeremek személyiségét. A játék hatására változik a gyermek érzelmi, képzeleti 

világa, ami visszahat a közérzetére, testi állapotára, mozgására. Feljődnek értelmi 

képességei, erkölcsi, esztétikai érzelmei, megindul a kapcsolatteremtés foylamata. 

Megkeződik a barátkozás, alakulnak a társas kapcsolatok, fejlődik a gyermek közösségi 

magatartása. A játék tehát, mint a gyermek alaptevékenysége, áthatja minden 

megnyilvánulását. 

2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt (a szülő és 

az óvodapedagógus). Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 

játék folyamat már kialakult, bevonható társ marad illetve segítővé, kezdeményezővé 

válik, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti 

játék kapcsolatok kialakulását is.  

3. Kisebbségi (roma) gyermek játékára jelemző a sok mozgás, hangos beszéd, az 

eszköztelenség, a természeti környezet adta lehetőségek kihasználása. Mozgásuk 

bátrabb, biztosabb a korukra jellemző szintnél, mivel magukra vannak hagyva, s 

nagyobb gyerekek között hamarabb végeznek iskolásokra jellemző mozgásokat. 

Népi játékaik meghonosításával, eszközök biztosításával, játékban mutatott 

magatartások csiszolásával fejleszhető személyiségük. A játék felzárkóztatásukhoz is 

sok lehetőséget kínál (alkotó-, szerep-,szabályjáték). 

  

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;%20miovi.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 ,  

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

Honlap:www.miovi.hu 

 

Az óvónő és a gyermekek közötti kölcsönös bizalom, az érzelmi biztonság az alapja, a 

barátságos, akítvitásra késztető, vidám alkotó játék légkör kialakulásának. Az óvónő 

magatartásával segítse elő, hogy a játék közben adódó helyzetekben erősödjőn a gyermekek 

önállósága (pl.:játszótársak, téma és eszközök szabad megválasztásában vagy a konfliktus 

helyzetek megoldásánál.). Az óvónő-gyermek kapcsolatban a gyermek nem csak arra reagál, 

amit az óvonő mond, hanem arra is, hogyan mondja, és milyen  nem szóbeli megnyilvánulás 

kiséri, vagy helyettesíti a beszédet (mosoly, fejcsóválás, suttogás, simogatás, egyszerű jelenlét) 

mindez befolyásolja a megfelelő légkör kialakulását.  

 A csoportszoba legyen: otthonos, célszerűen berendezett, ne legyen zsúfolt, 

mozgásteret kell biztosítani a lehetőségekhez képest, térelválasztók elhelyezésével 

kisebb, meghitt játszóhelyeket, kuckókat célszerű kialakítani. 

 Állandó játszóhelyek (babaszoba, babakonyha, bábsarok): létrehozható 

térelválasztó elemekkel, a bútorok megfelelő elhelyezésével. A barkácsolásnak is 

legyen külön szeglete ahol a gyermekek szerszámaikat mindig megtalálják. Elérhető 

helyen legyenek a könyvek, lehetőleg egy csendes sarokban, ahol nyugodtan 

nézegethetnek, mesélhetnek. Nagyon fontos ,hogy legyen a csoportnak rendje, hogy 

mit, hol játszanak.  

 Ideiglenes játszóhelyek: létrehozható a gyermekek egyéni ötletei alapján, asztalok, 

padok, kisebb szekrények elmozdításával. (Pl.:állandó jeleggel fenntartható lenne a 

csoportszoba egy bizonyos részében egy üres kis hely erre a célra.) 

A játékeszközökkel szemben támasztott legfontosabb követelmények:  

 legyenek tartósak,  

 könnyen tisztán tarthatóak, 

 esztétikusak, 

 színben, méretben, funkcionalitásban felejenek meg a gyermekek igényeinek, keltsék 

fel érdeklődésüket, csináljanak kedvet a játékhoz.  
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 A fontos témákhoz legyenek megfelelő játékszerek, de nem kívánatos, hogy minden 

rendelkezésre álljon, amire szükség lehet, így nagyobb tere nyílik a kreativitásnak. A 

gyermekek jöjjenek rá maguktól, a tárgy hiányára, kerüljenek szembe azzal a 

problémával, hogy miként lehet ezt előteremteni. 

 Keressék meg környezetükben azt az anyagot, azt a tárgyat, amely az igényelt 

játékesztözt helyettesítheti, ami olyan "mintha az volna". Tehát sok olyan legyen a 

csoportszobában, az igazi játékszeren kívűl, amit helyette használ.  

 Feltétlenül legyen minden csoportban egy ún. kincsesláda, amiben óvónők, gyermekek, 

szülők azokat a "kincseket" gyűjtik, amellyek már nem kellenek ugyan, de a játék során 

még hasznosak lehetnek (pl.gyufás dobozok, flakonok, dobozok, termések). 

 Legyen egy kellékes láda is (régi táskák, kalapok, szép régi anyagok, kendők tárolására) 

mesék dramatizálásához, színházasdihoz. Legyenek minden csoportszobában a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően bábok, amelyek nagyon sok örömet 

szerezhetnek, és pedagógiailag különösen értékes játékot motiválhatnak. 
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1. Elegendő idő biztosítása 

A csoportok számára a napirendben a játékra biztosított idő a nap minden időszakában, akár 

csoportban, akár szabadban, lehetőleg összefügő legyen. Indokolatlanul ne szakítsa meg, ne 

zavarja az óvónő a játékot. Az étkezés, tisztálkodás, és az alvás kivételével a gyerekek 

csaknem minden időt fordítsanak játékra. 

A kicsik számára különösen fontos a minél hosszabb, megszakítás nélküli időnek, mint 

feltételnek a megteremtése, mivel az óvodába érkezéskor, egyesek csak nehezen kezdik el 

a játékot, majd többfélébe is belefognak, míg végül a játék tartósabban leköti figyelmüket. 

A 4-5 éves gyermekek már jól összeszoktak, gyakran kialakulnak együttjátszó csoportok is. 

Ezért az óvónő számoljon azzal hogy a megfelelő hely megtalálásához, a játékszerek 

kiválasztásához, a játékhelyezet és a folyamatos gazdag játék kialakulásához elegendő időre 

van szükség. 

Az 5-6-7 évesek számára a játékszerek elkészítéséhez, felhasználásához -különösen, ha a 

barkácsolás beépül a játékba- még hosszabb idő szükséges.  Fontos, hogy a játékidőben -

csoportszobában és szabadban egyaránt- több napon keresztül is játszhassák ugyanazt, és 

kedvük szerint más tevékenységgel is foglalkozzanak (rajzolás, mintázás stb.). 

2. Élmények biztosítása 

A játék témája, tartalma nagy részt a gyermekek valóságról szerzett benyomásaitól, 

tapasztalataitól, ismereteitől függ. Ezért az óvónő gondoskodjon arról, hogy a gyermekek 

minél jobban megismerjék környezetüket. A tapasztalat és ismeretszerzés pozítiv 

érzelmeket váltson ki, élménnyé váljon. Tervszerűen, tudatosan alakítsa úgy az óvoda 

életét, hogy tapasztalatokat, élményeket nyújtson a gyermekek számára. Éljen a séták, 

kirándulások, látogatások lehetőségeivel. A játékban a gyermekek negatív tapasztalatai és 

érzelmei is megjelennek. Az agressziót vagy szorongást kifejező játék is a gyermekek 

élményeiből formálódik. Az óvónő jelenléte -szükség esetén védelmet adó magatartása- 

biztonságot nyújt az agresszív vagy szorongó gyermekeknek. 

  

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;%20miovi.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 ,  

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

Honlap:www.miovi.hu 

 

Mese-vers 

A gyermekeknek két tündérvilága van: cselekvés útján a játék, szellemi síkon: a mese. A játék 

mellett a mese révén közelíthető meg legjobban a gyermekek, mert segítségével tudnak 

kapcsolatba lépni a környező világgal. 

A mese hatása a gyermekekre: 

 Fejlődik erkölcsi érzelmük, személyiségük,tulajdonságaik, ítélőképességük. 

 Eszköz a gyermek szemléletmódjának és világképének alakítására, a humán 

nevelésnek, a népköltészet, népi mondókák, népdal, népmese által. 

 Kötelékek a nemzeti kultúránk múltjával, a velük azonos nyelvet beszélő, értő 

kortársakkal.  

 Logikai bevésére késztet, segíti az absztrahálás és a lényeglátás képességét.  

 Önfegyelmet alakít, érzékennyé teszi a gyermeket újabb élmények befogadására. 

 Feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat a bábozás és 

dramatizálás eszközeivel. 

 A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással 

történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 Mindezek azt kívánják az óvónőtől , hogy  

 Előrelátó legyen. 

 Olyan irodalmi anyagot állítson össze korcsoportra bontva, amelyben az egész éves 

anyag szerepel, lehetőséget adva a válogatásra, a kortárs és a klasszikus műveket 

helyes arányban alkalmazza. 

 A roma irodalom gyűjtése, annak beépítése a tevékenységekbe, segíti az énkép 

kialakító munkát. 

 Törekedni kell a komplexitásra, saját mese-vers alkotás mozgással, ábrázolással 

kombinálva. 
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 Vegye figyelembe a csoport érdelődését, fejlettségi szintjét, szabadkezet adva a 

pedagógiai önnállóságnak, tervezés során kapjanak helyet a klasszikus és kortárs 

irodalmi művek egyaránt (népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a 

magyarság történelmét feldolgozó mesék) 

 Lehetőleg minden nap legyen mese vagy vers. 

 A gyermekek önnállóan, biztonsággal használják az ehhez szükségesnek vélt, vagy 

vélhető tárgyi eszközöket. 

A kisgyermekek számára a mese-vers: 

 A legfontosabb erkölcsi fogalmak konkrét képekben fogalmazva 

 A mesebeli törvények az erkölcs alapszabályai is 

 Beszélni tantás nyelvleckék nélkül 

 Belső képek készülnek -olvasásra nevelés 

 Érzelmeket, meghittséget, játékot, ismereteket ad  

 A kifejezés új lehetőségét biztosítja  

 Új verseket, szavakat, gondolatok összekapcsolásának fonalát adja 

 A versben az önkifejezés és a közlés vágya elválaszthatatlan 

 Tartalom és forma itt egymást hívják elő 
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Ének-zene, dalosjáték 

Az ének-zene nevelés egyik eszköze az óvodában annak, hogy bővüljön a gyermekek 

tapasztalata, feljődjön értelmi képességük és a kreativitásuk. Ezen kívül fejleszti a közösségi 

összetartozás értékét, szépérzéket, a hallás- és a ritmusérzéket. Fontos szempont a népdalok 

éneklése és hallgatása, néptáncok, népi játékok hagyományának megismerése, átélése. 

Célunk: 

 A gyermekek ének-zene kultúrájának megalapozása, néphagyomány őrzés.  

 A gyermekek rendszeres zenei élményhez juttatása. 

 A környezet hangjainak megfigyelésével, ölbéli játékokkal, énekes játékokkal 

ébresszen az óvodapedagógus zenei érdeklődést, formáljon zenei ízlést a 

gyermekben. 

 Nyújtson megfelelő mintát, a zenélés a napi élet része legyen. 

 Mindennap lehessen körjátékot játszani, mondókát mondani, énekelni, ezeket 

mozgással kísérni.  

 Tegyen különbséget a csak meghallgatásra szánt, és a megtanulásra szánt dalok 

között. 

 Kövesse a fokozatosság elvét zenei anyag feldolgozásában, a képességek 

fejlesztésében. 

 A tevékenységekre tervszerűen, meghatározott zenei feladattal készüljön. 

 Zenei képességek fejlesztése: egyenletes lüktetés, ritmus, tiszta éneklés, 

hallásfejlesztés, mozgáskultúra. 

 A korcsoportnak megfelelő legyen a dalanyag kiválasztás, a hallás-és a ritmusérzék 

fejlesztés. 

 Az énekes népijátékok, igényesen válogatott kortárs zeneművek szolgálják a 

gyermek zenei képességeinek, zenei kreativitásának alakítását.  

 Nagy részben a zenei anyag épüljön a népzenére. 

 A roma gyermekek zenei kultúrájuk megismerésében még inkább lehetőségük nyílik 

arra hogy népük nyelvével ismerkedjenek. 
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 Zenehallgatáskor vegyük figyelembe a gyermekek nemzeti hovatartozásának 

sokszínűségét, és ilyen szempontok alapján válogassunk. 

 Ismertesse meg a gyermekeket egyszerű tánclépésekkel. 

 Törekedjen arra, hogy az ének-zene tevékenység nyújtson igazi élményt.  

 A legfontosabb, hogy a gyermek saját képessége szintjén tudjon, merjen és szeressen 

énekelni. 

 Ismertesse meg a gyermekeket az ünnepekhez kapcsolódó dalanyaggal. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészébe beépülő folyamat.  

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

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

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

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

Célunk:  

 A cselekvő módon történő ismeretszerzéssel, tapasztalatszerzéssel a gyermek belső 

képvilágának gazdagítása. 

 Vizuális tapasztalatokhoz juttatni a gyermekeket. 

 A képességfejlesztésen alapuló vizuális nevelés. 

 Az eszközök állandó biztosításával, azok használatának gyakorlásával, sok-sok 

dicsérettel, biztatással fejleszthetők a hátrányos helyzetben lévő gyermekek. 
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Feladatunk: 

 A gyermekek érzelmeinek gazdagítása a lehető legtöbb vizuális élmény által. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermek meglássa, felfedezze és képekben elraktározza 

ismereteit, majd jusson el a következő késztetésig, az újraalkotás öröméig. 

 Az ábrázoláshoz szükséges eszközök legtöbbje bármikor elérhető a gyermekek 

számára, melyek beépülhetnek a játékukba. 

 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermek játszva ismerkedjenek a különböző 

anyagokkal, eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségével. 

 Igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

 Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására, fejlesztésére. 

 A nagyobb gyermekeket ösztönözzük a közös kompozíciók készítésére, környezetük 

esztétikumának alakítására. 

 A gyermekeket megismertetjük a népi ,,kismesterségekkel’’. 

 Ahhoz, hogy a kisebbséghez tartozó gyermekek szín és formavilága megjelenjen, 

hagyjuk, hogy használják szabadon a számunkra idegen színeket, színpárosításokat 

(lila, fekete, erőszöld, erős rózsaszín stb.) 

Az alkotó és alakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak, javasolt a 

mikrocsoportos, kötetlen tevékenység megszervezése.  

A gyermekeknek így lehetőségük van személyiségük egy darabjának kivetítésére, amelyben 

megjelenítik érzelmeiket, vágyaikat, szorongásaikat, fantázia és élményvilágukat. 
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Mozgás 

Az óvodás korú gyermekek mozgásának fejlesztését, a mozgásigény kielégítését szolgálják 

az óvodában, a csoportszobában ill. a szabadban végzett különböző mozgástevékenységek. A 

helyi szülői igényeknek megfelelően szervezett sporttevékenységek óvodán kívül és belül 

szakemberek irányításával történnek.  

Célunk: 

 A testi fejlesztés biztosítása játékos formában. 

 A gyermek természetes mozgásának, testi képességeinek fejlesztése, társra figyelés 

gyakorlása. 

 A mozgás örömének kialakítása. 

 Rendszeres mozgásra szoktatás. 

 Az egészséges életmód szokásaihoz kapcsolódóan a mozgás megszerettetése. 

Feladatunk:  

 Mozgásfejlesztő játéktevékenységek összeállítása, többféle mozgás lehetőség 

biztosítása a szabadban is. 

 Megfelelő eszközök biztosítása a változatos mozgásos tevékenységekhez. 

 Az eszközök és a tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségi 

szintjéhez, és a csoport összetételéhez igazodunk. 

 A gyermekek mozgásának állandó figyelemmel kísérése. 

 Kirándulások, séták szervezése életkornak megfelelően (tempó, idő). 

 A gyermekek a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban.  

 A gyermekek teherbíró képességének növelése, egyes szervek ügyesítése, 

mozgáskoordinációjuk fejlesztése, pszichomotoros készségek és képességek 

kialakítása, formálása, fejlesztése.  
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 Pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az 

óvodai élet tevékenységébe beépített komplex testmozgások segítségével. 

 Az aktívabb és a nyugodtabb tevékenységet igénylő gyermekek számára lehetőséget 

biztosítunk az egymáshoz való alkalmazkodás gyakorlására, érzelmi biztonság 

nyújtásával. 

 Mozgáson keresztül a szociális képességek fejlesztése. 

 A balesetmentes mozgás érdekében a gyermekek bizonyos szabályokkal való 

megismertetése és azok betartatása. 

 Kötelező és kötetlen mozgásos tevékenységek, mindennapos frissítő jellegű torna 

biztosítása. 

 Tartásjavító gyakorlatok alkalmazása. 

 A szülő a gyermeke számára biztosítson megfelelő váltóruhát. 

 Tevékenységek megszervezésénél a didaktikai és pszichológiai szempontok mellett 

figyelembe vesszük a helyi adottságokat, és az időjárást. 

 A mozgásos tevékenység anyagának tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek 

életkorát, egyéni fejlettségét, ahhoz igazítjuk a gyakorlatok ismétlésének számát, a 

követelményeket. 

 Nagycsoportosok számára, szülői igény szerint úszásoktatást szervezünk. 

 A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítjük a térben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerés fejlesztését, alkalmazkodó képesség alakulását, a személyiség 

akarati tényezőit. 

 Példamutató magatartással elősegítjük az egészséges életvitel kialakítását. 

 A mindenkori szülői igények szerint szervezünk sportnapokat (versenyjátékok) 

gyerekek és szülők részvételével. 

  

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;%20miovi.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 ,  

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

Honlap:www.miovi.hu 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

Konkrét nevelési célként jelenjen meg a nevelés- oktatás tervezésében a környezetet szerető, 

környezettudatosan gondolkodó harmonikus gyermeki személyiség formálása. 

 A helyi lehetőségek, adottságok feltárásával, felhasználásával az élő és élettelen környezeti 

tényezők közötti összefüggések megláttatásával, a közvetlen környezet megismerésével, 

megszerettetésével, a pozitív érzelmi viszony, viselkedési formák, magatartásmódok 

kialakításával a környezeti kultúra iránti igény megalapozásával, a mindennapokban élővé, 

elérhetővé tenni a Zöld Óvoda kritériumrendszerét. 

Óvodapedagógusaink ezen nevelési célok megfogalmazásával, elképzeléseik 

megvalósításával, elkötelezettségük modellértékű prezentálásával igyekezzenek tudatosan 

felkészíteni a gyermekeket a fenntartható életre, ahol jó zöld ovisnak lenni. 

Célunk: 

 Olyan gyermeki személyiség kialakítása, amely életkornak megfelelő biztonsággal 

képes tájékozódni.  

 Harmóniában képes élni az emberi és természeti környezettel, tudatában van annak, 

hogy ő is felelős környezetéért, képes rácsodálkozni a környezet szépségére. 

 Olyan közösségi magatartás, viselkedésmód kialakítása, amelynek birtokában képes 

lesz a gyermek védeni, értékelni, tisztelni szülőföldjét, a hazai tájat, lakóhelyét, a 

helyi hagyományokat, szokásokat, a tárgyi kultúra értékeit. 

 A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természethez, az 

emberi alkotásokhoz. 

 A fenntarthatóságra nevelés erősítése, a” Zöld Óvodaság” ismertségének növelésével 

a közvetlen, és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése. 
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Feladatai: 

 A környezettudatosan szervezett megismerést szolgálja az irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés, mely által a gyermekek megismerkednek a környező világgal, 

tapasztalatokat szereznek a természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, 

és téri viszonyairól. 

 Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti környezethez emberi alkotásokhoz, 

környezettudatos magatartásforma alapozása a nevelés színtereinek kiterjesztésével, 

a környezettel való harmónikus kapcsolat erősítése. 

 Érzékelésük, észlelésük, megfigyelőképességük, emlékezetük fejlesztése. 

 Gondolkodásuk, beszédük, kifejezőképességük formálása. 

 Matematikai tartalmú tapasztalataik bővítése, melyeket a gyakorlatban is tudnak 

alkalmazni. 

 Környezetorientált, kulturált magatartási szokások, normák kialakításával 

környezettudatos értékrend megalapozása, mely elősegíti a környezet védelmét is. 

 Takarékossági szokások kialakítására neveljük a gyermekeket. 

 A környező világ tevékeny megismerése első sorban a szokásokon, a hétköznap apró 

történésein keresztül érvényesül. Nevelésünk a gyermek és természet kapcsolatát 

helyezi a tevékenység, játék középpontjába. 

 Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a 

kortárs kapcsolatban, és a környezet alakításában. 

 A néphagyományok, és szokások erősítik a közösséghez való tartozás élményét. 

Megismertetjük a társadalmi szokásokat, a hazai és a helyi hagyományokat, 

megemlékezünk a jeles Zöld Napokról. 

  

mailto:miovi.vezetoseg@miovi.hu
mailto:miovi.elelmezes@miovi.hu;%20miovi.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 ,  

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

Honlap:www.miovi.hu 

 

Munka jellegű tevékenységek 

Az óvodáskorú gyermekre jellemző, hogy nem csak játszik, hanem képes bizonyos 

feladatokat ellátni, munkát végezni. Az iskolaelőkészítés, és a mindennapi életre való 

felkészítés a személyiségfejlesztés fontos eszköze. A játék, és a cselekvéses tanulás elemeit 

szükséges  alkalmazni az óvodai munkatevékenységek során. 

Óvodánkban a munka elsősorban a közösségért végzett tevékenység, hozzájárul a társas 

kapcsolatok kialakulásához, a közösségért végzett munka értelmének, örömének átéléséhez, 

biztosítja a tapasztalatszerzést, és a környeze tmegismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek alakításához. 

Az óvodában meglevő munkaalkalmak teljesítésével kialakíthatjuk minden gyermekben azt a 

tulajdonságot, hogy a munka elvégzését az élet természetes velejárójának tekintse. Csak így 

lesz képes a következő életszakaszok még összetettebb feladatait teljesíteni.  

A kötelességteljesítés, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. A pedagógustól 

folyamatos együttműködést, konkrét, reális értékelést igényel. 

Feladatunk a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése: 

 Életkorhoz és erejükhöz mért munkalehetőségek biztosítása tudatos szervezéssel 

 Munkafolyamatok bemutatása 

 Az egyes munkafajták fokozatos bevezetése, az önálló, tartalmas, állandó 

munkavégzés biztosítása 

 A gyermekek eltérő, egyéni sajátosságainak figyelembevétele 

 Személyes komfortérzetük körüli teendők elvégzése 

 Az elsajátított munka gyakorlásához lehetőség biztosítása 

 Tudatosítjuk felelősségüket az ember által gondozott növény, állat iránt, vegyenek 

részt a virágoskert, zöldségágyás, gyógynövénykert gondozásában 
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 A visszahúzódó gyerekek buzdítása, ösztönzése arra, hogy ők is örömmel vegyenek 

részt a munkában,  

 A napirendben megfelelő idő biztosítása a munkavégzéshez 

 Indítsa el a gyermek önértékelésének alakulását, igényszintjének növekedését 

 Megtanítjuk a gyermeket, hogy a munkát és az azt végző embert is tisztelni kell. 

Munkafajták: 

 Önkiszolgálás: 

A mindennapi szükségletek kielégítését szolgáló tevékenység, melynek összhangban kell 

lenni az egészséges életmód szokásrendszerével. Az önkiszolgáláshoz szükséges 

munkavégzéseket az óvónő az egyéni tempó, fejlettség figyelembevételével valósítsa 

meg. Fontos, hogy a gyermekek elsajátítsák az önálló testápolás, öltözködés, étkezéssel 

kapcsolatos munkákat.  

 Közösségért végzett munka:  

 A naposság: 

Az egyén, és a csoport fejlettségét figyelembe véve kb.4 éves kortól lehet bevezetni. 

Ennek rendjét (jelrendszer, névsor, ülésrend) az óvónő a csoport aktív közreműködésével 

alakítja ki. Minden gyermeknek lehetőséget kell biztosítani az örömteli és szívesen 

végzett munkavégzéshez. Fontos, hogy az egyszerűbb feladatokat végezzék először a 

gyermekek és így haladjanak a bonyolult felé. A naposok által végzett munkák a 

következők lehetnek: asztalterítés, teremrendezés, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 

előkészítésében segítség, környezet, növény és állatgondozás stb. 

A munkát a gyermekek előtt értékelni kell, amely legyen folyamatos, konkrét, reális, a 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztő. Képessé kell tenni a gyermekeket arra, hogy 

a munkát tudják megosztani, együttműködni csoporttársaikkal.  
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 Alkalomszerű munkák: 

A gyermekek játéka közben akadhat olyan feladat is amelynek végzése alkalomszerű. 

Ezen feladatok egy része esetleges. Ilyen pl. játékok elrendezése. szétszórt tárgyak 

felszedése, teremátrendezés, ünnepek előkészítése, növénygondozás, madáretetés. 

5-6 éves korban különös gondot kell fordítani a közösen végezhető munkára és a 

gyermekek közötti munkamegosztás és együttműködés megszervezésére, valamint 

azokra a munkákra amelyeket a gyermekek más csoport, vagy az egész óvoda érdekében 

végeznek.  

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Kisgyermekkorban a játék és a tanulás nem különíthetők el egymástól. A gyermek úgy 

tanul, hogy játszik. A tanulás utánzással, kitalálással történik. Minden gyermekben él a 

veleszületett kíváncsiság, bizonyos önmagáért való tudásszükséglet, tanulási vágy.  

Aki kisgyermekkorban sokat és szabadon játszik, később alkotó gondolkodásmóddal, és 

eredetibb viselkedéssel jellemezhető. A játékos ismeretszerzés nem a tudás mennyiségi 

felhalmozásával fejleszti az emberi képességet, hanem sokoldalúvá és rugalmassá tesz. 

Programunk lehetőséget ad az óvónő számára, hogy az egyéni fejlettségi szinteket, a 

gyermek igényeit figyelembe véve választhassa meg a tanulási folyamat módjait, 

módszereit, időkereteit. Az óvodai nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötetlen és 

kötött kezdeményezések, tevékenységek, séták formájában, s az egész nap adódó 

helyzetekben egyaránt megoldhatók az óvodai élet bármely mozzanatában, és területén.  

Az óvodai tanulásban a gyermek cselekvés vágyára, aktivitására építünk, amelyben az 

egész személyiség részvétele, és teljes aktivitása szükséges.  
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Célunk: 

 A gyermekek a világról általában legyenek tájékozottak. Differenciálással elérhetjük, 

hogy minden gyermek kedvvel, szívesen tevékenykedjen, s ha ezt a tanulást siker 

követi, a sikerélmény újabb aktivitás forrásává válik. 

 Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése 

építve a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

 Az alapképességek fejlesztése. 

Feladatunk: 

 Sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzés, cselekvő aktivitás biztosításával 

kreativitás erősítése.  

 Kommunikációs képesség, beszédfejlesztés, beszédhelyzetek teremtésével a 

gyermek beszélőkedvének megőrzése. 

 Az utánzásos minta, modellkövetéses magatartás és viselkedés tanulása segítse elő 

az értelmes beszéd, szókincs, mondatszerkesztés, összefüggő beszéd, párbeszéd 

fejlesztését. 

 Megismerő, gondolkodási képességek fejlesztése észlelés útján spontán játékos 

tapasztalatszerzéssel a gyermeki kérdésekre válaszokra épülő ismeretszerzéssel 

óvodapedagógus által irányított megfigyelés, felfedezés gyakorlati 

problémamegoldás segítségével történjen.  

 A mozgás képességének fejlesztése, amelyből a két és háromdimenziós tájékozódási 

képesség kiemelése (írás, olvasás kudarcának elkerülése érdekében) 

 Mozgáskoordináció fejlesztés (nagy és finom mozgások esetében). 

 Tevékenységi formák tartalmának tudatos tervezése, zöld tartalmak beépítése, 

megjelenítése nevelési, oktatási tervben. 

 Az értékelés mindig személyreszabott, pozitív, a gyermek személyiségének 

kibontakozását segítő legyen. 
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Mindezek megvalósígása érdekében olyan célrendszert kell kiépíteni: 

 amelyben minden gyermek rendszeresen  részt vesz a tanulási folyamatban 

 az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásban szerzik a gyermekek 

 a feldolgozás mélységét a gyermekek egyéni fejlettsége határozza meg 

 a gyermekek önként vegyenek részt a tevékenységeken 

 a tevékenységek egyéni fejlődésre, fejlesztésre irányuljanak 

 legyen rendszeresség a tanulási tevékenység szervezésében 

 az óvodapedagógus személyre szabott, pozitív értékelése segíti a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 Utánzásos – minta – és modellkövetés. 

 Spontán, játékos tapasztalatszerzés, a játék mint módszer alkalmazásával. 

 A cselekvéses tanulás. 

 Megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 Az óvodapedagógus által kezdeményezett tanulás. 

A tanulás permanens folyamat. Mind a nap folyamán, mind a nyári hónapokban is sok lehetőség 

nyílik tapasztalatszerzésre a környezetben, és a már meglévő ismeretek változatos körülmények 

között történő felhasználására. 
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VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése a csoportokban tervszerűen vezetett 

személyiségnapló segítségével történik. 

Testi fejlettség: 

 A gyermekek egészségesek, edzettek legyenek, alakuljon ki a finommotorika és a 

mozgáskoordináció. 

 Egészségügyi szükségleteit szándékosan tudja irányítani. 

 Teste legyen arányosan fejlett, teherbíró. 

Lelki fejlettség: 

 Figyelme legyen szándékos, alakuljon ki a figyelem tartalma, terjedelme, megosztása 

és átvitele. 

 Legyen képes egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására. 

 A gyermekekben alakuljon ki a pozitív érzelmi viszony a kisebbség kultúrája és 

nyelve iránt, illetve a másság elfogadására. 

Szociális fejlettség: 

 Tudjon a szabályokhoz alkalmazkodni. 

 Álljon készen az iskolai életre. 

 Megalapozott legyen a feladattudat, feladattartás és önállóság. 

 Ismerkedjen meg a helyi hagyományokkal, tárgyi emlékeivel, tanulja meg azok 

megbecsülését és tiszteletét. 

 Alakuljon ki pozitív, reális énképük. 

 Rendelkezzenek annyi ismerettel, készséggel, képességgel, hogy egyenlő eséllyel 

kezdhessék meg iskolai tanulmányaikat. 

Hagyományaink 
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Szervezeti hagyományok: 

 A nevelés hatékonyságának fokozása érdekében a családdal való kapcsolattartás 

elmélyítését szolgálják. 

 Nevelési évenként kettő alkalommal szülői értekezlet tartása, szükség esetén több 

alkalommal vagy a szülők kezdeményezésére bármikor.  

 A nyitottság fokozása érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő bármikor 

jelen lehessen az óvodai nevelésben – természetesen az óvónővel egyeztetve, a 

nevelőmunka zavarása nélkül.  

 Évente két alkalommal tervezünk nyílt napot minden csoportban. 

 Lehetőséget biztosítunk a felmerülő gondok, problémák azonnali megbeszélésére – 

természetesen itt is szempont, hogy a gyermekek nevelését ne zavarja.  

 Nagycsoportosaink számára igény szerint szervezünk úszásoktatást, nyelvtanulást, 

néptáncot, barkácskuckót. 

Ünnepek, rendezvények:  

A ’’holnap öröme’’ a gyermekek elé állított távlatok fokozzák a nevelés hatékonyságát, ezért 

többféle tevékenységet igyekszünk hagyománnyá tenni óvodánkban. 

Ezek: 

 Rendszeres bábszínházba járás, nagycsoportosok esetében színházi előadás 

megtekintése. 

 Másik tagóvodával közösen szervezett szüreti, néphagyományőrző mulatság. 

 Néphagyományőrző előadások – népzenészek meghívásával – az óvodákban. 

 Zöld jeles napok megünneplése (állatok-, víz-,föld-,madarak-és fák világnapja). 

 Márton napi vásár. 

 Mikulás ünnep. 

 Karácsonyi előkészületek, az ajándékozás örömének hangsúlyozásával. 

 Farsang – ami lehet jelmezbál, rongyosbál, pizsamabál ötletek alapján. 
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 Tavaszköszöntő ünnepsorozat. 

 Édesanyák köszöntése. 

 Zöld Zsibongó. 

 Gyermeknap megünneplése. 

 Nagycsoportosok óvodai búcsúja. 

 Születésnapok megünneplése. 

Fontos, hogy az ünnepnapok emelkedjenek ki a mindennapokból, hangsúlyozhatjuk 

dekorációval, ünnepi ruhával stb. Az ünnep örömét csak a szülők közreműködésével tudjuk 

minden gyerek számára biztosítani, ezért fontos aktív közreműködésük, segítségük. Az 

ünnepek megszervezése a nevelőtestület döntése alapján történik a gyermekek érdeklődését, 

szülők igényeit és az adottságokat figyelembe véve.  
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