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I.Bemutatkozás 

I.1 A mi óvodánk 

Óvodánk Komlóstetőn, Miskolc zöldövezeti részében található, távol a város 

forgatagától. A Bükk hegység lábánál, Tapolca és Diósgyőri Vár között. 1992-ben 

épült, új egyedi t4echnológiával a lakótelep szívében, családi házak és bérházak 

gyűrűjében. Közel a bolt, egy UNIÓS játszótér, ami 2014-ben 5 milliós beruházással 

lett felújítva, megnagyobbítva. Kicsit távolabb egy jól kialakított salak futópálya és az 

általános iskola. Lakosságát tekintve kb. 4000 fő. A nagyvárosi átlaghoz képest 

viszonylag konszolidált lakótelep, ahol az emberek törődnek egymással, 

környezetükkel. Hajlandóak tenni a lakótelep szépségéért, a közösségi élet 

tartalmasabbá tételéért, amiben helyi önkormányzati képviselőnk élen jár, 

fáradhatatlanul, elkötelezetten tesz meg mindent azért, hogy a helyi közösség 

összetartó erejét megalapozza, fenntartva, ennek szellemében az óvoda 

hagyományrendszerének ápolásában, fenntartásában folyamatos támogatást nyújt.  

 

Óvodánk gyermekeinek zöme Komlóstetői lakos, de 2012. augusztus 31-én Nyitott 

Ajtó Baptista Gyülekezet fenntartásába került a Vasgyári Óvoda, így onnan is 

fogadjuk a gyermekeket. Óvodásaink családi háttere vegyes, nagytöbbségében 

átlagos. 

Óvodánk férőhelye: 100 fő, ezt a létszámot néhány fővel minden nevelési évben 

meghaladjuk. Elenyésző számban van BTMN-s és SNI-s gyermek. Hátrányos 

helyzetű gyermekeink száma is alacsony számon mozog. 

Az óvoda modern, tetszetős, színes épületben helyezkedik el, négy foglalkoztató 

helyiséggel és az ezekhez tartozó kiszolgálóhelyiségekkel. A négy foglalkoztató 

helyiségből háromban galéria is található, így javítva a helykihasználást, valamint 

újabb játékterületet, birtokba vehető „életteret” nyújtva a gyermekeknek. A tágas aula 

szükség esetén tovább bővíthető, egybenyitható az egyik csoportszobával, ideális 

helyszínt biztosít a különböző óvodai szintű rendezvények számára: teljes óvodai 

szülői értekezlet, bál, testnevelési foglalkozások, évzárók, farsang, egyéb 
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rendezvények. Az aula magassága lehetővé teszi, hogy karácsonykor gyönyörű nagy 

karácsonyfát díszíthessünk. Bensőséges óvodai ünnep keretében itt helyezzük el a 

betlehemet is. Az óvoda tágas udvara sok játékot, mozgást tesz lehetővé a gyermekek 

számára. Az itt elhelyezett játékok, mászókák elkészítésében és beépítésében több 

szülő is aktívan részt vesz, adományokkal, saját munkájukkal, anyagokkal, sőt saját 

készítésű nagyméretű udvari játékokkal is segítik az óvoda udvarának, saját 

játszóterének szépítését, kialakítását, tökéletesítés 

 

 

Nevelőtestületünk: 

 7 fő óvodapedagógus, ebből 3 fő Pedagógus II. minősítésű, 4 fő főiskolai 

végzettségű Ped. I. minősítésű, ebből 2 főnek Ped. II. minősítése 

folyamatban van 2 fő Ped.I minősítésű, várja a lehetőséget a Ped II. 

megszerzésére 

 4 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, ebből 1 fő óvodapedagógus gyakornok aki 

idén szerzi meg óvodapedagógusi diplomáját 

 

Működő tehetségfejlesztő programjaink, melyek középső csoportos 

korosztálytól a nagycsoportos korosztályig áll az érdeklődők rendelkezésére. 

Tehetségfejlesztő programok megnevezése: 

 Zene - Ovi 

 Kétfelekezetű hittan oktatás 

 Úszásoktatás, évente kétszer 

 Bozsik program 

 DVT sport rendezvény 

 Minőségfejlesztő munka az óvodánkban 

 

2014 őszén valósult meg az Intézményi Minőségirányítási Programunk 

eljárásrendjének megfelelve, az EFQM modellen alapuló irányított intézményi 

önértékelése. Az önértékelést az intézményi támogató csoport bonyolította. 
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 Pedagógus életpálya bevezetése óvodánkban 

 

Már a 2014/2015-ös nevelési évben is hangsúlyt fektettünk a tanfelügyeleti 

ellenőrzés szabályrendszerének megismerésére, a vezetői ellenőrzések dokumentációs 

rendszerét, szakmai tartalmát ennek megfelelve alakítottuk ki. 

A tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre készülve intézményi önértékelési 

munkacsoport alakult. Az önértékelési csoport jelenleg koordinálja az önértékelési 

eljáráshoz szükséges pedagógusi, vezetői és intézményi eljárás rendszer kialakítását. 

 

I.2 Programunk küldetése 

Az óvodánk feladatának tekinti esélyteremtő szerepének és 

hátránykompenzációs képességének erősítését. Ennek érdekében fontosnak 

tartja: 

 a nevelőtestület átfogó, intézményre szabott, belső intézményi innovációt 

támogató és komplex (kiemelten pedagógiai) fejlesztési programokba való 

bekapcsolódását, 

 helyi, területi és regionális ágazatközi együttműködések kialakítását, 

működtetését, fenntartását a kitűzött célok elérése érdekében, 

 az óvoda befogadó nevelését erősítő, deszegregációs célú fejlesztése 

érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének kidolgozását, 

 a minőségi nevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztést, valamint a 

lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok tanulási 

sikerességének elősegítését, az egyenlő esélyek megteremtését. 

Tolnai Gyuláné sok évvel ezelőtt kidolgozott programjai elsősorban az iskolára 

készültek. A heurisztikus program - mint nevében is benne van - a felfedezésre épül. 

Írást - olvasást tanító módszerét a múltban kirekesztették (elsősorban a szótagolás 

miatt), majd elindult ország-, sőt világmegváltó útjára. A Dunántúlon például nagyon 

népszerű, de már Japánban is ismert, csak épp itt, a szülővárosában alig alkalmazták. 

Kidolgozta matematikai programját is. 

A programnak az óvodára való kiterjesztésére Ica néni egyik volt tanítványa hatására 

szülőfalujában, Boldván került sor, az ottani óvoda kollektívája segítségével. Az 
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anyanyelvi program gerincét a hangoztatási mondókaanyag, s a titkos nyelv képezik, 

komoly beszédjavító, iskola-előkészítő szereppel. 

Az ismeretközlés mellett elsődleges a nevelési célok megvalósítása, a 

tehetséggondozás, illetve a fölzárkóztatás fontossága. A komplexitást már akkor 

alkalmazta, amikor az még nem volt elfogadott a foglalkozások szervezésében. Nem 

feledkezik meg a képességfejlesztésről, a kreativitásról, a művészeti nevelésről sem. 

Hangsúlyozza a játék elsődleges szerepét. 

 Számunkra rendkívül szimpatikus a szülőhely - lakókörnyezet - haza 

megismertetésére és megszerettetésére irányuló törekvése, a természetes 

anyagok használatának előtérbe állítása, valamint az erdő és annak 

élővilágának felfedezése. 

 Gyümölcsprogramunk hozzájárul a gyerekek életre és étrendre neveléséhez és 

segít abban is, hogy a helyes étkezési szokások kialakuljanak ennél a 

korosztálynál. 

Tanulmányok támasztják alá, hogy fiatal korban kialakult étkezési szokások 

felnőtt korban is kitartanak. A gyermekeket bevonjuk a gyümölcsök 

előkészítésébe (mosás, darabolás, hámozás, stb.), illetve ösztönözzük őket a 

különböző magvak, saláták, csírák elkészítésének aktív részvételére. 

 Heti Téma tervünk, ami adott esetben több héten keresztül kerül feldolgozásra 

, és aminek képanyaga aktív része a mindennapi tevékenységeknek. 

 

I.3 Programunk filozófiája 

 

A Tolnainé - program alapfilozófiájának tekinthető az a komplex, szinte minden 

képességet (nyelvi, zenei, vizuális, kreatív gondolkodás, mozgás, logikus 

gondolkodás, stb.) játékosan, észrevétlenül, egyszerre fejlesztő és mozgató 

feldolgozásmód, amellyel a gyermekeket az egészséges életmódra, a környezet 

megismerésére és egy egészséges lokálpatriotizmusra neveljük. 

A program főbb jellemzői:: 

 környezet megismerésére és megszerettetésére nevelés 

 az egészséges életmódra nevelés 
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 jellemzi a komplexitás 

 egészséges lokálpatriotizmus kialakítása. 

Tolnainé heurisztikus programja Miskolcról indult el, s mivel nincs miskolci 

óvoda, amely alkalmazná, egyedi színt jelentünk a városban. 

Olyan program ez, amely minden iskolai programra sikeresen készíti föl a 

gyerekeket, s kifejezetten sikeres a dyslexia megelőzésében (köztudott, hogy egyre 

gyakoribb az előfordulása). 

 

II. Óvodakép 

Fő törekvésünk, hogy a gyermekek társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés 

során elsajátítsák az együttélés szokásait, megtanuljanak figyelni, alkalmazkodni, együtt 

érezni egymással, miközben tolerálják egymás másságát. Azon dolgozunk, hogy e feladat 

sikerességéhez szükséges feltételeket folyamatosan javítsuk, a lemorzsolódás 

szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását követő, célzott és 

személyre szabott beavatkozások megvalósításával. Céljaink eléréséhez szükségünk van 

partnereink támogatására, ezért a helyi köznevelési intézmények hálózatos 

kapcsolódásának, külső és helyi kapcsolatainak erősítésére, tovább építésére, helyi, 

területi és regionális ágazatközi együttműködések fejlesztésére törekszünk. 

Hisszük, csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket annak 

érdekében, hogy biztosan eligazodjanak majd a világban. Munkatársaink széleskörű 

szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a 

biztosítékot céljaink eléréséhez. 

 A pedagógiai programunk részeként egészségfejlesztési program keretében a 

gyermekeinket személyiségük sokoldalú fejlesztésével, egészséges életmódra való 

nevelésével, korszerű ismeretek és a környezettudatos szemlélet közvetítésével, 

versenyképes tudást nyújtva felkészítsük az eredményes további tanulmányokra. 

 Egyén a közösségben: Célunk, hogy hagyományainkra, tapasztalatinkra és az 

óvodánk pedagógiai programjára építve - kialakítsuk és fejlesszük gyermekeinkben 

az örök emberi erkölcsi értékeket: 

 az egyén tiszteletét, 

 a humánus gondolkodást, 
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 a közösség iránti felelősségvállalást, 

 az empátiát, a toleranciát és 

 mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való 

konfliktusrendezést, a békés egymás mellett élést segítik. Célunk, hogy fejlődjön a 

gyermekek felelősségérzete önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük, nemzetünk 

és hazánk iránt. 

 

A nevelőközösség pedagógiáját meghatározó tanulási környezet bemutatása: 

 

Olyan támogató tanulási környezetet alakítunk ki, amelyben minden 

feltétel adott ahhoz, hogy a gyermekek tanulási képességeik optimálisan 

fejlődhessenek. Célunk, hogy gyermekeink tanulási kompetenciáit egyéni 

képességeinek megfelelő fejlesztésével megalapozzuk az egész életen át tartó 

tanulás igényét és képességét. A fenntartható fejlődésre irányuló környezeti 

nevelésünk során is az élethosszig történő tanulás elvét és gyakorlatát 

érvényesítjük. Az egész életen át tartó tanulásra való 

alkalmasság számos tanulási helyzet és kihívás iránti szükséglet és indítékok korai 

megalapozását jelenti, az óvoda preventív funkcióját megerősíti. Az információs 

társadalom digitális állampolgárját célzó, 

valamint, az IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító 

szemléletet előtérbe helyező nevelés-oktatás megvalósítására törekszünk, az 

életkori sajátosságok megerősítése mellett. A tanulásban, neveltségben lemaradó 

gyermekeknél a lemaradás, lemorzsolódás okait azonosítjuk, egyéni fejlődési 

tervet biztosítunk, eredményeinket mérjük és értékeljük. Munkánkban az e pedagógiai 

programban 

meghatározott módszerek mentén az óvodapedagógusok változatos, egyénre szabott 

módszerekkel végzik nevelőmunkájukat. 

 

Intézményünk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési 

intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik évétől az 

iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig. 
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Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

Ezzel összefüggésben kiemelt feladatunknak tekintjük a családok mind jobb 

megismerését, milyenek a nevelési módszereik, hogyan gondozzák gyermekeiket, 

milyen szocializációs mintát nyújtanak, milyen a család összetétele. Mindezek 

feltárása az óvónő feladata még a gyermek óvodába lépése előtt, hogy meg tudjon 

felelni a családi nevelés kiegészítésének.  Szükségesnek tartjuk az intézményi 

nyitottságot, hogy a szülő az óvodában folyó munkát megismerve, saját nevelő 

munkáját tudatosabban végezze, ill. a kölcsönös tapasztalatcserékkel biztosíthassuk a 

gyermekek személyiségfejlesztését, szocializálódását, személyiségük, testi. Lelki 

épségük védelmét. 

 

1. Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is.) 

 

Szükséges tehát a gyermek legteljesebb megismerése, fejlődésének nyomon 

követése s ezek ismeretében olyan tervezett fejlesztés megvalósítása, melyben minden 

gyermek a saját üteme és fejlettségének megfelelően fejlődhet. 

Magunkra nézve kötelezőnek tartjuk a személyiség lapok vezetését, melyen jól 

nyomon követhető a fejlődés üteme, milyensége, megtorpanása. Ez segíti a tervezést, 

a továbblépést. 

A nevelési cél megvalósítását fokozza az intézmény kapcsolatrendszere, a 

tevékenységbe ágyazott fejlesztés, valamint az általunk megismert s alkalmazott 

„Tolnai módszer”, mely segíti az egyéni képességek kibontakoztatását, kiemelt 

szerepet ad a beszédjavításnak, tehetséggondozásnak, felzárkóztatásnak 

 

2. Az óvodai nevelésben alapelv: 

a) a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni képességeinek kibontakoztatását 
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c) egészséges gyermeket egészséges, esztétikus környezetben nevelni 

d) a gyermekkel a családért, a családdal a gyermekért 

 

3. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 

a) Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. 

b) A testi, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. 

c) A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető 

játékról, e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő 

műveltségtartalmak közvetítéséről. 

d) A kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről. 

4. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

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

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 

III. Gyermekkép 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, 

abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és 

biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, 

befogadó, biztosítva minden gyerek számára, hogy egyformán magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, és nem ad 

helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Gyermekképünk megfogalmazásakor sokat gondolkodtunk azon a kérdésen, 

hogy milyenek is valójában azok a gyerekek, akik a mi óvodánkba járnak. 

Erre a kérdésre a feleletet hitünk szerint a legszemléletesebben Varga Domonkos fogalmazta 

meg „A kölyökkóstolgató” című könyvében. 
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„ Aligha van bájosabb teremtés a földön, mint a selymes fejű, maszatos arcú 

kis bórembukkok. Pedig mennyi baj van velük! Mindenre fel akarnak mászni, 

mindenről le akarnak esni, mindent a kezükbe akarnak venni, mindent el 

akarnak ejteni, össze akarnak törni ” 

 

Egyszóval, tele vannak kíváncsisággal.  Állandóan  kérdezősködnek,  szinte  minden  

második  szavuk a „miért?” és „hogyan?”. Arra vágynak, hogy megismerjék azt az érdekes, 

titokzatos, számukra sokszor furcsa  felnőtt   világot,   ami   körülveszi   őket.  Az óvodáskorú 

gyermek kiszolgáltatott. Csak olyan környezetben érzi jól magát, ahol az őt körülvevő felnőttek, 

empátiás készséggel rendelkeznek. Nyitottak a külvilág felé. Önállóbbak lesznek, erősödik „én 

tudatuk”, akaratuk.  

 

„Minden gyerek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá elvezető útnak is annak kell 

lennie.” 

 

Meghatározható-e az óvodás fejlettsége általában? A belső és külső feltételek hatására 

fejlődése életkori szakaszonként változik. A kicsi gyermek nem tudatosan halad ezen az 

úton, viszont „készen áll” újabb és újabb ingerek, ismeretek, élmények, érzelmek 

befogadására. Az óvodás kor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az 

inkluzív, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő 

gyermek maga is befogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. 

 

Fő törekvésünk, hogy a gyermekek társaikkal és a felnőttekkel való 

együttműködés során elsajátítsák az együttélés szokásait, megtanuljanak figyelni, 

alkalmazkodni, együtt érezni egymással, miközben tolerálják egymás másságát. 

Valljuk, hogy a gyermekeket minden életszakaszban orientálnunk kell valamire, 

vezetni kell valahová. A felnövekvő nemzedéket fel kell készíteni a változó felnőtt 

társadalomban való igazodás képességére, arra, hogy őrizzék az emberi értékrendet, 

védjék a természetet, hogy tudjanak alkalmazkodni a rohanó világhoz, legyen 

önbizalmuk, belső tartásuk. 

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  

14 
 

 

Célunk, hogy gyermekeink tanulási kompetenciáit egyéni képességeinek 

megfelelő fejlesztésével megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás igényét 

és képességét. Az információs társadalom digitális állampolgárját célzó, 

valamint az IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító 

szemléletet, előtérbe helyező nevelés-oktatás megvalósítására törekszünk, az 

életkori sajátosságok megerősítése mellett. 

A gyermekeknek joga van a boldog gyermekkorra, amelyben 

 kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak 

 kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben 

 átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát 

 átérezhetik a hagyományok üzenetét 

 bábozhatnak, dramatizálhatnak 

 nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, 

barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a 

közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet 

csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról 

 játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől 

 kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják 

 a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges 

 figyelembe veszik az egyenlő hozzáférés biztosításával a gyermekeket megillető 

jogokat 

 

Minden óvodapedagógusunk olyan családias, derűs és érzelmekben gazdag 

légkör kialakítására törekszik, amely biztosítja a gyermekek testi, értelmi és 

közösségi fejlődését. 

A nevelőtestület kiemelt figyelmet fordít a tehetségek fejlesztésére, a hátrányok 

kompenzációjára, a gyermekek érzelmi nevelésére, értelmi fejlesztésére, az 

egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás megalapozására, a gyermekek 

harmonikus mozgásának fejlesztésére. 
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A tanulásban, neveltségben lemaradó gyermekeknél a lemaradás, lemorzsolódás 

okait azonosítjuk, egyéni fejlődési tervet biztosítunk, eredményeinket mérjük és 

értékeljük. 

Feladatunk, hogy elfogadjuk vágyaikat, fantáziájuk csapongását, „egy 

hullámhosszon” legyünk velük, miközben elősegítjük személyiségük 

kibontakoztatását. A társas együttműködés közben megtanulják az egymásra figyelés 

képességét, tudnak szeretetet adni, képesek lesznek azt befogadni. 

Az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon 

együtt élnek, koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szolidáris játszótársak, 

csoporttársak. 

 

     Célunk, hogy hagyományainkra, tapasztalatinkra és az óvodánk pedagógiai 

programjára építve -   kialakítsuk és fejlesszük gyermekeinkben az örök emberi 

erkölcsi értékeket: 

 az egyén tiszteletét, 

 a humánus gondolkodást, 

 a közösség iránti felelősségvállalást, 

 az empátiát, a toleranciát és 

 mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való 

konfliktusrendezést, a békés egymás mellett élést segítik. Célunk, hogy fejlődjön a 

gyermekek felelősségérzete önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük, nemzetünk 

és hazánk iránt. 

 

„…Adtam szádba új szavakat Tartottalak, aztán titokban - mint ki fióka madarat röptet - 

zárt markom szétnyitottam, mondtam: Szállj! Próbáld! Erős vagy már, Elkaplak, hogyha 

elfáradtál.” 

 

(Jobbágy Károly) 
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IV. Nevelésünk céljai 
 

 Testileg, szellemileg egészséges gyermekek nevelése 

 Olyan jártasságok, készségek, képességek kialakítása, melyek biztosítják, az 

iskolába való átmenetet s megalapozzák ottani életét a gyermeknek. 

 A környezetét megismerő, védő, szerető, gondosan alakító gyermekek nevelése. 

V. Nevelési feladataink 

 

 Általános feladatok: az egészséges életmód alakítása 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, 

az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Helyi programunkban kiemelt 

feladat: 

a környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére 

nevelés. 

 A zenei nevelés fontossága, a hangoztatási mondókaanyag 

egészségnevelő szerepe, beszédjavító, iskola-előkészítő 

funkciója (tehetséggondozás, felzárkóztatás.) 

 

V.1. Egészséges életmódra nevelés 

 

Az egészség nem más, mint a test és a lélek tökéletes harmóniája. 

Ennek a harmóniának a kialakítása, fejlesztése a feladatunk. A megvalósítás során 

figyelembe kell venni: 

 a gyermek veleszületett adottságait 

 a biológiai és mentális érés sajátosságait 

 a gyermeket körülvevő tárgyi és személyi környezetet 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása 

ebben az életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt jelentőségű. 

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 
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Az egészséges életmódra nevelésünk sikere a családokkal való együttműködés fokától 

függ. A családok életmódbeli szokása, étkezési kultúrája meghatározó. Éppen ezért 

elsődleges feladatunk volt, hogy a program tervezetet elfogadtassuk a szülőkkel s 

támogatásukat, együttműködésüket kérjük. A szülők közreműködésével mindennap minden 

csoportban friss zöldséget, magvakat ill. gyümölcsöt fogyasztanak a gyermekek. Szülői 

Fórum szervezése: A szülőknek tájékoztató előadást tartunk a 

táplálkozásról, az egészséges életmódról, az előforduló gyermekbetegségekről, 

tájékoztató jellegű kivonatokat adunk haza, és előadók meghívásával tesszük 

hitelesebbé ezeket a megbeszéléseket. Ebben segítségünkre van óvodánk orvosa, 

védőnője. 

 

Az óvodai étkezés: 

Folyamatos napirendünk, ami csoportonként változó, de csoporton belül azonos 

időben zajlik az ebéd és uzsonna. A tízórai a reggeli szabadjáték során folyamatosan 

történik. Ennek egészségügyi, szervezési, és pedagógiai okai vannak. 

 az együttes étkezés során ismerik meg azokat az illemszabályokat, melyek a 

kulturált étkezés elengedhetetlen feltételei 

 a közösen történő étkezés alatt formálódik a gyermek egyéni ízlése, barátja 

kedvéért megkóstol ismeretlen ízeket is. 

 az egyéni érzékenységet mindig figyelembe vesszük (allergia stb.) 

 az azonos időben ismétlődő étkezés biztosítja a szervezetben lejátszódó biológiai 

folyamatok ritmusát is. 

 az étkezések között megfelelő idő biztosítja a tápanyag felszívódását 

 fontos tudni, hogy a gyermeknek nem csak az étkezések után kell biztosítani a 

folyadék szükségletet, hanem a nap folyamán bármikor. 

 a gyümölcsök, zöldségfélék, magvak fogyasztása segíti a rágóizmok erősödését, a 

többlet rostanyag bevitel élettanilag jó hatású, pótolja a folyadék szükséglet egy 

részét is. 

 az étkezés előkészületei életkoronként változik, önkiszolgálás, ill. naposi 

munkával valósul meg délben, de mindenkor figyelembe vesszük az egyéni 

fejlettségi szintet. Tízórai és uzsonna alkalmával az önkiszolgálás valósul meg, 
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illetve nagyobbak folyamatosan segítik a kisebb társaikat. (folyadék öntése) 

 A gyermekek növekedését, gyarapodását és vérnyomását védőnők mérik. 

 

Testápolás 

A felnőtt állandó segítő, ellenőrző jelenlétében szabályok szerint zajlik. A 

gyermek higiéniájának megteremtése egyénenként eltérő lehet. (folyékony szappant 

használunk, és a fogváltást figyelembe véve alkalmazzuk a fogkrémet.) 

A tisztálkodás, WC. használat, a gyermek intim szférája. Ennek tiszteletben 

tartása mellett kell megvalósítani a feladatot. Külön pelenkázó helyiséget alakítunk ki 

a még nem szobatiszta gyermekek számára, tiszteletben tartva a gyermekek 

személyiségi jogait. 

A testápolási szokásokban családonként eltérések adódhatnak. Itt is szükség van 

a szoros, tapintatos együttműködésre. 

A mosakodás, kéztörlés, fésülködés, fogmosás, WC, körömkefe használat helyes 

technikáját a szülőkkel is ismertetjük, hogy egységes követelményt támasszunk a 

gyermek elé. 

A papír zsebkendő használatát segítséggel hamar megtanulják a gyerekek, a helyes 

orrfúvást magyarázattal, sok segítséggel gyakoroltatjuk. 

 

Öltözködés 

Az egészség megóvása érdekében fontos szerepe van. A szülő meggyőzése az 

elsődleges feladatunk a helyes öltözködési szokások kialakításában. A réteges, 

időjárásnak megfelelő, pamut alapú ruhaneműk használata szolgálja igazán a gyermek 

egészségét. Legyen kényelmes, könnyen felvehető benti és kinti játszóruhája, 

megfelelő kinti és benti cipő, mely megakadályozza a lúdtalp kialakulását. 

Kirándulásokhoz, esős napokban udvaron tartózkodáshoz gumicsizma, esőkabát. 

Mindezek tisztántartása a szülő feladata. Klímaváltozás miatt szeretnénk még több 

vizes élményt biztosítani a gyermekek számára, ezért kérjük a szülők 

együttműködését. Az öltözködés elsajátítása a felnőtt példamutató, cselekvő 

közreműködésével történik. Az öltözködéssel fejlődik ízlésük, megismerik a színeket, 

azok harmóniáját. 
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Mozgás, pihenés 

Az óvodáskorú gyermek életeleme a mozgás. A rendszeres egészségfejlesztő 

testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és 

feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakításának, formálásának 

és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és 

finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi 

biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel 

biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A kötetlen mozgások gyakorlására a családban kevés lehetősége adódik a 

gyermeknek. Ezt az igényét tehát intézményen belül kell kielégíteni. Így biztosítjuk 

számukra az óvodában a heti egy külön tornát megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

óvodapedagógussal. 

A teljes, szabad mozgásra csak megfelelő méretű udvaron van lehetőség. Az 

épületen belül is kínálunk számukra különböző tevékenységi formákat, melyek a 

lehetőségekhez mérten biztosítják a megfelelő mennyiségű, és minőségű mozgást. A 

nap folyamán szervezett játékos mozgásra van lehetőség a mindennapos testnevelésen, 

melyet lehetőleg szabadban, vagy az aulában végzünk. A hét folyamán minden 

csoportnak egy alkalommal kötött, nagy testnevelés foglalkozása van, aminek a 

helyszínét az időjárás határozza meg. A közeli salakpálya rendszeres használatával és 

az erdei ösvény igénybevételével, valamint az óvoda melletti játszótér kihasználásával 

próbáljuk a gyermekek állóképességét fokozni, erősíteni. 

A programba beépített mondókák kettes mérőütéses ritmusvariációikkal, ill., az 

ezekre épített mozgásgyakorlataikkal „elűzik a tespedtséget, ernyedtséget, de még 

influenza ellen is jók” írja Tolnai Gyuláné. 

 

Pihenés 

A gyermek a napi teendők során elfárad. Aktív és passzív pihenésre van szüksége. 

Ennek mértéke egyénenként változik. Az ideális az lenne, ha a gyermek annyit 
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pihenhetne, amennyit szervezete kíván. A ma óvodáinak berendezkedése ezt nem teszi 

lehetővé. Mit tehetünk hát? 

A napirend összeállításában figyelembe vesszük az aktív, passzív pihenés, tanulás, 

munka és egyéb tevékenységek arányát. A játékban felfrissül a gyermek, így törekedni 

kell arra, hogy minél több időt töltsön szabadon választott tevékenységgel, játékkal. 

A pihenés rendjét úgy alakítjuk ki, hogy korcsoportonként igazodjon a gyermekek 

igényeihez. Akad olyan gyerek, akinek a csoporttól eltérő az alvásigénye. Ennek 

tolerálására létrehoztunk egy sarkot, ahol a később ébredők tovább pihenhetnek. 

Az őszi hónapoktól kezdve aromamécsesekkel, sólámpával biztosítjuk a 

gyermekek nyugodt pihenését. Az óvodába túl korán érkező gyermekeket 

lefektetjük 6 órától 6 óra 30-ig a saját ágyneműjükbe. 

A nyugodt pihenés feltétele, hogy a gyermek a kényelmetlen ruhadarabjait 

levegye, meghittség, biztonság vegye körül. 

A nap folyamán alkalmazott relaxációs gyakorlatok is segítik a pihenést. 

     Edzés 

A szabad levegőn való tartózkodással, megfelelő öltözködéssel, mozgással 

tehetjük leginkább ellenállóbakká gyermekeinket a betegségekkel szemben. A nap, 

víz, levegő, különböző hőmérsékleti hatások az érszabályozó rendszert erősítik, éppen 

ezért csupán akkor marad el az udvari tevékenység, ha sűrű köd, erős szél, zivatar, 

szmog vagy -10 fok alatti a hőmérséklet. Minderről írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

Egyéb időjárási tényezők mellett a szabadban végzett bármely tevékenység csak 

fokozza a gyermekek ellenálló képességét. A rendszeresség fontos a kialakulásban. 

Nyári hónapokban figyelemmel kísérjük a meteorológiai jelentést az ózonrétegről, 

s az udvari tartózkodást ennek megfelelően alakítjuk. A napoztatást nagy 

körültekintéssel végezzük, biztosítva az árnyékos helyeket, napvédő krémet, vizes 

terepasztalban való élménynyújtást. 

A fertőzések megakadályozására, a termekben párologtatással fertőtlenítjük a levegőt. 

 

Összegezve tehát az egészséges életmód alakítása terén feladatunk: 

 a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 
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 a gyermek testi képességeinek fejlődésének segítése 

 a gyermek egészségének védelme, edzése 

 az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása 

 ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. 

 A családok életmódbeli szokásainak alakítása a gyermeken keresztül, a gyermek 

érdekében. Közös kirándulások szervezése igény szerint. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az óvoda épületét, csoportszobát esztétikusan, barátságosan, 

biztonságosan rendezi be. Biztosítja a változatos mozgásformák 

tér, idő és eszközigényét. 

 Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését. (személyiség lapokon is). 

 Figyelembe veszi a gyermek egyéni szükségleteit, annak megfelelően biztosítja 

étkezését, mozgását, gondozását. 

 Példamutató, segítő közreműködéssel biztosítja a gyermekek mind 

önállóbb gondozási teendőit. Megteremti a megfelelő légkört az egyes 

tevékenységeknek megfelelően. 

 Együttműködik és irányítja a dajkai munkát a csoportjában a gondozási és 

egyéb feladatok ellátásában. Együttműködik a családokkal a gyermek 

egészségének óvása, védelme, fejlesztése érdekében. 

 

V.2 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 

Az érzelmi nevelés egy nagyon kiemelt területe programunknak. Fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermek biztonságban érezze magát, derűs, vidám, kiegyensúlyozott, mentálisan egészséges 

legyen, mert az ilyen gyermek egyenletes teljesítményt nyújt, jó a kudarctűrő képessége. A 

gyermeket ért legérdekesebb benyomások gondolatban tovább foglalkoztatják, majd 

cselekvésre késztetik.  
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Ez a terület, mint az óvodai nevelés egésze, elválaszthatatlan más nevelési területektől, 

velük szoros kölcsönhatásban érvényesül. Olyan élmény anyagot nyújtunk a gyermeknek 

melyben alakul érzelmi kötődése kultúránkhoz, az emberekhez, közvetlen és közvetett 

környezetéhez, a hazájához. A gyermekeket körülvevő felnőttek viselkedési modellt 

jelentenek a gyermek számára. Megfelelő szabályok alkalmazásával alakul a gyermek 

viselkedési kultúrája is. 

Hogyan közelítünk a gyermekhez? 

 

A 2,5 – 3 éves gyermekek gondozása-nevelése: 

 

Az óvodai pedagógiai programnak a három év alatti gyermekek gondozásához-

neveléséhez szükséges feladatokat is tartalmaznia kell a bölcsődékre vonatkozó 

útmutató szerint. 

 

Jogszabályi hivatkozás: 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 179.§ (5) 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35.§-45/A § 

 

Az óvodai és családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt 

feladatunk a családokkal való együttműködés, a megfelelő kapcsolatok kialakítása, 

felkutatása és mélyítése. Az ehhez szükséges kölcsönös bizalom elvét minden esetben 

betartjuk. Fontos ehhez a kapcsolat megfelelő kiépítése és kölcsönös ápolása. 

A családnak jelentős a szerepe, hiszen a gyermekre születése pillanatától hat, alapvető 

viselkedési és érzelmi modelleket vés be a személyiségébe. A hatékonyabb nevelés érdekében 

fontos, és az együttnevelés szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy megismerjük a 

gyermekek családját, otthoni környezetüket, élettörténetüket, fejlődési jellemzőiket. Ennek 

érdekében: 

 el kell nyernünk a szülők bizalmát 

 az óvodapedagógusnak kell kezdeményező szerepet vállalnia 

 az óvoda minden dolgozójának előítéletektől mentesen kell közelednie minden 

családhoz 
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 kötelességünk megismerni a családok szokás-és normarendszerét 

 pozitív, követendő és példa értékű minta adása dolgozói és intézményi szinten 

egyaránt 

Célunk az együttműködés terén: 

 a gyermekek személyiségének megismerése, a családok megismerése 

 a gyermekek fejlesztéséhez a feladatok egységes értelmezése 

 a gyermekneveléshez nyújtandó segítségadás koordinálása 

 a kölcsönös bizalom megteremtése 

 szülők aktív közreműködésére történő inspirálás saját gyermekeik 

óvodai nevelése terén: az óvodai és a szülői nevelés kölcsönös 

megismerése 

 az együttműködés szabályainak betartása, a közös célok megvalósítása a 

gyermek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében 

 

A kapcsolattartás az óvodában – Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az óvodapedagógus folyamatosan tájékoztatja a szülőket az óvoda 

életéről, gyermekük óvodai helyzetéről. Fontos, hogy az óvodapedagógus 

információi a gyermekekről mindig reálisak 

legyenek. Az óvodapedagógus tiszteli az érzelmeket, segítőkészséget 

mutat, és magatartásával biztosítja a szülőt diszkréciójáról. Modell szerepe 

az óvoda-család kapcsolatban is érezhető legyen. 

 Az óvodapedagógus lehetővé teszi – amennyiben a szülőm igényli - hogy 

a család bepillantást nyerjen a csoport hétköznapi életébe is. Egy-egy 

szülő vagy szülőcsoport számára nyílt napot szervez, melyben az óvodai 

élet közvetlen megfigyelése lehetséges. 

 Lehetőséget teremt a szülők gyermekeik fejlődésével és óvodai életével 

kapcsolatos problémáinak megbeszélésére, valamint a gyermek folyamatos 

nyomon követése eredményeinek 

megbeszélésére, melyre leginkább a családi beszélgetés (fogadó óra, 

családlátogatás) kerete alkalmas. 
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 A folyamatos kapcsolat alakulásában szerepet vállalhat a Szülői 

Közösség, mely szülői kezdeményezéseket tolmácsol. 

 

Az együttműködés formái: 

A gyermek óvodába lépése előtt 

 Játszóházainkon, Kulturális programjainkon,  a Szeder Mocorgó 

foglalkozásain, Gyermekhéten a szülők bepillantást nyerhetnek az 

óvoda életébe, 

bekapcsolódhatnak, a gyermeknek szervezett tevékenységekbe, feltehetik 

kérdéseiket az óvoda működésével, szokás és szabályaival kapcsolatosan. 

 Óvodapedagógusok látogatása a bölcsődébe, leendő óvodások látogatása az óvodába 

 bölcsődei szülői értekezlet során a pedagógiai program bemutatása, 

óvodapedagógusok bemutatkozása 

 Júniusban szülői értekezleten az óvoda bemutatása, a pedagógiai program 

megismertetése 

 az óvodapedagógus kezdeményezése alapján – egyeztetve a szülői 

igényekkel – óvodába lépés előtt a gyermekek meglátogatása családi 

környezetükben. 

 

Bölcsőde: 

Körzetünkben bölcsőde nem működik, ezért a város bölcsődéivel szükségesnek 

tartjuk a jó kapcsolat kialakulását. Nagy segítséget jelent számunkra, ha a 

kisgyermeknevelő gondozóktól tájékoztatást kapunk az újonnan érkező gyermekek 

szokásairól, fejlettségéről. Az információk tudatában segíteni tudjuk a gyermekek 

óvodai beilleszkedését. 

A kapcsolattartás formái: 

 a leendő kiscsoportos óvodapedagógusok ellátogatnak a bölcsődébe és 

tájékozódnak, illetve tájékoztatást adnak a szülők számára az óvodáról 

 a leendő kiscsoportosok ellátogatása kisgyermeknevelő gondozóikkal, 

illetve szüleikkel az óvodába 

 a közös szakmai tapasztalatcsere a kiscsoportosok beilleszkedését követően. 
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Szeder- Mocorgó 

A Szeder- mocorgó egy olyan szórakozási lehetőség, ahol az óvodába készülő 

kicsik és anyukájuk közösen ismerhetik meg az óvodai élet egy kis szeletkéjét, és 

bensőséges élménnyé válik az együtt töltött idő anya és gyermeke között. Sok 

énekkel, mondókával tarkított mozgásos játékkal várjuk a gyerekeket minden 

tavasszal az óvodában. 

Már az előjegyzés során körbe vezetjük a gyermeket és a szülőt, bemutatva 

leendő csoportszobákat, az udvart, a játékokat. 

A védőnőkkel a kapcsolatfelvételt elmélyítjük. Tájékozódunk az új 

gyermekekről, és folyamatosan tapasztalatot cserélünk az ide járó 

gyermekekkel kapcsolatosan. 

A szülők tájékoztatása az óvodai életről, a befogadásról, mely folyamatos jellegű. 

Júniusban a leendő kiscsoportos gyermekek szüleinek tartunk tájékoztató szülői 

értekezletet, ezt követően a nyár folyamán várjuk őket az óvodában, hogy 

folyamatosan ismerkedhessenek az óvodai élettel. Szeptember első két hetében mind 

a két óvónő egyszerre fogadja a gyermekeket, hogy a váltás ne okozzon törést már az 

első napokban. A befogadás formája egyéntől függő. 

Lehetővé tesszük, hogy a gyermek, otthonról a kedvenc játékát behozza, mert vele 

az otthon biztonságát hozza magával. Igyekszünk megteremteni számára az óvodában 

is az érzelmi biztonságot, szeretetteljes odafigyeléssel fordulunk hozzá, megértő és 

toleráns magatartást tanúsítunk vele. Hisszük, hogy szeretettel, megértéssel az 

esetleges konfliktusok is orvosolhatók. A gyermek cselekedeteinek megítélésében 

döntő a gyermek személyisége, ilyen formán is érvényesül az egyéni bánásmód. 

A szocializáció megvalósulásának lehetőségei 

 Az óvodapedagógus tevékenysége az érzelmi nevelés terén: 

 Megismertetjük gyermekeinkkel a szűkebb, majd a tágabb környezetünket, hogy 

abban biztonsággal tudjanak tájékozódni. 

 Az óvodában dolgozó emberek bemutatása, közös óvodai rendezvényen (pl. Béka-

buli, Márton nap, stb.) a gyermekcsoportok összeismertetése, az óvoda 

nagycsoportosainak összekovácsolódása a közös fellépéseken, versenyeken való 

szereplésekkel. 
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 A gyermekek szüleivel kirándulásokon való megismerkedés. 

 A lakótelep időseinek feltérképezése, meghívásuk nyitott óvodai programjainkra. 

Idősek napján köszöntésük a nagycsoportosokkal. 

 A doktor néni és védő néni meghívása a csoportokba. 

 A pozitív jelenségek mellett a negatívakat is megfigyeltetjük a természeti és 

társadalmi környezetben egyaránt. 

 Ünnepeinkkel, hagyományok ápolásával a néphez, a hazához való kötődés erősítése. 

 A gyermek személyes ünnepeinek megtartása, névnap, születésnap 

 Mintát adunk érzéseink kifejezésére, a másság elfogadására, a társakkal, 

felnőttekkel való kommunikációra, viselkedésre. 

 Érzelmi biztonságot, otthonosságot, derűs, szeretettel teli légkört biztosítunk. 

 Segítjük a barátságok, társas kapcsolatok alakulását, ennek

feltételeinek megteremtéséről gondoskodunk. 

 Teret adunk a gyermek önérvényesítő megnyilvánulásainak. 

 Az egyéni fejlettségeket a szocializációs folyamatban is nyomom követjük, s 

figyelembe vesszük a fejlesztés során. 

A szocializálódási folyamat egyénenként más-más ütemben megy végbe, nagyon 

meghatározó a családi háttér, a családdal való együttműködés. Az elsajátítás során a 

minták fontosságát emeljük ki, hiszen utánzás útján megy végbe a szocializáció, amely 

érzelmi azonosuláson keresztül beépül az egyén személyiségébe. Ebből a hármasból 

bármelyik minőségében nem megfelelő szintű, a szocializálódás sérül. Az érzelmi 

nevelés széles lehetőségét biztosíthatjuk dramatikus játékok kezdeményezésével. 

Fontos szerepet kap a kommunikáció és a metakommunikáció is ebben a folyamatban. 

Az óvónői munkában a prevenciót tartjuk szem előtt. 

 

V.3 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az értelmi nevelés területei legalább oly mértékben összefonódnak, mint a nevelés 

egyéb részei. 

Szétválasztásuk csupán abból a szempontból indokolt, hogy melyikben milyen 

arányban jelenik meg a gyermek környezet megismerésére, megszerettetésére 

nevelésben. Az alapprogramtól kissé eltérően, a zenei nevelést kiemelten kezeljük,  
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speciális egészségnevelő, tehetséggondozó, felzárkóztató mivolta miatt. Igaz az is, 

hogy ezen feladatok prioritást nyernek minden területen. Ugyanakkor számunkra is 

világos, hogy pl. az irodalmi nevelésben rejlő zeneiséget, ritmust, dallamot 

komplexen kell kezelnünk a zenei neveléssel. Az ábrázoló tevékenységben meglévő 

ritmikát, hangulatot, a munkát kísérő „munka dalok” szintén együttességet mutatnak 

s ezt ki is használjuk, fejlesztve vele a gyermek esztétikai érzékét, kreativitását, 

önmegvalósítását, kifejező készségét. A csoport naplóban „napocska” - formában 

elrendezett heti tématervekkel dolgozunk, a jeles napokhoz, ünnepeinkhez, 

világnapokhoz, rendezvényeinkhez kapcsolódó téma- hetek időpontjai egyezzenek 

meg óvodai szinten. 

 

Valljuk: Az óvodapedagógusnak, aki komplex személyiségfejlesztésre 

törekszik nem egy, esetleg két szak innoválására kell törekednie, hanem az 

óvodai nevelést átfogóan, minden nevelési területre. 

 

V.3..A. Integráció a programban 

A környezet megismerésére nevelés súlyponti kérdésére épülő integrált nevelés, 

ahol nem válik el az anyanyelvi nevelés a természet világától. Környezetünkben a 

matematika is állandóan jelen van. A sík és térmértani formák, a kiterjedések, a dolgok 

számlálhatósága, összehasonlítása, becslése, sorba rendezése, válogatás, téri 

tájékozódás, megállapítások megfogalmazása, mérése stb., nem szűkülnek le csupán 

a matematika területére, mert a környező világ dolgainak tulajdonságai. A vizuális 

tevékenységek során is alkalmazzuk a matematika fogalmait, megállapításait, pl. az 

építkezések során. Az anyanyelvi nevelés pedig át kell, hogy szője az egész óvodai 

életet, s át is szövi. 

Az integráció nagyobb lehetőséget biztosít az értelmi nevelés feladatainak 

megvalósításához, a gyermek spontán szerzett ismeretanyagának, tapasztalatainak 

rendszerezéséhez, bővítéséhez, az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztéséhez. Kifejezésre jut a 

gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, melyeket változatos tevékenységekben elégíthet ki. 
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V.3.B. A környezet megismerésére, megszerettetésére nevelés 

 

Ebben a tevékenységben a gyermek ismeretek szerez a természeti és társadalmi 

környezetről. 

A természetben való szemlélődést, tájékozódást nem pótolja semmi. „a gyerek a 

hétköznapi ember napi munkájának, munkálkodásának mintájára megkeresi saját 

számára is a megfelelő elfoglaltságot. Így a gyerekek kapcsolatba kerülnek a 

természettel, társadalommal úgy, hogy a helyi honismereti betervezés is reális 

valóságban épül be tudatukba.” Ismeretanyagát a gyermek közvetlen megfigyelés, 

tapasztalás, felfedezés, utánzás útján szerzi a különböző témakörökben: család, az 

emberi test, foglalkozások, közvetlen és tágabb környezetünk, közlekedés, napszakok, 

évszakok, benne a növények, állatok és az ember, ill. a színek, az időjárás. 

Lineárisan, koncentrikusan, vertikálisan bővítjük a gyermekek környezetének 

megismerését, kiemelten a lakótelepünk, erdő, városunk, Diósgyőri Vár, Tiszai 

pályaudvar stb. megismerését. Ezzel is hozzájárulunk az egészséges lokálpatriotizmus 

kialakításához 

 

V.4. Környezetvédelem 

 

Ki kell alakítani a környezeti problémák felismerésének, megoldásának 

jártasságait, készségeit. A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a 

környezettudatos magatartás formálás alapozására, 

alakítására. Megfigyeltetjük a levegő szennyezettségét. (Helyzetünkből adódóan ezt 

könnyű szemléltetni, rá látunk a városra, a gyárakra.) Az erdőben, séták során 

észrevetetjük a szemetet. 

Mindezekhez különböző kísérleteket végzünk, „Heuréka élmény 

biztosítása” melyek bizonysággal szolgálnak a természeti ártalmakról. 

 Csapadékot gyűjtünk, szűrjük, ülepítjük. 

 Jég, hó olvasztás. 

 Megtapasztaltatjuk, hogy a műanyag elégésénél milyen kellemetlen gázok szabadulnak 

fel. 
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 A levegő mozgásának, ellenállásának játékos vizsgálata (repülő, szélforgó, sárkány, 

papírkígyó a 

 meleg levegő útjában stb.) 

 Megtapasztaltatjuk, hogy vízre, levegőre, fényre mindenkinek, még a növényeknek is 

szükségük van. 

 A fölbe ásott papír, műanyag, falevél vizsgálata. 

 Alkalmanként homok- víz asztal használata. 

A kísérletek után az óvodapedagógus segíti az ítéletalkotást. 

A naponta képződő gyümölcsmaradékot az óvoda komposztálójába tesszük bele. A 

szelektív hulladékgyűjtés (kiemelten a műanyag és papírhulladék) jól működik a 

csoportok életében, és közösen elhelyezzük az udvaron elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtőbe. Ebben a gyűjtésben a lakótelepi emberek (nemcsak szülők) is aktívan 

részt vesznek. A csoportban egy dobozban gyűjtjük a selejt és hulladék papírokat, ami 

szintén a hulladékgyűjtőbe kerül. 

Az ismerős környezetben, ismerős emberek között biztonsággal közlekedik a gyermek. A 

programban, 

„Mit is jelent számunkra a környezet „címmel jelzett természeti és társadalmi 

meghatározása tartalmazza mind azt a célt és feladatot, melyet meg kívánunk valósítani 

a környezetvédelem és a környezet tudatos alakítása terén. 

 

V.4.A.Az anyanyelv, irodalmi nevelés az integrációban 

 

A környezet megismerésére, megszerettetésére nevelés témaköreihez, kísérleteihez jól 

kapcsolhatók az irodalmi alkotások, mesék, versek, mondókák. 

Tolnai Gyuláné mondókái jól kiegészítik a magyar népi mondókaanyagot. A bennük rejlő 

ismeretanyag segíti az egyes témakörök feldolgozását. A mondókák szókészlete 

gyarapítja a gyermek szókincsét, annál is inkább, mert a szavak a tapasztalás során 

megfelelő tartalommal telnek meg. Az egész alakos tükör használatával a mimika és a 

helyes hangképzés, testséma, téri orientáció fejleszthető. 
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Az anyanyelvi nevelés kiemelt szerepet tölt be az óvodai élet egészében, hiszen ennek 

fejlettsége, a kommunikációs készség milyensége döntően befolyásolja a megértést, 

megértetést. A gyermekhez való odafordulással, ráfigyeléssel, a beszédkedv kialakításával, 

fenntartásával a beszédkultúra fejlesztését előtérbe kell állítani. A sok közös élmény megfelelő 

alapot ad arra, hogy miről beszélgessünk s a gyermek kérdéseinek fontosságát kellően kezelve, 

az azokra adott válaszok stílusa, modora, szókészlete további beszélgetésre ösztönzi a 

gyermeket, fenntartja érdeklődését, kíváncsiságát. Itt is fontos a jókedv, a derű a mások 

véleményének meghallgatása, másokra való odafigyelés. A programba beépített hangoztatást, 

szókincsbővítést és a ritmusgyakorlatot elősegítő mondókák soha nem jelennek meg az óvodai 

foglalkozásokon kizárólagos szerepkörben. A mondókaanyag az érdeklődést állandóan 

fenntartja, fejleszti a memorizáló, improvizáló képességüket sok érdekes didaktikai játékra ad 

lehetőséget. Felébreszti az olvasási vágyat. Szövegei kizárólagosan a kijelölt, rögzítendő 

hangok, hangkapcsolatok helyes ejtési feladatainak, az artikulációs gyakorlatok 

tudatosításának, a hangok szavakon belüli  helyének, a magánhangzós-ritmikus beszéd 

kialakításának, gyakorlásának eszköze. Az anyanyelvi alapkészségek lerakásához, 

megszilárdításához a gyermeki tevékenységi vágy kibontakozása  mellett nyújt 

megszámlálhatatlan lehetőséget. 

Az anyanyelvi nevelés leghatékonyabb eszköze a példaadás, mely az óvoda 

valamennyi dolgozójának feladata. 

V.4.B.Az ábrázolás, vizuális nevelés az integrációban 

 

Mindaz, amit a gyermek megfigyel, tapasztal, ábrázolásában megjelenik. A környezeti 

szép és csúnya, mint esztétikai fogalmak is megjelennek számára. A különböző anyagokkal 

való megismerkedés, a velük való tevékenykedés, a színek, formák megnevezése, felismerése, 

reprodukálása, mind az ábrázolást, a finommotoros fejlődést szolgálja. Az ünnepekre való 

készülődés során terem díszítésével, ajándékok készítésével nem csak hagyományainkat 

ápoljuk, hanem megmutatjuk gyermekeinek, hogy a rend, a tisztaság, a szép, a díszítés, 

gyönyörű. Az esztétikai fogalmakkal, azok értelmezésével a nap folyamán bár mikor 

találkozhatnak. A falevelek gyűjtése, rendezgetése, képpé való összerendezése közben 

megismerkedik az ősz színeivel, hangulatával, a sorba rendezéssel stb. 

Minden környezeti nevelési feladathoz hozzá tudunk rendelni egy vizuális nevelési feladatot. 
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A pedagógusnak az a szerepe, hogy ismerje a gyermekek fejlődési sajátosságait, ismerje az 

ábrázoló tevékenység fokozatait (ne várjon csodát, de mutassa meg a lehetőséget), menetét, 

ismerje a technikákat, a különböző anyagok nyújtotta lehetőségeket. Ismertessen meg a 

gyermekekkel műalkotásokat, csodálkoztassa rá a gyermekeket jelenségekre, a szépre, a jóra s 

vetesse észre a negatív dolgokat is. 

 

V.4.C. A matematika helye az integrációban 

 

Már a kiscsoportos óvodás is sorakoztat, válogat valamilyen szempont szerint. 

Összehasonlít eltérő jegyek alapján. Felismeri, ha valami sok, kevés, kicsi vagy nagy. Az 

egy, ill. kettő számfogalma játék közben alakul. Megismerkedik az erdő magas fáival, 

alacsony bokraival, a rovarvilág a méretek sokféleségét nyújtja számára. Minden, amit lát 

a gyermek, megszámlálható. Nagyobb csoportokban ezek az ismeretek bővülnek, hiszen 

bővül a gyermek megfigyelési köre, tapasztalata a világról. A kísérletek hozzásegítik, pl. 

a megállapítások megfogalmazásához, igazának eldöntéséhez. Az építkezések során 

tapasztalatot szerez arról, hogyan lesz valami magasabb, alacsonyabb, több, kevesebb, 

ugyanannyi, ugyanakkora. 

Az óvodapedagógus jelenléte, megfigyelése, segítő magatartása, figyelme, 

kreativitása elengedhetetlen az ismeretek rögzítésében, integrálásában. 

V.5. Kreatív képességek fejlesztése 

 

A programba beépített hangoztatást, szókincsbővítést és a ritmusgyakorlatot elősegítő 

mondókák soha nem jelennek meg az óvodai foglalkozásokon kizárólagos szerepkörben. 

A mondókaanyag az érdeklődést állandóan fenntartja, fejleszti a memorizáló, 

improvizáló képességüket sok érdekes didaktikai játékra ad lehetőséget. Felébreszti az 

olvasási vágyat. Szövegei kizárólagosan a kijelölt, rögzítendő hangok, hangkapcsolatok 

helyes ejtési feladatainak, az artikulációs gyakorlatok tudatosításának, a hangok szavakon 

belüli helyének, a magánhangzós-ritmikus beszéd kialakításának, gyakorlásának eszköze. 

Az anyanyelvi alapkészségek lerakásához, megszilárdításához a gyermeki tevékenységi 

vágy kibontakozása mellett nyújt megszámlálhatatlan lehetőséget. 
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Az alkotás öröme, új összefüggések felfedezéséhez juttatja a gyermekeket. A 

programban sok szinten lehetőség van a kreativitás fejlesztésére, kifejezői, alkotói, 

feltalálói, újítói, teremtői szinten egyaránt. A tevékenységek megszervezésénél a 

választhatóságot az egyénre szabott bánásmódot, a feladatok megoldásának 

sokszínűségét, a gyakorlási lehetőségeket növelve, ösztönző, aktiváló magatartással 

minél fejlettebb kreativitást elérni a gyermeknél. 

Helyi környezetei adottságaink maximális kihasználására törekszünk, hiszen 

lehetőségeink tálcán kínálják magukat, fokozottan kiemelve a tudatos környezeti 

nevelést, a környezet megóvását, megszerettetését. 

V.6 A környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére nevelés. 

 

5.5.1. Mit is jelent számunkra a környezet? 

 Természeti környezet mindaz az élő és élettelen dolog, amely milyenségével hat 

az emberre, melynek alakításában már a gyermek is tevékeny részt vállalhat. 

 Minden, ami körülvesz bennünket, mellyel az ember kölcsönhatásban van. 

 Minden inger, ami a környezetből éri az embert, valamilyen reakciót vált ki, 

melyre így, vagy úgy felel az egyén. Ennek a válasznak a milyensége dönti el az 

ember környezethez való viszonyát. 

 Jövőnk záloga a gyermek, további életünk meghatározója, hogy milyen 

nevelésben részesülnek, mit láttatunk meg velük természeti és társadalmi 

környezetünkből, hogyan alakítjuk viszonyukat mindehhez. 

 Társadalmi környezetünk, benne az ember helye és szerepe: A másság 

elfogadásának képessége, a másokra való odafigyelés, a segítségadás, feladattudat, 

kötelességérzet, tiszteletadás, hazaszeretetre nevelés, magyarságtudatra ébresztés. 

Kik azok az ismert, vagy munkájuk révén érdekes emberek, akik környezetünkben 

élnek? Körülöttünk élő más nemzetiségű emberek megismerése. 
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5.5.2. Környezeti nevelésünk célja: 

 

Társadalmi környezetében: 

  Pozitív énkép kialakítása, mely képes az empatikus magatartásra, tudatos 

feladatvállalásra, döntések hozatalára. 

  Alkalmazkodni képes, érdeklődő, megfelelő szervező készséggel rendelkező 

gyermekek nevelése, kiknek felelősségteljes a magatartása, mások munkáját, 

személyét tiszteletben tartják, érzékenyek a környezet problémái iránt, 

segítőkészek. 

  Rendelkezzenek egészséges önkontrollal. Ismerjék kultúránkat, más népek 

kultúráját, szeressék a hazát, a várost, a helyet, ahol élünk, magyarságtudatuk, 

hovatartozásuk kialakítása. 

 Fogadják el a szabályok fontosságát, alkalmazkodjanak hozzájuk. 

  A nyelv megismerésével, irodalmi, zenei, képzőművészeti

 értékeink bemutatásával, megszerettetésével, fejlett kifejezőképességgel 

rendelkezzenek. 

 Váljanak képessé arra, hogy távlatokban is gondolkodjanak. 

 Rendelkezzenek egy egészséges önbizalommal. 

 Megfelelő szintű kommunikációs készség kialakítása. 

Természeti környezetben: 

 Ismerjék fel a természeti környezet helyét és szerepét az ember életében 

 Alakuljon ki bennük a környezettudatos magatartás. 

 A természetet szerető, óvó, azt értelmesen alakító gyermeki személyiség kialakítása. 

 Váljék igényükké a környezet és saját higiéniájuk. 

  Legyenek igényesek egészségükre, benne az étkezés minőségére, 

esztétikájára, a testedzés fontosságára. 

 Testileg, szellemileg edzett, állóképes gyermekek nevelése. 

  Legyenek kezdeményezőek a megismerésben, felfedezésben, ok-

okozati problémák megoldásában. 
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V.7. Zenei nevelés fontossága: hangoztatási mondókaanyag 

egészségnevelő szerepe, beszédjavító, iskolai életmódra való felkészítési 

funkciója, tehetséggondozás, felzárkóztatás.: 

 

A zenei nevelés mély érzelmi alapokon nyugszik. A gyermekkel veleszületett a ritmus,  

ha csak az anyaméhben megszokott szívhangra gondolunk, mely születése után is 

nyugtatóan hat a gyermekre. Mással nem helyettesíthető esztétikai élményt nyújt, mely 

fokozza zenei érdeklődését, formálja ízlését. Hozzásegít a harmonikus mozgás 

kialakulásához, fejleszti a téri tájékozódó képességet, formaismeretet, szoros 

kapcsolatban van az irodalommal, matematikával, környezet megismerésére neveléssel s 

ilyenformán már nem csak az érzelmi nevelés alapköve, hanem az értelmi nevelés 

eszköze is. A zene is, mint minden, akkor hat élményszerűen a gyermekre, ha annak maga 

is tevékeny részese. A játék, játékosság mozgás elválaszthatatlan a zenétől. Ezek a 

tevékenységek biztosítják a gyermeknek a zenében, dalokban, dalos játékokban az átélés 

örömét, a képzelet szárnyalását, megismerheti benne a humort, a drámát, az alkotás 

örömét, fejlődik szókincse, beszédkészsége, önbizalma, teljes személyisége. 

Figyelemmel kell lenni a tevékenység önkéntességére, spontaneitására. A pedagógustól 

állandó figyelmet, nyitottságot, érzékenységet kíván. A gyermek számára örömforrás a 

ritmikusság, mely a mondókákban, kiolvasókban, népi játékokban jelenik meg. 

 

A zenei nevelésen belül fontos egészségvédő feladatot látunk el, pl. a 

beszédszervek izmainak erősítését, a helyes légzéstechnika kialakítását, helyes testtartást, 

hangszerutánzó s egyéb játékokkal, mozgásokkal a kéz finommotoros mozgásának 

fejlesztését. A gyermek hangjának védelmében csak tiszta levegőn, megfelelő hangerővel 

és hangmagasságban énekelünk, mondunk mondókát. 

Az óvodás gyermekek nagy része valamilyen beszédhibával érkezik óvodába. Ennek 

egy része életkorából fakad, másik része rendellenességből adódik. Mindkettő 

korrekcióra szorul. A zenei nevelésnek ebben is nagy jelentősége van, hiszen a belső 

hallás fejlesztésén túl a ritmus, az ütem kiemelése, a mozgással kísért mondókák, mind 

hozzásegítenek egy tisztább beszéd kialakításához, főleg, ha a pedagógus mindezt 

tudatosan alkalmazza munkája során, s a mondókaanyagot ennek megfelelően válogatja 
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össze. Ehhez nyújt nagy segítséget a népi mondókák mellett Tolnai Gyuláné hangoztatási 

mondókaanyaga. A rendszeresség, a zenei rend, ritmus, ütem az egész személyiség 

fejlesztésének eszköze. A szövegértést segíti, hogy egyes szavak a szótagtól függetlenül 

kapnak hangsúlyt, s emeljük ki –utánzó mozgással. Így gyarapszik a gyermek szókincse. 

A zene megnyugtat, felfrissít, ösztönöz, ezáltal fejlesztve a gyermek akarati 

tulajdonságait, megismertet illemszabályokkal. A zenehallgatás, melynek a gyermek 

„passzív” résztvevője, mindig élmény kell, hogy legyen, fejleszti zenei kultúráját, 

ismereteit, érzelmi feltöltést ad, megnyugtat, áthangol. 

 

A népi hagyományok ápolása elképzelhetetlen néptáncok, népi játékok, népdalok 

nélkül. Mindez identitásának alakulásának eszköze is egyben. Az egyik legtöbb pozitív 

élmény ebben a foglalkozási ágban éri a gyermeket, erősítve személyiségét. 

Iskolai életmódra való felkészítő funkcióját, szinte már ki is emeltük, de összegezve: 

- fejleszti értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságait a gyermeknek. 

- beszéd és kifejező készségét 

- hozzásegít olvasás, írás képességének fejlődéséhez 

- harmonikus mozgás kialakításához 

- mentálhigiéné megteremtéséhez 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás: 

A zenei nevelés, mivel a teljes személyiség fejlesztésének eszköze, így mind két 

probléma megoldására kiváló terepet ad. 

Az éneklés nem lehet szorongás tárgya, mert elveszti azt a nevelő és fejlesztő erőt, 

amely benne van. Az örömteli közös tevékenységben saját ütemében harmonikusan 

fejlődik a gyermek. Az egyéni bánásmód a türelem, szeretet sokat segít a lemaradó 

gyermekek felzárkóztatásában, a tehetségesek tovább fejlesztésében. A spontán gyermeki 

kezdeményezésre mindig nyitott a pedagógus, a zeneiség áthatja az egész napot. 

A zenei nevelés anyaga megegyezik a hagyományos ének-zenei anyaggal, 

korcsoporttól, a környezet megismerésére nevelés témájától függően választja az 

óvodapedagógus. Fő forrásunk: Forrai Katalin: Ének az óvodában, valamint a Kodály- 

módszer. 
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Az értelmi nevelés terén az óvodapedagógus feladata: 

A gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, kielégítése, fenntartása, motiválása. Élményekhez, 

tapasztalatokhoz juttatja a gyermeket. Problémahelyzetek elé állítja a gyermekeket. Érzelmi 

biztonságot ad, mintát mutat, cselekvésre buzdít. Differenciált, egyénre szabott feladatokkal 

sikerélményhez juttatja a gyermekeket. Minden gyermek fejlődését a gyermekhez magához 

mérten állapítja meg, jelöli ki a következő feladatot önmagának a fejlesztéshez. 

Úgy szervezi az óvodai életet, hogy abban megfelelő hely, idő és eszköz álljon a gyermek 

rendelkezésére képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére. 

VI. Az óvodai élet, tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladata:  

A különböző tevékenységi formák és színtereik 

bemutatása 

 A játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, és kézi munka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Munka jellegű tevékenységek 

 Tanulás. 

 

VI. 1. A játék helye és szerepe a programban 

A játék a szabadságot biztosítja a gyermeknek a fejlődéshez, önmegvalósításának az 

eszköze, melyben szabadon szárnyalhat képzelete, fejlődik értelmi, érzelmi, akarati 

képessége, mozgása, állóképessége. Ebben a tevékenységben gyakorolja a 

szocializálódást, alakul jelleme. 

Olyan örömforrás, melyet más tevékenységek nem tudnak ebben a korban biztosítani. 

Megnyugvást ad, felszabadít, felemel. 

A mai családokban a játéktevékenységek átalakultak, sok az egyke gyermek, aki 

magányosan tevékenykedik otthon, gyakran nincs kivel megosztani játékban szerzett 

tapasztalatait, élményeit. Többnyire „lakásbazárt”, kevés mozgást kívánó tevékenységek 
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ezek, vagy egyre elterjedőben van már az óvodáskorúaknál is a számítógépes játék, ill. 

videó, tv nézés. 

Éppen ezért vállaltuk fel a környezeti nevelést is, melyben a játéknak, játékosságnak 

kiemelt jelentőséget biztosítunk. Szeretnénk a családokat kivinni a természetbe, 

megmutatni, hogy drága videojátékok helyett az erdei bújócska, fogócska stb. mennyivel 

több örömet jelent a gyermeknek s egyben a tiszta levegőn végzett bármely tevékenység 

mennyiben szolgálja gyermekeik egészségét. 

 

VI.1.a. A játék feltételeinek megteremtése intézményen belül és kívül 

 

Derűt és biztonságot sugárzó csoportszobák kialakítása, ahol szeretetteljes 

odafigyeléssel nevelő óvodapedagógusok és dadus nénik segítik a gyermek fejlődését, 

tiszteletben tartva a gyermeki személyiséget, a gyermek szabadságvágyát, segítve 

önállósulásuk kibontakozását. 

Olyan élmények biztosítása közös séták, kirándulások, családlátogatások, 

intézmények látogatása, (ismert, vagy érdekes emberek felkeresése) melyek örömet adó 

játéktémát nyújtanak. 

Megismertetjük őket a természetes anyagok nyújtotta lehetőségekkel, a 

barkácsolás eszközeivel, azok használatával példát adunk együttmunkálkodással, a 

játéktevékenységhez is. A tér kihasználhatóságát a bútorok átrendezhetőségével 

biztosítjuk. Szerep és dramatikus játékukhoz a különböző méretű, anyagú ruhaneműkkel, 

textíliákkal, megfelelő használati tárgyakkal nyújtunk lehetőséget. Közös játék közben 

fejlődik kommunikációs készségük, kérdéskultúrájuk. 

Az udvari. ill. a természeti környezetben zajló játéktevékenységek megszervezése 

nagyobb körültekintést igényel a balesetveszély miatt. 

A területet csoportonként tagoltuk, de ez nem jelent merevséget, miután megszokták a 

csoportok helyét „vendégségbe mehetnek” a szomszédba is. A saját udvarrész alakítgatása, 

óvása, szépítése fejleszti közösségi magatartásukat. Nyáron az udvar és a terem nem különül el 

teljesen egymástól, ezáltal is biztosítva a választhatóságot, a szabadságot. Az egyes bútorok 

kivitele lehetőséget ad a tér más irányú átrendezésére a szabadban is.(székek, asztalok, padok, 

plédek, leplek, stb.). 
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Gyakori látogatói vagyunk a közeli játszótérnek, ami jó lehetőséget nyújt 

különféle speciális mozgások kipróbálására is (pl. mászófal, hordó, forgó játékok, 

stb.). 

Az erdőben folytatott játékhoz, gyékényeket, kosarakat adunk. (gyűjtögetéshez, 

meséléshez, pihenéshez) Az itt folytatott játék feltétele a terep kiváló ismerete az 

óvodapedagógus részéről, annak látható körülhatárolása s megfelelő szabályok állítása 

a gyerekek elé. Ez a program példát adhat a szülőknek is a szabadidő eltöltéséhez, 

közelebb hozva a családtagokat egymáshoz. Az ilyen „kirándulásokra” meghívjuk a 

ráérő szülőket is. A téli időszakra megfelelő játékeszközök bitósításával tesszük 

változatosabbá a tevékenységet, pl. hólapát, vödrök, ősszel gyűjtött termések a 

megszokott játékeszközök mellett. 

 

 Összegezve az óvodapedagógus feladatát: 

 megfelelően variálható tér kialakítása 

 minőségében és mennyiségében elegendő élményanyag nyújtása 

 az élmények újraéléséhez megfelelő eszközök biztosítása, játék továbbfejlesztések 

betervezése 

 olyan napirend kialakítása mely lehetővé teszi a játék folyamatos meglétét, 

szerepjátékok tartalmasabbá tételét. 

 

VI. 1. b. A játék és az óvodapedagógus viszonya 

 

A pedagógus, különböző módon közelit a játéktevékenységhez, a gyermeki személyiség 

ismeretében: 

 Kezdeményezi és alakítja 

 Mintát ad, választási lehetőségeket kínál 

 Biztosítja a játék feltételeit, szabadságát 

 Megfigyel, elemez, értékel, ennek eredménye alapján fejleszti 
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 Az óvodapedagógus legfontosabb személyiség jegyei, melyek nem csak a játék 

vonatkozásában lényegesek: 

 gyermek szerető 

 empatikus 

 toleráns 

 képes a másság elfogadására és elfogadtatására 

 kreatív 

 türelmes 

 jó humorérzékű 

 jó szervező képességekkel rendelkezzen 

 kiváló kommunikációs képesség megléte 

 igazságos 

 igényes 

 rendelkezik egy egészséges önkontrollal 

 tájékozott a természeti és társadalmi dolgokban, valamint szakmai téren egyaránt 

 

Mindezen tulajdonságok tükrében nevelődő gyermek biztonságban érzi magát, 

szeretet és odafigyelés veszi körül, személyisége harmonikusan fejlődhet, gyermeki 

jogai érvényesülhetnek. 

Az ilyen személyiség jegyekkel rendelkező óvodapedagógusnak nem okoz gondot a 

többszintű játék átlátása, irányítása, jó helyzetfelismeréssel, reagáló képességgel tovább 

lendíti, segíti azt. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 Olyan játékos helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a 

tevékenység vagy összefüggő tevékenysor mind a gyermekek 

egyéniségének, mind pedig fejlettségi szintjüknek a gyermekek 

egyéniségének mind fejlettségi szintjüknek megfelelően kössék le 

érdeklődésüket, és aktív szellemi-testi energiáikat. 
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 Differenciálás, inkluzívitás és integráció a játékban való tanulás folyamatában. 

 Úgy tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre 

hassanak: látás, hallás, mozgás, és a verbális kommunikáció stb. együttesen 

szolgálják a tanulást. 

 Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvodapedagógus cselekedtető és 

gondolkodtató tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek 

érdeklődését, kíváncsiságát, erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit. 

 

VI. 2. Verselés, mesélés 

 

A mesehallgatás érzelmileg feltölti a gyermeket miközben tartalmával szocializációs 

mintát ad, ráirányítja a gyermek figyelmét érdekes eseményekre, motivál, fejleszti 

beszédmegértését, szókincsét, kifejezőkészségét. A mesék fontosságát a szülők is 

elismerik, mert ez az, amire már az egészen kicsi gyermek is tartósan tud figyelni. 

Örömforrás, társas élmény, hiszen feltételezi a mesélőt és a mesehallgatót. Tehát 

kapcsolatteremtő lehetőséget nyújt. 

A mesehallgatás koncentrálást, figyelmet igényel, képzeletbeli cselekvést, 

gondolkodást. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermekei élményfeldolgozás 

legfontosabb formája. A gyermek megismeri belőle népünk hagyományait, a külső 

világot. A jól megválogatott mese, vers anyag formálja a gyermek ízlését, kultúrát 

közvetít, anyanyelvet fejleszt, ismereteket hordoz, gondolkodásra ösztönöz, gazdagítja 

érzelmi életét. Etikai normákat közvetít. A gyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

 

VI.2.a. Mikor meséljünk. 

A mesehallgatás mindennapos, többször visszatérő tevékenység a nap folyamán, a 

gyermek igényétől függően. 

A pihenés előtti mesélés hangulatilag megnyugtatja a gyermeket, érzelmileg 

biztonságba kerül, nyugodtabb a pihenése. 

A mesélésnek jó, ha állandó helye van a csoportban, vagy jó időben az udvaron, ahol 

a gyermek számára biztosított a nyugalom, az átélés lehetősége, a ráhangolódás.  
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A pihenés előtti mesélés nem helyettesítheti a napközbeni mesehallgatást, másként kell 

megválogatni hozzá a meseanyagot, más a funkciója. 

 

A meseszőnyeg, vagy mesesarok berendezésében is feleljen meg bizonyos 

követelményeknek: Helyezzünk el benne, vagy mellette a gyermekek által használható 

mesekönyveket, bábokat, hangszereket, a dramatikus játék kellékeit, hogy a 

gyermekeknek lehetőségük legyen az önálló mesekezdeményezéshez, az  átélt élmények 

újraéléséhez játékban, dramatizálásban, könyvek nézegetésével, stb. 

A mondókázáshoz, verseléshez nem szükséges kötött hely, bárhol kezdeményezhető. 

 

VI.2.b. Milyen irodalmi anyagból válogassunk 

 

A népmesék sokszínűségéből mindig a gyermek életkori sajátosságának, 

érdeklődésének megfelelően válogassunk. Ezek állatmesék, láncmesék, tündérmesék, 

verses mesék, novellamesék. 

A magyar gyermekirodalmi alkotások színvonalas meséi, versei, verses meséi is 

jelenjenek meg az óvodában. A gyermekek által kitalált mesék, versek lejegyzése, újra 

idézése, fejleszti a gyermekek érzelmi, értelmi képességeit, motiváló társaikra is. 

A mesék, versek, mondókák kapcsolódjanak a természethez, a gyermekhez. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- Erősítse a gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseit 

- Őrizze a népköltészet remekeit. 

- Válogasson a kortárs irodalomból. 

- Más népek meséit is ismertess meg a gyerekekkel. 

- Készítsenek a gyerekekkel közösen képeskönyvet, mesét, ütőhangszereket, 

találjanak ki dalokat, mondókákat. 

- Alkalomszerűen vonják be a szülőket is a közös éneklésbe a hagyományok 

ápolásába. 

- A gépi zenét csak megfelelő válogatással és ízléssel használja. 

- Egyéni képességek figyelembevétele. 
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- Lehetőség szerint minden korosztály, igényeinek és érdeklődéseinek kielégítése. 

- A megfelelő hely kialakítása. 

- Megfelelő irodalmi anyag összeállítása 

- Színház, Bábszínház látogatások szervezése. 

- A csoport könyvtárának fejlesztése szülői segítséggel. 

- Szerettesse meg előadásmódjával a meséket, verseket. 

- Adjon példát bábok kezelésére, készítésére. 

- Óvja meg a gyermekeket az értéktelen, durvaságot, kegyetlenséget tartalmazó 

meséktől. 

- Adjon tanácsot a családnak meséskönyvek vásárlásához, formálja ízlésvilágukat. 

 

VI.3.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenével, mint esztétikummal a gyermek már megszületése előtt találkozik. Ez 

az esztétikai hatás az első, mellyel kapcsolatba kerül. A gyermeket nap, mint nap érik 

különböző hanghatások, ezek közötti eligazodás fontos része életünknek. 

Ez szorosan kapcsolódik környezeti nevelésünkhöz is. 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a 

gyermek zenei érdeklődését; formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az 

élményt nyújtó közös ének- zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, 

a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek 

néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai 

ének- zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a 

zenei anyanyelv kialakulását. A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé 

válik a gyermek mindennapi tevékenységének. 

A zenei nevelés fontossága: hangoztatási mondókaanyag egészségnevelő szerepe, 

beszédjavító, iskola- előkészítő funkciója. 

A beszédhibák korrekciójában is a zenei nevelésnek nagy jelentősége van, 

melyek hozzásegítenek a tisztább beszéd kialakításához. 
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A néphagyományok ápolása erősíti identitásukat, mozgásuk harmonikusabb, 

összerendezettebb lesz a zene által. A ritmus a zeneiségen túl hozzájárul beszédkészségük 

fejlesztéséhez. A zenei nevelés szintén áthatja a napot, jókedvvel, felszabadultsággal, az 

éneklés örömével s azt követő mozgással kísérve. 

 

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc anyaga 

 

- népi mondókák 

- Tolnai Gyuláné hangoztatási mondókaanyag 

- népi dalos játékok, melyekben a borsodi népi játékok hangsúlyt kapnak 

- énekes gyermekjátékok 

- alkalmi gyermekdalok 

- zenehallgatásra szánt művek 

 

Az anyag kiválasztásánál fontos szempont a korcsoportnak, a gyermekek 

képességeinek megfelelő hangterjedelem, ritmus és dallamvilág. Mindenkori 

alapkövetelmény Forrai Katalin: Ének az óvodában és a Kodály- módszer. 

 Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközeként szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (ritmus, 

éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A zenei 

nevelésen belül fontos egészségvédő feladatot látunk el. Pld: a beszédszervek 

izmainak erősítését, a helyes légzéstechnika kialakítását, helyes testtartást, 

hangszerutánzó s egyéb játékokkal, mozgásokkal a kéz finommotoros 

mozgásának fejlesztését. 

A mondókaanyagot ennek megfelelően Tolnai Gyuláné hangoztatási mondóka 

anyagából tudatosan állítjuk össze. 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetségi, 

etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is 
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VI.3.a.Az óvodapedagógus feladata: 

 

- Jó hangulatú ének-zenei élmények nyújtása. 

- Játékos képességfejlesztés, melyben az egyéni differenciálás kerül előtérbe. 

- Didaktikai feladat tervezése egy foglalkozáson belül egy legyen. 

- Megismertetni a gyermekeket a különböző ritmushangszerekkel,

segítséget nyújtani azok elkészítésében, kezelésében. 

- Megismertetni a gyermekeket a lehetőségektől függően más hangszerekkel pl. 

Hegedű, furulya, zongora. (ügyelve a valósághű hangszerek bemutatására) 

- A néptánc elemeinek bemutatása. 

- Mindezekhez, a hely, idő, eszköz biztosítása. 

A képességek fejlesztéséhez az anyagok kiválasztása életkor, évszak és témafüggő. 

 

VI.4. Rajzolás, festés, mintázás, és kézi munka 

 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, különböző fajtái, a műalkotásokkal való 

ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, lehetőséget az 

óvodapedagógus a heti projektnek megfelelően. Maga a tevékenység – s ennek öröme – 

a fontos, nem a mű, nem az eredmény. 

Ezen tevékenységek az óvodapedagógus által biztosított feltételekkel, az egyéni 

fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi –plasztikai kifejezőképesség, 

komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességek alakulását, a gyermeki élmény és 

fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín 

képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép 

iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az óvodapedagógus feladata a gyermeket megismertetni a különböző anyagokkal, az 

eszközök használatával. A rajzolás, festés, kézimunka különböző technikai alapelemeivel, 

eljárásaival. Helyezzen hangsúlyt a gyermeki önkifejezés lehetőségeinek megteremtésére. 
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VI.4.a. A tevékenység tartalma 

 Gyurmázás, különböző anyagokkal, agyag, plasztilin, lisztgyurma. 

 Ezek díszítése különböző anyagokkal, s módon, termések, kavicsok, növények, 

festés, karcolás stb. Papírral végezhető műveletek, tépés, ragasztás, nyírás, sodrás, 

hajtogatás, festés, applikálás stb. 

 Textillel végezhető tevékenységek: tépés, nyírás, színezés, batikolás, varrás, 

ragasztás, fonás, szövés stb. 

 Termések felhasználása, barkácsolás, díszítés, szögelés stb. 

 

VI.4.b. Az óvodapedagógus feladata: 

 

 A tevékenységhez biztosítson eszközt, helyet, időt, a nap folyamán. 

 Saját tevékenységében legyen utánozható, mutassa meg a technikákat, a különböző 

anyagokkal végezhető műveleteket. 

 Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának. Óvodai szinten rajzpályázatok 

hirdetése a csoportoknak, kiemelt ünnepeink, jeles napjaink hagyományőrző 

rendezvények alkalmával. 

 Szervezzen kiállításokra, múzeumokba látogatást. Ismertessen meg műalkotásokat a 

gyermekekkel. 

 A gyermek környezetének alakításában tartsa szem előtt az esztétikus megjelenést. 

 A jeles napokra való készülődésbe, a természetes anyagok gyűjtésébe vonja be a 

családokat. 

 A sokszínű tevékenység, változatos anyagok megmunkálása, fejleszti a gyermeki 

képzeletet, gondolkodást, erősödik önbizalma. A cselekvések gyakorlása során finom-

motorikus képessége, szín, forma és alak észlelése fejlődik. 

 Az esztétikai nevelés részei tehát a mese, vers, ének, zene, zenés játékok, rajzolás, 

mintázás, kézi munka. Ezen területek egymással kölcsönhatásban fejleszthetők, 

harmonikus egységet alkotnak, a gyermek érzelemvilágához mindhárom közel áll. 
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VI.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A nevelési területek, a játék és a tanulás, munka összefonódó, gyakran 

elválaszthatatlan területei a programnak. Egymással kölcsönhatásban érvényesülő 

tevékenységi formák. Mind három terület formálja, gazdagítja a gyermek személyiségét, 

alakítja készségeit, igyekszik megfelelő szintű jártasság eléréséhez juttatni a gyermeket, 

gyarapítani tudását különböző tevékenységek segítségével. 

Intézményünkre jellemző a teljesen vegyes összetételű csoportok kialakulása. 

Figyelembe vesszük a szülők kéréseit, pl. hogy a testvérek járhassanak egy csoportba. 

Ennek megfelelően szerveződnek a tanulási tevékenységek, melyek a pedagógus részéről 

mindig tudatos tevékenységet jelentenek. A vegyes csoportok miatt előtérbe kerül a 

differenciált fejlesztés. Ebben a formában is biztosítjuk számunkra a differenciált 

foglalkozást, a közös cselekvést, a felfedezés lehetőségét, a többirányú tapasztalást, az 

élményszerzést, mozgásvágyuk, játékos kedvük kielégítését. 

A gyermek belső igényéből fakadó ritmusérzékére, a különböző tevékenységek 

ritmusos mozgással kisérésére, valamint a gyermek kedvelt tevékenységére, a játékra, 

manipulációira építjük rá mindazon ismeretanyagot, amely kielégíti a gyermek 

tudásvágyát, biztosítja az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődését, az iskolai 

munkára való alkalmasságát. 

 

VI.5.a. A tanulás témái 

 

A spontán helyzeteket, a játékfeladatokat, melyek a választhatóságot nyújtják, 

négy napon keresztül azonos témában mikró csoportos foglalkoztatási formában 

valósítjuk meg a környezet megismerésére, nevelésre építve, mint kiinduló pont. A témák 

feldolgozásai naponta azonos anyaggal, de egyénre szabott feladattal, módszerrel, 

eszközzel biztosított, így lehetőség van a többirányú gyakorlásra, felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra is. A témák feldolgozása lehetőség szerint mindig közös 

élményszerzéssel indul, lehetőséget adva a felfedezésre, megláttatásra, biztosítva a 

játékosságot, a felfedezés lehetőségét számukra is. A témakörök a négy évszak, zöld 

ünnepeink és az óvoda jeles ünnepei köré csoportosulva megegyeznek a hagyományos 

környezet megismerésére nevelés témaköreivel, s ehhez kapcsolódik minden más 
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foglalkozási ág is. Feladatainkat, céljainkat, tevékenységeinket az értelmi nevelés 

területén belül taglaltuk. 

 

 Mozgás (- ban alakul a gyermek) 

 

 Egyensúly, ritmusérzéke, ellenálló képessége, helyes testtartása, motorikus képessége 

 téri tájékozó képessége, testsémája 

 finommotoros mozgása, melynek fejlődésére hat a nagymozgások alakulása 

 mozgáskultúrája 

 alkalmazkodó képessége 

 személyiségének akarati tényezői 

 természetes mozgása 

 határozottabbá, magabiztosabbá válik 

 alakul veszélytudata 

 fokozza teljesítő képességét, 

 fejlődik értelmi képessége 

 gondolkodása, kreativitása, kombinatív készsége 

 esztétikai érzéke új elemekkel gyarapszik 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki 

szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes 

testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a 

gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

 A mozgás megvalósulási formái 

 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet 

egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív 

énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 
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kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére. A tornának, 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 igényeket figyelembe véve - minden gyermek számára 

lehetőséget kell biztosítani. 

 

 A mozgás tartalma, helye, ideje, eszköze 

 

A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden 

napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek 

számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban 

fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő 

kihasználására. 

 

tartalma: természetes mozgások, járás, futás, ugrás, dobások, mászás, csúszás, 

kúszás, emelések, tartások, különböző egyensúlyozások, játékok. 

Helye: a csoportszoba, szabadban az udvaron, erdőben, réten, salakpályán, játszótéren. 

Ideje: korcsoporttól, a csoport terhelhetőségétől függően változó. 

 Eszköze: különböző méretű, súlyú labdák, kötelek, szalagok, botok, különböző méretű 

szőnyegek, padok, zsámolyok, karikák stb. Figyelembe kell venni, hogy könnyen 

tisztántarthatók, jól kezelhetők, legyenek, méretük, állaguk, feleljen meg a 

balesetmentes munkavégzésnek. 

 

A gyermekek váltóruhában, gumitalpú cipőben mozogjanak. Lehetőség van az 

óvodába kerékpárral érkezni és távozni, kerékpártárolót hoztunk létre a kerékpárok 

napközbeni biztonságos tárolására. 
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 A mozgás megszervezése 

 

Nagy körültekintést igényel az óvodapedagógustól. Figyelembe kell venni a 

gyermekek egyéni adottságait, egészségi állapotát, terhelhetőségét. Az eszközök számát, 

állapotát, kezelhetőségét. A hely adottságait, tisztaságát. A levegő tisztaságát, a 

folyamatos tiszta levegő biztosítását. A feladatok összeállításánál az idő minél jobb 

kihasználását, a fokozatosságot, a mozgásban rejlő balesetveszélyt. A feladatból adódó 

szervezésnél, hogy ismétlő, új játékot tanító, új főgyakorlatot bemutató stb. A játék, 

játékosság a sokirányú mozgást a minél kevesebb „holt időt „kell, hogy biztosítsa. Az 

együttmozgás példa a gyermek számára, a jobb megértést szolgálja. A vidámság 

elengedhetetlen velejárója az önfeledt mozgásnak. 

A spontán mozgását figyelve hagyja kibontakozni a gyermeket a pedagógus, 

mindaddig, míg saját, vagy társai testi épsége nem kerül veszélybe. A kudarc itt is nevelő 

erő, hiszen így tanulja meg, hogy le kell tennie a kezét, ha elesik, hogy védje magát. 

Speciális mozgás a kéz ujjainak tornáztatása, ”mert a könnyed kézmozdulat segíti az 

összkoordinációs mozgást”, mely a mondókák kettes lüktetésére végzett mozgás, melyet 

mindig két kézzel végzünk a jobb és bal agyfélteke működése érdekében. Természetesen 

ezeknek a speciális mozgásoknak egyéb nem kevésbé fontos funkciói is vannak a 

programban, lásd: értelmi képességek fejlesztése, zenei nevelés, kreativitás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 

VI.6. Külső világ tevékeny megismerése 

 

A környezet megismerésére nevelésnek nincsenek időkeretei, egymástól mereven 

elhatárolódó szervezeti, keretei, formái. Integrálódnak benne a műveltségi területek 

témakörei és a különböző tevékenységek. A gyermek a környezet megismerése során 

matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába jut és azokat a 

tevékenységeiben alkalmazza. Az ember és környezete harmóniájának megteremtését 

már óvodás korban kell megkezdeni, ezért az embert állítva a központba, az évszakok 

szerint osztottuk fel a környezet megismerés témáit. 
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1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és 

tágabb természeti – emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi téri viszonyairól. A 

valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja e pontját emeljük ki programunkban, 

lehetőséget adva a természet minél közelibb, megismeréséhez, biztosítva a felfedezések, 

tapasztalatok gyűjtésének lehetőségét minden lehetséges eszközzel. A változásokat 

naponta folyamatában nyomon követjük. A természetvédelmet a gyakorlatba visszük, s 

tevékeny részeseivé válunk, kezdve szűkebb (csoportszoba rendje, udvarunk 

esztétikájával), majd a tágabb környezetre való odafigyeléssel. A gyermek ismerje meg 

lineárisan, koncentrikusan és vertikálisan is szűkebb és tágabb környezetét (pl. a 

lakótelep, az erdő, Diósgyőri Vár, Tiszai pályaudvar stb.). 

A szelektív szemétgyűjtés is megjelenik a papír, műanyag és a szerves hulladék 

különválogatásában. Az összegyűlt gyümölcsmaradékot elvisszük az óvoda udvarán 

elhelyezett komposztálóba. A családokat aktívan bevonjuk az udvar rendezésébe is 

(füvesítés, gallyazás, télen hólapátolás stb.) A szülők megalapították a „Hólapátolók 

baráti körét”, aminek tagjait minden évben az akkori bejáró gyermekek szüleiből frissítik. 

A Föld napja rendezvény során „Egy gyermek- egy palánta” akciót szervezünk, ami 

kibővült az udvarrészek tavaszi felújításával és rendbetételével is szintén a csoportok 

szüleinek bevonásával. 

 

2.A gyermek miközben felfedezi a környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

néphagyományok, szokások és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét is. 

Tapasztalathoz juttatjuk a rész, egész viszonyában, hogy a dolgok nem önmagukban, 

hanem egymással szoros kapcsolatban léteznek. Épen ezért az ember is része a 

természetnek, vele kölcsönhatásban fejlődik, az ember munkája nyomán alakul a 

környező világ s ez a munka gyakran nem előnyös a természetre, bár az ember kényelmét 
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szolgálja. A néphagyományok ápolásával erősödik identitás tudata, megtanulja értékelni 

mások munkáját, elfogadni a másságot. Különbséget tesz élő és élettelen között, alakul 

környezettudatos magatartása. 

 3.A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek 

is a birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri 

viszonyokat: alakul ítélő képessége, fejlődik tér-, sík-, és mennyiségszemlélete. 

Mindezen ismeretekre játékban játékosan a környezet felfedezése kapcsán jut a 

gyermek, egy önként, szabadon választott tevékenységen keresztül. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 

 Tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését, 

biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat-és ismeretszerzésre. 

 Hangsúlyt helyez a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 A játékba integrált tanulást lehetőségnek tekintik, ahol a gyermekek 

szerzett tapasztalataikat, ismereteik rendszerezésére szolgál. 

 Tapasztaláson alapuló, a felfedeztetés örömét átélő megismerés útján 

biztosítsa a „Heuréka” élményt. 

 Az élményszerzés elengedhetetlen feltétele a sokoldalú tapasztalásnak, 

szituációk teremtése tudatos, sokoldalú felkészülést kíván az 

óvodapedagógustól. 

 A gyermek spontán szerzett egyéni, ill. közösségben, vagy családban 

szerzett élményeire építkezve lehet továbblépni a fejlesztés során. Fontos 

tehát ismernünk azt a környezetet, melyben él a gyermek, hogy 

felkészülhessünk várható hatásaira. 

 A környezetismeret témakörei rendszerszemléletet tükröznek, egymásra 

épülnek, folyamatba ágyazott. 

 Differenciált tevékenységvezetést alkalmaz 

 Értékelése pozitív visszajelzésekre épül 
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Ez a tevékenység mindennap jelen van az óvodában kötetlen keretek között 

folyik, eszközei minden pillanatban rendelkezésre állnak, pl. nagyító, seprű, lapát, 

gereblye stb. 

 

 Matematikai tapasztalatok nyújtása 

Az óvodás gyermekek matematikai műveltségtartalma nem választható el a környezet 

megismerésétől. A folyamatosság az osztatlanság tevékenységek koncentrációja 

változásokat eredményez a matematika nevelés területén is. A különböző tevékenységek 

végzése közben számtalan matematikai tapasztalatot szereznek a gyermekek, amely 

alapjául szolgál a tervszerű matematikai fejlesztésnek is. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 

 Megtervezi matematika fejlesztés feladatait, egyéni képességekre 

koncentrál, és azok között is differenciál. 

 Kihasználja a fejlesztési lehetőségeket, amelyben a gyermekek fejlettsége az 

irányadó. 

 Megszervezi a lehetőségét annak, hogy az adott szituációban a 

gyermekek spontán módon, az adott tevékenységbe differenciáltan 

bekapcsolódva irányítottan szerezzenek matematikai tapasztalatokat. 

 Segíti a gyermekek matematikai gondolkodásának fejlesztését. 

 Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását és fejlessze döntési 

képességeik fejlődését, a problémamegoldó gondolkodást. 

  

VI.7. Munkatevékenységek az óvodában 

 

A munka helye a programban 

 

A munka a saját és a mások elismerésére nevelésének egyik formája. A munka jellegű 

tevékenység a cselekvő tanulással kapcsolatban áll. A szociális és kognitív készségek, 
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képességek attitűdök lényeges színtere ez az aktív tevékenység. A gyermeki világkép, a 

gyermek formálása úgy lehetséges, hogy a gyermek aktív részese a 

tapasztalatszerzésnek, ha ismereteit alkalmazza, gyakorolja. A munka célirányos 

tevékenység, mely külső irányítással történik. 

A program sajátosságából adódóan ritmikusan visszatérő feladatok jelennek meg 

korcsoportonként, évszakonként, havonként, hetenként, naponként ill. a nap folyamán. 

Ez a visszatérés azonban nem jelent monotóniát, hiszen új elemekkel gazdagodva, 

minőségében változva, új célokkal összekötve kerülnek előtérbe, pl. a naposi munkában 

a terítés, étkezésektől függően változik, a madarak etetése attól függően, hogy mely 

eleség fogyott el, az évszakonkénti munka az udvaron stb. Ezáltal megtapasztalják a 

mindennapi élet ritmusát. 

A közösen végzett cselekvésnek nagy a közösségformáló szerepe. Fejlődik benne a 

gyermek kapcsolattartási készsége, kommunikációja, akaratereje, felelősségérzete, 

másokra való odafigyelése. Jelentősége, hogy célirányos tevékenység, melyben a 

sikerélmény, mint örömforrás jelenik meg. A gyermeki tapasztalás, cselekvés útján 

hozzájárul az értelmi képességének fejlődéséhez. Megtanulja tisztelni mások munkáját, 

megérti annak fontosságát. Megbízatásaik során fejlődik önállóságuk, pontosságuk, 

feladat- és kötelességtudatuk. A munka keretében végzett tanulás a készségszerzés, amely 

készség újabb alapot ad egy másik tevékenység kezdeményezésének. 

 

VI.7.a. Saját magáért végzett tevékenység 

 

Pedagógiai szempontból az önkiszolgáló munka gyermekeink preferált 

tevékenysége, mivel a szokások hosszú folyamatban, sokszori, hasonló körülmények 

közötti gyakorlással szilárdulnak meg. 

Önkiszolgálás, melynek során megismeri a terítéshez használatos eszközöket, a 

terítés módját, sorrendjét. saját felszerelésének megismerése, rendben tartása 

Ezek a tevékenységek alapot képeznek a továbbfejlesztéshez, a közösségért végzett 

tevékenységhez, ugyanakkor megalapozza a felelősséget önmagáért, önmaga munkájáért. 

Kialakul „az én már tudom” öröme, mely az énképet erősíti a gyermekben. Fejlődik 

szokásrendszere. 
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VI.7.b. Közösségért végzett tevékenységek: 

 

A gyermek munkajellegű tevékenysége örömmel és szívesen végzett aktív cselekvés. 

A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek tulajdonságok (mint például a kitartás, az önállóság, 

a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége. 

A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és 

mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 

Naposság: vállalása önkéntes, eszközeivel ösztönzi a gyermeket. Növeli 

feladattudatát, felelősség vállalását. Fejleszti figyelmét, gondolkodását, esztétikai 

érzékét. 

(Reggeli szabadjáték során nincs naposság. Mindenki magának terít, folyamatosság 

van, és az önkiszolgálás tevékenységének gyakorlása történik.) 

Különböző felelősök választása: Mosdó felelős, aki figyelmeztet a csapok elzárására, 

a villany lekapcsolására, a mosdó rendjére. A takarékos energia és víz felhasználás 

programunk része. Gyümölcsfelelős, aki a társaival és a daduska néni segítségével 

megmossa, felaprítja a gyümölcsöt s megkínálja társait. 

Alkalomszerű megbízatások:  

 Növénygondozás, a terem virágainak gondozása, ápolása a dadus néni segítségével, 

az udvar növényeinek gondozása, ápolása, az udvar rendjének, esztétikumának 

megőrzése, fejlesztése. 

 Az erdő madarainak etetése, nyáron itatók elhelyezése. 

 

A különböző feladatok kiemelése a naposok mentesítése érdekében történt, hogy több 

idejük jusson az önfeledt játékra, ill. hogy minél több gyermek végezhessen a csoport 

érdekében munkát, s ezáltal gyakrabban megtapasztalja, hogy a csoportnak ő milyen 

fontos tagja, érezheti társai megbecsülését. 

Az óvodapedagógus a munka folyamatát szervezi, irányítja, segíti, figyelembe véve a 

gyermekek egyéni képességeit, készségeit, teherbírását. Példamutató magatartásával 

ösztönzi a gyermek cselekvését a balesetmentes munkavégzés mellett, segíti 
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önállósulását. Ügyel a feladatok megfelelő mértékű elosztására, az önkéntességre. 

A gyermekben az elfogadás, a szeretetviszony, mint modellkövetés nagyon erős. A 

szokásrendszer alakításánál a szülő az elsődleges modell a gyermek számára, mert 

érzelmileg hozzá kötődik leginkább. Az óvodapedagógus is modell, de csak, mint „szülő 

pótló” tölti be ezt a szerepet, éppen ezért fontos itt is a családdal való együttneveléssel 

érhető el a nevelési cél a szokásrendszer optimális fejlesztése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezése, - a gyermekkel való 

együttműködést, folyamatos konkrét, reális a gyermeknek saját magához 

mérten fejlesztő- értékelése,- belső és külső környezetben végzendő 

munkák feltételeinek megteremtése. 

 Nyugodt, bizalmon alapuló légkör kialakítása. 

 Megfelelő, célszerű eszközök biztosítása, melyek mindig hozzáférhető helyen 

vannak elhelyezve. 

 Elegendő munkalehetőségek megszervezése, megfelelő hely és idő biztosítása. 

 A munkafajták mennyiségének fokozatos bevezetése, differenciált munkavégzés. 

 Kerti munkák, növények ápolásának, állatok gondozásának 

megismertetése, felügyelete, ellenőrzése, értékelése, jutalomból 

történjék. 

 A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése azáltal, hogy a munka 

jellegű tevékenységet lányok és fiúk egyaránt gyakorolják. 

 

Célunk: 

- Értsék meg a teendőket, sajátítsák el az eszközök használatát, koncentráljanak munkára 

(kognitív) 

- Önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk alakuljanak ki (érzelmi-akarati). 

- Felelősségérzettel, feladattudattal dolgozzanak (szociális-társas) 
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VII. Az óvodai élet megszervezése 

 

VII.1. Óvodánk személyi feltételei, a nevelőtestület jellemzői 
 

 Pedagógiai programunk megvalósítását felsőfokú, illetve főiskolai 

végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok végzik. Nagy 

szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 

Egyre több kolléganő rendelkezik szakirányú végzettséggel, pedagógus szakvizsgával. 

Nevelőtestületünk: 

 

 7 fő óvodapedagógus, ebből  

- 3 fő Pedagógus II. minősítésű,  

- 4 fő főiskolai végzettségű Ped. I. minősítésű, ebből 2 főnek Ped. II. 

minősítése folyamatban van  

- 2 fő Ped.I minősítésű, várja a lehetőséget a Ped II. megszerzésére 

 4 fő dajka,  

 2 fő pedagógiai asszisztens, ebből 1 fő óvodapedagógus gyakornok aki idén szerzi 

meg óvodapedagógusi diplomáját 

 

Szakmai tudásunk fejlesztése, karbantartása érdekében élünk az önképzés, illetve a 

szervezett továbbképzés keretében nyújtott lehetőségekkel. A képzési irányultság a 

nevelési programunknak megfelelően történik. 

Az EFOP-3.1.5-ös projekt képzésein való részvétel segíti a vállalt feladatok 

megoldását. A megszerzett képzésekből megállapítható, hogy felkészült a nevelőtestület 

a feladat megvalósítására. 

A különböző továbbképzéseken szerzett ismereteket óvodán / szervezeti egységeken 

belül a résztvevő pedagógusok átadják. 

A szakmai munkaközösség működése a nevelőtestület önképzésének módja. A 

munkaközösségek tevékenysége a szakmai szervezetfejlesztés meghatározó bázisa. 

Szerveződése önkéntes alapon történik, vezetőjét az intézmény vezetője bízza meg. 
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Cél: a szakmai tapasztalatok átadása, módszertani eljárások közzététele. 

Építő jellegű véleményekkel, tanácsokkal csiszoljuk egymás gyakorlati munkáját. 

 

Célunk: a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, 

különösen a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül 

a fogyatékkal élő, valamint a tehetséges gyermekek részére. Ezért az elkövetkezendő 

években óvodapedagógusaink tervezett akkreditált továbbképzéseinek irányultságát – az 

érintettek igényeire is alapozottan – kiemelten a pedagógiai programunkban 

megfogalmazott cél és feladatrendszer határozza meg. 

 

A nevelő-fejlesztő munkánk segítői 

 

Az óvodánk munkatársi közösségének tagjaira jellemző a mélységes gyermekszeretet, 

a gyermekek védése, óvása, elfogadása. 

Fontos az összehangolt munka a dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel. Folyamatos 

tájékoztatásukra, továbbképzésükre megfelelő időt biztosítunk. 

Ismerik a pedagógiai programban lefektetett alapelveket, tisztázzuk szerepüket az 

integrációs folyamatokban, világossá, egyértelművé tesszük, hogy a nevelés folyamán mi 

az Ő kompetenciájuk. A folyamatos párbeszéddel, személyes példaadással elősegítjük 

elfogadó, befogadó, segítő beállítódásukat, mely pozitívan járul hozzá a gyermek – 

dajka/pedagógiai asszisztens kapcsolathoz. 

Az óvónő és a dajka/Pedagógiai asszisztens kapcsolata az óvónő irányításával 

egymást kiegészítő, szakmai alapokon álló kollegiális viszony. Egymás segítésével alakul 

ki a munkamegosztás a mindennapi működés során. 

 

VII. 2. A tanulás direkt formái 

 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozások (kötetlen) 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenység (komplex, integrált, mikro 

csoportos, egyéni) 
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VII.3. A tanulás indirekt formái 

 

 játékhelyzetek, 

 élethelyzetek, 

 váratlan szituációk 

 szabályjátékok 

 előidézett problémahelyzetek 

 

Célunk tehát olyan ismeretek képességek, készségek elsajátíttatása, melyek képessé 

teszik a gyermeket az iskolai oktatás és nevelésre. 

Az óvodapedagógus részéről ez mindig tudatos tevékenységet jelent, maximális 

odafigyelést, elemzést, értékelést, folyamatos önkontrolt, állandó konzultációt a két 

pedagógus között, akik a gyermek közvetlen nevelésével foglalkoznak, ill. a családdal, 

dajkával. 

 

 

VII. 4. Napirend 

A gyermek egyéni szükségleteihez, a különböző tevékenységekhez igazodó napirendre 

helyezett hangsúly, az érzelmi biztonságot teremtő rendszeresség fontos a gyermekek 

fejlődéséhez. A napirend igazodik, a különböző programokban megfogalmazott feladatokhoz. 

Figyelembe veszi a helyi szokásokat, igényeket. A napirendet a folytonosság, rugalmasság 

jellemzi. A napi és hetirendet a csoportok óvodapedagógusai alakítják ki. 

Az étkezési időket stabilitás jellemzi az egyes csoportokban. 

A különböző tevékenységek az étkezési és pihenési időn túl a nap bármely részén szervezhető, 

kezdeményezhető játékba ágyazottan. 

A gondozási teendők a gyermekek tempójához igazodnak, mint az étkezések időtartama is, 

csupán a kezdete kötött. Napirendi időkeretek: 
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6- 630 Korán érkező gyermekek lefektetése saját ágyneműben. 

630  - 

 

114o 

Játék, gyermekek által kezdeményezett tevékenységek. 

A mindennapos testnevelés a nap folyamán, bármikor gyermeki igény 

alapján beépíthető . 

Folyamatos tízórai szabad játék közben. 

Játék, felajánlott kezdeményezett tevékenységek érdeklődésnek 

megfelelően, gyümölcsprogram. 

114o- 1200 Készülődés az ebédhez, önkiszolgálás, naposság. 

1200-124o Ebéd a gyermek és a csoportok tempójának megfelelően. 

1240 - 1300 Előkészület a pihenéshez, teremrendezés. 

1300-1445 Mese, pihenés, alvás. 

1445-1500 Folyamatos felkelés, a gyermeki igények figyelembevételével esetleges 

további pihenés biztosítása. 

1500-1700 Mindennapos testnevelés. Uzsonna, játék, felajánlott, kezdeményezett 

tevékenységek. Teremben, udvaron. 

 

VII. 4. Heti rend 

A mozgás foglalkozásokat rossz idő esetén az aulában szervezzük. Jó idő esetén lehetőség 

van kimenni a salakpályára, játszótérre, erdei tisztásra stb. Hetente egyszer, csoportonként más- 

más napon tartjuk az irányított mozgásos tevékenységeket. 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tapasztalat  

gyűjtése,  

élményszerzések, Felajánlott tevékenységek a tapasztalatok, élmények feldolgozásának 

séták, megfelelően 

kirándulások,  

piaclátogatás,  

boltlátogatás stb..  
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A kezdeményezések a témaheteknek megfelelően hatják át a mindennapokat, 

érvényesül a komplexitás, a gyermeki reakciók, érdeklődések irányítanak. 

Mindennapos testnevelés naponta  időjárástól függően a szabadban vagy a 

csoportban. A mindennapos testnevelés a nap folyamán, bármikor gyermeki igény 

alapján beépíthető 

A témákat témahetekben dolgozzuk fel (Heti tervminta) 
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VII.5. A nevelés tervezése, a gyermeki fejlődés figyelemmel kísérése 

 

A pedagógiai adatrögzítés kiterjed 

 a nevelés tervezésére, 

 az ismeretszerzés tervezésére, 

 a gyermekek fejlettségének figyelemmel kísérésére, annak rögzítésére, 

 a felvételi és a mulasztási naplók vezetésére. 

 

A nevelés tervezése 

Az óvónő rögzíti: 

 az egészséges életmód 

 az érzelmi nevelés – szocializáció 

 az értelmi fejlesztés, nevelés (játék, anyanyelvi nevelés) során elérni kívánt 

szintet, a fejlesztés feladatait, a tevékenységet, valamin a kapcsolódó 

szervezési feladatokat. 

A tervezés minden esetben egyénre szabottan történik, Gyermekek fejlődésének 

nyomon követési dokumentumaiban rögzítve. 

Gondozási-nevelési tervet félévenként (a nevelési év első és második felére) készítünk, 

figyelembe véve a gyerekek életkorát és fejlődési szintjüket. Tervezésnél kiemelten 

odafigyelünk arra, hogy 3-7 éves korig vannak jelen a gyerekek a csoportban. Egyéni 

eltérések esetén a tervezés a gyermekek személyiséglapján követhető nyomon. 

A tervezésben megjelöljük azt a szintet, ahol áll a gyermek, mivel, hogyan, hová 

kívánjuk eljuttatni. Komplex módon mindig a teljes személyiségből indulunk ki, s azt 

fejlesztve jutunk el egy magasabb szintre, vagy próbáljuk megtartani, stabilizálni a 

meglévő szintet. 

A nevelési év június 15 – augusztus 31-i időszakára 6. sz. Mellékletben szereplő 

„Nyári udvari élet” dokumentumában történik az óvodapedagógusok tervező-értékelő 

munkája. 

 

Az oktatás tervezése 

A tevékenységek tervezése, amint az a fenti mintából is látható a külső világ tevékeny 

megismeréséből annak témaköreiből indul ki, s kapcsolódik a többi tevékenységhez. 

Ebben valósul meg a környezet szeretetére, védelmére nevelés, a felzárkóztatás, a kreatív 

fejlesztés. Az évszakonkénti lebontásban helye van a minden ünnepnek, legyen az 
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néphagyomány ápoló, nemzeti, a gyermeki élet ünnepei, vagy a környezetvédelemmel 

kapcsolatos jeles napok. 

Az óvónők csoportjuk s benne a gyermekek ismeretében kapcsolnak a témákhoz olyan 

tevékenységeket, melyben a személyiség fejlesztés differenciáltan megvalósítható. Ha 

egy adott feladat több szintűen kidolgozható, akkor nem a gyermek életkora, hanem a 

fejlettségi szintje határozza meg, hogy melyik lehetőséget választja. A hetirendben mód 

nyílik a sokrétű gyakorlásra s ez a záloga a fejlesztésnek, felzárkóztatásnak, 

tehetséggondozásnak. Elvünk az, hogy inkább keveset, de alaposan, mint sokat 

elnagyolva. A matematikai ismeretnyújtás megtervezése is helyet kap a naplóban, a külső 

világ tevékeny megismerése részeként. 

Ebben a formában megvalósul az óvónő módszertani szabadsága, a gyermek 

önkifejezésének lehetősége, nem sérül a szabad játék sem. 

 

A gyermekek fejlettségi szintjének rögzítése: 

(Lásd! Az integrált intézményi szervezet egységes Helyi Pedagógiai Programjának V.2. 

Fejezetét és a 4.sz. Mellékletet) 

 

Valljuk, hogy a hatékony és tudatos tevékenység elengedhetetlen feltétele a 

folyamatos és rendszeres időközönként történő értékelés. Ez elképzelhetetlen ellenőrzés 

nélkül. A két fogalom elválaszthatatlan egymástól és komplex tevékenységet jelent. 

„Magában foglalja az óvónő önellenőrző és önértékelő tevékenységét, valamint az egyes 

gyermekek fejlődésének, a közösség alakulásának megfigyelését. ”Ezen kívül szükség 

van arra, hogy meghatározott időközönként végig gondoljuk mit is értünk el valójában 

egy-egy gyermek, illetve a közösség fejlődésében. Ezeket a tényeket írásban rögzítjük, 

hiszen csak ennek alapján lehet a következő tervidőszak reális fejlesztési tervét 

elkészíteni. 

Mindig mindenkit csak önmagával hasonlíthatunk össze. Minden helyzetben 

megpróbáljuk a pozitív elemeket kiemelni és értékelni. Szem előtt tartjuk, hogy a 

gyermekek saját ütemük, „érési programjuk” szerint fejlődnek. 

Mindezeket a Csoportnaplóban illetve a gyermekek fejlődésének nyomon követési 

dokumentumában rögzítjük, amelyek az intézményünk saját kidolgozású, elektronikus 

úton előállított dokumentumai, melyek tartalmukban megfelelnek a mindenkori 

jogszabályi előírásoknak. 
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A gyermekek egyéni differenciálása megnyilvánul a képességeiknek megfelelő feladatok 

végzésében, az eszközök használatában, különböző technikák alkalmazásában, a tevékenység 

tartalmi kibontakoztatásában,  téma választásában,   valamint   a   tevékenységhez   illeszkedő   

munkaformában.  A differenciálás sokféle lehetőségével biztosítottá válik a gyermekek egyéni 

képességeinek kibontakoztatása, fejleszthetősége. 

Az óvónő biztosítsa az egyéni differenciálás lehetőségének megvalósítását, a 

tevékenység szervezése és tervezése során tudatosan épít  a  gyermeki  képességekben 

megnyilvánuló  eltérések figyelembevételére. 

 

VII.6. Óvodánk ünnepei, megemlékezései, hagyományai 

 

A hagyomány ápolás tartalma beépül az óvodai nevelés teljes folyamatába, 

átszövi az óvodában folyó gyermeki tevékenységeket. Ez a szemléletmód meghatározza 

teljes óvodai nevelő munkánk tervezését, szervezését, a mindennapi életet. Az ünnepek 

kiválasztásánál meghatározó szempont: 

 az óvodában már létező hagyományőrző elemek 

 a környezetünk sajátosságaiból adódó újonnan beépítendő hagyományőrző elemek 

 a gyermekek, a szülők összetétele 

 az óvodai testület jellemzői, ismeretei 

Ezek az ünnepek szorosan illeszkednek az egyes gyermeki tevékenység formák sorába. A 

mindennapok tevékenységtartalmának tervezését megelőzi, a jeles napok kiválasztása. Ezek 

befolyásolják a tevékenység formák tartalmát, az irodalmi, a zenei és egyéb anyagok tervezését. 

E tevékenység formák évről évre visszatérő tervezése és megvalósítása során nyílik arra 

lehetőség, hogy kialakuljon az óvoda belső hagyományrendszere. Az óvoda belső hagyományai 

akkor alakulnak ki, ha az alakítók hisznek a visszatérő, közös tevékenykedések 

érzelemgazdagító, közösség formáló hatásában. Ezek a tevékenységek a nevelési folyamat 

részei. Így válnak az óvoda életében ezek a hagyományos ünnepek közösségteremtő erővé, 

amik az egész óvoda gyermekközösségében, az óvodában dolgozó felnőttek és az óvodához 

nyitottan közeledő szülők körében is érzékelhető. Az évről évre visszatérő folyamatban a közös 

tevékenységek így lesznek a belső hagyományok formálói. Ezek a „jeles napok” évről évre 

visszatérő tevékenységeik, tartalmuk által válnak a gyerekek életében „más” napokká. Az 

óvodai tevékenység formákat gazdagító jeles napokat, hagyományokat a négy évszakhoz 

kötötten szerkesztjük. 



 

65 
 

 

1.1. Néphagyományőrző jeles napok 

1.2. A gyermeki élet sorsfordulóihoz kapcsolódó jeles napok 

1.3. A természet közeli életmód jeles napjai 

1.4. Nemzeti ünnepeink és kapcsolódó hagyományaink 

1.  Néphagyományőrző jeles napok: 

1.1. Őszi ünnepkör 

Évszak koszorú készítése, termések gyűjtése, szüret, aszalások, termés bábok 

készítése, töklámpás készítése. 

November 11. - Márton-napi játszóház 

1.2. Téli ünnepkör 

Adventi koszorú készítése csoportszobában és az aulában, gyertyagyújtások, 

Luca-napi búzavetés, mézeskalács sütés, karácsonyfa díszítés, karácsonyi asztal 

terítés, csoportszoba és aula díszítés, téli sportjátékok, madáretetés, Újévi 

jókívánságok, tél csúfoló farsang. 

December 6. – Miklós Mikulás napja 

December 24. előtt két héttel – Karácsonyi ünnep az aulában 

Január 1. utáni napok – Újév napja Január 6. – Vízkereszt 

Farsang („mozgó nap”) 

Február 2. – Medvéhez kötődő megfigyelések Február 3. – Balázs napja 

1.3. Tavaszi ünnepkör 

Zöld ágakból évszakkoszorú, termek és aula díszítése, tavaszi hajtatások, palánta 

ültetés, csíráztatás, erdei séták, húsvéti tojás festés, locsolkodás, májusfa állítás, 

tavaszi mozgásos népi játékok, sárkány reptetés, Anyák-napja, évzáró, gyereknap. 

Március 18, 19,21. – Sándor, József, Benedek napja Április 1. – A bolondozás 

napja 

Húsvét („mozgó nap”) húsvéti szokások Április 24. – Szent György napja 

Május 1. – Majális napja Május 4. – Flórián napja 

1.4. Nyári ünnepkör 

Sportjátékok, természetes anyagokból játékkészítés, erdei kirándulások, a városi 

nevezetességek megtekintése, udvar gondozás, nyári gyűjtőmunkák, búzakoszorú 

készítés.  
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Június 8. – Medárd napja 

Június 24. – Iván napja 

Augusztus 20. – Szent István ünnepe 

 

Óvodánk hagyományai: 

 

Márton nap Nov. 11.: Márton napi hiedelmek, népszokások, hagyományápolás. 

Szent Márton története, kapcsolata a libákkal. Libapásztorok élete, a libatartás haszna. 

Márton napi csemegék: sült alma, sült tök, pattogatott kukorica. Márton napi 

nagyszabású játszóház, ami ismételten az ismerkedést szolgálja. Lampionos felvonulás 

a lakótelepen. 

Mikulás: Érkezését nagyon várják a gyerekek, verssel, énekkel készülünk a 

fogadására. A Mikulás lovas szekérrel, vagy szánon érkezik két krampuszlánnyal, majd 

csoportról csoportra jár és egyenként megjutalmazza a gyerekeket. Ezután az aulában 

advent első gyertyáját közösen a Mikulással gyújtjuk meg. 

Karácsony: A Mikulás és a Karácsony ünnep hozza legközelebb egy máshoz a 

gyermekeket és a felnőtteket, a családot és az óvodát. Az ünnepi készülődés, a családban 

élő szokások felelevenítése, a közös munka felfokozott érzelmi állapotot idéz elő. Ez a 

pozitív töltés megváltoztatja viselkedésüket, társaikhoz való viszonyukat. Az óvodai 

karácsony megünneplése előtti estén az óvoda kollektívája közösen feldíszíti a fenyőfát, 

valamint elhelyezi a betlehemet az aulában. Hagyomány a csoportok együtt ünneplése az 

aulában feldíszített karácsonyfa körül. A jól viselkedni, jót tenni, ebben az időszakban 

természetes viselkedési formává válik, ami nem múlik el rögtön az ünnep multával. 

Ilyenkor tanulja meg a gyermek leginkább, hogyan kell a szeretetet kimutatni, szeretetet 

ajándékozni. Erősödik a családhoz, társakhoz való kötődése. Az együttes cselekvésben a 

kellemes emlékek felidézése még a legcsendesebb gyermeket is beszédre ösztönzi. 

Mackó napi forgatag Febr.2.: Mackókiállítás rendezése csoportonként. Népi jóslatok, 

hiedelmek megismertetése a gyerekekkel. Ismerkedés a különböző medvefajokkal. 

Mackókonyha (méznyalakodás, mézes magvak, gyümölcsök fogyasztása). Rajzverseny 

az aulában, óvodai szinten. 

Béka- Buli: Szorosan kapcsolódva a Miskolcon immár hagyományos Kocsonya és 

béka fesztiválhoz, nagyszabású óvodai rendezvényt szervezünk, ahová már nemcsak az 
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óvodásokat és szüleiket várjuk, hanem a szűkebb és tágabb környezetből minden 

érdeklődőt, nagyszabású játszóház, saját kocsonya főzése, tombola, játékos versenyek. 

Farsang: Mindig vidám, a hagyomány szerint is mindig rendbontással, zavargással 

jár. A másnak lenni érzése mellett keretek között ugyan, mégis szabadabban 

„mulathatnak”, tréfás csúfolók, mondókák, dalok kíséretében. Télűző farsangkor 

jelmezbe bújnak a gyerekek és a dolgozók is, s felvonulással, tánccal, zenével, egész 

napos szervezett műsorokkal, búcsúztatjuk a telet. 

Húsvét: Néphagyományokhoz kapcsolódó szokások megismerése a készülődésben: 

tojásfestés, verstanulás, terem díszítés. Ebben az ünnepben különválik a fiuk és a lányok 

tevékenysége, ami a nemiségében rejlő hovatartozás erősítése. Felerősödik a mind két 

nem fontossága, tudatosodik, hogy miért jó lánynak, ill. fiúnak lenni. A másság 

tiszteletének, elfogadásának a másokra való odafigyelés képességének a kialakulása. 

 

2. A gyermeki élet sorsfordulóihoz kapcsolódó jeles napok 

2.1. A gyermekek név- és születésnapja az óvodában 

2.2. Az óvodába érkező gyermekek fogadása 

2.3. Anyák - napja 

2.4. Évzáró, iskolába menő gyermekek búcsúztatása 

2.5. Gyereknap 

 

Születésnap, névnap 

A magyar családok szokásaihoz mind két neves nap megünneplése hozzátartozik. 

Fontos, mert itt csak ő van központban, érte történnek dolgok, érzi és átéli a csoport 

odafigyelését, szeretetét. Minden gyermek vágyik rá, hogy középpontban legyen. Az 

öröm érzésének egy másik lehetősége a gyermeknél. Az én fontossága jelenik meg ebben 

a napban. 

Anyák napja 

Ez az ünnep jelentős mind a gyermek, mind a szülő számára. A gyermek is és a felnőtt is 

felfokozott érzelemmel készül rá. A szülőt büszkeség tölti el az ünnep alatt gyermekét 

látva, hallva s ezt az örömérzést katarzissal éli meg sok szülő. Szükség van ilyen hatalmas 

pozitív töltésű érzésekre is. A gyermek nem kisebb örömmel konstatálja, hogy itt van az 
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anyukája, most mindenki előtt megmutatja neki, hogy ő mit tud, mennyire szereti. Már a 

készülődés során a szeretet megfogalmazása foglalkoztatja, egymást licitálják túl, hogy 

ki mennyire szereti az ő anyukáját. Az összetartozás érzését ez az ünnep adja vissza 

leginkább. 

Gyermeknap 

Ezen a héten kiemelt figyelem övezi a gyermekeket. Közös programokat, 

sportvetélkedőket, tréfás játékokat szervezünk, aszfaltverseny, közös jégkrémezés, 

tapolcai kirándulás, Huncutka alapítvány. 

Idősek napja 

Ennek a napnak a megünneplése az iskolával közös programként jelet meg, s már 

hagyományként minden évben megemlékezünk róla. A nagycsoportosok műsorral 

készülnek s az erre a napra szervezett ünnepségen, mutatják be az iskolában. Az idősek 

iránti tisztelet az, melyet e napon erősíteni kívánunk bennük. 

 

3.  A természet közeli életmód jeles napjai 

3.1. október 4. – Állatok világnapja 

3.2. március 22. – Víz világnapja 

3.3 április 22. – Föld napja 

3.4. május 10. – Madarak és Fák napja 

3.5. „Zöld nap” - Zöldség és gyümölcsfélék feldolgozása és fogyasztása. 

3.6. Kirándulások napja 

Az Állatok világnapja Okt. 4. Játékos tapasztalatszerzések óvoda szinten Bambi csoport 

szervezésével. Ez alkalomból felhívjuk a gyerekek figyelmét a házi-és vadon élő állatok 

helyzetére. Állatvédelem fontosságának tudatosítása. Az emberi gondoskodás szerepe a vadon 

élő állatok életében. Ezen a napon éves váltásban kirándulást teszünk a Vadasparkban, vagy 

állatkiállítást szervezünk az aulában 

Víz világnapja Márc. 22. Játékos tapasztalatszerzések óvoda szinten Tapsi csoport 

szervezésével. Kirándulás szervezése a lillafüredi vízeséshez, Szinva teraszra, vagy játékos – 

vízzel kapcsolatos - sportvetélkedő az aulában, időjárástól függően. 
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A Föld világnapja Ápr. 22. Játékos tapasztalatszerzések óvoda szinten Zsebibaba csoport 

szervezésével. Vetélkedő az aulában, illetve lakókörnyezetünk megismerése céljából séta a 

közelbe, vagy ültetés a kiskertbe. Faültetés a salakpályán, az óvodában pedig egy gyermek- egy 

palánta akció és udvar rendezés. 

Madarak és Fák napja Máj.10. Játékos tapasztalatszerzések óvoda szinten Micimackó 

csoport szervezésével. Erdei akadálypálya, vagy aulai vetélkedő az időjárástól függően. 

Környezetvédelmi világnap Jún.5. 

Ezek a napok jelentősen befolyásolják a gyermek környezetéhez való viszonyát, 

magatartását. A jeles napokon való közös munkálkodás, közös gondolkodás megerősíti 

benne azt az érzést, Szükség szerint hogy tartozik valahová, fontosnak érzi magát a 

világban. Kirándulásokat szervezünk, melyeket nagyrészt pályázati pénzekből tudunk 

finanszírozni. 

Minden jeles naphoz meghirdetett rajzpályázatokon, illetve városi szintű 

vetélkedőkön képviselteti magát óvodánk. Óvodai szinten a világnapokhoz 

rajzkiállításokat is szervezünk. 

 

4. Nemzeti ünnepeink és kapcsolódó hagyományok 

4.1. Október 23. – 1956-os forradalom ünnepe 

4.2. Március 15. – Nemzeti ünnep 

4.3. Augusztus 20. – Államalapító Szent István ünnepe 

 

Október 23.  

Nemzeti ünnepeinkről az óvodás gyermek értelmi szintjén esik szó. Csupán annyit kell 

a gyermekeknek ebben az életkorban tudniuk, hogy a katonáknak régen a csatákban 

kellett megvívniuk azért, hogy most békében élhessünk egymás mellett. Az ő hőstetteik 

tiszteletére, koszorúzással, zászlókkal menetelve, az óvodában közös énekléssel, és 

gyertyagyújtással emlékezünk. A gyerekek ezt játéknak fogják fel, de fontos, hogy 

belenőjenek abba, hogy magyarok, Magyarország a hazájuk, és a múltunkat tisztelnünk 

kell. Látványosan, zászlóval vonulunk át az iskolába, közös ünneplés az iskolásokkal. 
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Március 15. 

Jelképeik megismertetésével, dalok, táncok, versek, bemutatásával, elbeszélések 

felidézésével próbáljuk érzelmileg közel hozni az ünnepet. Az ünnepen való részvétel 

egy másfajta viselkedésmódot kíván gyermektől és felnőttől egyaránt. A nemzeti 

ünnepek hatására bepillanthatnak történelmünkbe. Íróink, költőink, zeneszerzőink 

személye közelebb kerül hozzájuk. Ismerkedési alkalom népünk dalaival, táncaival 

(verbunk, csárdás stb.) Hagyomány a gyerekek által elkészített zászlók, kokárdák 

elhelyezése az óvoda előtt és az óvoda udvarán, közös énekkel, versekkel 

megemlékezés a hősökről. Huszártoborzó szervezése az aulában, látványos átvonulás 

az iskolába, ott közös ünneplés. Látványosan, zászlóval vonulunk át az iskolába, közös 

ünneplés az iskolásokkal. Lehetőség szerint levonulás a lakótelepen lévő kopjafához, 

és ott ünnepi koszorúzással és kis műsorral emlékezünk hőseinkre.  

 

 Óvodánk hagyományos ünnepei, melyek szervesen beépülnek szervezeti kultúránkba: 

 

Szüreti Bál 

A nevelési év hangulatos megkezdését biztosítva, jókedvű mulatság a felnőtteknek, 

az óvoda dolgozói, az óvodások szülei, tanítók, képviselőasszony megismertetése. 

Nőnap 

A kislányok megünneplése, női mivoltuk kihangsúlyozása, udvariasságra nevelés. 

 

Óvodánk hagyományőrző életmódja meghatározó formálója, alakítója az 

óvodapedagógus, aki ehhez személyiségével is hozzájárul. 

 ismeri, tiszteli és szereti a gyermeket és önmagát 

 a gyermeket nem tekinti játékszernek, nem is kezeli játékszerként, hanem 

gondolkodni, érezni és teremteni tudó személyként 

 nem célja a gyors teljesítmény – elérés: a fejlesztő hatást, a folyamatot tartja fontosnak 

 olyan körülményeket és légkört teremt, amely kedvez a kölcsönös 

tiszteletnek, a közös erőfeszítésnek, amelyben az ötletekre 

odafigyelnek, és amelyben a képzelet szárnyalhat 

 mindig abból indul ki, amit a gyermek tud és cselekszik 

 a gyermek és az ismeret között nem közvetítő, hanem inkább „szemüveg”, 
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amelyen keresztül a gyermek rálel a megoldásra 

 önálló tapasztalatai, egyedi gondolatai vannak, amelyeket képes mások 

számára közvetíteni, megvalósíthatóvá tenni 

 jellemzi a tapasztalat és játékosság iránti nyitottság 

 derűs, érdeklődő, nyitott és alkotó ember 

 minden cselekedete, külső, belső megjelenése hiteles 

 értékrendje követendő példa 

 feltétel nélküli pozitív viszonyulás jellemzi, melegszívű, pozitív, elfogadóan 

fordul a gyermek, a szülő felé, azonosul a drámapedagógiai szemlélettel 

 mély empatikus készséggel rendelkezik, igyekszik megérteni a gyermek, a 

felnőtt társak, a szülők belső világát 

 Adler gondolata az empátiáról: „Látni a másik ember szemével, hallani a 

másik ember fülével és érezni a másik ember szíve szerint.” 

 

VIII. Óvodánk kapcsolatrendszere 

 

VIII.1.Óvodán belüli együttműködések 
 

VIII.1.a.Kapcsolatok egy adott gyermekcsoportban 

 

Egy óvodai csoportban két óvodapedagógus s egy daduska néni dolgozik. 

Legfontosabbnak tartjuk e hármasnak az összehangolt közös nevelési elvek alapján 

történő munkáját, a kiegyensúlyozott gyermek nevelése érdekében. A rendszeres 

konzultációt nem helyettesíti a személyiség lapok vezetése. A komplex folyamattervezés, 

vezetés a heti váltásban történő munkánál közös gondolkodást igényel. Egymás 

munkájának segítése, a másik tisztelete, a közös pozitív példaadás, tolerancia itt is fontos 

nevelési eszköz, ugyan akkor előfeltétele a hatékony munkának. 

A harmonikus kapcsolatok segítik a gyermek fejlődését, ezért a következő kapcsolati 

formák alakulására komoly gondot fordítunk: 

 Pedagógus-pedagógus 

 Pedagógus- dajka 

 Felnőtt- gyermek 

 Gyermek-gyermek 
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 Pedagógus-szülő 

 Gyermek-szülő 

 

VII.1.b.Kapcsolatok az óvodán belüli csoportok között 

 

A tapasztalatcserék nélkülözhetetlen feltétele a fejlődésnek. Az egységes 

szokásrendszer, mely segíti mind a daduska néni, mind az óvónő munkáját, mind a 

gyermek eligazodását óvodán belül. Közös projekthetek és közös rendezvények jó 

lehetőségeket biztosítanak a csoportok közötti ismerkedésre. 

 

VIII.1.c.Kapcsolat a vezető és vezetettek között 

 

Az információáramlás, konzultációk a demokratikus légkör egyik feltétele. 

Azonos nevelési elveket valló nevelőközösségben a szakmai munka hatékonyabb. 

Minden hónapban    igény szerint nevelőtestületi megbeszélés az elmúlt és előttünk álló 

aktuális időszakokról. 

 

VIII.1.d. A család és az óvoda kapcsolata 
 

Az óvodai és családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt 

feladatunk a családokkal való együttműködés, a megfelelő kapcsolatok kialakítása, 

felkutatása és mélyítése. Az ehhez szükséges kölcsönös bizalom elvét minden esetben 

betartjuk. Fontos ehhez a kapcsolat megfelelő kiépítése és kölcsönös ápolása. A 

hatékonyabb nevelés érdekében fontos, és az együttnevelés szempontjából meghatározó 

jelentőségű, hogy megismerjük a gyermekek családját, otthoni környezetüket, 

élettörténetüket, fejlődési jellemzőiket. 

 

Célunk az együttműködés terén: 

 a gyermekek fejlődésében a folytonosság biztosítása 

 a gyermekek személyiségének megismerése, 

 a családok megismerése a gyermek fejlesztéséhez 

 folyamatos kétoldalú kommunikáció, melyet számos módon elősegít az 

intézmény, igazodva a család nyelvhasználati jellegzetességeihez 

 a feladatok egységes értelmezése 
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 együttműködés és az ismeretek, információk rendszeres cseréje 

 a gyermekneveléshez nyújtandó segítségadás koordinálása 

 a kölcsönös bizalom megteremtése szülők aktív közreműködésére történő 

inspirálás saját gyermekeik óvodai nevelése terén: 

 az óvodai és a szülői nevelés kölcsönös megismerése. 

 az együttműködés szabályainak betartása, 

 a közös célok megvalósítása a gyermek harmonikus személyiségfejlesztése 

érdekében. 

 a tanulási tevékenységek és tanulási lehetőségek kialakítása és fenntartására az 

otthoni és a szabadidős környezetben is 

 a családok elköteleződésének támogatása 

 kapcsolattartás a segítő szakma képviselőivel 

 megérteni és elfogadni a gyerekek fejlődésének megfelelő nevelési pro

gramot/nevelési tervet/szakmai programot; 

 megfelelő nevelési stratégiákat alkalmazni; 

 hosszú távú együttműködéseket építeni az intézményekkel; 

 támogató kapcsolatokat létrehozni a többi szülővel, 

 hasznosítani a közösségi szolgáltatásokat (Barbour, 1996). 

 

A pedagógusoktól elvárás, hogy ismerjék azokat a kihívásokat, 

szerepelvárásokat, amelyekkel napjainkban a kisgyermekes szülők szembesülnek. 

Ezek figyelembevételével előítélet mentes, elfogadó attitűddel, nyitott, partneri 

kommunikációra képesen alakítsák a szülőkkel való kapcsolatukat, támogassák 

őket gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való helytállásukban, segítsék 

elő, bátorítsák a családok bevonódását az intézmény életébe. 

Támogató környezetet nyújtunk a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak 

erősítéséhez, a szülői rezíliencia fejlesztéséhez, valamint a segítő szolgáltatások 

igénybevételéhez. 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 

alapvető feltétele a családdal való szoros 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 

óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés 

során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett 
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megoldásait. 

A családi nevelés meghatározója az intézményes nevelésnek, így nem kívülállóként, 

hanem intézményen belüli kapcsolatként kell kezelnünk. Egymás kölcsönös 

megismerése, tapasztalatok megbeszélése érdekében különböző találkozási 

lehetőségeket biztosítunk: 

  A szülői értekezletek tervezése, szervezése a programnak megfelelően egy 

nevelési évben háromszor. 

  Nyílt hét, a szülő jelzésére előre bejelentett időpontban betekinthet az óvodai 

élet mindennapjaiba. A nyílt hét rendszere a mindenkori éves intézményi 

munkaterv mellékletében található 

 szülői igényre bármikor nyitottság biztosítása 

  Fogadóórák: Az év folyamán rendszeresen tartanak fogadóórát a vezető óvónő, 

tagóvoda vezető, csoportos óvónők, külön időpontokban, ami biztosítja a 

szülők részére a diszkrét, személyes párbeszéd lehetőségét. 

 Napi találkozások 

 Családlátogatások szükség esetén, 

 Nevelőszülős gyermekek szüleinek, gyámjának bevonása életünkbe 

 Kirándulások, szalonnasütés csoportos szinten 

 Játszóházak, óvodai rendezvények az óvoda kialakult hagyományrendszerére építve 

 Szülőknek tervezett munkadélután: játékkészítés egyszerű anyagokból, 

játék természet adta kincseinkkel 

 „Szeder Mocorgó” foglalkozások az óvoda előtt álló kicsik és szüleik részére. 

 Az óvodába lépés előtti óvodalátogatások, befogadás egyéntől függően 

 Júniusban szülői értekezlet a leendő kiscsoportosok szülei részére. 

 

VIII.2. Óvodán kívüli kapcsolatok 

 

Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai 

szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, 

illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó 

szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei 

alkalmazkodnak a feladatokhoz, és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 
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VIII.2.a. Együttműködés az Önkormányzattal, mint fenntartóval és a helyi képviselővel 

 

Közös érdekünk a felnövekvő nemzedék minél jobb értelmi, érzelmi és testi 

fejlesztése. A programválasztásnál is ez vezérelt bennünket, ill. figyelemmel voltunk arra, 

hogy nehéz anyagi helyzetben hogyan lehetne hatékonyabb személyiségfejlesztést 

megoldani. Törekszünk képviselőnknek nagyobb rálátást biztosítani óvodai életünkre, 

mindennapi problémáinkra, így maximális anyagi és erkölcsi támogatást kapva tőle. 

 

VIII.2.b.Az óvoda és az iskola együttműködése, az Óvoda-iskolai átmenet támogatása 

 

Célunk: 

 az intézmény partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák erősítése, 

 intézményi és intézményközi műhelyek működtetése, 

 intézményi átmenetet segítő programok kidolgozása és működtetése, 

 a gyermekek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséhez és a sikeres 

iskolai 

előrehaladás megalapozásának érdekében óvoda-általános iskola átmenet 

program kidolgozása és bevezetése a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolával 

 az óvoda-iskola átmenet komplex (mérésen és nyomon követésen alapuló) 

differenciált pedagógiai támogatása 

 a tanköteles kort elérő gyermekek közül az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettséget el nem érő gyermekek esetében beavatkozás a 

sikeres iskolai tovább haladásukat megalapozó készségek, képességek, 

attitűdök fejlődését elősegítő pedagógiai eszköztár használatával 

 

Feladatunk: 

 óvoda-iskola közötti munkaközösség létrehozása, éves munkaterv szerinti 

működtetése 

 

Intézményünkben fokozott figyelmet szánunk az iskolai élethez szükséges alap képességek 

megerősítésére, figyelembe véve az egyéni eltéréseket és fejlődési potenciálokat. Az óvoda és 

az iskolák vezetőinek kölcsönös megállapodása alapján „beiskolázási programsorozatot” 

szervezünk, amelynek során a gyermekeknek, a szülőknek és az óvodapedagógusoknak is 
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lehetőségük nyílik betekinteni az iskolában folyó nevelői, oktatói munkába, emellett alkalom 

kínálkozik a tanító személyének megismerésére is. A gyermekhez illesztett iskolakezdést, a 

kudarcok megelőzését szolgálják a pedagógiai programban azok a speciális, pedagógusokra 

vonatkozó feladat-meghatározások is, amelyek általános hatókörű szabályozóként érvényesek 

az intézmény teljes nevelőtestületére. 

Mivel térségünkben egy iskola működik, feladatunknak tekintjük, hogy a 

zökkenőmentes átmenet érdekében munkájukat, nevelési- oktatási célkitűzéseiket jól 

ismerjük. Ugyanakkor lehetőséget adunk az ott dolgozó pedagógus kollégáknak is 

munkánk és gyermekeink megismerésére. 

 

Találkozási alkalmaink: 

 óvodapedagógusok látogatása az iskolában; évnyitón, való részvétel 

 tanítók bemutatkozása az óvodai szülői értekezleteken 

 októberben az átvezető időszak tapasztalatainak megbeszélése (az óvónők 

és a tanítók körében), feladatok meghatározása, 

 munkatervi szinten szabályozott/ Együttműködési Megállapodás alapján, 

folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolával, 

 az iskola életének, épületének, az ott dolgozó felnőttek munkájának 

megismertetése az iskolába kerülő gyerekekkel 

 az iskola megismerésére közös teadélutánt szervezünk 

 gyermekeinkkel látogatásokat teszünk az iskolában 

 közös rendezvényeket szervezünk (Idősek napja, Tavaszköszöntő, sportversenyek 

stb.) 

 rendszeresen részt veszünk az iskolában hirdetett rajzpályázatokon 

 Ünnepélyeken való részvétel az iskolában ( Március 15., Karácsony, Farsang, 

Komlós nap) 

 A gyermek megismerését látogatások szervezésével tesszük lehetővé a tanítóknak 

 Óvodai programunkról tájékoztatjuk az iskolában dolgozó kollégákat 

 Rendezvényeinkre meghívjuk a leendő elsős nevelőket, védőnőket 

 A családot segítve az átmenetben óvodai szülői értekezleten 

bemutatjuk a leendő elsős pedagógusokat, ahol kötetlen 

beszélgetést folytathatnak velük. 

 Együttműködésünknek része, hogy különböző szervezéseinknél 

egyeztetünk, megkímélve a családokat a gyermek-elhelyezési problémáktól 
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(nevelésnélküli munkanapok, kirándulások stb.) 

 

Az átmenetet közvetlenül meghatározó további fontosnak ítélt alapelveink melyet az 

iskolai tanítókkal éves munkaterv alapján együttműködve kívánunk megvalósítani 

 az elfogadó légkör, a kellemes, esztétikus környezet megteremtése; 

 a gyermek szükségleteire figyelő szokásrend kialakítása 

 az életkori sajátosságok és az egyéni különbségek 

figyelembevétele a követelmények támasztásában, a tanulás 

tervezésében és irányításában; 

 a beilleszkedés segítése, egyéni átvezetés; 

 a biztonságot nyújtó személyhez kötődés elősegítése; 

 az érdekes, élményszerű tanítás (fokozatosságra, egyéni bánásmódra épülő, 

egyéni képességeket figyelembe vevő differenciálás); 

 az önálló munkavégzés algoritmusának elsajátíttatása; 

 folyamatos ellenőrzés, fejlesztő értékelés, önértékelés; 

 segítségnyújtás a lemaradások, hátrányok kompenzálásához; 

 partneri együttműködés a szülőkkel; 

 

VIII.2.c.Együttműködés a Szakszolgálati intézményekkel 

 

A hatékonyabb munkavégzés és az egészséges gyermeki személyiség kialakítása 

érdekében fontos a velük való kapcsolattartás. A Szakszolgálat területi szakemberei eddig 

is segítették nevelői munkánkat, s a jövőben is számítunk rájuk a gyermekek sokoldalú, 

eredményes fejlesztése érdekében. 

 

Együttműködés a logopédussal 

 

Programunkban arra törekszünk, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a 

beszédzavarok prevenciója, ám évről évre több gyermek igényli a szakember segítségét. 

Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, konzultálunk, szülői értekezletre meghívjuk, 

hogy tájékoztassa a családokat a megelőzésről, segítésről. Óvodánkban biztosítjuk a 

nyitva tartási idő alatti foglalkozásokat is. 
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Együttműködés a szakértői bizottsággal 

 

Az intézménybe bekerülő sérült, ill. fogyatékos gyermekek további sorsának 

érdekében figyelemmel kísérjük a bizottság működését, s megfelelő időben felvesszük a 

kapcsolatot. „Egyedül nem megy” SNI-s pályázaton való részvétel. 

 

VIII.2.d.Együttműködés a gyermekorvossal, védőnővel 

 

A Védőnővel való kapcsolattartás 

 

A bölcsödéből jövő gyermekek érdekében - már hagyományosan – jó kapcsolat alakult 

ki a két intézmény között. Óvodába kerülés előtt tájékozódunk a védőnőktől, ill., hogy 

már ismerősként találkozhassunk az óvodában. A védőnők is felkeresik egy idő után a 

gyermekeket ill., ha szüksége még a beszoktatás befogadás alatt jelenlétükkel segítenek. 

Az év folyamán folyamatos jelenlétükkel, konzultációs lehetőségekkel segítik 

munkánkat. 

Az egészséges életmód kialakítása érdekében a szülők mind szakszerűbb tájékoztatása 

céljából szülői értekezleten ismertetjük meg a szülőket a helyes táplálkozással, 

egészséges életmóddal. Ezekre a megbeszélésekre, tájékoztatókra az intézmény 

gyermekorvosát, ill. védőnőjét kérjük fel. 

 

VIII.2.e.Együttműködés a kulturális intézményekkel 

 

Programjaik színesíthetik óvodai életünket, ezért fontosnak tartjuk azok figyelemmel 

kisérését. Kiállítások, mese előadások, zenés rendezvények megtekintését szervezzük 

ezen intézményekben. Az élő színházi előadás mással nem pótolható élményt nyújt a 

gyermekeknek. A Vadasparkba tett látogatások mindig izgalommal telitettek s rengeteg 

ismeretet, tapasztalati lehetőséget rejt. További lehetőségek: Diósgyőri Vár, Tiszai 

pályaudvar, erdei kisvasút, a város nevezetességeinek megtekintése. 
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IX. A Pedagógia program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei 

IX.1.Személyi feltételek 

 

Humán feltételeink a program módosítás időszakában megfelelnek a jogszabályi 

feltételeknek. 

Célunk: a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, 

különösen a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül 

a fogyatékkal élő, valamint a tehetséges gyermekek részére. Ezért az elkövetkezendő 

években óvodapedagógusaink tervezett akkreditált továbbképzéseinek irányultságát – az 

érintettek igényeire is alapozottan – kiemelten a pedagógiai programunkban 

megfogalmazott cél és feladatrendszer határozza meg. 

Pedagógiai programunk megvalósítását felsőfokú, illetve főiskolai végzettséggel 

rendelkező óvodapedagógusok végzik. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 2 fő 

kolléganő rendelkezik szakirányú végzettséggel, pedagógus szakvizsgával. Szakmai 

tudásunk fejlesztése, karbantartása érdekében élünk az önképzés, illetve a szervezett 

továbbképzés keretében nyújtott lehetőségekkel. A képzési irányultság a nevelési 

programunknak megfelelően történik. 

 

Az EFOP-3.1.5-ös projekt képzésein való részvétel segíti a vállalt feladatok 

megoldását. A megszerzett képzésekből megállapítható, hogy felkészült a nevelőtestület 

a feladat megvalósítására. 

A különböző továbbképzéseken szerzett ismereteket óvodán / szervezeti egységeken 

belül a résztvevő pedagógusok átadják. 

A szakmai munkaközösség működése a nevelőtestület önképzésének módja. A 

munkaközösségek tevékenysége a szakmai szervezetfejlesztés meghatározó bázisa. 

MIÓVI szervezésében önkéntes alapon történő jelentkezéssel zajlik. 

Cél: a szakmai tapasztalatok átadása, módszertani eljárások közzététele. 

Építő jellegű véleményekkel, tanácsokkal csiszoljuk egymás gyakorlati munkáját. 

 

A nevelő-fejlesztő munkánk segítői 

 

Az óvodánk munkatársi közösségének tagjaira jellemző a mélységes 

gyermekszeretet, a gyermekek védése, óvása, elfogadása. Kapcsolatunk a nevelést 

segítő szakemberekkel egymást segítő, támogató, erősítő, a folyamatos 
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párbeszéden alapuló, a gyermekek személyiségfejlesztését szolgáló viszony. 

Fontos az összehangolt munka a dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel. Folyamatos 

tájékoztatásukra, továbbképzésükre megfelelő időt biztosítunk. 

Ismerik a pedagógiai programban lefektetett alapelveket, tisztázzuk szerepüket az 

integrációs folyamatokban, világossá, egyértelművé tesszük, hogy a nevelés folyamán mi 

az Ő kompetenciájuk. A folyamatos párbeszéddel, személyes példaadással elősegítjük 

elfogadó, befogadó, segítő beállítódásukat, mely pozitívan járul hozzá a gyermek – 

dajka/pedagógiai asszisztens kapcsolathoz. 

Az óvónő és a dajka/Pedagógiai asszisztens kapcsolata az óvónő irányításával 

egymást kiegészítő, szakmai alapokon álló kollegiális viszony. Egymás segítésével alakul 

ki a munkamegosztás a mindennapi működés során. 

Óvodánk dolgozóinak feladata a minőségi szintű nevelő-fejlesztő munka folyamatos 

fenntartása, részletes munkaköri leírásukat az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

 

IX.2.Tárgyi feltételek 

 

A Pedagógiai programunk „Bemutatkozás” fejezetében képet adtunk épületünk 

jellemzőiről. Az óvoda infrastruktúrájára, a rendkívül szűkös helyigény jellemző. Dolgozói 

körünk bízik abban, hogy rövid időn belül megvalósul óvodánk teljes felújítása, bővítése, 

melyet a fenntartó önkormányzat EU forrásból kíván megvalósítani. 

Az óvodai eszköznormának részben felel meg tárgyi, szakmai felszereltségünk. A 

gyermekek mindennapi fejlesztéséhez szükséges eszközök minimális szinten állnak 

rendelkezésre. 

Jellemzően sok olyan fejlesztő eszközzel rendelkezünk, melyet nevelőtestületünk készít. 

Tárgyi felszereltségünk, eszköz tárunk bővítéséhez nagymértékben hozzájárul, 

óvodánk alapítványa, a szülők változatos formában történő támogatása 

(munkadélutánok). 

Önkormányzati képviselőnk is folyamatos támogatja óvodánkat tárgyi környezetünk 

fejlesztésében. 

 

Hiányoznak 

A nevelő- és oktató munkát segítő audiovizuális eszközök. Beszerzésük az érvényben lévő 

jogszabályok figyelembevételével, az eszköznormában felsoroltak alapján szükségszerű. 
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Természetesen mindezek mellett szükséges még minden olyan felszerelés és eszköz, 

amelyet a hatályban lévő jogszabály előír az óvodák számára. 

 

X. A Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

 

A modern genetika azt az álláspontot képviseli, hogy az ember képessége, 

teljesítménye a gének által meghatározott adottság, amelyet döntően befolyásolnak a 

környezeti hatások. A gének megadják a tól-ig határt, de hogy ezen belül ki mivé alakul, 

azt a edukáció, azaz a nevelés dönti el! 

 

1. öröklés 

2. környezet 

3. nevelés 

 

A tehetséges gyermek 

 

Az óvodapedagógus feladata a tehetséggondozásban 

A zenei, matematikai, bizonyos mozgásbeli tehetség már az óvodáskorban is 

megjelenhet. Az óvodáskor alapozó korszaknak tekinthető bizonyos értelemben a 

tehetségnevelésben azzal, hogy a tehetség- ígéretek fejlesztése válik feladattá. 

Elsősorban megfelelő érzelmi kötődést kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy 

törődünk velük, s engedjük őket játszani, miközben támogatjuk fejlődésüket. 

Semmiképpen nem különíthetjük el a tehetséges gyermeket a társaitól. 

 

(Tehetséggondozó programunk az egységes integrált Pedagógiai program IV. pontjában 

kerül részletes szabályozásra!) 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek. 

 

Az a gyermek sajátos nevelési igényű, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt 

a tanulási folyamatban tartósan akadályozott (pl. dyslexia). 
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Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatban. 

 

Társadalmilag elfogadottan az integráció lényege, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekek beilleszkednek ép társaik közé. A funkcionális integráció esetében az 

együttnevelés az együttfejlesztés minden foglalkozásra kiterjed, megjelenik az inklúzió 

(befogadás) fogalma. A teljes integráció- inklúzió akkor valósul meg, ha a sajátos nevelési 

igényű gyermek minden idejét együtt tölti ép társaival is. 

Integráció a sajátosságok megőrzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással – a 

gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: az óvodapedagógus kötelessége és 

joga, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, 

szükség szerint együtt működjön a gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, 

oktatást segítő más szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózását 

elősegítse. 

 

(Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelésének programja az egységes 

integrált Pedagógiai program III. pontjában kerül részletes szabályozásra) 

 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek 

 

A hátrányos helyzet kifejezés olyan társadalmi helyzetet jelent, amelyben valaki valakihez 

képest „hátrányban” van, valamiben elmarad. Pedagógiai megközelítésben minden olyan 

esetben hátrányosnak tekinthető egy gyermek helyzete, amikor az számára a szokásosnál és 

átlagosnál nehezebb körülményeket idéz elő a személyiségfejlődésében, eredményei 

elérésében, életminőségében. Ebben a megközelítésben hátrányos helyzetű lehet egy gyermek 

akkor is, ha jó anyagi körülmények között él, ha városban lakik, ha nincsen sok testvére, stb. 

Másokhoz képest nehezebb az iskolai helyzete annak a gyermeknek, aki: nyelvi-, kulturális- 

vagy etnikai- kisebbséghez tartozik, illetve külföldi állampolgár, hiszen az otthon beszélt nyelv 

eltérhet az iskola nyelvétől, szocializációja, a családi kultúra, a szokások az óvoda által 

képviselt kultúrától, szokásoktól. 
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Az óvodapedagógus feladata a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban 

 

A gyermek megszületésekor részese lesz egy folyamatnak, amelynek során „belenő”, 

beletagozódik abba a kultúrába, amelyben világra jön, amely körülveszi, amely hatással 

van rá. 

Ez az ún. szocializációs folyamat. A szocializáció egész életen át tart: szocializáció 

folyik a családban, az óvodában. 

Ahhoz, hogy a pedagógus segíteni tudjon a gyermeknek a hátrányok leküzdésében, 

ismernie kell azt, hogy a gyermek miként szocializálódott. Különös figyelemre, törődésre 

van szükségük azoknak a gyermekeknek, akiket hátrányos helyzetű meghatározással 

illetnek. 

A társadalomnak, így az óvodának is felelőssége van abban, hogy a legszegényebbek, 

a kulturális körülményeikben korlátozottak csoportjába tartozóknak a lehető legtöbb 

segítséget megadja ahhoz, hogy helyzetükön javítsanak. 

 

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai (környezeti, anyagi, egészségügyi, a 

gyermek személyiségében rejlő okok) 

 

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

Az óvodai programunk jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, 

valamint a több szakterületet érintő megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés 

kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást 

kiegészítőnek tartja. Így ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a 

szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a 

gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 

 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére: 

 A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 

 Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi 

munkatárs részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások) 

 Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 

 Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, 

beszédértés, beszéd észlelés fejlődésének elősegítése) 
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 Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés 

elősegítése, bizalom, elfogadás, együttműködés) 

 Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 

 Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, 

zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei) 

 Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális 

segítségnyújtással kapcsolatos tevékenység 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, 

regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, 

ortopédia vizsgálat) kezdeményezése, megszervezése 

 Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő 

partnerekkel kialakított közös programok) 

 Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, 

játékok, könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok 

szervezése; rendezvények látogatása) 

 Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, 

különösen az alábbiakkal Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a 

szülők támogatása, erőforrásainak feltárása) 

 Védőnői hálózat (korai képességfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás) 

 Óvoda-iskola átmenet támogatása 

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási 

képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok 

kialakulásának megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, 

figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének 

kialakítása) 

 Tanügyigazgatást támogató munka (Szülői kérelmek benyújtás a POK-ba) 

 Iskolaválasztás támogatása (szülők tájékoztatás) 

 Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

 Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása. Rendszeres (napi, 

vagy heti) tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló 
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bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, 

elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon. 

(Nyílt nap a csoportban, óvodában) 

 Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a 

család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család 

erőforrásainak feltárása 

 Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése (családi napok, 

farsang, karácsony, anyák napja) 

 Intézményi önértékelés, eredményesség 

 A gyerekek beilleszkednek, biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai 

közösségben. 

 A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is 

segítséget tudnak nyújtani a gyermek elfogadásában és fejlesztésében. 

 Óvodánk nevelőtestülete megfelelő kompetenciával kezeli és fejleszti az 

átlagtól eltérő fejlődésű, helyzetű gyermekeket, melyhez folyamatosan 

megszerzi a megfelelő képzettséget. 
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Összegzés 

Az óvodás kor végére elért fejlődési mutatók 

Programunkkal a gyermekek javára kívánunk cselekedni. Az óvodáskor végére tapasztaljuk 

játékuk ötletgazdagságát, egyre eredetibb kivitelezését, a társas kapcsolatuk pozitív irányban 

történő elmozdulását. Megtapasztaljuk türelmes viselkedésüket, amelyek az akadályok 

legyőzésekor kerülnek előtérbe. 

A szabályok megtartásán keresztül, viselkedésük keresetlenségéből és a konkrét 

helyzetekből adódó változatos alkalmazkodásukból, az agresszió csökkenéséből. De 

mindezt jelzi beszédük, testi-lelki egészségük, ügyesedésük és műveltségi gyarapodásuk 

is. 

Szeretnek az óvodapedagógus, a dajka közelében lenni, akiknek kedves, szeretetteljes, 

de következetes magatartását együttműködéssel és utánzással viszonozzák. 

A legnagyobb öröm, ha szeretnek óvodába járni, és úgy ítélik meg az ott töltött időt, 

mint ahol jót és jól lehet játszani. 

Megfogalmazódik bennünk az a kérdés, hogy milyen emberi magatartás, pedagógusi 

hitvallás szükséges ahhoz, hogy valóban a ránk bízott kisgyermekek javára tudjunk 

cselekedni? 

 

A legfontosabbnak a következőket tartjuk: 

 Gondoskodó szeretettel vegyük körül a gyermekeket. 

 Ne csináljunk „tanítási” helyzeteket. 

 Mi felnőttek is tanuljunk meg újra játszani, mutassunk példát a játék apró 

fogásaira. 

 Minden idegszálunkkal, figyelmünkkel forduljunk a gyermekek felé. 

 Ne sürgessük őket, lassan, „biztos kézzel dolgozzunk”, oldott, derűs 

légkörben. 

 Vigyünk folyamatosságot, rugalmasságot, spontenaitást a nevelési 

folyamatba. 

 Higgyünk a játék és a mese lelket finomító, képzeletet, fantáziát 

megmozgató, a megismerési vágyat felkeltő erejében. 

 Ne akarjunk egyforma személyiségeket nevelni, hiszen minden 

gyermek más és más, de kincs a számunkra valamennyi. 



 

87 
 

Mindehhez: 

 Művelnünk kell folyamatosan önmagunkat, hogy igényesek tudjunk maradni 

egy életen át. 

 Ne adjuk fel egykönnyen az értelmeinkkel és az érzelmeinkkel 

megerősített, a gyakorlatban kipróbált pedagógiai 

álláspontunkat. 

 Legyünk képesek mindehhez megnyerni a szülők segítőkészségét . 
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