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Helyzetelemzés: 

 

Óvodánk, a MIÓVI Selyemréti Tagóvodája Miskolc külvárosi részén, a Tiszai pályaudvarhoz 

közel a Szinva patak partján, a Selyemréti strandfürdő szomszédságában helyezkedik el. A 

mellette lévő épületben bölcsőde, a közelben általános iskola is található. Könnyen 

megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel is. Két szintes, négy csoportos, 2014-

ben energetikai pályázat keretében felújított épület, bérházas környezetben. Fejlesztő 

szobáinkban a gyermekek egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozására nyílik lehetőség. 

Intézményünkben többnyire homogén csoportok működnek.  

 Minden csoportnak külön, fákkal, bokrokkal, virágokkal beültetett udvarrésze van. Az udvari 

játékok európai uniós szabványnak megfelelő átalakítása, illetve vásárlása megkezdődött. 

Játékeszközöket alapítványunk, a Selyemréti Óvodásokért Alapítvány támogatásával 

folyamatosan bővítjük. Saját magunk által készített fejlesztő eszközökkel is színesítjük a 

tevékenységeinket. Csoportszobáink berendezését és a játékait is folyamatosan újítjuk, 

bővítjük. Minden csoportunk külön mosdóhelységgel rendelkezik. 

Igényünk az állandó önképzés, ismereteink korszerűsítése, továbbképzéseken való részvétel, jó 

gyakorlatok átadása. Minden lehetőséget megragadunk, a gyermekek differenciált fejlesztésére, 

egyéni képességeik kibontakoztatására a tehetségígéretek támogatására. Fontosnak tarjuk, hogy 

az ide járó gyermekeket tevékenységek sorozatában, játékos formában, játékba ágyazva 

fejlesszük, készítsük fel az iskolai életre. 

Óvodánkban szeretettel nyitott szívvel, a gyermekkort megőrizve alapozzuk meg a gyermekek 

képességeit, átérezve a felelősséget, hogy az iskoláskorra viselkedésük, szokásaik, ismereteik 

minősége megfelelő alapot nyújtson a további fejlődésük számára. 

Nyitottak vagyunk az újra, a gyermekek érdekében megőrizve az értékeket, hagyományokat. 

A lehetőségeinkhez mérten minden kolléganő továbbképzésen vesz részt, megosztjuk 

egymással tapasztalatainkat, ötleteinket. 
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Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek sokoldalú, több szempontú értékközvetítést és 

megfelelő minőségű és mennyiségű élményt kapjanak, sokféle játéklehetősséggel, boldogan 

töltsék napjaikat velünk és társaikkal. 

 

Óvodánk nevelőtestülete kiemelt helyen kezeli a környezet megismerésére nevelést, és a 

környezetvédelmi problémák megismertetését. Keressük a lehetőségeket ahhoz, hogy az 

élőhelyükön ismertethessük meg a növények és állatok életét a gyermekekkel.  

A környezettudatos nevelésünk célja, a természeti, az épített környezet fenntarthatósága 

érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások közvetítése, 

megtanítása, és alkalmazása. 

Nagyon sok tanulmányi sétát és kirándulást szervezünk. Minden évben az Állatok világnapjára 

kiállítást és vetélkedőt hirdetünk, mely elősegíti a gyerekek pozitív beállíttatását a környezetünk 

és az állatok védelmének érdekében. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink lássák meg a nyíló virág szépségét, környezetünk 

tisztaságáért vívott harcunk fontosságát. 

Igyekszünk a szülőket is tájékoztatni környezet-és természetvédelmi programjaink 

fontosságáról. Ráirányítjuk a figyelmet az élővilág sokszínűségére, illetve az azt fenyegető 

veszélyekre. 

Minden ősszel ellátogatunk a Miskolci Állatkert és Kultúrparkba, ahol az ott élő állatokkal 

kapcsolatban még több információhoz jutnak a gyermekek. 

Nagyon fontosnak tartjuk a természeti, az épített környezet fenntarthatósága érdekében 

szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások közvetítését, 

megtanítását, és alkalmazását. Az óvodai nevelés, alapozó jellegű, így meghatározható szerepet 

játszik a gyermek környezetkultúrájának alakításában. Az ökotudatos ember elkötelezett lesz a 

fenntartható fejlődés és a környezettudatosság irányában. A későbbiekben szem előtt tartja majd 

az újrahasznosítás fontosságát, a természetbarát megoldásokat keresi. A mindennapokban nem 

kihasználja majd környezetét, hanem együttműködik vele. 
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 A környezeti problémák megoldásának leghatékonyabb módja, már kisgyermekkortól fogva a 

belső motiváltság elérése, mert pozitív motiváltság esetén a gyerekek mindig környezetkímélőn 

fognak cselekedni. Az óvodai környezeti nevelés meghatározható szerepet játszik a gyerekek 

környezetkultúrájának alakításában. A környezeti tudat kialakítására és fejlesztésére több 

eszközünk is létezik, nem korlátozódik a csoportszobán belüli foglalkozásokra, hiszen a 

környezetünk megóvása áthatja az óvodai élet egészét. 

 

Mindennapjainkban a környezeti nevelés „játszani hív” hiszen az óvodás, életkori sajátossága 

az, hogy játszik, és a körülötte lévő világgal így ismerkedik. Játékos feladatokkal, az óvónő 

által kezdeményezett tanulási szituációkkal feladatunk, becsalogatni a környezettudatosságot 

csoportjainkba. Célunk a környezettudatos szemlélet alakítása, formálása a 3-6 éves korosztály 

körében. Fontos a helyi sajátosságok figyelembevétele. Elméleti és gyakorlati ismeretek 

elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése belső szakmai-módszertani 

megbeszélésekkel. Fontosnak tartjuk az újrahasznosítás, a környezettudatos életmód jó 

gyakorlataink, innovációink és elméleti ismereteink integrálását a gyakorlati 

nevelőmunkánkba.  
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Gyermekképünk: 

Az emberi személyiségből indultunk ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem 

helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, 

fejlődését genetikai adottságok határozzák meg, és az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán 

és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A természetes, spontán 

pedagógiai helyzetekben és a tervezett tevékenységében is az egyes gyermek fejlődési 

szintjéhez igazodunk. A befogadó óvodai nevelésünk az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett 

a gyermeki személyiség kibontakozására törekszik. Ennek eredményeként az óvodáskor végére 

a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben 

empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs. 

Óvodakép: 

Nevelési hitvallásunk olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a gyermeki személyiséget 

övező bizalom megvalósítása, a befogadó attitűd természetessé válik az óvodapedagógus, a 

nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt, ahol modell értékű az 

óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, ahol érvényesül a gyermeki fejlődésbe vetett 

bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a különbözőségek elfogadása, a 

diszkrimináció tilalmának érvényesítése, a hit a gyermek fejlődésében, a gyermek jelzéseire 

biztosított komoly figyelem. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív 

hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat 

kialakítása, a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége teljes 

kibontakozásának támogatásával az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. 

 

Óvodánk az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett, kiegyensúlyozott légkörben a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől kezdve, az iskolába lépésig, legfeljebb 7 éves 

korig. A családot tekintjük elsődleges szocializációs háttérnek. Az óvodai szocializáció, csak a 

családi szocializációval együtt lehet eredményes. Ezért mindenről tájékoztatjuk a szülőket. 
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Optimális feltételek biztosítása mellett gondoskodunk: 

- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor – specifikus alakításáról 

- a gyermeki közösségben végezhető, sokszínű tevékenységről, különös tekintettel a 

mással nem helyettesíthető játékra, 

- e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak 

közvetítéséről, 

- a kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről,  

- az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítéséről. 
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Legfontosabb feladataink: 

 

Az Alapprogrammal azonosulva Pedagógiai Programunk az alapelvek megvalósítása 

érdekében gondoskodik:  

 

- az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett a gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítéséről, 

- a tanköteles korú gyermekek rendszeres óvodába járásának nyomon követéséről , 

- a gyermekek fejlesztéséről (differenciáltan; figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű   

gyermekek különleges gondozási igényének kielégítésére) 

-  készségfejlesztés, gyermeki szükségletek kielégítése - az óvodai nevelésben alkalmazott 

pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez igazodnak, 

- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, 

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - 

tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra, 

- a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről, 

- a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről, 

- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében támogatja a 

kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a 

multikulturális és az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, nevelési 

céljaink és az alapelvek figyelembevételével. 
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Pedagógiai Programunk sajátosságai: 

 

- A gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve és fejlesztve szocializál 

- A gyermekek életkori sajátosságaival harmonizáló tevékenységek rendszerében 

biztosítja a feltételeket, 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. 

- A családok bevonódása az óvodai életbe. Aktivizálja a szülőket az együttműködésre. 

Erősíti a szülők felelősségét, az óvodával való együttműködő, családi nevelés 

problémáinak megoldására.  

- Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra, a gyermekekkel való 

törődésre, a nevelésre. 

A gyermek egyéni sajátosságaira alapozva fejleszt: 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában. 

- egyéni szükségletekre épít, 

- a személyiség sokszínűségét tolerálja, 

- az eltérő szükségleteket felismerve, egyénre szóló fejlesztő programot készít, 

- a gyermekek személyiségének alapos megismeréséből indul ki, 

- az erősségekre épít, 

- a fejlődést differenciáltan értékeli, 

- segíti ápolja és fejleszti a nemzeti, etnikai kisebbségi identitástudat kialakítását és 

fejlesztését kultúrákhoz kötődő hagyományokat és szokásokat 

- az egyéni fejlettségből kiindulva megteremti a szocializáció optimális feltételeit, 

- tudatosan alakítja a szociális viszonyokat, együttműködéseket, 

 

Óvodai programunk alapvető feladatának tekinti a személyiség dimenziók harmonikus 

fejlesztését, a gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárását (differenciáltan; 

figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozási igényének 

kielégítésére), 
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 A személyiségértékek, tulajdonságok, képességek közül, az egyoldalú fejlesztés 

elkerülésével, kiemelten alapozzuk meg az alábbiakat: 

- a személyiség autonómiáját, pozitív énképét, önérvényesítő képességét, 

- a saját szükségletek kifejezésének képességét, 

- az érzelmi gazdagságot, 

- a kulturált magatartás szokásait, 

- az önfejlesztő magatartást, 

- a különbözőségek tolerálását, 

- a társakkal való együttműködést, 

- a döntés, a választás, a rugalmas gondolkodás, a kreativitás képességét, 

- a művészetek, a természeti, társadalmi környezetük iránti érzékenységüket. 

 A sajátos tevékenységekkel és a gyermeki szabadság biztosításával támogatjuk a 

szocializáció szempontjából fontos szokásokat, magatartásokat:  

- a kompromisszumok, konszenzusok és az önérvényesítés stratégiáinak 

megtanulását, 

- a kontaktuskeresést, a kommunikálás és társalgás technikáinak elsajátítását, 

- a társas konfliktusokban kevés felnőtt segítséggel a megoldások keresését,  

- az önszabályozás, az önkontroll alakulását,  

- a közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő 

szervezési teendők felvállalását, 

- a gyermekek játékszükségletének kielégítését, az önkifejezés és az 

együttműködés kiteljesedését, 

-  a nemzeti, etnikai kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, 

 

 Az értelmi fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, 

érdeklődésükre és kíváncsiságukra építve: - a cselekvés, tevékenység, - a beszéd és a – 

gondolkodás egységét biztosítva fontosnak tartjuk:  

- az utánzásra épülő tanulással együtt a felfedezéseket, a próbálkozásokat, az 

élethelyzetekben, tevékenységekben történő felismeréseket, a pszichikus funkciók intenzív 

fejlődését, 
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- a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében integrált keretek között biztosítjuk a 

spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését, 

- a hagyományok ápolását, a hagyományokhoz való kötődést, 

- a természet, az élőlények szeretetét és védelmét, 

- az írott nyelv és a jelzések iránti érdeklődést, 

 Kiemelten fontosnak tekintjük az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges 

életmód szokásainak alakítását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az 

egészség óvását, védését az esetleges hátrányok korrekcióját. 
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Az Alapprogram szemléletével azonosan kiemelt nevelési feladatunk: az 

anyanyelvi nevelés: 

 

Az anyanyelv fejlesztése komplex folyamat, amely óvodai nevelésünk egészét áthatva, segíti 

gyermekeink szociális kapcsolatainak alakulását és a gyermek – gyermek, illetve gyermek – 

felnőtt közötti kommunikáció fejlődését. 

Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Óvodai életük során 

ezért beszédkészségük különböző módon és eltérő ütemben fejlődik. A gyermekek egyéni f 

fejlesztésének eredményes megvalósítása hozzájárul az iskolai képességeik megalapozásához.  

 

Célunk:  

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.  

 A kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység 

egészében. 

 A gyermekek beszédkedvének felkeltése és megőrzése. 

 Az adott életkorra jellemző nyelvi fejlettség és az anyanyelvi bázis kialakítása. 

 A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyerekek képesek legyenek a nyelvi 

kifejezés eszközeit variálni.  

 A gyermekek kommunikációs szintjének fejlesztése.  

 

Feladatunk: 

 A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

beszélő környezettel. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.  

 Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.  

 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.  
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 Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) 

fejlesztése. Kommunikációs (verbális, nonverbális, vokális) jelzések felismerésének, 

használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 

 A gyerekek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése. 

 A hallási és beszédhallási figyelem és a hallási differenciáló képesség fejlesztése. 

 A beszéd eszközként való használatának fejlesztése – szókincsbővítés. 

 A beszéd fonológiai, grammatikai, jelentéstani és motorikus rendszereinek fejlesztése, 

az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. 

 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. 

 A szociokulturális háttér figyelembevételére épülő differenciált készség, 

képességfejlesztés megvalósítása. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek differenciált támogatása a magyar 

nyelv elsajátításában. 

 A nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrákhoz kötődő gyermekek nyelvi fejlesztése. 

 

 

Az anyanyelvi nevelés helye a fejlesztő folyamatban: 

Az Alapprogramban megfogalmazottokkal megegyezően Helyi Óvodai Nevelési 

Programunkban az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak 

alakítása – beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel – az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, 

fokozására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére fokozott figyelmet fordítunk.  

A felnőttek helyes beszédmintája: stílus, hanglejtés, dinamika, hangsúly, hangerő, példa értékű, 

hiszen a gyerekek nyelvi tudása azokban az eljárásokban fejlődik, amelyeket a mondatok 

értelmezésére és reprodukciójára alkalmaznak. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy arról 

beszélhessenek, ami érdekli őket, és nyitottak vagyunk mondanivalójuk meghallgatására. 

Feltett kérdéseikre figyelünk és igyekszünk mindig választ adni.  
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Egészségnevelési Programunk: 

Ez a feladatkör az óvodai nevelés funkciói közül a legfontosabbat érvényesíti, vagyis az 

egészség, a testi fejlődés, a fizikai állapot védelmét és fejlesztését. Magában foglalja a gyermek 

személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozását, 

környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztését, védelmét. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk 

fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.  

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű.  

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése.  

Ezen belül:  

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

- a gyermeki testi képességei fejlődésének segítése,  

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése,  

- az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos       

környezet biztosítása, 

- a környezetvédelmi-, megóvási szokások kialakítása,  

- megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi   

nevelési feladatok ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, 

óvodapedagógussal együttműködve. 

 

A játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és 

szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai 

nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden 

gyermek számára lehetőséget kell biztosítani (az óvodai nevelés minden napján). 
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Az óvoda napirendje: 

 

Nyitvatartási idő: 06.30 – 16.30 óráig (szükség esetén 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk) 

 

A napirendet csoportonként és az életkori igényekhez igazítva az óvónők a csoportnaplóba 

rögzítik.  

 

Általános napirendi elosztás: 

 

06.30 – 07.30  gyülekezés 

07.30 – 08.30  játék, szabadon választott tevékenység, kötetlen vagy kötelező     

                                    tevékenység 

08.30 – 09.30  folyamatos tízóraizás 

09.30 – 10.00  kötetlen vagy kötelező tevékenység 

10.00 – 11.45  játék, séta, szabadon választott tevékenység 

11.45 – 12.30   ebédelés, készülődés a pihenéshez 

12.30 – 14.30  pihenés 

14.30 – 15.30  teremrendezés, folyamatos uzsonnázás 

15.30 – 16.30  játék, folyamatos eltávozás 

A napirend az a szervezeti keret, ami lehetővé teszi a nyugodt és kiszámítható óvodai életet. 

Változatos tevékenységekkel, az aktív és a passzív pihenés életkornak megfelelő váltakozását 

biztosítja. Napirendünk rugalmas, lehetővé teszi, hogy az előre nem tervezett, de a gyermekek 

fejlődését szolgáló eseményeket is beiktassuk. A legtöbb időt azonban a gyermekek 

legfontosabb tevékenysége, a játék kapja.  A gyermekek szokásrendjének kialakításával a 

napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát segítjük elő. 

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 

 

14 
 

Az óvodai élet, a tevékenységek szervezeti keretei, a tervezés: 

 

A csoportok kialakításának szempontjai:  

- az óvodába jelentkező gyermekek összetétele,  

- a szülők kérése,   

- a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye  

- és az óvodapedagógusok javaslata. 

A csoportok szervezésénél törekszünk a homogén csoportok létrehozására, de igény szerint 

kialakítunk részben osztott és vegyes életkorú csoportokat is. 

Az óvodapedagógus döntésétől függ – módszertani szabadságának érvényesülésével 

párhuzamosan, az egyéni eltérések, életkori jellemzők ismeretében – a felajánlott 

tevékenységek formáinak megválasztása. 

A felajánlott tevékenységek szervezeti keretei: 

A gyermekek a tevékenységeket egyénileg vagy mikrocsoportban végzik. 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését különböző 

kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített - nem kötelező - 

feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott 

helyi nevelési program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai 

életet magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg.  

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

A hosszabb távra történő tervezés a gyermekek komplex fejlesztésére irányul. Magában foglalja 

a személyiség teljes vertikumának fejlesztését, minden képességet érintve, s az egyén 

szükségleteire tekintettel, valamint a gyermekcsoport életterét jelentő tevékenységek, 

csoporthagyományok, események tapasztalások közös élmények szervezésének feladatait. 

 

 

 

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 

 

15 
 

Hosszú távú tervezés formái: 

1. Nevelési terv, melyet féléves intervallumra készítünk. Ez a terv tartalmazza a gondozás és 

közösségi élet tevékenységeit, szokásait. Ezekhez kapcsolódó szervezési feladatokat. 

2.  A heti tervek témáit, az óvodapedagógus határozza meg, figyelembe véve a gyermekek    

életkori sajátosságait, érdeklődési körét, felfedezési vágyát a természeti és társadalmi környezet 

gazdagságait, s a gyermekek témákhoz kapcsolódó tapasztalatait. 

A tervezés során az óvodapedagógus közvetlen tapasztalásra és élményszerzésre alkalmas 

tevékenységet tervez, a gondolkodás és a fogalmak mélyebb megértésének fejlesztésére. 

Átfogó nevelési tervet alkalmaz, amely a fejlődés minden területét figyelembe veszi.  

A tevékenységek időkeretei: a napirend és a heti rend. 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a 

feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek 

tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek 

egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 

 

A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.  

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzik. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és heti 

rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  

A rugalmasság vonatkozik a reggelizés és uzsonnázás módjára, az eltérő egyéni alvásigény 

figyelembevételére, a gyermek alapvető biológiai szükségleteinek rugalmas kielégítésére. 

Az évszakhoz igazodó napirendben az időkeretek rugalmasan alakíthatók. 

 

A napirend az életkori összetételtől függően. 

A heti rend: 

A heti rendben a napirendhez hasonlóan vannak visszatérő stabil, a rendszerességet, a 

szokásokat rögzítő tevékenységek és ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése 

alapján a rugalmasságra. 
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A heti rendben életkortól függően naponta biztosítjuk a rendszeres mozgásfejlesztést.  A keret 

és az időtartam változó.  

A választható és / vagy kötelezően választható tevékenységek a személyi feltételektől függően 

2-3 féle tevékenységben kezdeményezhetők. A gyermekek választásai, a résztvevők fejlettsége 

alapján, valamint a tevékenység jellegétől függően dönti el a pedagógus hol van közvetlen 

részvételére szükség. 

A hosszabb távú tervezés része: a fejlődési napló 

A fejlődés nyomon követésének dokumentuma. 

A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének regisztrálása . 

- a gyermekek személyiségfejlődésének dokumentálása, személyiséglap vezetése. 

A szülő kérésére az óvodapedagógus tájékoztatást ad a gyermek fejlődéséről, javaslatot tesz a 

további szükséges fejlesztés feladatairól. 

A fejlődésinapló megfigyelési szempontjai a teljes személyiségre, minden képességkörre és 

fontosabb részképességekre irányulnak. Segít abban, hogy az óvodapedagógus megállapíthassa 

a gyermek erősségeit és a gyengébb pontjait, regisztrálhassa a fejlődést. 

A fejlődésinapló vezetése folyamatosan történik a gyermek óvodába lépésétől a beiskolázásáig. 

Kitöltésének módszere: megfigyelés – spontán tevékenységekben – játékos feladatokban és 

egyéb szervezett tevékenységekben. 

Fejlődésinapló kiegészítői: a gyermek ábrázoló tevékenységének produktumai. 
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Az óvoda kapcsolatai: 

I. A család és az óvoda 

Családok bevonódása az óvodai életbe 

Helyi óvodai programunk fontos eleme a családok bevonása az óvodai életbe. 

Az óvodapedagógus kellő tapintattal és körültekintéssel – a gyermek érdekeit szem előtt tartva 

– segíti a családokban a szülőket, hogy szülői feladataikat minél eredményesebben 

végezhessék. 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái 

változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat 

a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.  

Az óvoda pótolhatatlan, mással be nem helyettesíthető funkciója: a családi nevelés kiegészítése: 

a speciális, kortárs kapcsolatban történő szocializálás. 

Az óvoda nyitottsága lehetővé teszi, hogy a családokban meglévő értékek felszínre kerüljenek. 

Az óvodának lehetőséget kell adnia arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek saját 

kultúrájukkal és az ehhez kötődő hagyományokkal  

A gyermek fejlődéséről az óvoda köteles a szülőket rendszeresen informálni.  

Több generációs családok esetében a nagyszülők is képviselhetik a családot, gyermekkori 

élményeik felidézésénél, tárgyi, kulturális, gyermekjáték hagyományainak továbbadásával 

erősíthetik a családi kapcsolatokat, gazdagíthatják a gyermekek érzelmeit.  

Az óvoda különféle programokkal betölti a kultúra közvetítő és kultúra teremtő szerepét is, 

segíti a településen, városrészen a civil szerveződésekkel kialakítható együttműködéseket, mely 

által az itt lakó emberek átélhetik azt a közösségi élményt, amely erősíti identitástudatukat, 

énképüket. 

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, a kettő összhangja és az óvoda folyamatos 

együttműködése a szülőkkel, a gyermekek harmonikus fejlődésének feltétele.  
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A családok által képviselt különböző gondolkodásmódok értékeinek elfogadása természetes 

az óvoda kollektívája számára. A szülőkkel, gyermekekkel való közös gondolkodás, 

véleménycsere, döntés eredményeként a programmal összeegyeztethető plurális értékek 

beépítésre kerülnek az óvoda normarendszerébe. 

A kapcsolatok kialakításában az óvoda a kezdeményező. A napi kapcsolattartás 

elengedhetetlen, fontos, hogy a szülők tájékozottak legyenek a gyermekükkel történt napi 

lényeges eseményekről.  

Sok múlik azon, hogy milyen értékeket képvisel a pedagógus, a gyermek környezete és azon 

belül a család. Az indirekt hatások mellett tudatos szemléletformálás, a szülők bevonódásának 

elősegítése az óvodában a gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, 

kezdeményezésekbe. 

Ezek a programok információcserét is szolgálják, melynek tágabb teret adnak a szülői 

értekezletek, fogadóórák, szükség vagy igény esetén a családlátogatás. 

II. Szülői Munkaközösség 

Tagjait az óvodaév első szülői értekezletén a szülők választják meg, csoportonként két fővel. 

Közülük egy elnököt jelölnek, aki képviseli érdekeiket az egyéb fórumokon. Az SZMK tagjai 

segítségével bevonjuk a szülőket az óvodai rendezvények, kirándulások megszervezésébe, 

lebonyolításába. 

Véleményezési és egyetértési jogosultsága folytán fontosabb kérdésekben kikérjük az SZMK 

véleményét. 

Az óvoda felé irányuló szülői észrevételeket, javaslatokat elfogadjuk, és ha lehetséges, azokat 

megmegvalósítjuk. 
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III. Külső kapcsolatok 

 

1. Fenntartó, Intézményvezető, Helyettesek 

 

A tagóvodavezető folyamatosan tájékoztatja a MIÓVI vezetőségét és a fenntartó illetékes 

képviselőit az eseményekről és kéréseiről. 

 A szociális osztály előadói és óvodánk gyermekvédelmi felelőse gyermekvédelmi kérdésekben 

folyamatosan együttműködik.  

 

2. Iskola 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény 

nevelőmunkájának összehangolását, az együttműködést. A folyamatosság érdekében a 

kölcsönös nyitottságra, érdeklődésre, egymás munkájának megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez, megértéséhez. 

Az együttműködés formái: 

- szakmai kapcsolatok fenntartása 

- a leendő elsős tanítók látogatása a szülői értekezleten, esetleg a csoportokban. 

- részvételük az óvoda ünnepségein 

- a nagycsoportos gyerekek látogatása az iskolában (tanóra, rendezvény) 

- óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése. 

 

3. Bölcsőde, Szakszolgálat, Egészségügyi intézmények 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsőde), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti 

szolgálat, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények)  

 A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező.  
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4. A tagóvodavezető rendszeres kapcsolatot ápol a körzet képviselőjével. 

 

5. Miskolci Közintézményműködtető Központ /adatszolgáltatás/ 

 

 

 

 

Külön foglalkozások: 

Szülői igény alapján szervezzük külön foglalkozásainkat. 

- tánc 

- sakk 

- stb. 

Intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok 

       -  játékos angol foglalkozás 

         - úszás- oktatás. 
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Ünnepek, jeles napok az óvodánkban: 

 

A közösségi magatartás kialakulását megalapozzák a közös tervezgetések, készülődések, az 

együtt átélt örömök, az összetartozás érzése. 

Minden csoportban megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat. A gyerekek érezhetik a csak 

nekik szóló figyelmet, szeretetet, személyük fontosságát. 

1. Mihály napi vásár, barkácsolás a hozzánk járó gyermekek szüleivel 

nagyszüleivel, testvéreikkel. Táncház 

2. Népmese napja. Közös mesélés a gyermekeknek. 

3. Állatok Világnapja, október 04. 

4. Márton nap szeptember 29. 

5. Óvodai Mikulás érkezése 

6. Luca nap december 13. 

7. Karácsonyi táncház 

8. Fenyőünnep 

9. Magyar kultúra napja január 22. 

Mesefesztivál 

10. Óvodai farsang 

11. Március 15. hétfő Nemzeti ünnep.  

12. Víz világnapja március 22 

13.  Föld napja április 22.  

14. Madarak és Fák napja május 10. 

15. Május/ Nyílthét/ 

Gyermekhét- kirándulás, sportnap, gyermeknapi barkácsolás, táncház 

16. Pünkösd 

17. Környezetvédelmi Világnap június 05. 
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