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BEVEZETŐ
Az óvodai nevelésben résztvevő szakemberek életpályamodelljét a megjelent a 235/2016.
(VII.29.) Kormányrendelet, amely a pedagógus életpályáról és a pedagógusok minősítésének
rendjéről szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet lényeges mértékben módosítja.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős
miniszter – az Oktatási Hivatal javaslata alapján – döntött az adott évben minősítő vizsgán,
minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok/nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak köréről. Az Oktatási Hivatal a KIR személyi nyilvántartásban,
az intézmény által rögzített adatok, továbbá az Oktatási Hivatal felületére feltöltött
dokumentumok alapján tette meg javaslatát. A KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok
hitelességéért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) f) pontja
valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 14-17. § szakaszai értelmében az intézményvezető felel.
A 2018. július 25-i Magyar Közlönyben jelent meg az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról 137/2018. (VII.25.)
Korm. rendelet. A módosítások 2018. szeptember 1-jén hatályba léptek, ennek megfelelően
dolgoztuk át a Pedagógiai programunkat.
A változások:
 „Az egészséges életmód alakítása” részben az étkezéssel kapcsolatos teendők
 „Verselés” alcím alatt a népi művek fogalmának részletesebb kidolgozása
 „Az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés” részben a szűkebb
és tágabb környezet megismerésével kapcsolatban annak kimondása, hogy
ez a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek és a családhoz való kötődés
alapja
 „Az óvoda kapcsolatai” alcím alatt az óvoda külhoni magyar óvodáinak
kapcsolatépítése
1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai
neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai
és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára
építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és a Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi
óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg;
b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
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c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére
kell irányulnia az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával;
oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas
nevelésben.
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző - köztük
az innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok
pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését,
megkötéseket csak a gyermek érdekében védelmében tartalmaz.
Az óvoda nevelőtestülete elkészíti nevelési programját: vagy átvesz és adaptál egy kész
programot, vagy saját programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban
foglaltaknak.
Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai programok egymásra
épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények
szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános
szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek
harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.
2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell
venni
a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést
végez;
b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda
sajátos nevelési igényű gyermeket nevel.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál kiemelt szerepet kap a:
 a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása
 a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítése
 az egyenlő hozzáférés biztosításának alapelve
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő
szerepet játszik. Az Alapprogramban érvényesülnek
a különböző innovatív pedagógiai törekvések,
széleskörű
módszertani
szabadságot
biztosít,
megkötéseket, csak a gyermekek érdekében tartalmaz.
Az óvoda saját programja meg kell, feleljen
az Alapprogramban foglaltaknak. A Helyi Pedagógiai
Program elkészítésekor az Alapprogram mellett
figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelveit.
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak
az ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2018. május 24. napján kelt, 2018. július 01. napjától
alkalmazandó 1/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.
Kelt: Szeged, 2018. június 11.
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1. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI
Az intézmény hivatalos elnevezése:
Algyői Szivárvány Óvoda
Az intézmény logója, címe és elérhetősége:
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Telefon: 06-62/517-194
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu
Web: www.algyoiovi.hu

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Algyő Nagyközség Önkormányzat
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Telefon: 06-62/517-517
A helyi Pedagógiai Program:
 Alkotója az intézmény nevelőtestülete
 Készítették: Bakosné Szöllősi Ágnes, Búsné Lami Anikó, Görög Annamária, Juhász
Brigitta, Kakuszi Ildikó, Kovácsné Budai Éva, Molnár Kitti, Patakiné Laczik Etelka,
Szalainé Tombácz Erika
 Benyújtója: Ozsváth Lászlóné óvodavezető
Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk:
 A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik.
 A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően – évente a szülői igényekre alapozva –
biztosított.
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1. 1. Intézményi környezet bemutatása
Az Algyői Szivárvány Óvoda Csongrád megyében Algyő településen a Tisza mellett
helyezkedik el. Az óvoda az önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó,
szakmailag önálló intézményként működik. A településen a mi óvodánk az egyetlen. Algyő
lakosainak száma 5800 fő, arányában több az idősebb lakos, de a megkezdett
telekosztásoknak köszönhetően a fiatal, kisgyermekes családok beköltözése folyamatos.
Épületeinkre jellemző a kettősség, mivel a „Régi épületünk” 1932-ben épült, 2018 májusában
lett felújítva, otthonos jellegét a szép, esztétikus dekorációk támogatják. Legújabb épületeink
jellemzője, hogy mobil elemekből összeállított, a kor kihívásainak megfelelve légkondicionált
helyiségekkel van felszerelve. 2015-ben pályázati támogatással Ovi-Foci pályával
gazdagodtunk, mely labdajátékokra ad lehetőséget. 2016-ban elkészült a modern
mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornatermünk. Versenyorientált társadalmunkban
az óvoda esetében a szülők az intézményválasztók, ez az intézmény rövid távú sorsát
befolyásolja. Nálunk jellemzően algyői lakosok gyermekei vannak, de jönnek a környező
tanyavilágból is. Igényeik megismerése és figyelembevétele nélkül nem lehet eredményes
munkát végezni. Mindezek azonban meghatározzák, befolyásolják a sikeres csoportalakítást.
Négy épületben 9 óvodai csoporttal, 225 gyermek befogadására alkalmas óvodánk az Alapító
Okiratunk szerint. Csoportszobák differenciált foglalkoztatásra alkalmasak, külön
helyiségekkel: só szobákkal, fejlesztő szobával, családi szobával, tálalókonyhával ellátott.
Törekszünk a hatékony gazdálkodásra, nagy gondot fordítunk az esztétikus tiszta környezet
kialakítására. Az óvoda udvarán fák, bokrok, sövények, fából készült mászókák,
mozgásfejlesztő eszközök biztosítják a kellemes környezetet és a szabad játékot. Játékok
telepítése és elrendezése ideális céljaink megvalósításához, az udvari játékok fejlesztésére 3
millió Ft-t költöttünk 2010-ben, amely az EU szabványban előírtaknak maximálisan megfelel.
Önkormányzati forrásból új udvarrész kialakítására nyílt lehetőségünk 2012-ben, amely
a „Gyermekkert” nevet kapta. Kültéri foglalkoztató, kemence, templom, faházak, kiskert
gazdagítja a játszva tanulás lehetőségét.
A nevelőmunkát segítő fejlesztőeszközök biztosítottak, fejlesztésük folyamatos, pályázati
lehetőségek kihasználásával folyamatosan bővítjük. Audio-vizuális eszközeink innovációt
igényelnek. Honlapunk jelenleg karbantartás alatt van (www.algyoiovi.hu)
Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészült, kreatív óvodapedagógusok, akik
nyitottak, fogékonyak az új szakmai ismeretek megszerzésére. Szakvizsgával rendelkező
7 óvodapedagógus segíti a nevelőmunkát: vezetői, mentálhigiénikus, 2 fejlesztő, Montessori
mentori és közoktatás vezetői képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok. A szakmai létszám
a törvényes keretek között biztosított, 1 kolléganő mesterpedagógusi, szaktanácsadói
végzettséget szerzett. Csoportonként 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka gondoskodik a rájuk
bízott gyermekekről. 2016 óta 3 fő pedagógiai asszisztens is dolgozik óvodánkban.
Gazdálkodással kapcsolatos jelentéseket, nyilvántartásokat, eszközök beszerzését 1 fő
óvodatitkár látja el. A konyhán 2 fő dolgozik, akik az étkezéssel kapcsolatos teendőket
végzik. A dolgozói létszám 35 fő.
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Montessori pedagógiai, módszertani alapelvei gazdagítják a manuális tevékenységek
színvonalát. Képességfejlesztő pedagógiai módszer, amely mikrokörnyezetünk jellegéből
adódó nevelési feladatok megoldására ad segítséget. Különleges értéke, hogy minden egyes
eszköz, mindig újabb és újabb probléma elé állítja a gyereket és a probléma megoldásával jut,
tovább az eszközhasználatban, 2011 óta Montessori Óvoda címmel büszkélkedhetünk.
Programunk címe nemcsak jól hangzik, hanem a legfontosabbat a mögöttes tartalmat
foglalja össze „Jó itt gyereknek lenni”! Innovációs törekvések eredményeképpen teljesítettük
a Zöldovi cím feltételeit, ZÖLD-ÓVODA címet elnyertük 2012, 2015 decemberében.
A csoportok eddig is gondoztak növényeket, a gyógynövénykert, mellé kialakítottunk virágos,
veteményes és lepkekertet, amely csoportonkénti feladatokkal párosul. A zöldhulladék
komposztálását a „Gyermekkert”t-ben valósítjuk meg. Ebben az évben Madárbarát-kert
programba regisztráltunk. Megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, a szülőket is igyekszünk
bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A zöld jeles napok megünneplésének lehetőségeit
bővítettük, ünnepeljük a Föld napját, Madarak és fák napját, Víz világnapján megkoszorúztuk
a Tiszát.
Tevékenységeink értékközvetítő hatására szemléletváltozást tapasztalunk a szülők körében,
szakmai munkánk elismerésének bizonyítékaként 2012-ben regisztrált Tehetségpontok
lettünk, csatlakoztunk az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához”. Gyermekintézmény
lévén természetes, hogy az intézmény programjában kiemelt feladatként jelenik meg
az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, a gyermeki jogok és alapvető
személyiségjogok tiszteletben tartása, az elsődleges prevencióra való törekvés, valamint
a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.
2018-ban csatlakoztunk a Jobb Veled a Világ Alapítvány pályázatához. A magyarországi
és határon túli nevelési-oktatási intézmények közül elnyertük a Boldog Óvoda címet.
Küldetésünk, hogy a pozitív pszichológia eredményeit beépítjük módszertani kultúránkba. (3.
számú melléklet)
Új készségek és képességek kialakítását és fejlesztését kell megvalósítani, nagyon szeretik
a gyermekek az erre épülő gazdagító tevékenységeket, melyekben erősítik kompetenciáikat
(Pöttöm torna, Ovi-Foci, Kézilabda, Néptánc, Zöld Manó, Sakoca, Mesevarázs, Zeneovi).
Egymásra épülő szakmai programot dolgoztunk ki az iskolával. A képességeket
kibontakoztató nevelőmunkával elértük, hogy a gyermekek az óvodáskor végére, az iskolai
életre felkészülté váltak. Ismeretközpontú oktatásról, a kompetenciák fejlesztésére helyezzük
a hangsúlyt. Az óvoda-iskola átmenet könnyítésének a differenciálás az útja, mind
az óvodában, mind az iskolában, amiben benne van a „másság” jelenlétének természetessége,
sajátosságainak elfogadása, az egyénhez igazított fejlesztése.
A befogadó (inkluzív) pedagógia alkalmazásával, olyan környezetet alakítunk ki
az óvodába, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Az érzelmi erkölcsi
nevelés háttérbe szorult pedig ez alapozza meg a személyiség szocializációját. Segítünk
a családoknak az értékek mentén történő nevelésben. A kisgyermek igényeinek megfelelő
lelki törődés, bíztatás mellett a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése ró ránk nagy feladatot,
ennek útja a:
 családokkal közös programok szervezése
 egyéni, szülőcsoportos beszélgetések
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 barkács-, teadélutánok, nyílt napok
Egyéb szakmai kapcsolataink:
 Bóbita Bölcsőde
 Gyermekvédelmi szolgálat, gyermekorvos, védőnők
 Tájház, Könyvtár, Faluház
Családok szociális körülményei:
Gyermekeink szociokulturális háttere színes képet mutat. A nagyon jó és az elhanyagoló
környezetből egyaránt járnak hozzánk gyermekek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni
különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk
saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk
a másságot, erre neveljük gyermekeinket is.
Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma
pozitív alakítására mert meggyőződésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb
mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét.
Nevelőmunkánk során figyelembe vesszük a gyermeki növekedés, fejlődés ütemére
jellemző egyéni sajátosságokat, élve a differenciált fejlesztés lehetőségeivel.
Az óvodapedagógusok minden csoportban figyelnek a nehezen szocializálódó, lassabban
fejlődő gyermekekre, szükség esetén kérik megfelelő szakember segítéségét.
Biztosított a gyermekek mozgásigényének kielégítése szabadban, tornaszobában egyaránt.
A sokszínűség, a változatos egyéni közös programok jellemzik a csoportok, az óvodánk életét.
Az óvodapedagógusok egyéniségének, új iránti fogékonyságának eredményeképpen
kialakult csoportjaink egyéni, sajátos arculata.
Óvodánk szolgáltató intézmény. Fontos, hogy ismerjük a családok, az óvodát használók
életkörülményeit, nevelési elveit, a családok értékrendjét, a szülők véleményét nevelésünkről,
munkánkról.
Az eredményes együttműködés érdekében arra törekszünk, hogy kölcsönös bizalom
alakuljon ki a család és az óvoda között, a szülő érezze, hogy gyermekét szeretet,
gondoskodás veszi körül. A kialakult jó kapcsolatot munkadélutánokkal, nyílt hetekkel, közös
programokkal erősítjük. Tapasztalataink szerint - talán a felgyorsult élettempónak
köszönhetően – a háttérbe szoruló családi élet, a hagyományok feledése és ápolásának hiánya
indokolttá teszi néhány családi ünnep óvodai rendezésének szükségességét. Sok gyermek
a csoportjával, vagy a nagyobb óvodai közösséggel élheti meg a számára felejthetetlen ünnepi
pillanatokat, melyek a hétköznapitól eltérő másfajta viselkedésformát, és annak megfelelő
kulturált magatartási szokásokat kíván.
Óvodánkban fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását (Pl: Szüreti mulatság, Lucázás,
Karácsonyi ünnepre hangolódás az adventi időszakban, farsangi vigasság, Nemzeti ünnepeink
közül elsősorban a nagycsoportosokkal emlékezünk meg a márciusi ifjakról. Hagyományos
ünnepeink sorába tartozik a Mikulás, Karácsony, Magyar kultúra napja, Húsvét, Anyák napja
és az Évzáró.) A családi ünnepek közül a születés- és névnapról emlékezünk meg.
Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket
nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan
változó világunkban. A szülők közösségének jogait törvényes kereteknek, előírásoknak
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megfelelően biztosítjuk. Szolgáltatásainkat mindenkor a gyermekek életkori sajátosságainak,
valamint a szülői igények figyelembevételével szervezzük. A szolgáltatások színvonalának
alakulását folyamatosan ellenőrizzük.
Ingyenes igénybe vehető szolgáltatások
 Hitoktatás
 Zenei tehetséggondozás
 Gazdagító tevékenységek, tehetséggondozás: Pöttöm torna, Zöld manó, Mesevarázs,
Sakoca
 Ovi-Foci
 Kézilabda
 Vízhez szoktatás
 Só szobai foglalkozás
 Logopédia, gyógypedagógia
 Pszichológus foglalkoztatása
 Gyermekvédelmi tevékenység bővítése szociális munkás bevonásával (15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete határozza meg az óvodai szociális segítő
munkakör feladatait.)
A társintézményekkel a kapcsolattartás folyamatos, a kölcsönös nyitottság elve érvényesül.

2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
2. 1. Gyermekképünk
Az Alapprogrammal összhangban fogalmazódott meg: a gyermeki személyiségből indul ki,
abból a tényből, hogy az ember (a gyermek) egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy
egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai
csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
 Világunkban történő rohamos változások teszik szükségessé a modern életre való
sürgető felkészítést, megőrizve a gyermekkor nyugalmát, derűjét!
 A gyermekek biztonságérzetét vidám, szeretetteljes óvodai légkör kialakításával
erősítjük.
 Gyermekeinkkel való kapcsolatunkban alapvető minden gyermek elfogadása,
a türelem a tolerancia.
 Segítjük a gyermekek fejlődését, a gyermek, fejlődő személyiség, felszínre hozva
önmaga értékeit, képességeit, megtanítjuk elfogadni önmagát és másokat!
 A gyermekek életkoronkénti, egyénenként változó testi-lelki szükségleteit figyelembe
vesszük.
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 Személyiségüket körülvevő személyi, tárgyi környezet mindenkor fejlődést segítő
meghatározó.
 Gyermekközpontú, befogadó, inkluzív- integrált-, a migráns gyermekek nevelését
támogató szemlélet a közoktatási rendszer kihívásaival összhangban fogalmazódott
meg.
 A migráns gyerekek önazonosságának megőrzésére törekszünk.
 Megtanítjuk őket, arra, hogy tudjanak különbséget tenni jó és a rossz, a helyes
és a helytelen szép és a csúnya között.
 Gyermekeink megbecsülését a gyermeki tevékenységek alkotások dicséretével
a gyermekközösség általi elfogadásával kívánjuk elérni.
 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik harmonikus mozgással, fejlett
kommunikációs készséggel, beszédkultúrával rendelkeznek.
 Legyenek boldogok, és kiegyensúlyozott viselkedésük igazodjon az emberi együttélés
szabályaihoz!
 Legyenek büszkék magyarságukra, ismerjék meg a magyar kultúrát,
és a hagyományokat tiszteljék.
 Örömre és szeretetre nyitott, érzelem gazdag egyéniségek legyenek.
 Biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, az egyenlő hozzáférést.
 Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi
egyenlőségének támogatását.

2. 2. Óvodaképünk
Az Algyői Szivárvány Óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményeként
a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek 2,5 éves korától az iskolába lépésig.
1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek 2,5 életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének
és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit,
a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés
belső pszichikus feltételei.
3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését,
a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermek ellátását is).
4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
 a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;
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 a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
 az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez
kell igazodniuk.
5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
 a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
 az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról,
 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek
megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető
játékról; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak emberi értékek közvetítéséről; a gyermek
egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.
6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét.
7. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek
óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
társadalmi integrálását.

2. 3. Jövőképünk
Óvodánk olyan intézménnyé szeretne válni, ahol magas szinten megvalósul:
 A gyermekek környezeti nevelése, magatartásukat, környezethez való viszonyukat
ez döntően befolyásolja.
 Tisztelik az életet, a természetet óvják, ápolják, a környezet védelméhez megóvásához
a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokásokat elsajátíthatják.
 A gyermekek közvetlen környezetében megteremtődnek azok a lehetőségek, amelyek
gazdagítják az élményeiket, tapasztalataikat, formálják képességeiket.
 Minden gyermeknek – szülőnek – óvodapedagógusnak, technikai alkalmazottnak
fontos az emberi – erkölcsi, értékek, normák kialakítása, megerősítése és megtartása.
 Ahol a munkatársak elkötelezettjei a minőségi munkavégzésnek.
 Migráns gyermekek nevelését támogató szemlélet jellemzi a pedagógusokat.
 A munkatársak érdekeltek az értékelési, innovációs folyamatokban, a fejlesztések,
folyamatába közvetlen és közvetett partnereiket is bevonják.
 Óvodánk a jövőben is megőrzi kivívott jó hírnevét, népszerűségét.
 Törekszünk arra, hogy csoportjaink létszáma ne haladja meg a 25 főt, mert szakmai
hatékonyságunkat, és a személyes törődésre ez jelent garanciát.
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 A jól körülhatárolt mérési-értékelési rendszer, amely mindenki által elfogadott,
megbízható.
 Munkatársainktól elvárjuk, hogy a társadalmi, környezeti tényezők változásaihoz
rugalmasan alkalmazkodjanak; jellemző legyen rájuk az igényesség, a szakmai
hozzáértés, a fejlődés iránti elkötelezettség, maguk is számos módon gyarapítsák
módszertani kultúrájukat az elfogadott elvárásrendszer alapján.
 Munkatársaink számára továbbképzésen való részvétellel lehetővé tesszük egyéni,
szakmai fejlődésüket.
 Az óvoda minden dolgozója tisztában legyen a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel
és ez tevékenységeikben is nyilvánuljon meg. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi
életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújtson a környezettudatos magatartásra,
az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására,
a közösségi egészséges életvitelre.
 Óvodánkban dolgozók számára az egészséges munkakörülmények megteremtése
érdekében, minden tőlünk elvárható feltételt biztosítani kívánunk.
 Hiszünk abban, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének elősegítésébe partnereink
is részt vesznek (szülők, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus);
 Óvodánkban érvényesül, működik a partnerközpontúság.
 Esélyegyenlőségre törekszünk hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd alkalmazásával.
 Nemek közötti társadalmi egyenlőség kialakítását szem előtt tartjuk
 Inkluzív, integrált nevelés minden óvodapedagógus szemléletét tükrözi
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3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
Elsődleges feladatunk az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:
 az egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzés igényének, szokásainak kialakítása
teljes körű egészségfejlesztési program keretében
Óvodánkban a mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk
a gyermekek, egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen:
1. az egészséges táplálkozásra,
2. a mindennapos testnevelésre, testmozgásra,
3. a testi és lelki egészség fejlesztésére
4. a bántalmazás és a bármilyen erőszak megelőzésére,
5. a baleset-megelőzésre és elsősegélynyújtásra,
6. a személyi higiénére terjed ki.
 az érzelmi, az erkölcsi és az érzékorientált közösségi nevelés biztosítása:
 az óvodai életet átfogó gyermek-dajka, gyermek-pedagógiai asszisztens
közötti kapcsolat jelentőségének kiemelése
 a gyermeki önérvényesítő törekvések mellett a gyermeki önkifejezésnek
teret adó attitűd
 szokás-normarendszer megalapozása
 szülőföld fogalmának, jelentőségének megalapozása
 óvodapedagógus modell értékű kommunikációja, egyéni bánásmód,
viselkedés a feladatellátásban résztvevők között
 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
A személyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek, valamint öröklött
adottságoknak, lehetőségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri
és megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást
a környezethez.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk:
 A (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései
meghozatalában.
 A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének
eredményessége.
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 Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek
eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik
kivitelezésében pedig eredményesek.
 Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely magában foglalja az értelmi
képességek fejlesztése mellett a gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez
való alkalmazkodásának, viszonyának fejlesztését is.

3. 1. Az egészséges életmód alakítása
Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg
egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni
tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok
eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket
szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. A gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
Célunk, hogy alakuljon ki:
 az egészséges életmódra nevelés
 az egészséges életvitel igénye
 a gyermek testi fejlődésének elősegítése
Feladatunk:
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának
ösztönzése,
a fogmosás,
az
öltözködés,
a
pihenés,
a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a környezettudatos magatartás megalapozása;
 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása
„Egészségünk gyöngyszemei” jó gyakorlatunk, innovációnk az „Egészségben felnőni”
preventív programunk, ami a mentális egészség fontosságára épít.
„Egészségesebb óvodák” országos hálózatához tartozunk.
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Az egészségfejlesztési program értékelése az önértékelési program szerint történik.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet X. fejezet 128 § (5. bekezdés)

3. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Óvodásaink különböző családi háttérrel különböző közösségekben élnek. Szüleik által
vallási szokásokat tiszteletben tartva vesznek részt rendezvényeinken. A későbbiek során
személyes kapcsolataik egyre inkább átszövik egész életüket.
Célunk, hogy legyenek képesek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb
csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket szociális kompetenciáik
fejlesztésével.
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés,
a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,
kitartásának,
feladattudatának,
szabálytudatának),
szokásés normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős
az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
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3. 3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladatunk. Az értelmi fejlesztés a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezése,
bővítése és az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás) fejlesztése.
Célunk, hogy legyen biztosítva:
 Az érdeklődés felkeltése, a természetes kíváncsiság, vágy táplálása, új iránti
fogékonyság kialakítása.
 A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége,
a kísérletezés, elemzés és érvelés kompetenciáinak megalapozása.
 A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező
tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata.
 A gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás,
az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás.
 A tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati
és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulás során.
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben
a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére,
a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére
szükséges figyelmet fordítani.
2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori
sajátosságra -, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít
a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben
és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi
értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet
biztosítása.
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4. NEVELÉSI ELVEINK
Pedagógiai munkánkat meghatározó elveink:
 Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó.
 Biztonságot sugárzó felnőtt – gyermek, gyermek – gyermek kapcsolat, melyet pozitív
megerősítés kísér.
 A gyermeki autonómia tiszteletben tartása.
 A gyermekek fejlődésének segítése az esélyegyenlőség biztosításával, önállóságra
nevelés.
 Az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra épülő nevelés.
 A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva
mindenkinek a folyamatban történő fejlődéshez.
 A gyermeki önérvényesítő törekvések mellett a gyermeki önkifejezésnek teret adó
szemlélet előtérbe helyezése.
 Gyermeki személyiségfejlődésben szokás, normarendszer megalapozására kiemelt
hangsúly fektetése.
 Szülőföldhöz való kötődést segítő pedagógusi attitűd erősítése.
 Az óvodapedagógus modell értékű kommunikációja, bánásmódja, viselkedése
példaértékű kell, legyen mindenkor.
 Bizalom, segítőkészség, együttérzés a gyermekekkel és egymással szemben.
 A szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói
körének részvételével.
 Egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való
törekvés.
 Óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere legyen.
 Az alkotás, a közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása.
 Közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése.
 A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják
a közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos magatartásformáit.
 Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva, érdeklődési körének
és tehetségének megfelelően képezze tovább magát
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek:
 Elég időt kapjanak környezetük felfedezésére.
 Lehetőséget kapjanak egy-egy téma sokoldalú megközelítésére és megismerésére.
 Biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek el hibákat
és oldjanak meg konfliktusokat.
 Lehetőséget kapjanak a választásra a párhuzamosan tervezett tevékenységek
kiválasztásában
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5. A PROGRAM FEJLESZTÉSI RENDSZERE
Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő
komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes
rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai
nevelés céljának kiteljesedését. A program fejlesztési rendszere:

CÉL ÉS FELADAT
ANYANYELVI NEVELÉS

TEVÉKENYSÉGI FORMÁK
játék, munka, tanulás

TARTALOM
A világ tevékeny
megismerése, a környezet
matematikája, esztétikai
nevelés, testi nevelés, mozgás,
zenei nevelés, vizuális nevelés

KERET

Egészséges
életmódra nevelésgondozás
Érzelmi, erkölcsi,
közösségi nevelés
Anyanyelvi, értelmi
nevelés

KAPCSOLATOK
Fenntartó
Család
Iskola
Bölcsőde
Közművelődési intézmény,
tájház…
Szakszolgálat

EREDMÉNY
A rendszer elemeire vonatkozó rendezési elv alapvető szempontja, hogy meleg, elfogadó
légkör és az autonómiát biztosító tág keretek legyenek.
Az óvoda nyitva tartása alatt – az étkezések és a kötött keretű foglalkozások időtartamán
kívül – minden tevékenység kötetlen keretekben, beszélő környezetben, párhuzamosan
tervezett tevékenységek között zajlik.
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5. 1. A program nevelési feladatrendszere
5. 1. 1. Egészségfejlesztési program (teljes körű egészségfejlesztés)
Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése.
Az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésére nagy gondot fordítunk a szülők,
a családok aktív bevonásával szervezett programok keretében is. (pl. egészségnap,
felvilágosító előadás stb). Az életmód kialakulásában meghatározó a család szerepe. Valljuk,
hogy az egészséges életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el,
tapasztalatok, tevékenységek gyakorlása, ismeretszerzés során.
Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti
közösségünk modellszerepével, viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni
a gyermekekre.
Feladataink:
 A gyermekek önmaguk és környezetük tisztasága, esztétikuma iránti igényük
fejlesztése
 Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása az egész nap folyamán
történik, ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív megerősítés módszerét
alkalmazzuk.
 Tisztálkodás, WC-használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes,
rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében történik, az intimitás
tiszteletben tartásával és a nemi identitás figyelembevételével.
 Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek,
mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz,
kompetenciájához, fejlődési üteméhez.
 A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk (csoportszobákban
udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, a szellőztetésre,
fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra.
 Az étkezési kultúra alakítása és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is
építünk.
 A korszerű táplálkozásra a közétkeztetésben is törekszünk, ami kiegészül a rendszeres
zöldség és gyümölcsnapokon való, nyers formában történő zöldség
és gyümölcsfogyasztással is.
 A víz fogyasztására egész nap lehetőséget teremtünk, ösztönözzük a gyermekeket
az elegendő mennyiségű vízfogyasztásra.
 A sószoba adta lehetőségeket a gyermekek az óvodai tevékenységeinek szervezésekor
maximálisan kihasználjuk és a délutáni időszakban a szülők-gyermekek számára is
biztosítjuk.
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 A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek
összehangolásával történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából fejlettségéből
adódó különbségeket.
 Délutáni pihenést segíti a rövid mese vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás.
 A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat,
és az „otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játékalvókák” használatát.
 A szabad levegőn való tartózkodás fontos eleme a napirendünknek.
 A túlzott UV-sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk
a szabadlevegőn.
 Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú
és biztonságos legyen.
 A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben a terem
vagy a terep erre lehetőséget biztosít.
 A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a nevelési
rendszerünkben.
 Rendszeres egészségügyi szűrés: tartás, hallás, látás, fogászat, belgyógyászat.
 Pozitív viszonyulások kiépítése az orvossal a gyógyító eljárással kapcsolatban.
 Prevenció és korrekció szükségességének felmérése.
Óvodánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse az óvodásgyermekek
kiegyensúlyozott pszichés fejlődését, támogassa a környezethez történő alkalmazkodást,
felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal
szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon
a személyiséget érő változásokra.
Gyógynövényekből teát főzünk ügyelve vitamintartalmuk megőrzésére, ennek fontosságát
hangsúlyozva. Télen megelőzés, nyáron hűsítő hatásuk kiemelésével megszeretettjük
a gyerekekkel (citromfű, menta teát). Udvarunkon lévő gyógynövénykertben együtt
gondozzuk, és gyűjtjük be a termést tevékenykedtetve sajátítják el a növényápolás alapjait.
Az egészség megvédése társadalmi és egyéni feladat. A kisgyermek egészségéért testi
fejlődésének elősegítéséért a család mellett óvodánk is felelősséggel tartozik. Ahhoz, hogy jól
átgondolt, jól megszervezett és eredményes egészségnevelő munkát tudjunk végezni,
elsősorban a felnőttek – óvodapedagógusok és segítőik – egészségtudományi,
egészségvédelmi szemléletének fejlesztésére volt, és van szükség, másodsorban a korszerű
megelőzés, a prevenció a feladatunk:
 Az egészséget károsító magatartások megelőzése, illetve visszaszorítása.
 Az élet alternatívái közül az egészséget választó képességek kialakítása
és fejlesztése.
Az óvodai egészségnevelés háttere a család. A gyermekek számára a szülők, valamint
a közvetlen környezet jelenti a modellt. Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben
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igénylik segítségünket a gyermekek egészséges szokásrendszerének, optimális
magatartásának kialakításához. Ezért is nagyon fontos a családokkal történő együttműködés,
a családok szemléletváltásának segítése, az egészséges és természetes életmód
szokásalakításának terén.
Fontos, hogy:
 a kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki
sajátosságaiknak.
 a felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük
és megtanulásuk fokozatosan történjen.
 a szokások kialakításában – a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket.
 fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket.
 a gyermekek számára folyamatos legyen a kontroll, szükség szerint pedig
a korrekció.
 rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást.
 keltsük fel az érdeklődést a szokás cselekedetek elvégzésére.
 legyen jelen a követendő, pozitív modell / gyermek, felnőtt, szülő /, legyen jó
kapcsolat a modell és a gyermekek között.
 a szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át
az eredményekre.
 a gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez.
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez
a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú párhuzamosan
végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek
a gyermeknek.
Hetirend és napirend kialakításának elvei:
 A gyermeki szükségletek kielégítésének biztosítása rugalmassággal.
 A gyermek érzelmi biztonságának kialakítása a visszatérő tevékenységek keret
jellegével.
 Az egyén érési ütemének tiszteletben tartásával, kötetlenség biztosítása.
 A játék dominanciájának megőrzése folyamatossággal.
 A tevékenységek egymásra épülő folyamatának biztosítása a rugalmas
hetirendekkel, napirendekkel.
A hetirendben a napirendhez hasonlóan vannak stabil, a rendszerességet, a szokásokat
alapozó tevékenységek, ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján
rugalmasságra.
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A napirend keretei között a gyermeki szükségletek (testi, lelki) kielégítése történik.
Segíti a gyermekek napi életritmusának kialakulását.
A napirend három fő részből áll:
Délelőtt: az óvoda nyitásával kezdődik, közös teremben gyülekező, kötetlenebb
szervezéssel játék, más csoportok szokásaival, gyermekeivel. A délelőtti időszakban kerülnek
megszervezésre a választható párhuzamosan tervezett tevékenységek és a tízórai, játék szabad
levegőn.
Dél: korcsoportonkénti ebédidő, kötöttebb az ebéd és a csoportok zökkenőmentes
működése miatt (mosdó), ekkor történik az étkezés és a délutáni pihenés előkészülete.
Délután: a délutáni tevékenységek szervezése kötetlenebb. A délutáni pihenéssel kezdődik,
és tartalmazza az uzsonnázást, majd játék. Az óvoda zárásával fejeződik be.
A napi tevékenységeket úgy szervezzük, hogy
a szabadban.
A napirend 11 órás óvodai nyitva tartás esetén:
 Játék és szabadidős tevékenység
 Kezdeményezés, komplex foglalkozás
 Étkezés, pihenés
 Öltözködés, tisztálkodás

a gyermekek minél több időt tölthessenek

6-7 óra
5-35 perc
3 óra
1,5 óra

Óvodánkra jellemző a nyitottság, a nyilvánosság a család és az óvoda együttműködése,
amely a kölcsönös bizalomra, segítségnyújtásra, az egyén védelmét szolgáló titoktartásra
és korrekt partneri viszonyra épül.
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JÁTÉK HETI RENDJE
SZEPTEMBER 1-TŐL MÁJUS 31-IG

HÉTFŐ

Délelőtti
játékba

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Drámapedagógiai
játékötletek az
őselemek szerint

Népi
hagyományok
játékötletek
az őselemek
szerint

Zenevarázs
játékötletek
az őselemek
szerint

Kiegészítő
segédletek
játékötletek
a komplex
fejlesztési
tervekhez

Csendjáték

Csendjáték

Csendjáték

Csendjáték

Csendjáték

Dalos mondókás
népi játékok

Udvari mozgásos
szabályjátékok és
mozgásfejlesztő
játékok

Gyermekkerti
szerepjátékok

Egyensúlyérzék
és térészlelő
játékok

Játékos
madárbarát kert
és
növénygondozás

Kapcsolatteremtő,
ismerkedős
játékok

Együttműködést
segítő játékok

Önismereti és
bizalomsegítő
játékok

Csoportalakító,
csapatjátékok

Lazító és
figyelemfejlesztő
játékok

KEDD

SZERDA

Montessori
didaktikai
eszközeivel

integrált
tanulás

Udvari
játéba
integrált
tanulás
Délutáni
játékba
integrált
tanulás
Montessori – Vásárolt jó gyakorlat - Kompetencia
Megjegyzés

A játékok természetesen felcserélhetőek a nap bármely szakában az adott tevékenységekhez,
projektekhez, óvodai hagyományokhoz igazodóan
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JÁTÉK TUDATOS FELHASZNÁLÁSA A TANULÁSBAN

Játéktól
a tanulásig

Ahogy
a gyermek
megéli

A tanulás
fajtája

Az óvónő irányítása
Megjegyzések, jellemzők

Játék- Tanulás- Spon- Szándé- Nincs Kihasz- Szerveként
ként
tán
kos
náló
ző
1. Játékban
tanulás
2. Játékban
tanulás
(kihasználó)

3. Játékba
integrált
tanulás

4. Játékba
ágyazott
tanulás

5. Játékra
épülő
tanulás

6. Játékos
tanulás

X

X

X

X

X

X

X

X

X






X

X

X

 belső késztetés
 kíváncsiság ébred
 szemlélődik, próbálkozik

X

X

X

X

X

X

belső késztetés
kíváncsiság ébred
szemlélődik, próbálkozik
a pedagógus megtámogatja,
kihasználja a lehetőséget

 a gyermek belső késztetésére
épül
 a pedagógus feltételeket
teremt, megvárja
jelentkezését, elősegíti
a lehetőség kibontakozását, a
tanulási folyamatot
 a pedagógus tervezi,
szervezi, elősegíti
a lehetőség kibontakozását a
kíváncsiság felébresztésével,
tudatosan ráébreszt
 a gyermek belső késztetésére
külső késztetés érkezik,
gyermek azonosul vele
 a pedagógus teremti
a helyzetet,
játéktevékenységből bontja
ki
 a gyermek elmélyed,
koncentrál, tárgyakra,
eszközökre, műveletekre
összpontosít
 a pedagógus tervezi, szervezi
a tanulás menetét,
megkínálja
 a gyermeket a téma iránti
kíváncsiság és annak
megismerésének vágya
készteti a benne való
részvételre, folyamatára
koncentrál, amely sajátos
intellektuális ellenőrzése
alatt áll, erőfeszítés és tudás
vágya jellemzi
Körmöczy Katalin nyomán
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5. 1. 2. Szomatikus nevelés
Személyi
higiénés
nevelés

-

Egészséges
táplálkozás
kulturált
étkezésre
nevelés

Testnevelés
egészségfejlesz
tő testmozgás

Rendellenességek

Környezeti higiénére
nevelés
Balesetek megelőzésére
nevelés
MINDENNAPOS NEVELŐMUNKA

A szomatikus nevelés összefoglalása:
Módszertani alapelvek:
Az óvodapedagógus:
 Törekedjen a család és az óvoda gondozási szokásainak összehangolására, erősítse
a helyes egészséges életmód szokásainak kialakulását.
 Törekedjen személyes példamutatással a helyes testápolás, étkezés, öltözködés,
mozgás elsajátítására.
 Tudatosan irányítsa a gyermek mozgástevékenységét a csoportban és szabadban
egyaránt, testi fejlesztése, megfelelő terhelése érdekében.
Kapcsolata más nevelési területekkel:
 A testi neveléssel, mert biztosítja egész nap folyamán a mozgásigény kielégítését,
segíti izomrendszere erősítését, mozgásformái begyakorlását. A szabad levegőn
tartózkodással edzi a gyermek szervezetét;
 Az érzelmi neveléssel, mert bensőséges kapcsolat kialakításával segíthetjük
a testápolási, gondozási műveletek végzését. A személyes példamutatás,
a „szeretett” személy utánzása érzelmi telítettségű, melynek hatására óvodáskor
végére természetes a személyi higiéné szokásainak elsajátítása;
 A környezeti neveléssel, mert séták, kirándulások alkalmat adnak
a tapasztalatszerzésre, légfürdőzésre, napfürdőzésre. Személyük, érzékszerveik,
testük, környezetük tisztántartása, ápolása mindennapi teendő;
 Az anyanyelvi neveléssel, mert a különböző tevékenységek során bővül
szókincsük;
 Az esztétikai neveléssel, mert a terítés és a csoport rendbetétele fejleszti esztétikai
fogékonyságát.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Önállóan mosakodik, törülközik, kezet mos, amikor szükséges. Ruhája ujját feltűri,
fogat mos és a fogápoló szereket tisztán tartja. Haját rendben tartja.
 Helyesen fújja az orrát.
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Tüsszentéskor a szája elé tartja a zsebkendőt.
Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látja el.
Segítséget nyújt társainak és a felnőtteknek.
Étkezés közben kulturáltan viselkedik, igényli az asztal esztétikai rendjét.
Helyesen használja az evőeszközöket.
Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik.
Ruháját hajtogatja.
Cipőfűzőjét megköti, cipőjét szükség esetén letisztítja.
Ügyel saját személye és környezete rendjére.
Az eszközökkel óvatosan bánik.
A rendetlenséget megszünteti.
Óvja maga és társai testi épségét.

5. 1. 3. Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
1. Személyes kompetenciák:
 Testi-lelki szükségletek felismerése, kielégítése a rugalmas napirend és a biztonságos
környezet kialakításával, a baleset megelőzés szabályainak ismertetésével.
 Önállóság fejlesztése (testápolás, étkezés).
 Testséma fejlesztése az önismeret, edzés, mozgás, gondozási feladatok által.
2. Szociális kompetenciák:
 Együttműködés, egymástól való tanulás és egymás segítésének megalapozása,
fejlesztése.
 Viselkedési normák megismerése, elsajátítása.
 Tolerancia megalapozása, önkiszolgáló tevékenység gyakorlása.
3. Kognitív kompetenciák:
 Percepció fejlesztése a tér-, és vizuális érzékelés fejlesztésével a tevékenységek során.
 Belső motiváció kialakítása, erősítése, tapasztalatszerzés, önismeret megalapozása.
 Gondolkodás fejlesztése.
 Szabálytudat, feladattudat feladattartás fejlesztése.
4. Speciális kompetenciák:
 A harmonikus életvitel megalapozása az önmaga és környezete iránti igényesség
felkeltésével.
 Tehetséggondozás, pozitív megerősítés.
 Harmonikus mozgásfejlesztés, nagymozgások finommotorika koordinálása által.
5. Nyelvi kommunikációs kompetenciák:
 Általános relációs szókincs gazdagítása.
 Szóbeli instrukciók alapján feladatvégzés.
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 Udvariassági formák gyakorlása a kérés, elfogadás megfogalmazása által.
 Beszédfegyelem fejlesztése tevékenység során.
 Metakommunikációs jelzések felismerése, megértése.

5. 1. 4. Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások
Egészségpedagógiai feladatok az étkezés lebonyolításakor:
 Intenzíven alakítsuk a gyermek testi-lelki egészségkultúráját.
 Az étkezéshez szellőztessük ki a csoportszobát
 Biztosítsuk a kulturált étkezés feltételeit – textilterítő, porcelántányér, üvegpohár,
kanál, villa, kés, szalvéta.
 A gyermekek fejlettségi szintjük szerint vegyenek részt az esztétikus terítésben,
óvodáskor végére a munkát önállóan, segítség, irányítás nélkül végezzék.
 Fejlettségtől függően az étkezéshez szükséges eszközöket használják önállóan
és helyesen.
 Jussanak el arra a szintre, hogy az ételszedés, folyadék kiöntése önállóan, a terítő
tisztaságának megőrzésével történjék.
 Ítéljék meg helyesen, hogy mennyi ételt tudnak helyesen elfogyasztani.
 Az óvónő nevezze meg a fogyasztott ételeket, sorolja fel az ételben lévő
élelmiszeranyagokat.
 Ügyeljünk arra, hogy az étvágytalan gyermek ne maradjon éhes. A falánk
gyermeket biztassuk lassú evésre, hogy enyhítsük a hízásra való hajlamát.
 Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbségeket, lemaradást kulturált
körülmények biztosításával és személyes példaadással próbáljuk korának megfelelő
szintre hozni.
 Törekedjenek az évszaknak megfelelő zöldségek, gyümölcsök fogyasztására.
 Tegyük vitamindúsabbá a gyermekek táplálkozását. Az otthonról hozott
gyümölcsökből, zöldségekből naponta készítsünk vitaminsalátákat, vagy csak
egyszerűen mosás, tisztítás után fogyasszuk el. Feldolgozása során lehetőség nyílik
új és szokatlan ízek, étkezési módok megismerésére.
 Csökkentsük az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas
só- és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztását.
 A szülőket is befolyásoljuk, ötleteket adunk a gyerekek által a helyes, korszerű
táplálkozáshoz.
 Étkezési szokásainkat színesíthetjük a népi hagyományokon alapuló főzési, sütési
eljárásokkal. pl.: aszalás, kenyérsütés, kukoricapattogtatás, mézes ételek készítése.
 Az egészséges táplálkozási szokások kialakításánál különösen figyeljünk
a táplálkozások ritmusára – 3 óránként azonos időpontban étkezzünk.
 Kellő mennyiségű folyadék bevitelére – víz fogyasztása.
 Az alapos rágásra, melyre a megfelelő időt biztosítjuk; a két étkezés közötti
gyümölcsevésre; egyéni szükségletekre, érzékenységre.
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 Az étkezési örömét fokozó esztétikus terítésre, környezetre, testi ápoltságra,
kulturált beszédszokások kialakítására.
 Gyermekeink örömmel vegyenek részt egyszerű ételek elkészítésében. Játék közben
önként tapasztalatokhoz jutnak tevékenységük közben. Fejlődik szín, íz,
és formaérzékük, szaglásuk, nyelvi kifejezőkészségük, gyarapodik szókincsük, nő
a türelmük és kitartásuk.
 Prevenciós jelleggel gyógyteák készítése, fogyasztása: kamilla, menta, hárs,
citromfű, mézzel ízesítve.
 Reform táplálkozás megszerettetése: magvak - napraforgó, tökmag, dió, mogyoró
fogyasztása, répából készült sütemény, zöldségek magvakkal együtt való
elkészítése.
 Az étkezés mindig jó hangulatban - nyugodt, derűs légkörben - történjék.
 A helyes táplálkozási szokások megvalósítása zömmel a családi nevelésen múlik,
ezért az óvodai és az otthoni táplálkozási szokások összehangolására van szükség.
Az a gyermek, aki nem gyógyszereken nő fel, felnőttkorában is egészségesebb, ellenállóbb
lesz, a természetet a barátjának fogja tekinteni.
Az óvodapedagógus feladata:
Gyermekek részvételével az étkezés feltételeinek megteremtése:
 3-4 éves korban önkiszolgálás illetve kedvük és képességük szerint „segítés” útján
 4-5 éves kortól a naposi feladatok folyamatos bevezetésével
 5-6-7 éves korban önálló naposi tevékenységek által
A fertőző betegségek megelőzése:
A megelőzés alapja a személyi higiéné szabályainak megtartása, rendszeres kézmosás,
zsebkendő használata, a közös használati tárgyak, játékszerek tisztántartása. Az egyéni
tisztálkodó szerek – törülköző, fogkefe, fésű, ágynemű személyre szóló, jellel ellátott –
használata.
 Az óvodába - a többi gyermek védelme érdekében - csak egészséges gyermek járhat.
A betegségből felépült gyermek csak orvosi igazolással jöhet társai közé.
 Az óvodába megbetegedett gyermek szüleit értesítjük, és amíg megérkeznek,
lehetőség szerint elkülönítjük, fokozott gondoskodással vesszük körül.
 A fertőzések terjedése, a szervezet ellenálló képességének javítását, gyakori
szellőztetéssel, megfelelő öltözködéssel, edzési lehetőségek biztosításával tesszük
lehetővé.
 Fontos, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, lehetőség szerint
naponta kétszer is. Minden évszakban kihasználjuk az udvaron tartózkodás lehetőségét
– így télen is kihasználva az évszak adta játéklehetőségeket. Megfelelő öltözködéssel,
mozgással kiegészítve, nem jelent veszélyt a hideg levegő, s ezzel az edzés
legkönnyebben megoldható formáját, a lég- és napfürdőzést biztosíthatjuk.
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A környezet higiénére nevelés:
Az óvoda tárgyi környezet higiéniáját az óvónő, a dajka és a pedagógiai asszisztens teremti
meg a gyermekekkel közös együttműködésben. Az óvodai élet legnagyobb része
a csoportszobában zajlik le.
A környezet higiénére nevelés feladatai:
 A gyermek ismerje meg a csoportszoba valamennyi felszerelését, bútorát, annak
funkcióját és használatát.
 A gyermek is kapcsolódjon be fejlettségének megfelelően a szoba takarításába,
a rendrakásba, a játékszerek esztétikus elrakásába.
 Az óvónő és a dajka feladata a csoportszoba rendszeres szellőztetése.
 A csoportszoba felszerelését úgy válogassa meg az óvónő, hogy mindennapos
használat mellett a testi épség védelme biztosított legyen.
 A gyermekekkel foglalkozó felnőttek feladata, hogy a játékszereket folyamatosan
figyelje – piszkos, szúrós, törött játékszer nem esztétikus és könnyen sérülést okozhat,
gyermekek akaratlanul is kárt okozhatnak társaikban.
 Az óvodáskor végére a gyermek feladata a játékszerek rendben tartása, esztétikus
rendbe rakása.
 Az udvaron a homokozó állapotát naponta ellenőrizni kell – gereblyézéssel
eltávolítjuk a balesetveszélyes tárgyakat, felásással, pedig biztosítjuk, hogy a nap
fertőtlenítő hatása minél nagyobb felületen érvényesüljön.
Személyi higiénére nevelés:
A gyermekek – szinte kivétel nélkül – tisztán, gondozottan érkeznek az óvodába.
A személyi tisztálkodással kapcsolatos szokásaikat már otthonról hozzák, amelyek
alkalmasak arra, hogy azokat az óvodai közösségben továbbfejlesszük. Ha az óvónő felfedezi,
hogy a gyermek elhanyagoltan, piszkosan érkezik reggel az óvodába, a kisebb hiányosságokat
pótoljuk – anélkül, hogy a gyermek önérzetét megsértenénk.
A dajkákkal együtt gondoskodunk arról, hogy a higiénés tennivalókat szeretetteljes, derűs
légkörben, a gyermek fejlettségéhez, értelmi képességéhez igazodva hajtsuk végre.
Az egészségvédelmi tennivalók az ember életének természetes részei, amelyeket napról napra
ismétlünk.
Az óvodai élet minden mozzanatában, így a gyermek megérkezésekor, a gyülekezési
szabadidőben, a játék során, a séta alkalmával, az altatás ideje alatt és mindenkor elsősorban
azt mérlegeljük, hogy a gyermek testi épsége mennyire védett és az adott helyzet mennyire
szolgálja a testi-lelki-szociális egészségét.
A gondozás nélkülözhetetlen alaptevékenység, mindig a központi helyen állt. A gondozás
szűkebb értelemben jelenti a napi feladatok ellátását, tágabb értelemben, pedig az egészséges
életmódra nevelést. E feladat a pedagógus és a gyermek bensőséges kapcsolatára épül és fel is
erősíti azt. Ezen a területen kézzelfoghatóan érvényesül az egyéni bánásmód, hisz nem
egyszer az óvodába kerül sor a helyes testápolás elsajátítására. A testápolás jelenti
a folyamatos tisztántartást, rendben tartást, másrészről, pedig az ápolatlanság megszüntetését.
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Ebben az életkorban jellemző a tisztálkodó eszközök használatának megtanulása, fontos
a differenciált segítségadás, mert felléphet a gátlásosság, vagy az önállóság hiánya is.
Higiénés szokások:
 Esztétikus, higiénikus megjelenés.
 Tiszta ruházat.
 Környezeti higiéné: allergén anyagok kiszűrése, felületek tisztántartása, portalanítása.
 Téli időszakban aromaterápiával biztosítjuk az egészséges levegőt.
 Fogmosás, eszközök rendeltetésszerű használata.
 Igényalakítás.
Zsebkendőhasználat:
 Szükség szerint
 A betegségek megelőzése, és szokások / szabályok: köhögés, tüsszentés, orrfújás, stb.
Öltözködés:
 Egyéni szükségletek figyelembevétele mellett, időjárásnak megfelelő öltözködés
 Társak szükségleteinek tiszteletben tartása
Egészségvédelem:
 Zöldség és gyümölcsnapok szervezése, tevékenységhez kapcsolódó magatartásformák
kialakítása
Esztétikai szokások:
 Ízléses ruházkodás és öltözködés (egymáshoz illő színű ruhadarabok).
Az aktív, passzív pihenés – alvás szokásai:
 A gyermekek testméreteiknek megfelelő ágyakon töltik a csendes pihenőt.
 Az alvást már kevésbé igénylő gyermekek számára csendes tevékenységet biztosítunk.
Baleset megelőzés:
 Csoportszobára, udvarra szabályok, szokások csoportnaplóba rögzítése
Testedzés, testmozgás:
 A gyermekkori mozgástapasztalatoknak meghatározó jelentősége van a felnőttkori
mozgásszervi betegségek kialakulásában.
 Szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, valamint a mindennapos
testnevelésnek a gyermekek mozgásfejlődésében, ezért kiemelt jelentősége van.
 Napi testmozgás napirend szerint.
 Mindennapos testnevelés, egészségfejlesztő testmozgás, szabadban játék.
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5. 1. 5. Óvodánk speciális tevékenysége az egészséges életmódra nevelés,
prevenció terén
Óvodánk két helyiségében nedves és száraz sószoba található, amely alkalmas a környezeti
ártalmak ellensúlyozására, szervezetük ellenálló képességének növelésére, a gyermekek alsó
és felső légúti megbetegedéseinek pl. orrdugulás, köhögés, hörghurut, asztma, allergia
és egyes bőrbetegségek tüneteinek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére. A só szobában
óvodapedagógus felügyeletével verset, mesét, éneket, hallgatnak a gyermekek a bent töltött
idő alatt.
Az óvodapedagógus feladata:
 Ismerje a gyermek betegségének fajtáit, tüneteit.
 Tudja, mikor mit kell tennie, ha a betegség jelentkezik – gyógyszer adása, spray
befújása.
 Biztosítsa a helyiség jó levegőjét – klímaoldat – pormentességét.
 Segítse elő, hogy a gyermek ne érezze hátrányban magát egészséges társaival
szemben.
Pedagógusi attitűd:
 Személyes példamutatás, elfogadás, mintaadás.
 Önállóság és pozitív viszonyulás támogatása-pozitív megerősítéssel, dicsérettel,
differenciálással, a segítségadás kivárásával rávezetéssel, magyarázattal, szemléltetés
bemutatással.
Feltételek:
Tárgyi:
 Tisztálkodási eszközök
 Saját fogkefe, saját pohár
 Jellel ellátott öltözőszekrény biztosítása
 Jellel ellátott ágynemű, saját pizsama
 Zöldség-gyümölcs tisztításához szükséges eszközök biztosítása
Mentális:
 Derűs, nyugodt légkör
 Rugalmas napirend időjárás figyelembevétele
 Pihenéshez – mese, csend biztosítása
 Elegendő folyadék biztosítása
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.
 A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése.
 Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet).
 Képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejlődési jellemzőinek figyelembevételével.
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 Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelelő intenzitású fejlesztés
(mennyiség és minőség összhangjával).
 Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat
fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának
javítása, valamint a szem – kéz koordináció.
 A mindennapi, levegőn történő szabad mozgás biztosítása.
 A mindennapi szervezett mozgás biztosítása.
 Testedzés, testnevelés foglalkozások a tornaszobában, kis és nagymozgásos játékok,
mozgás koordináció, lábboltozat erősítő gyakorlatok.
 Igény és lehetőség szerint különféle sport foglalkozások napirendbe történő illesztése.
 A térpercepció fejlesztése.
 Életkornak megfelelő terhelés, állóképesség fejlesztése.
A testi képességfejlesztés eredményei az óvodáskor végére:
 Kondicionális képességek tekintetében: az életkori sajátosságoknak
megfelelő erőnlét, gyorsaság, hajlékonyság és ügyesség jellemző a
gyerekekre.
 Állóképességük jó, pszichés reakciókészségük átlagos.
 A mozgáskoordináció fejlettségét: a megfelelő téri orientáció, ezen
belül a testséma kialakulása, a személyes tér megfelelő észlelése
jellemzi.
 Képessé válik a személyes és közös tér megélésére nagymozgásokon
keresztül, érett mozgáskoordináció és megfelelő spontán dominancia jellemzi.
 A szem – kéz – láb – mozgáskoordinációja érett, a szem vagy kéz spontán
dominanciája adott helyzetekben megfelelő.
 Az egészségmegőrzés-, védelem alapvető szokásait ismeri, szükségleteit
képes szabályozni. Az eszközöket rendeltetésszerűen önállóan használja.
 Ügyel saját és környezetének esztétikájára.
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6. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT
KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Szociális tapasztalatok, érzelmi és erkölcsi nevelés – Inkluzív pedagógia:
Integráció a sajátosságok megőrzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással,
a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése.
A gyermek lelki szükségleteinek kielégítése a szociális biztonságérzés megteremtésével
kezdődik. Elsősorban az anya és gyermek közötti kapcsolattartás formái tartalmazzák
azt a biztonságérzetet, amely a zavartalan személyiségfejlődés alapja.
A gyermek biztonságérzése biztosítja a gyerek önállóságát, szabad tevékenységét.
A gyermek akkor érzi igazán biztonságban magát az óvodai csoportban, ha a csoport
elvárásai között van lehetősége szabad, nyugodt, kiegyensúlyozott, önálló tevékenységre.
Feladatunk a szeretet és a kötődés képességének fejlesztése. Hozzunk létre helyzeteket,
amelyben a gyermek kimutatja saját érzéseit, érzelmeit. Alakuljon ki bizalom
és együttműködés a gyermekkel és a felnőttekkel.
Tapasztalataink igazolják, hogy az azonos életkorú gyermekek között is eltérések vannak
személyiségük fejlettségét illetően. Az individualizálás a gyermekek közötti különbözőségek
felismerésére épülve minden gyermeket figyelembe vesz a maga fejlődési szintjén.
Programunk azon hitünkre épül, hogy a gyermekek a számunkra gondosan kialakított
környezetben ösztönszerűen érdekeltek a saját tanulásukban.
Nevelési programunkban a személyiségfejlesztés:
 Szemléletmód (a másság toleranciája).
 A fejlesztés stratégiája (az egyén lehetőségeiből kiinduló fejlesztés
a követelményekben).
 Metodikai eljárás (módszerkombináció, amely egy helyzetben több lépcsőben
differenciáltan tevékenykedtet).
 Struktúra (szervezeti forma, amelynek variációival differenciáltan fejleszthető
a személyiség).
 Tartalmi struktúra (egy tartalom mélységében és terjedelmében való differenciálás).
Az egyén személyes boldogulása függ attól, hogy rendelkezik-e és mennyire az önelemzés,
önértékelés, önfejlesztés képességével, illetve képessé válik-e arra, hogy saját lehetőségeit
keresve, felismerve tegyen érvényesüléséért, ne másoktól várja el mindezt, kiszolgáltatva
közben önmagát.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja,
hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra
és szépre, mindazok megbecsülésére.
 Teremtsünk a gyermek számára olyan méretű teret, alkalmat, lehetőséget,
eszközrendszert, amelyek segítségével a gyermek tevékenység vágya más gyermek
sérelme nélkül bontakozhat ki.
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 A szabadság elve különösképpen a játéktevékenységre vonatkozik, amelyben
érvényesítenünk kell az önkéntesség, az önállóság és az aktivitás elvét.
 Társak és felnőttek iránti tiszteletét, megbecsülés képességének fejlesztését.
 A szabálytartás képességének fejlesztését.
 A segítőkészség, udvariasság, egymás iránti figyelmesség képességének fejlesztését.
 A játékban, munka jellegű feladatban, rendrakásban, higiénés tevékenységben,
a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő követelményszint felállítását.
Az óvodapedagógus attitűdjei mintát jelentenek a gyermekek számára, amelyeket
átvesznek és utánoznak. Fontos, hogy szülők és pedagógusok egyaránt toleránsak legyünk
azért, hogy a gyermekeink is el tudják fogadni azt, aki nem úgy, mozog, fest, rajzol, beszél,
vagy aki eltérő magatartást tanúsít. Ha gyermekeink azt tapasztalják, hogy a felnőtt érzékeny
a tiszteletre, az udvariasságra, a másokkal való érintkezés módjára, akkor ezeket
a magatartásformákat tudattalanul is átveszik.
A gyermek szociális fejlődésének feltételei:
 Érzelmi biztonság
 Gyermekek iránti szeretet és tisztelet
 Otthonos, szeretetteljes légkör
 Bizalom az óvónők, a dajkák, a pedagógiai asszisztensek iránt
 Rugalmas nevelésmód
 Nevelői, gyermeki nyitottság
 Egyéni, differenciált bánásmód
 Állandó értékrend
A gyermek az óvodai közösségben érzelmi biztonságot, otthonosságot, szeretetteljes
légkört, vidámságot, derűt igényel. A társak között fejlődik az egyén önismerete, énképe.

6. 1. Beszoktatás
A gyermeket akkor tekintjük óvodaérettnek, ha:
 én tudattal rendelkezik, vagyis tudja, hogy ő másvalaki, mint a többiek.
 képes néhány órát a szülei nélkül eltölteni.
 bizonyos fokú önállósulási törekvés jellemzi.
 igényli a gyermekközösséget.
 kellő belső képzelettel, anyaképpel rendelkezik, amely biztonságot nyújt számára.
A gyermekek beszoktatása kihat a közösségi élet alakulásának későbbi folyamatára.
A gyermekek óvodába lépése történhet a családból és a bölcsődéből.
A beszoktatás sok odafigyelést, gyengédséget, elfogadást, empátiát, körültekintést igénylő
feladat.
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Figyelembe kell venni, hogy a családból érkező gyerekeknél ez az első leválás a szülőkről,
amely megviseli a gyermeket, de a szülőt is. A jól szocializált kisgyermekeknél is az első
napok kiválthatnak ellenszegülést, dacot, sírást, hiszen félhetnek az újtól, az ismeretlentől.
Új személyeket, környezetet, új szokásrendet, napirendet kell elfogadniuk, ezért fontos
a gyermek megfelelő felkészítése az óvodába lépés előtt.
A bölcsődéből érkező gyerekek befogadásának megkönnyítése érdekében figyelembe kell
venni:
 A bölcsődében a gondozó és nevelőmunka egybeesik
 A bölcsődei nevelés feladatrendszere eltér az óvodaitól.
 A gyerekeknek új személyeket, új környezetet és új szokásrendszert kell elfogadniuk.
Az óvoda és a bölcsőde közös feladatai az óvodába lépés zökkenőmentessé tételéhez:
 Az óvónők látogatása a bölcsődében.
 Részvétel a bölcsődei szülői értekezleten.
 Bölcsődés gyermekek látogatása az óvodába.
 Bölcsődések bevonása az óvodai rendezvényekbe.
 Kapcsolattartás a bölcsődével, tapasztalatcsere, egymással szembeni elvárások
megismerése, közelítése.
A család feladata gyermekük óvodába kerülése esetén:
 Tegyék vonzóvá az óvodát.
 Vegyék igénybe az óvoda által felkínált ismerkedési lehetőségeket, nyílt napot, játszó
délelőttöt.
 Elégítsék ki gyermekük érdeklődését az óvoda iránt.
 Segítsék elő a gyermeküknek az óvodára való felkészülést.
 Szimulálják már az óvodába lépés előtt az elválást, pl. nagyszülőknél hagyják kis
időre, de erősítsék bennük a biztonságérzetet, hogy időben értük mennek.
Az óvónők feladata a gyermek óvodába kerülése esetén:
 Személyes kapcsolat kialakítása a beiratkozás alkalmával.
 Ismerkedés az óvodával, a felnőttekkel, a csoportszobával, a játékeszközökkel
és az udvarral.
 A nyár folyamán családlátogatás, gyermek családi hátterének megismerése.
 Az óvónői páros, a dajka néni és a pedagógiai asszisztens egyeztessék nevelési
elveiket, módszereiket.
 Érvényesítsék az egyéni bánásmód elvét.
 Hagyjanak kellő időt a beszokásra.
 Éljenek a folyamatos befogadás lehetőségével – 2,5-3.-ik életév betöltését követően.
 Szülői értekezleten és a családlátogatások alkalmával a szülők tájékoztatása
és felkészítése az óvodai életre, a gyermektől való elválásra.
 Szülők tájékoztatása az óvoda nevelési törekvéseiről, napi életéről, alapvető
feladatokról.
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A harmonikus társkapcsolat alakítása:
Az óvodai közösség a társkapcsolatok alakításának jelentős színtere, a társkapcsolatok
tanulásának és gyakorlásának alkalma.
 Lehetőséget teremtünk a gyermeknek a szülőtől való fokozatos elszakadásához –
beszoktatás.
 Biztosítsuk az egymás közelében lévő csoportok közötti átjárhatóságot, a szabadon
választott tevékenységek ideje alatt.
 Már az óvodába lépéskor a gyermeket érik kedvező érzelmi hatások.
 A közös élményeken alapuló közös tevékenységek gyakorlásával, az élmény
befogadás képességének fejlesztése.
 Megértés és tolerancia tanúsításának gyakorlása társakkal szemben.
Önmagunk és egymás megismerése, az élmények közös átélése által valósuljon meg
a közösségfejlesztés.
A gyermek közösségi tevékenysége:
 Megtanulja tevékenység közben a másokkal való érintkezést együttműködést.
 Ismeri, alkalmazza a társas kapcsolataiban az alapvető társadalmi és erkölcsi
normákat.
 Törekszik a felmerülő konfliktusok önálló megoldására és ez által szocializálódik.
 Baráti kapcsolatokat alakít ki, ezekben tevékenykedik. Közösen tervezget több napra
szóló játékot.
 Eljut az „én”- től a „mi” tudatig.
 Alárendeli saját akaratát másokénak.
 Formálja önfegyelmét, szabálytudata magasabb szintre jut.
 Társainak segítségére siet, tolerálja a másságot.
 Véleményt mond társairól, tevékenységeikről, környezetéről.
 Önként részt vesz a közös munkavégzésekben, séták, kirándulások alkalmával
irányított megfigyelések által megismerkedik szülővárosa nevezetességeivel, s ez által
kialakul benne az együvé tartozás érzése.
 Az óvónők által szervezett közös programokban részt vesz. Melynek során megtanulja
a szülők, felnőttek tiszteletét, az irántuk való figyelmességben jártasságot szerez.

6. 2. Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
1. Személyes kompetenciák:
 Az érzelmi intelligencia megalapozása, fejlesztése, az önmagához pozitív viszonyulás
kialakulásával, az önbizalom, önfegyelem és önértékelés megalapozása érzelmi
biztonságot nyújtó légkörben.
2. Szociális kompetenciák:
 Szociális képességek fejlesztésével a szocializáció segítése.
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 Másság elfogadásával, szabad társválasztással.
 Normákhoz való pozitív viszonyulás, a közösségbe való beilleszkedés.
 Szervezőkészség, együttműködő-, alkalmazkodó képesség, tolerancia képességének
fejlesztése.
 Késleltetés lemondás, kivárás képességének erősítése.
 Konfliktusok
kezelésének
képességfejlesztése,
különböző
stratégiák
megismertetésével, beépülésével.
 Csoportkohézió fejlesztése közös élményekkel.
 Csoportszerveződés alakítása, önérvényesítés, konformizmus helyes arányára
törekvés.
3. Kognitív kompetenciák:
 Az intellektuális és erkölcsi érzelmek megalapozása, fejlesztése, megerősítése.
 Spontán érdeklődés, kíváncsiság, egymástól való tanulás erősítése, fejlesztése.
 Öröm, siker, kudarc átélése a szeretet a harag megnyilvánulási lehetőségének
biztosítása a csoportnorma keretei között.
 Igazságérzet alakítása, kötelességtudat fejlesztése, felelősségérzet fejlesztése.
 Nemzeti identitástudat fejlesztése, én-kép a szűkebb és tágabb természeti, társadalmi,
kulturális környezet megismerésével.
4. Speciális kompetenciák:
 Az egyén szociális képességének kibontakoztatásának lehetősége egyéni
feladatadással, tehetséggondozással.
 Esztétikai képességek fejlesztésével, a szép, jó kategóriák megláttatása.
 Természeti környezetben: növények, állatok védelme, gondozása, ápolása.
 Társadalmi környezetben: épületek tárgyak, hagyományok megismerésével,
ápolásával
 Közvetlen környezetükben a csoportszobák díszítése, megóvása.
 Magatartás esztétikájában: egymás iránti tisztelet, udvariasság, segítőkészség,
tolerancia megnyilvánulása.
5. Nyelvi kommunikációs kompetenciák:
 Érzelmek kifejezésének nyelvi-, kommunikációs
gyakorlása, fejlesztése, példaadás alapján.

Óvodánk beszoktatási terve
,, Most sírok itt hagyott anyu.
Sírok, és nem törlöm le a könnyemet…
Hadd lássák, hogy én most szenvedek!
És hiába dobják ide a labdát
Nem gurítom vissza…..
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megnyilvánulási

formáinak

Nem lehet….
Itt fogok ülni a széken estig
S a mesét sem hallgatom, úgy se tetszik!”
(Ranchburg Jenő: Első nap az óvodában)
Beszoktatás
A beszoktatás az új környezethez való alkalmazkodás, beilleszkedés, elfogadás. Ekkor
tudatosul a gyermekekben, hogy az óvodába lépve már nem csak kíváncsi látogatók, szívesen
látott vendégek, hanem egy alakuló közösség állandó tagjai. Az, hogy a szokatlan mennyi idő
alatt válik megszokottá, az gyermekenként változó hosszúságú időtartamot igényel.
A beilleszkedési folyamatot másként éli át a családból, illetve bölcsődéből, óvodából
érkező gyermek:
 A más közösségből érkező gyerekeknél folytatódik egy megszokott életrend (szokások,
szabályok, elvárások). Nekik is új viszont a szociális és tárgyi környezet.
Az önkiszolgáló tevékenységekben önállóbbak, bátrabban közlekednek az új
környezetben.
 A családból érkező gyermekeknél az újdonságnak más hatása van: nincs kibe- mibe
kapaszkodniuk, mert nekik minden és mindenki ismeretlen, más a napirend, mint
otthon, sok új helyzethez kell alkalmazkodniuk.
Hogyan szoktassuk be könnyedén gyermekünket az óvodába?
 Az elszakadásra készüljön föl a szülő is! Hogyan, ha a gyermekét nagyon félti,
nehezen bízza másra, akkor először kezdje a nagyszülőkkel, majd a barátokkal,
és az időintervallumot is csak fokozatosan növelje.
 Aludjon a gyermeke idegen helyen (nagyszülők), és mikor délután felébred, anya ott
van érte. Ezzel rögzíthetjük benne, a délutáni alvásból való felébredés után jön anya
szituációt.
 Mindkét szülő vegyen részt a gyermeknevelésben. A jó apa gyermek
kapcsolat megkönnyíti a leválást az anyáról.
 Tapasztalatot biztosítsunk, hogy az anyán kívül jó másokkal is együtt lenni,
akik elfogadják őt és szeretik. Legyen a gyermeknek külön programja csak az apával
vagy más családtaggal.
 Az anya is fogadja el, s nyilvánítsa ki örömét, ha a gyermek nélkül is jól elvan.
 Segíti az elválást az anyától, ha gyermek külön ágyban pihen.
 Jó, ha ebben az időszakban már elhagyta a cumisüveget,cumit,pelenkát mert
az a „baba kor” elnyújtását segíti.
 Játszunk labdagurítós, kukucskálós, elbújós, bábozós, mesélős, elengedős játékokat.
 Még viccesen se fenyegessük az óvodával!
A gyermek oldaláról:
 Apró, számára könnyen biztosítható szabályokat állítsunk fel.
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 Óvodába kerülés előtti időben lehetőség szerint hasonló napirendet
próbáljunk biztosítani, otthon is.
 Erősítsük benne „én már egyedül „csinálom és tudom érzését, segítsük önállódását
és hagyjunk megfelelő időt erre.
 Ismerje meg anya, apa munkahelyét, hogy konkrét képen róla hol is van az anya
és az apa, testvér, amíg ő óvodában van.

Beszoktatás lépései:
1. A gyermek szülővel együtt tölt el egy órát az óvodában. Ennek célja, hogy ismerje
meg az óvónőket, dajka nénit, az óvoda épületét, a csoportszobát. A szülővel együtt
fedezik fel az óvodát az óvónő, a dajka néni és a pedagógiai asszisztens segítségével.
2. Az óvónők a nyár folyamán családlátogatást alkalmával ismerkednek meg
a gyermekkel.
3. Szeptemberben az óvónővel megbeszélt időpontban a gyermek a szülővel érkezik,
majd egy-két órára az óvodában hagyja a gyermeket. Ennek célja, hogy a gyermek
egyedül fedezhesse fel a csoportot, amelyben ezután óvodás napjait tölti.
4. A gyermek már hamarabb elválik a szülőtől, aki 4-5 órára távol van. Ez a szakasz
a fokozatosság elvét érvényesíti, az előzőhöz képest még egy lépést tesz az óvodai
környezet otthonossá válásában.
5. A szülő a gyermektől rövid búcsút vesz, átadja az óvónőnek, majd a megfelelő időben
jön érte. Ez már a teljes beszokás szintje.
Fontos, hogy a szülő bizalommal forduljon az óvónőkhöz, dajkákhoz; türelemmel,
érdeklődve kövesse gyermeke tevékenységét az óvodában, és ami a legfontosabb
és legnehezebb lépés, hogy legyen képes elengedni a gyermekét.
Ha ezek a feltételek megvalósulnak, a gyermek óvodába való beilleszkedése
zökkenőmentesen, vidáman zajlik majd.
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A gyermek igényeihez mérten tudjuk változtatni a tervet, akár a családlátogatás alkalmával
megtervezzük azokat. Előfordulhat, hogy egy lépést többször is meg kell ismételni,
de az esetek túlnyomó részében ez az öt lépés elegendő a gyermek kiegyensúlyozott
beszokásához.
Sikerkritériumok:
 El tudják mondani csoportjuk nevét, saját nevüket, jelüket.
 Tudják, melyik épületben van a csoportszobájuk.
 A csoportban dolgozó felnőtteket nevükön szólítják.
 Csoporttársaik keresztnevét megjegyzik.
 Feltűnik nekik, ha valaki hiányzik!
Óvodai beszoktatás – segítő könyvek, segítő mesék:
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában
Finy Petra: Az ovi-ügy
Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda!
Vackor az óvodában
Óvoda az őserdőben
Első nap az óvodában

7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
7. 1. Tárgyi és személyi adottságaink
Óvodánk rendelkezik a helyi Pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel.
Azokat a tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyerekek használnak számukra megfelelő,
hozzáférhető módon helyezzük el.
Mindig szem előtt tartjuk a gyermekek biztonságát egy-egy eszköz elhelyezésekor.
Tárgyi adottságok és feltételek:
Helyiség funkciója
Csoportszobák száma

Száma
9

Felszereltsége
Program specifikus berendezéssel

1

Megfelelő fejlesztési eszközökkel

Nedves sószoba

1

Sótégla, ionizátor, székek, Somadrin oldat

Száraz sószoba

1

Sótégla
(parajdi,
himalája),
Somokozó,
játékeszközök, Fényterápia, asztalok, székek,
padok

Családi szoba

1

Asztal, székek, könyvespolc, könyvek, játékok

Logopédiai /
foglalkoztató

fejlesztő
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Irodahelyiségek

2

Számítógépekkel, telefon,
hozzáférhetőséggel

tároló

1

Szűkösen biztosítva a tárolást

Tálalókonyha és hozzá
tartozó helyiségek

1

A HACCP közétkeztetési
rendszernek
megfelelő
és működéssel

Tárgyaló, kávézó, nevelői
szoba

1

Asztal, székek, szekrény, kávézáshoz szükséges
eszközök

Udvar

1

3 db többfunkciós, 7 db mozgásfejlesztő játékkal

Gyermekkert

1

Faházak (3 db.) templom, Kültéri foglalkoztató,
madáretető, esővíz gyűjtő, kemence, veteményes
kert

Ovi-Foci pálya

1

Mozgásfejlesztő eszközök

Tornaterem

1

Mozgásfejlesztő eszközök

Játék és egyéb
helyiségek

Helyiség funkciója
Gyermeköltöző

fax

és

internet

minőségbiztosítási
berendezéssel

Száma
7

Vizesblokk

7

Gyermek WC

25

Gyermek kézmosó

25

Kiszolgáló helyiségek, felnőtt öltöző

1-1

Elkülönítő szoba

0

Családi szoba

1

Tálaló-mosogató konyha

2

Felnőtt mosdó

3

Tisztítószerek tárolója

8

Szertár

1

Irattár

1

A foglalkoztató szobáink és helyiségeink berendezése sajátosan igazodik a benne
tevékenykedő csoportok életkorához, nevelési programunk cél és feladatrendszeréhez.
Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint
az egészséges életmód megalapozását.
A többnyire mobilizálható bútorok lehetőséget teremtenek a kis és nagy terek szükség
szerinti kialakítására. A rendelkezésünkre álló egyéb - a játékos tanulást is segítő eszközeink
és felszereléseink színvonalas munkánk fontos feltételei.
Személyi feltételek:
1. Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
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Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek
személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó,
segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés
eredményességéhez.
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember
közreműködését igényli.
A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget
teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.

2.

3.

4.
5.

Dolgozói létszám adatok:
Dolgozók

Létszám adatok

Óvodapedagógusok száma

18 fő – 2 fő óvodavezető helyettes

Dajkák száma

9 fő

Pedagógiai asszisztensek száma

3 fő

Konyhai alkalmazott

2 fő

Óvodavezető

1 fő

Óvodatitkár

1 fő

Külső segítő szakemberek

Fejlesztő pedagógus, Logopédus, Gyógypedagógus,
Pszichológus, Szomato pedagógus, Gyermekorvos,
Védőnők, Fogorvos, Szociális munkás

Nevelőtestületünk képzettségi és szakképzettségi mutatói:
Képzettség iránya

Képzésben részt vettek száma

Főiskolát végzett óvónők száma:

19 fő

Szakvizsgával rendelkezők

7 fő



Óvodavezetés 1



Közoktatás vezető 1



Mentálhigiénia 1



Montessori 1



Mentor 1



Fejlesztő 2

Szakképzett dajkák száma

11 fő
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A pályázati feladatok színvonalasabb ellátása, a szakmai továbbfejlődés igénye érdekében,
minden program működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye. Évek óta
fontosnak tartjuk az önképzést és a továbbképzést. Szakmai munkaközösségeink irányultságát
a partneri igényekre és elvárásokra alapozottan évente határozza meg nevelőtestületünk.

8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
1. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja
a feltételeket. Ezek a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek
a gyermeknek.
2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti
harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napiés hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus
a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti
önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.
4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,
a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, szolgálják. Az óvodai
nevelés csak a jóváhagyott Pedagógiai program alapján valósulhat meg a teljes óvodai életet
magába foglaló tevékenységek keretében megszervezve az óvodapedagógus jelenlétében
és közreműködésével.

9. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
1. 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 megoldásait.
2. Az óvoda 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
47

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.
3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett
nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.
4. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében
az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint szakmai kapcsolatot tart fenn.









Egészségügyi szolgáltatást nyújtók (a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos)
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat)
Kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítók (bölcsőde)
Közoktatási intézmények (óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók, szakértői
bizottságok)
Rendőrség
Gyámügyi hivatal
Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Munkaügyi hatóság

9. 1. Kapcsolat a családokkal
Az óvoda a közoktatási rendszer része. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt
szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros
együttműködés.
Arra törekszünk, hogy megelégedésére segítsük és kiegészítsük a családi nevelést.
A szülőket nevelőpartnernek tekintjük, ismertetjük velük programunk célját, feladatát.
A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Fontosnak tartjuk
a tapintatos, de a valóságnak megfelelő tájékoztatást. A szülőknek lehetőséget adunk
igényeiknek megfelelően, hogy előzetes megbeszélés alapján bármikor betekintést nyerjenek
az óvodai életbe.
A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elveiket. Törekszünk
arra, hogy szakmai felkészültségünkben, magatartásunkban példamutatók legyünk.
A kapcsolattartás formáiban arra törekszünk, hogy megfeleljünk a kölcsönös
alkalmazkodás igényének.
Az óvoda tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége:
Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülők folyamatos tájékoztatása: (4. számú melléklet)
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 Egyéni fogadóóra (évente minimum két alkalommal) – Fejlődésnyomon követő
dokumentum (5. számú melléket)
 Segítő beszélgetés (alkalmanként előre egyeztetett időpontban)
 Reggeli és délutáni beszélgetés (rövid, tömör, lényegre törő)
Kapcsolattartás módjai:
Pl.:
 Szülői értekezletek
 Szülői Szervezet megbeszélései
 Egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai előadásokat szervezünk.
 Családlátogatások
 Egyéni beszélgetések
 Nyílt napok, előzetes megbeszélés alapján a szülő bármikor bemehet a csoportba
és megismerheti gyermeke óvodai életét.
 Családi szoba
 Közös programok, ünnepségek
Mi a szülők mindegyikét megnyerni szeretnénk, mert ez a feltétele a nevelésben való
jó együttműködésünknek. Arra törekszünk, hogy a velünk kapcsolatba lépő családok
a beiratkozás pillanatától segítséget kapjanak óvodapedagógusainktól. A nyílt és bizalmon
alapuló kommunikáció kiépítése időigényes feladat. Fontos, hogy a pedagógusok kezdettől
fogva rendszeresen beszéljenek a családokkal.
Az óvoda-család kapcsolatában fontos szerepe van a Szülői Szervezetnek. A Szülői
Szervezet nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködés
segítésében. A Szülői Szervezet összetétele évenként változik, ezért képviseletük sem lehet
állandó: a szülők képviselőiket évenként választhatják, mindig az első szülői értekezletek
alkalmával.

A családdal való kommunikáció alapelvei:
 Adjunk időt, alkalmat, bátorítást a családnak, hogy megosszák velünk gondolataikat,
céljaikat, örömeiket, gondjaikat.
 Adjunk lehetőséget a privát beszélgetésre.
 Az információt kezeljük bizalmasan.
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 A családok és
és élményeikről.

pedagógusok

szabadon

kommunikáljanak

a

gyerekekről

A családokkal való kommunikálás módszerei:
Pl.:
 Reggeli és délutáni beszélgetés szükség szerint, rövid, tömör
 Szülői értekezletek
 Barkács-, teadélutánok
 Faliújságok
 Honlap
 Fogadóórák
 Családlátogatás
 Nyílt napok
 Családi szoba
 Szülők, nagyszülők bevonása az óvodai életébe
 A családi érdeklődés feltérképezése
 Közös programok (pld. kirándulás, ünnepek, stb.)
 Partneri igény és elégedettségmérés
A családok felé nyitott óvodánk. Ez elsősorban erkölcsi és személyi támogatást,
szakemberek bevonását jelenti a családok érdekének képviseletére, szükségletük feltárására,
erőforrások felfedezésére, nagyobb érzelmi biztonságot és támogatást nyújtva
a krízishelyzetben élő gyermekeknek és szüleiknek:
 szakemberekkel együttműködve életviteli tanácsadással a szülők segítése
 a szociális támogatás rendszerének szükség szerinti bemutatása, tájékoztatás
családjogi kérdésekben
 a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelést igénylő gyermekek érdekeinek
képviselete
 kapcsolatok kiépítése a speciális szolgáltató intézményekkel
 családi, rétegszülői programok szervezése.
Fentieken túl még számos helyzetben és formában kívánjuk támogatni, segíteni a hozzánk
járó gyermekeket és szüleiket.
Feladataink:
 A csoport óvónőinek segítése, a családbevonás feltételeinek
megteremtése és szervezése.
 Családi szoba működtetése
 Hirdetőkön a szülői programokról folyamatos tájékoztatás
 A családok megismerése
 Honlap naprakész működtetése

50

Folyamatos tájékozódás az óvónőktől: rendszertelenül óvodába járók, az óvoda szokásés szabályrendszerét megszegők, fejlesztő foglalkozásra járók, stb. Családok igényeinek
felmérése (szükséglet, állapot, életvitel, bánásmód a gyermekekkel), családlátogatások, egyéni
és csoportos beszélgetések. Feljegyzések az esetekről. Szükség és igény szerint
a Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, stb. igénybevételével családterápia tervezése, szervezése.
A szülők bátorítása az óvoda életébe történő bekapcsolódásra.
 A szülők bevonása az óvoda életébe.
Segítség ebben az óvónőknek (projektekhez).
Részvétel szülői értekezleteken, fogadóórákon, kirándulásokon.
Új családtámogatási lehetőségek felkutatása, ismertetése.
 A gyermekneveléshez nyújtandó szakmai tevékenység koordinálása.
Pl.:
Igénymérés egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és egyéb előadások
és beszélgetések megtartásával kapcsolatban.
Mesekönyvek, társasjátékok, stb. bemutatása, szülői értekezleteken.
Egyéni, segítő beszélgetések szervezése a családban előforduló, a gyermekneveléssel
kapcsolatos konfliktushelyzetek megoldására.
 A családok támogatása érzelmi oldalról.
Legyen jó légkör az óvodában, ide jó legyen megérkezni!
Az óvodában mindig lehet kérdezni, és kérni.
 Szociális és egészségügyi területre kiterjedő érzékenység, kapcsolat a szociális
ellátó hálózattal.
Szoros kapcsolat a gyermekvédelmi felelőssel.
A családi támogatások rendszerének nyomon követése.
 A helyi szociális gondoskodás szerveivel történő kapcsolattartás.
Szűrővizsgálatok megszervezése: védőnő, iskolaérettségi orvosi vizsgálatok,
logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztésben, résztvevők nyomon követése.
Óvodapedagógusi attitűd:
Alapvető módszere a személyes kapcsolatokra épül (gyerekekkel, szülőkkel, óvónőkkel).
Az óvoda 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 óvodánk nyitott és kezdeményező.
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9. 2. Egyesített Szociális Intézmény
9. 2. 1. Óvoda – Bölcsőde
Mint az óvodába lépés előtti intézményes nevelés színtere. Segíti a két intézmény közötti
átmenetet a gyermekek gondozásáért, neveléséért felelős felnőttek kapcsolatfelvételét.

9. 2. 2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Szem előtt tartva a gyermekek érdekeit, támogató, segítő jellegű a kapcsolat.
Esetmegbeszélések, jelzőrendszer működtetése.

9. 3. Óvoda – Iskola
A gyermek az óvodáskor végére belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben,
majd az iskolában óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolakezdéshez.
Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az átmenetet minél zökkenőmentesebbé tegyük. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola megismerje nevelőmunkánkat,
módszereinket, eszközeinket, melyek segítségével úgy neveljük és fejlesztjük óvodásainkat,
hogy környezetükben jól eligazodjanak és képesek legyenek az iskolai tanulmányaik
megkezdésére.
A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt.
A kapcsolattartás – együttműködés formái:
Emberi és szakmai kapcsolatok ápolása: érdeklődés egymás munkája, eredményei iránt.
Kölcsönös látogatások: a leendő első osztályos nevelők meglátogatják az óvodában
a nagycsoportosokat, az óvónők pedig meglátogatják az iskolában a volt óvodásokat.
Szülői értekezleten való részvétel: a leendő első osztályos nevelők tájékoztatják az iskolába
készülő gyermekek szüleit elképzelésekről.
Nagycsoportos gyermekek látogatása az iskolában: ismerkednek a tanító nénivel, az iskola
épületével.
Közös rendezvények: az iskolások karácsonyi műsorral kedveskednek az óvodásoknak,
az iskola Föld napi rendezvényeit meglátogatják az óvodások.
(TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül kidolgoztunk egy „Óvoda-iskola átmenet”
programot, melyet minden érintett óvodapedagógus munkájában hasznosít.)
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A környezettudatos magatartás elősegítése érdekében a „Zöld Óvoda” cím és az „Örökös
ÖKO iskola” cím ápolása, közös programok szervezése.
Erdei tanösvény közös bejárása, energiatakarékosságra felhívó közös rajzverseny, Föld
napi iskolai programokra, Iskolába csalogató éves programra a nagycsoportosok meghívása.
Környezetbarát életvitel elfogadtatása példaadás során.

9. 4. Óvoda – Fenntartó
Fenntartóval: kapcsolatunk hivatalos, ugyanakkor támogató, segítő jellegű, mindent
megteszünk, hogy az együttműködés jellemezze.
A fenntartó óvodával szemben támasztott szakmai elvárásának követelményeinek
teljesítése.
Kapcsolattartás – együttműködés formái: kölcsönös tájékoztatás.
A kialakult jó kapcsolat folytatása és az együttműködés erősítése.

9. 5. Egészségügyi szervek
Védőnő, orvos
A kapcsolattartás formái:
 orvosi vizsgálat minden csoportban évente – testtartási hibák kiszűrése
 tisztasági szűrés minden korcsoportban
 fogászati szűrés évente 2 alkalommal

9. 6. Szakmai szervezetek






Nevelési Tanácsadó
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete
Magyarországi Montessori Egyesület
MÓD-SZER-TÁR, RAABE, EDUCATIO
Zöld Óvoda kapcsán például:
 Vadaspark, Fűvészkert, Magyarországi Madártani Egyesület, Zöld Óvodák
Hálózata, Körlánc, Lovas klub, Ezerjófű Egyesület, stb.

Szakmai tevékenységünk fejlesztése érdekében igénybe vesszük segítségüket.
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9. 7. Közművelődési intézmények, Civil szervezetek
Folyamatos és hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk:
PL:. Könyvtár, Faluház, Tájház, Alkotóház, Algyői Nőegylet, Polgárőrség
A kapcsolattartás formái:
Pl: gyermek műsorok, könyvtárlátogatás, gyermek foglalkozások, múzeum látogatás,
kismesterségek megismerése, hagyományápolás, múltunk tiszteletére nevelés.
Pl: Ünnepekhez kapcsolódóan a régmúlt eszközeinek bemutatása, használatukról helyszíni
foglakozás formájában élményszerzés, mángorlás, kenyérsütés, disznóvágás, töksütés
Ezerjófű Egyesület: Fűben-fában rejlő gyógyhatások kiaknázása szükség szerint, de nem
pazarló módon
Borbála Fürdő: Vízhez szoktatás, a medencében tartózkodás szabályai
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10. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK ÓVODÁNKBAN,
TARTALMI ELVÁRÁSOK
Ünnepeink, hagyományaink az óvodánk arculatát és egyben sajátosságát tükrözi.
Megmutatja a számunkra fontos értékeket, amiket közvetíteni igyekszünk. Közösségformáló
szerepe van, hiszen óvodánk minden gyermeke életkoruknak megfelelően foglalkozik egy
azonos témával, így ismereteik, élményeik azonosak. A közös programok által a kis egységek,
azaz a csoportok egy nagy egészet alkotnak ünnepeink, hagyományaink ápolása során.
Minden rendezvényünket a Kompetencia alapú óvodai programcsomag és a Montessori
szellemű óvodai nevelés tükrében valósítunk meg.
Célunk:
Megismertetni a hozzánk járó gyermekeinket a hagyományainkkal és a multikulturális
értékekkel egyaránt. Szeretnénk pozitív élmények segítségével az erkölcsi szokásokat
megerősíteni. Továbbá ismereteiket gazdagítani a szervezett tevékenységek által. Óvoda
szintű programok fejlesszék a gyermekek szociális kapcsolatait, biztosítsa a számukra
a valahová tartozás élményét.
Feladat:
A gyermekek személyiségére komplex fejlesztő hatás elérése ünnepeink
és hagyományaink ápolása által. A tevékenységek tervezése átgondolt, a gyermekek életkori
sajátosságai és egyéni képességeinek figyelembe vételével. A gyerekek aktív, alkotó
résztvevői legyenek az eseményeknek. Az óvoda és család kapcsolatának erősítése, a szülők
bevonása az óvodai életbe.
Ünnepeink, hagyományaink:
Szüreti mulatság:
Nevelési évünk egyik kiemelt feladta a Szülőföld szeretetére nevelés, melyet a nevelési év
elején rendezünk meg. Minden évben a kijelölt őszi termény köré építjük tevékenységeinket.
A szülők aktív gyűjtő munkájának köszönhetően válik színesebbé és gazdagabbá
hagyományőrző programunk.
Közlekedésbiztonsági hét:
Minősített óvodai jó gyakorlatunk. A program átöleli, feldolgozza mindazon életszerűveszélyforrást tartalmazó helyzeteket, melyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik
a gyermekeket. Megismerkedhetnek a különböző közlekedési eszközökkel, tapasztalatokat
gyűjthetnek a közlekedési szabályokról. Minden évben megszervezzük az óvodánk körüli
kerékpár túrát, amin a legnagyobbak vesznek részt rendőri kísérettel és óvodapedagógusi
felügyelettel. Ezt a hetet a komplexitás jellemzi. A Közlekedésbiztonsági hét célja,
a különböző korcsoportoknak való megfelelő tudás és élmény tapasztalatszerzés átadása,
a veszélyérzet kialakítása, és ez által a helyes magatartásformák elsajátítása. A prevenció
hatékony formájának tartjuk, hogy már ebben az életkorban olyan információk,
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tudástartalmak birtokába jutassuk a gyermekeket, amelyek alapján fel tudják ismerni
a veszélyhelyzeteket, el tudják kerülni és reagálni is tudnak rá. A heti program zárásaként
az érdeklődő szülők megtekinthetik az óvoda aulájában a kiállítást, ahol a gyermekek rajzai,
az otthon barkácsolt újrahasznosított anyagokból elkészült járművek és az új saját készítésű
játékok láthatóak.
Márton napi hagyományőrzés:
Hagyományőrző népi dalos játékokkal emlékezünk meg Márton napjára. Minden csoport
a saját korosztályának megfelelően differenciált tevékenységek szervezésével mutatja be
Márton napi hagyományainkat, szokásainkat, hiedelmeinket, komplexen fejlesztve
a gyermekek személyiségét. A programot népi dalos játékokkal, és liba zsíros kenyér
fogyasztásával zárjuk.
Decemberi ünnepink:
 Mikulás:
Minden csoport verssel, énekkel, kézműves tevékenységgel készül a gyermekek által
leginkább kedvelt ünnepünkre. Alapos előkészület és szervező munka előzi meg, hogy
ez a nap is gördülékenyen valósuljon meg. Hagyományaink közé tartozik az óvoda
aulájában a Mikulás szobájának berendezése, valamint a csoportszobák díszítése.
Törekszünk biztosítani azt, hogy a gyermekek számára emlékezetes maradjon
ez a nap, pozitív élményt szerezhessenek. Verseléssel, énekléssel, beszélgetéssel
és ajándékátadással telik ez a nap.
 Luca:
A csoportokban felelevenítjük a Luca-napi néphagyományokat: Luca
naptárkészítéssel, Luca búza ültetéssel, Luca pogácsa sütéssel, Luca napi zenékkel,
táncokkal, így kívánva bő termést és sok jót az újévre.
 Advent, Karácsony:
Karácsonyi ünnepségünket az adventi időszak készülődései előzik meg. Minden
csoport versekkel, énekekkel készül. Ebben az időszakban barkács délután, teadélután
szervezésével igyekszünk erősíteni az óvoda és a család kapcsolatát egy kötetlen
beszélgetés és alkotás keretében. Hétről hétre meggyújtjuk a gyertyákat az adventi
koszorúkon. Az egész óvoda ünnepi díszbe öltözik. Az angyalok sok szép ajándékot
rejtenek az óvoda karácsonyfája alá kicsiknek és nagyoknak.
Télűzés, Farsang:
Minden csoport életkornak megfelelően dolgozza fel a témát a szokások felelevenítésével,
mely farsangi mulatozással zárul. A mulatozás zárt, szülők számára nem nyitott. A gyermekek
ezen a napon jelmezben érkezhetnek, ha szeretnének. A gyermekeknek hagyományőrző
játékokkal, játékos feladatokkal készülnek az óvodapedagógusok.

56

Alapítványi műsoros nap:
Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatására szervezett vidám zenés gyermekműsor,
a belépőjegy vásárlásából befolyó összeg óvodánk gyermekeinek javát szolgálja.
Húsvéti előkészületek:
Magyar népi hagyományaink ápolásáról és a tavasz köszöntéséről szól ez az ünnepkörünk.
A gyermekek megismerkednek népi motívumainkkal, továbbá képzőművészetünkkel.
Kipróbálhatnak különböző kézműves technikákat, felelevenítjük népi szokásainkat, és locsoló
versek tanulásával készülünk erre az ünnepre.
Egészséghét:
Egészség heti programjainkat évente kétszer tartjuk meg, ősszel és tavasszal. Célunk
az egészség megőrzése és ennek fontosságának tudatosítása a gyermekekben. Ahhoz, hogy
gyermekeink felnőve törődjenek egészségük tudatos megóvására, már kisgyermekkorban
a helyes szokások megtanítására és rögzítésére törekszünk. Az óvodai nevelés
ezt hangsúlyozottan kezeli. Egészségmegőrző technikákat rendszerezve tárjuk a gyermekek
elé, a meglévő ismeretekre építünk, de valami újat, korszerűt is nyújtunk a témában.
Anyák napja:
Szeretetteljes megemlékezés, az édesanyák ünnepe, melyre minden csoport a saját szintjén
készül versekkel, énekekkel, rövid műsorral és a gyerekek által készített ajándékokkal.
Az ünnepséget megelőző hetekben az óvodapedagógusok a gyerekekkel együtt teremtik meg
a meghitt légkört beszélgetésekkel, énekekkel, mesékkel és ajándékkészítéssel. Ünnepünk
célja, hogy a gyermekek képesek legyenek kifejezni köszönetüket édesanyjuk felé, fedezzék
fel magukban a hála érzését, valamint, hogy erősödjön a gyermek és az édesanya közötti
kapcsolatuk.
Gyermeknap:
Minden évben színes, változatos programok szervezésével készülünk erre a napra.
A szülők felajánlásával zsákbamacskát húzhatnak a gyermekek, valamint hagyományainkhoz
híven kókuszgolyóval és limonádéval kedveskedünk nekik.
Vidám óvodazárás:
A középsősök búcsúja a ballagóktól, mely a verseket követően, táncos, zenés, vidám
hangulattal zárul. Ezzel zárjuk a nevelési évünket, melyet követően a nyári élet veszi kezdetét.
Születésnapok, névnapok:
Pedagógiai szempontból is jelentős ez a két ünnep, mert megtanulják a gyermekek
azt, hogyan lehet örömet szerezni a másiknak. Az ünnepelt is megtapasztalhatja azt, hogy
ő fontos a csoport számára, és szeretet veszi őt körül. Mindenki a saját csoportjában tartja meg
ezt a napot, édességgel, sós finomsággal, tortával vendégelik meg társaikat, akik énekléssel
köszöntik fel őt. Az óvodapedagógusok az általuk készített apró ajándékkal kedveskednek.
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Társadalmi ünnepek:
 Október 1. (Algyő napja):
Óvodapedagógusok részvétele a Faluházban megrendezett ünnepségen.
 Magyar Kultúra napja:
Január 20-án megemlékezünk a Magyar Kultúra napjáról. Figyelmet szentelünk
évezredes hagyományainknak. A gyermekek nemzeti tudatának erősítése fő célunk.
Megismerkedhetnek Erkel Ferenc által megzenésített Himnuszunkkal. Tanult
verseinket felelevenítjük.
 Március 15.:
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amit minden
évben megünnepelünk a gyerekekkel az életkoruknak megfelelően. Célunk a nemzeti
identitástudatuk megalappozása és ismereteik bővítése, amit különböző tevékenységek
kezdeményezésével igyekszünk elérni. A nagyobbak nemzeti színű zászlót készítenek,
amit az országzászlónál helyeznek el.
 Nemzeti összetartozás napja:
Június 4-én emlékezünk meg a trianoni békeszerződés aláírásnak évfordulójáról,
amelyet gyermekek életkorának megfelelően dolgozzunk fel. Beszélgetések
kezdeményezésével, melynek fő témája: magyarságunk, nemzetünk, nemzeti
jelképeink, színeink, a Föld más területein élő magyarok. Népi dalos játékokat
játszunk az óvoda udvarán.
Zöld jeles napjaink:
 Állatok világnapja:
Zöld Óvodaként fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink szemléletét formáljuk,
elősegítsük környezettudatos magatartásukat. Erre leghatékonyabb módszer,
ha a gyerekek közvetlen tapasztalatokat szereznek az állatokról, viselkedésükről,
gondozásukról. Ennek érdekében igyekezünk az állatok témakörben minél több,
változatos tevékenységet, megismerési, tanulási és játéklehetőséget biztosítani
számukra életkoruknak megfelelően.
 Víz világnapja:
A víz védelmére hívjuk fel ezen a napon a gyermekek figyelmét. Témáink, játékaink
a víz körül forognak. Az óvodás korosztály számára érthető, befogadható, játékos
módon való megközelítés fontos számunkra. Egy napot minden évben szentelünk erre
a zöld jeles napra, előadásokkal, játékos feladatokkal, vetélkedőkkel készülünk
az óvoda minden gyereke számára, amelyeken forgó színpad szerűen vesznek részt.
Kompetencia alapú programcsomagunk, nagy segítségre van a számunkra a téma
feldolgozását illetően, így nem csak ezen a napon, hanem az év más napjain is
kiemelten foglalkozunk ezzel a témával.
 Föld napja:
Áprilisban tartjuk Föld napi rendezvényünket, melyet óvoda szintű programok
szervezésével valósítunk meg. Célunk a környezettudatos magatartás megalapozása,
és a gyermekek érzékenyítése Földünk megóvására. Tevékenységeink során
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igyekszünk a családokat is bevonni gyűjtő munkával, újrahasznosított játékok,
eszközök barkácsolásával.
 Madarak és fák napja:
Célunk, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek a természethez és ezen belül is
ismereteiket bővíthessék, kiemelt figyelmet szentelve a madarakra, fákra. Sétákat
és kirándulásokat szervezünk a gyermekekkel a közeli Tisza-parti tanösvényhez,
amely kiváló megfigyelési és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosít. Játékos
feladatokkal, mesékkel, versekkel rögzítjük és bővítjük tudásukat. Megemlékezünk
az év madaráról és fájáról.
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Ünnepek

3-4

4-5

5-6

Formája

Szüreti mulatság

X

X

X

Óvodai szintű

X

Településszintű

Október 1.
Közlekedés
biztonsági hét

X

X

X

Óvodai szintű

Márton nap

X

X

X

Csoportonként,
Óvodai szintű

Advent

X

X

X

Barkács-, teadélután
Csoportonként nyitott

Mikulás

X

X

X

Csoportonként, óvodai
szintű

X

Településszintű, nyitott

Adventi
gyertyagyújtás
Lucázás

X

X

X

Csoportonként,
Óvodai szintű

Karácsony

X

X

X

Csoportonként zárt

Télűzés, Farsang

X

X

X

Csoportonként zárt

X

Településszintű
Csoportonként zárt

Március 15.
Alapítványi nap

Minden csoport felkészülésével(kivéve beszoktatós
kiscsoport)

Óvodai nyitott

Egészséghét

Minden csoport felkészülésével

Csoportonként,
Óvodai szintű
Településszintű

Falunap
Anyák napja

Minden csoport felkészülésével

Óvodai nyitott

Gyereknap

Minden csoport felkészülésével

Óvodai nyitott

Nagyok köszöntése

X

Évzáró
Gyerekek
születésnapja
névnapja

X

X
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X

Óvodai szintű

X

Óvodai nyitott

X

Csoportonként zárt

11. AZ ANYANYELVI – AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése
beszélő környezettel. A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. Szókincs
(relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. Folyamatos, összefüggő,
tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.
Nyelvi készség (társalgási, vagy
kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) fejlesztése. Kommunikációs (verbális,
nem verbális) jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód,
differenciált fejlesztés alkalmazásával. Együttműködés a logopédussal és a családdal
a megelőzés és a korrekció területén. A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő
differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítása.
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált
támogatása a magyar nyelv elsajátításában. : A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire
építés a kompetencia alapú nevelésben többet jelent, mint a hagyományos
óvodapedagógiában. Nemcsak az óvodapedagógus által tervezett téma és a gyermekek
előzetes tapasztalatainak, élményeinek összekapcsolását, illetve a differenciálásra való
felkészülést jelenti, hanem azt is, hogy az óvodapedagógus a gyermekek tapasztalataiból,
élményeiből kiindulva, velük együtt választ témát, projektet. A módosított program
a különböző élethelyzetekben való gyakorlást, az életkori sajátosságoknak megfelelő
cselekvéses tanulást emeli ki az óvodapedagógus által irányított tanulási formák közül.
A kompetencia alapú neveléssel összhangban a párhuzamosan végezhető differenciált
tevékenységek terezése, szervezése.

11. 1. Anyanyelvi fejlesztés
A gyermek azokban a helyzetekben tud kommunikálni, ahol közvetlen személyes
kapcsolat jön létre, ahol módja van az élmények és cselekvések nyelvi kifejezésére.
A beszédkapcsolatban, kommunikációban az egyediség, az egyénre irányuló érdeklődés
az empatikus magatartás alapvető feltétele.
A beszédfejlődés természetes színtere a játék, ahol a felvállalt szerepekben,
élethelyzetekben kerülnek egymással kontaktusba a gyermekek.
A szókincs bővülését, a beszédminőség alakulását segítik a nyelvi játékok, a szabad
önkifejezés a drámajátékban, a tevékenységeket kísérő beszélgetések és a közös társalgások.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.
Az óvodai életben az anyanyelv fejlesztésének három alaphelyzete van:
 spontán helyzetekben és tevékenységekben
 az irodalmi nevelés során
 az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben.
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A hallás, fonémahallás, hangképzés, beszédértés egyénenkénti megismerése, játékos
fejlesztése hangsúlyos feladat.
A „beszélő magatartást” akkor sajátítja el a gyermek, ha:
 érzelmi biztonságban van.
 derűs a légkör.
 tapasztalja a személye iránti érdeklődést.
 ha türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezését.
Az óvónő feladatai:
 Szoktassa hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy szabadon mondhassák el érzéseiket,
gondolataikat
 Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek kreatívan rögtönözhessenek,
improvizálhassanak, a nyelvvel is játszhassanak.
 A gyermekek beszédaktivitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel,
és a gondolataikhoz kapcsolódó kérdésekkel tartsa ébren
 Az óvónő magatartása minden helyzetben (tevékenységeket kísérő beszélgetések
során, beszélgető körök, nyelvi játékok, szabad önkifejezés stb.) legyen érdeklődő.
Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén:
A nyelvi fejlettség, mint az artikuláció, mondatszerkesztés, beszédkedv, beszédértés,
szókincs, metakommunikáció valamint az írás és olvasás iránti érdeklődés vonatkozásában:
Beszéde jól érthető, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. Mondataiban főnevek, igék,
melléknevek, számnevek és névmások egyaránt szerepelnek.
Az utasításokat megérti és követi azokat. Beszédében egyre gyakrabban jelennek meg
az elvont fogalmak és az ok – okozati összefüggéseket jelölő szavak. Megfelelő tempóban,
hangsúllyal, hangerővel és tempóban beszél, kifejezve érzelmeit és gondolatait A miért
kérdésekre magyarázatot ad. Elmondja a nap történéseit. Érdeklődést mutat az új
és ismeretlen kifejezések iránt. Szűkebb és tágabb környezetében egyaránt bekapcsolódik
a beszélgetésekbe. Érdeklődést mutat a könyvek iránt, szívesen nézegeti azokat és rajzol
belőlük. Előfordul, hogy kéri a felnőtteket mondanivalójának leírására saját készítésű rajz
történet mellé. Az írást rögzített beszédként fogja fel. Mondanivalóját megpróbálja a beszéden
kívül mozgással is kifejezni.
A művészeti nevelés:
Művészeti nevelésünk magában foglalja a művészeti alkotások befogadására, élvezetére
(irodalmi, képzőművészeti, zenei) nevelést, valamint a művészetek által a gyermekek alkotó
tevékenységére nevelését.
A művészeti nevelésben a legnagyobb hangsúlyt a komplex élményekre helyezzük.
A globális élmények (a zene, a mozgás, az önkifejezés együttessége) a teljes személyiséget
érintik.
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Biztosítjuk:
 az érzelmek átélését, az empátia érzését, a szavak nélküli kommunikálás látható
kifejezését.
 a mozgás fejlődését (szem - kéz koordinációját, az észlelést, a megfigyelőkészséget,
a vizuális tapasztalást).
 a szociális fejlődést (a közös munka lehetőségét, az egyéni önkifejezést).
 az intellektuális fejlődést (a szín, formaismeret, a kreativitást, a kommunikáció sajátos
formáit).
 a tevékenységek közös jellemzője: a szabad önkifejezés.
Bábozás:
A bábjátékkal gyermekeink képzelőerejét, mozgáskoordinációját a kommunikációs,
metakommunikációs emóciókat, a szociális készségeket a beleérző, azonosulási képességeket
fejlesztjük, erősítjük.
A bábjáték örömforrás, mely alkalmas a mentális sérülések feltárására és terápiára
is.
Mesélés:
A sok-sok mesélés átvezeti a gyermeket a mesetudatból a valóságtudatba, miközben
fantáziája fejlődik, képzelete szárnyalhat. A mese kiválóan alkalmas az óvodás gyermek
szemléletmódjának és világképének kialakítására. Megéli és áthárítja a meseszereplőkre saját
feszültségeit, félelmeit és örömeit. A mesének oldás szerepe van, érzéki- érzelmi élményeket
nyújtanak. Feltárja a gyermek előtt a megfelelő viselkedésformákat.
Verselés:
A verselés a szavakkal való ritmusos játék, szókincsbővítés, emlékezet
és gondolkodásfejlesztés. Hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi
neveléséhez.
Vizuális tevékenységek:
Vizuális tevékenységek során a gyermekek találkoznak azzal a lehetőséggel,
hogy érzelmeiket, hangulataikat mily módon lehet megjeleníteni és megörökíteni, ezáltal
tükröződhessen kreativitásuk, egyéniségük. Esztétikai érzékük fejlesztése jó alap ízlésük
és igényességük kialakításához.
Az éneklés és a dalos játékok:
Az éneklés, és a dalos játékok örömből, sikerélményből fakadó önkéntes erőfeszítésre
serkentik a gyermeket. A zenei feladatok végzése során megtanulják gátlásaik, hátrányaik,
és gyengeségeik leküzdését. Pozitív énképük alakul, erősödik. A zenei fejlesztés a teljes
személyiségre hat és olyan képességeket fejleszt (ritmusérzék, hallás, mozgás, test orientáció,
beszéd, kommunikálás, figyelem, fegyelem, türelem, közösségi érzelmek, tolerancia) melyek
elengedhetetlen alapjai a majdani tudatos tanulásnak.
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A tervszerű fejlesztés megkívánja az óvónőtől:
 a tudatosságot.
 az esztétikai élménynyújtást (a tevékenység élmény legyen, ne kényszer).
 az esztétikai ismeretek közvetítését.
 a gyermekek alkotó tevékenységének megszervezését, a feltételek biztosítását.
Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén:
Téri orientáció vonatkozásában. A finom és makro-mozgásösszerendezett, téri
orientációja jó. A valóságos és a szociális térbe egyaránt bele tudja magát helyezni.
Téralakításban nehézség nélkül vesz részt, oldalisága kialakult. Ceruza fogása megfelelő,
szem-kéz koordinációja összehangolt.
Az auditív észlelésének köszönhetően különbséget tesz hangmagasság, hangerő, ritmus,
hangszín, folyamatosság, beszéd és beszédhangok között. Felismer dalokat, dallam
és ritmustöredékeket énekhang, taps és hangszer segítségével. Szavakat, verseket
és mondatokat egyenletes ritmusban letapsol. Tevékenységeiben egyre gyakrabban
megjelenik képzeletének gazdagsága, kreativitása
A mikro és makro környezet – benne a matematikai nevelés – megismerése:
A természetet, környezetismeretet, tudományos nevelést nevelőtestületünk úgy határozza
meg, mint a megfigyelés, kísérletezés minta útján történő feldolgozását.
Az a mód, ahogyan a gyermekeket megismertetjük a valósággal, az a tudományos
szemlélet. A gyermek érdeklődése által vezérelt, tevékenységein keresztül kerül közvetlen
kapcsolatba a fizikai és élővilággal.
A környezetismeret magába foglalja:
 természet, a társadalom ismeretet
 környezetvédő szemléletet, magatartást
Matematikai nevelésünkkel hozzájárulunk a gyermekek személyiségének alakulásához,
a képesség fejlesztéséhez, alapot biztosítva az élethosszig tartó tanuláshoz. Tartalmait
elsősorban a gondolkodásfejlesztés jelenti. A környezet megismerése során a gyermekek által
szerzett tapasztalatok, ismeretek matematikai jelentéssel is bírnak.
Az élő és élettelen valóság megismerő folyamatában fölfedezhetők azok formai
és mennyiségi sajátosságai is. A gyermekek a környezetükön végzett közvetlen
tevékenységek során egy életre szóló matematikai tudást és kompetenciát szereznek.
Az óvodapedagógus feladata:
 Segítse a gyermeket a hétköznapi tárgyak, események megfigyelésében.
 Érdekes anyagokat kínáljon a további játékhoz, munkához.
 Segítse a gyermekek felfedezéseit jól megtervezett tevékenységekkel.
 Személyes érdeklődése, kíváncsisága legyen minta a gyerekek számára.
 Jellemezze a tudatos tervszerűség (logikusan szerkesztett, egymásra épülő, állandóan
bővülő tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása).
64








Tudjon „együtt gondolkodni „a gyermekkel.
Konstruktivitást igénylő feladatokat, problémahelyzeteket kínáljon.
A fejlesztés a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodjon.
Matematikai környezetet alakítson ki a mikro és makro környezetben.
Konkrét élményeken keresztül a matematikai nyelv fejlesztése.
Segítse a matematikai élmények erősítését matematikai kérdésekkel.

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén:
Taktilis észlelése révén megkülönböztet különböző anyagokat-melyeket különböző
szempontok szerint csoportosít. Megfogalmazza, hogy a különböző anyagok felülete lehet
sima- érdes, hideg – meleg, valamint szilárd és folyékony. A különböző testrészeket
tapintással is felismeri. Ráismer a hátára vagy a tenyerébe rajzolt formákra, érzi, ha fázik vagy
melege van, mindezt meg is fogalmazza. Figyelmének időtartama és terjedelme
tekintetében képes hosszabb ideig tevékenykedni Gyakran kitart feladata mellett még akkor
is, ha nehézséggel találja szembe magát. Elkezdett tevékenységeit általában be is fejezi.
Figyelemmel kíséri és reagál arra, hogy mi történik körülötte, megfigyelve a környezetében
zajló változásokat. Érdeklődésének irányultsága és területei vonatkozásában általában
érdeklődést és vágyat mutat a megismerésre, észrevesz, és szívesen gyűjt különböző apró
és egyéb tárgyakat. Egyre gyakoribb, hogy új lehetőséget talál a különféle eszközök
szokványostól eltérő használatára. Kérdéseket tesz fel tárgyak, események és történések iránt.
Gondolkodásának fejlettségét és probléma megoldását az – analízis – szintézis,
általánosítás, összehasonlítás, konkretizálás, kiegészítés, rendezés, az összefüggések felfogása
és a feladatmegtervezés területein az alábbiak jellemzik: Egyre gyakrabban von le
következtetéseket megfigyeléseiből. Egy – egy tevékenység előtt összegyűjti azokat
a tárgyakat, amelyekre szüksége lesz.
Problémahelyzetben kis segítséggel általában egy megoldásnál többet is talál. Bizonyos
eseményekből és folyamatokból képes következtetni arra, mi is fog történni. A tárgyakat
fizikai tulajdonságaik szerint képes osztályozni, szívesen vesz részt becslésben, számlálásban
és párosításban. A számneveket rendszerint jól használja. Megjegyzi és tapasztalatokat gyűjt
a formák világából. Megmutatja a fél és egész dolgokat, észreveszi, hogy a dolgok egy része
formailag összetartozik Játékában és különböző tevékenységei során megfigyel ok – okozati
összefüggéseket.
Tájékozottságát jellemzi, hogy időfogalma kialakult, jól tájékozódik a napi tevékenységek
egymásutániságában. Tudja saját és szülei nevét, valamint lakcímüket. A főfogalmak szerint
azonosít, tárgyakat mely fogalmak nevét többnyire helyesen alkalmazza beszédében.

11. 2. Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
1. Személyes kompetenciák:
 Artikulációs készség fejlesztése a beszédszervek ügyesítésével és a helyes
beszédlégzés fejlesztésével.
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 Beszédindíték és beszédkedv erősítése változatos beszédhelyzetek megteremtésével,
élmények, tapasztalatok biztosításával, pozitív megerősítéssel.
2. Szociális kompetenciák:
 Verbális és nem verbális kommunikációs kapcsolatteremtő-, és tartó képesség
fejlesztése a tekintet, a mimika, a gesztus, a hangerő és a hangszín, személyes
példamutatás által térközszabályozás biztosításával és tudatosításával a tevékenységek
és az együttműködés során.
 A „nemet” mondás, az őszinteség és az udvariasság nyelvi formáinak kialakítása,
gyakorlása az önérvényesítés megvalósításával, a csoportnormák tiszteletben tartása
mellett.
 A véleménynyilvánítás, vita, egymás meghallgatásával a beszédfegyelem,
beszédkészség fejlesztése, az egymástól való tanulás és a kooperáció megalapozása.
 Érkezés, távozás esetén személyre szóló, szemkontaktus alapú üdvözléssel közösségi
nevelés.
3. Kognitív kompetenciák:
 Beszédtartalom gazdagítása a szókincsbővítéssel, a kifejezőkészség és szövegalkotás
fejlesztésével a beszédkedv és beszédindíték ösztönzése által.
 A beszédértés fejlesztése:
 Hangok szintjén: hallás, fonémahallás fejlesztése által
 Szavak szintjén: mozgás és beszéd integrációjával, képzetalakítással
 Szófajok megismertetésével a mondatalkotás, és a kontextusos beszéd
kialakulásának segítése
 Mondat szintjén: önálló mondatalkotással és a szerialitás kialakításával
4. Speciális kompetenciák:
 Tehetséggondozás az egyéni adottságok, érési ütem, sajátosságok és szükségletek
figyelembevételével, az egyénre szabott önkifejezési formák lehetőségének
biztosításával, az aktivitásra és belső motivációra alapozott differenciált fejlesztéssel.

11. 3. Hátrányos helyzetű és SNI gyermekekre vonatkozó
anyanyelvi nevelés feladatai
 A beszédkedv erősítése, a beszédészlelés, beszédértés fejlesztésével,
a metakommunikációs jelrendszer segítségével és személyes mintaadással
 Intim beszédhelyzetek biztosításával a biztonságérzet növelése, az egyéni
megnyilvánulások segítése
Tartalmak:
 A család nyelvi kultúrájának megismerése
 Az egészséges életmód tevékenységei
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Az érzelmi nevelés és a szocializáció helyzetei
Az érzelmi fejlesztés tevékenységei
Játék adta lehetőségek
Ének-zene és egyéb zenei tevékenységek
Vizuális tevékenységek
megismeréséhez kapcsolódó tartalmak, helyzetek és módszerek
Munka jellegű tevékenységek
Irodalmi tevékenységekhez kapcsolódó tartalmak és módszerek
Anyanyelvi fejlesztő játékok
Drámapedagógia

Pedagógus attitűd:
 Reális, a szituációnak megfelelő, világos, egyértelmű megfogalmazás
 Igényes nyelvhelyességű és személyragozású beszéd minden szöveghelyzetben
 Változatos hangzással, hibátlan hangképzéssel, a szituációhoz alkalmazkodó
hangerővel
 Tapintatos, a gyermek, a szülő szükségleteire, érzelmeire figyelő kommunikáció
 Jusson kifejezésre érzelmi magatartása a beszédtémával kapcsolatban
 Személyes minta és példaadása:
 pozitív visszajelzés, a dicséret érintéssel kísért megerősítése
 az aktív szókincs gyarapodásának segítése az egész nap folyamán
 beszédhelyzetek alakítása és a kapcsolatteremtés segítése
 konfliktushelyzetek tényként történő értelmezésével a helyzethez adekvát
viselkedés- minta, beszédfordulat megismertetése
 nem verbális kommunikáció alkalmazása
 a tegezés támogatása, amíg a gyermek érésénél fogva át nem vált magázásra
Kerülendő:
 A szleng, trágár beszéd, gügyögés
 A szándékkal ellentétes nyelvi megfogalmazás
 Magázás
 Folyamatos utasítás, felszólítás
 Emelt hangú és távolságtartó beszéd stílus

12. ÉRTELMI NEVELÉS ÉS FEJLESZTÉS
Valósuljon meg a gyermek egyéni kíváncsiságára és érdeklődésére alapozva olyan
személyiségfejlesztés, amely élmények, tapasztalatok és tevékenységek által fejleszti
a megismerési folyamatokat (érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, figyelem)
a gondolkodási műveleteket és a kreativitást, hogy a gyermek eljusson a szemléletes-cselekvő
szintről a szemléletes képszerű gondolkodási szinten át a problémamegoldó gondolkodásig,
és az így szerzett tudást képes megváltozott körülmények között is alkalmazni.
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Az értelmi nevelés további feladata: a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben
és élethelyzetekben való gyakorlása. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet
és a kreativitás fejlődését elősegítő, ösztönző környezet biztosítása.
(A gyakorlati alkalmazáshoz a TÁMOP 3.1.4 intézmény innováció keretében elkészített
„Agykontroll” című módszertani segédanyag minden csoport rendelkezésére áll.)

12. 1. Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
1. Személyes kompetenciák:
 Reális önértékelés alakítása a sikerélmény, a pozitív megerősítés által, önfegyelem,
a másság elfogadásának és kooperációs képességének fejlesztése.
 Intellektuális érzelmek fejlesztése a tudás örömének átélésével az önértékelés
és tudatos feladatvállalás-, és végzés fejlesztése.
2. Szociális kompetenciák:
 Szokások, magatartásminták, kötődések, beállítódások, az utánzás, mintakövetés
lehetőségének biztosításával, feladattudat, feladattartás fejlesztése.
3. Kognitív kompetenciák:
 A kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy kreativitás felkeltése az élmények, lehetőségek
biztosításával, érzékelés, észlelés, fejlesztésével az új ismeretek megszerzési
képességének megalapozása.
 Egyéni élmények tapasztalatok és tevékenységek, biztosításával, megváltozott
körülmények között is alkalmazható tudásátadás megvalósítása.
 Készségek, képességek, problémamegoldó képességek alakítása a megismerési
folyamatok fejlesztésével, tapasztalatok tevékenységek által a tanulási képességek
megalapozásával az egészéleten át tartó tanulás lehetőségének megteremtése.
4. Speciális kompetenciák:
 Az egyéni adottságok, érési ütem, sajátosságok és szükségletek figyelembevételével,
az egyénre szabott tevékenységek lehetőségének biztosításával, az aktivitásra és belső
motivációra alapozott differenciált fejlesztésével a tehetséggondozás megvalósítása.
5. Nyelvi-kommunikációs kompetenciák:
 Artikulációs készség fejlesztése.
 Az általános szókincs, a relációs szókincs bővülésével a passzív szókincs
aktivizálásának segítése.
 Szófajok megismertetésével a mondatalkotás, és a kontextusos beszéd kialakulásának
segítése.
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 Analízis – szintézis – általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás műveleteinek
szóbeli megfogalmazására törekvés.
 Ok-okozati összefüggések, elemi következtetések, ítéletek szóbeli megfogalmazása.
 A logikus és elvont gondolkodás szóbeli leképezése.
 A beszédstílus folyamatos alakítása személyes mintaadással.
 Az iskolai szövegértés képességének megalapozása.

12. 2. Hátrányos helyzetű és SNI gyermekekre értelmi nevelés feladatai
A meglévő képességekre. Készségekre alapozva a működő tudástartalmak alkalmazásával,
aktivizálásával és fejlesztésével a szűkebb és tágabb környezet minél sokrétűbb
megismerésével a biztonságérzet kialakítása.
Tartalmak realizálódnak:
 Egészséges életmódra nevelésben
 Az érzelmi nevelés és szocializációban
 A nyelvi kommunikációs nevelésben
 A játékban
 A megismerésben
 A mese-versben
 Az ének-zene énekes játék, táncban
 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunkázásban
 A mozgásban
 A munkában
 A tanulásban
 Egyéb spontán tevékenységben
Pedagógus attitűd:
Az életkori sajátosságok és egyéni érési ütem figyelembevételével az önmagához mért
optimális fejlődés biztosítása. Az élmények, tapasztaltok feltételek biztosításával azok
kibontakoztatásának, továbbfejlődésének segítése. A gyermek belső késztetésére, természetes
kíváncsiságára aktivitására épített tudatosan tervezett, szervezett fejlesztés. A gyermek által
játékként spontán tanulási folyamatként megélt személyiségfejlesztés egyéni és kiscsoportos
tevékenység formákban. Ösztönzés, együttműködés.
Próbálkozás, hibajavítás lehetőségének biztosításával kreativitás problémamegoldó
képesség fejlesztése, sikerélményhez juttatása. A kivárás a türelem, a rávezetés segítségadás,
pozitív megerősítés alkalmazásával a kudarctűrő képesség fejlesztése. Pozitív megerősítéssel
önbizalom növelése, önállóság segítése. Döntésképesség erősítése. A siker egyéniés közösségi szintű átélésével a kooperatív tanulás kialakulásának segítése.
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13. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGEI, FORMÁI
ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA
Játék
1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad
játékfolyamat - a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból
és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék
kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő,
élményt adó tevékenységgé.
2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő
és az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd
amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé,
kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé
a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását
segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus
feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési
lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus
játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.

13. 1. A játék és tanulás értelmezése
A spontán és aktív felfedező játékot öröm, jókedv és izgalom kíséri. Az önmagában is
élményt jelentő játék alapozza meg a hatékony tanulást. A játék a mozgást, az egész
személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé kell, hogy váljon.
A program teljes egészében a játéktevékenység köreire épül megkülönböztetve a szabad
játék tevékenységeit, és az óvónő által felajánlott tevékenységeket, melyek a szervezettebb
játékos tanulást jelentik, és tervszerűen előkészítettek és felajánlottak. Feladatunk a szabad
játék tiszteletben tartása. Az óvodában kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.
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Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül gyakorolják a nyelvet, a gondolkodást,
a másokkal való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó
magatartásmódokat, a felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket. A szabad játék
idején a tevékenységközpontokat ötletük megvalósítása érdekében - ésszerű korlátozással átrendezhetik.
Az óvónők feladata, hogy a játéknak mindenkor teremtsék meg a legoptimálisabb
feltételeit. Tapasztalataink szerint is a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé,
nyitottá és probléma érzékennyé a gyermekeket, mikor saját élményként élik meg egy – egy
helyzet megoldását.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, az indirekt reakcióival éri el.
A jövő, az egyre halmozódó információk tömege megkívánja, hogy a gyermekek a tanulás
során a legfontosabb képességeket birtokolják. Programunk minden gyermekben akár
tehetséges, vagy lassan haladó típus, megalapozza azokat a képességeket, melyek alapján
örömet jelent számára a későbbi tanulás és önfejlesztés.
Az óvónő feladatai:
 Olyan játékos helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a tevékenység
vagy összefüggő tevékenységsor mind a gyermekek egyéniségének, mind pedig
fejlettségi szintjüknek megfelelően kösse le érdeklődésüket, és aktív szellemi-testi
energiáikat.
 Differenciálás 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 óvónő cselekedtető és gondolkodtató
tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését,
kíváncsiságát, erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit.

13. 2. A játék feltételei
Ahhoz, hogy a gyermek játéka kibontakozhasson, elsősorban az alapfeltételeket kell
biztosítanunk: megfelelő légkört, helyet, időt és játékeszközöket.
A megfelelő légkör:
A gyerekek kiegyensúlyozottságához, közösségi életük fejlődéséhez szükséges nyugodt
légkör a játékra közvetlenül hatással van, ezért szükséges az együttélés alapvető szabályainak,
szokásainak kialakítása, valamint a természetes, hiteles, érzelem gazdag óvodapedagógusi
magatartás.
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 Segítjük a gyermekeket abban, hogy a különböző élethelyzetekben
és tevékenységekben növekedjen önállóságuk, mert ez feltétele annak, hogy a játékban
is önállóak legyenek.
 Arra törekszünk, hogy a gyerekek az óvodába érkezéstől a hazamenetelig sokféle
játékot indíthassanak el és szervezhessenek önállóan.
 A gyermekek tapasztalatainak gazdagításával, a játékkedv fokozásával,
az együttjátszás igényének felébresztésével serkentjük a közös játék kibontakozását
és fejlődését.
 Pozitívan, értékelő szemlélettel fordulunk a gyermekek játékötletei felé, segítjük azok
megvalósítását.
A megfelelő hely:
A megfelelő hely biztosítása a csoportszobában és az udvaron egyaránt fontos. A gyerekek
szabad mozgása, a játék térbeni kibontakozása, az egymás mellett játszó csoportok
és az egyedül játszó gyerekek, valamint a különböző jellegű játékok számára kialakítjuk
a legmegfelelőbb helyet.
 Szükség szerint a gyerekek segítségével állandó és ideiglenes játszóhelyeket alakítunk
ki például barkácsoláshoz, dramatizáláshoz, festéshez, mintázáshoz.
 Külön helyet, teret teremtünk a nagyobb mozgást igénylő játékokhoz (dömperezés,
húzogatás, tologatás stb.).
 Lehetőséget biztosítunk kisebb szőnyegeken az építéshez, konstruáláshoz,
kuckózáshoz.
 Az udvaron is biztosítjuk a széleskörű játéktevékenységekhez szükséges helyet.
A játékidő:
Az elmélyült játék kialakulásához a minél hosszabb, megszakítás nélküli idő biztosítása
elengedhetetlen követelmény.
 A reggeli gyülekezéskor különféle asztali játékok felkínálásával biztosítjuk az igazi
játékidőt.
 Egyszerű, rövid játékok kezdeményezésével igyekszünk minden várakozási időt
kiiktatni a csoport életéből.
 Az udvaron, a szabadban is biztosítjuk az időt a folyamatos játékra.
 Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a kedvelt játéktevékenységeket, vagy a már
megkezdett játékot a gyerekek több napon keresztül is játszhassák.
A játékeszközök:
Olyan játékszereket adunk a gyermekeknek, amelyek az elmélyült játék kialakulását
segítik, és fejlesztő hatását kiváltják.
 A gyerekek számára az életkoruknak megfelelő játékeszközöket biztosítjuk.
 Lehetővé tesszük, hogy a gyerekek bevonják a környezetükben levő tárgyakat is
a játékba.
 Az udvaron is sokszínű játékeszközöket biztosítunk.
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A játékszerekkel szemben támasztott legfontosabb követelmények:
 Legyenek esztétikusak, tartósak, tisztíthatóak, bevizsgáltak, színben, méretben
feleljenek meg a gyermek igényeinek, keltsék fel a gyermek érdeklődését.
 Legyenek építőelemek, összerakható játékok, amelyek kreativitásra késztetnek.
 A szerepjátékokhoz is legyenek megfelelő játékszerek, de arra is lehetőséget adunk,
hogy a gyermekek jöjjenek rá a tárgy hiányára, kerüljenek szembe azzal
a problémával, miként lehet azt előteremteni.
 Legyenek bábok, amelyek a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően sok
örömet szerezhetnek és pedagógiailag különösen értékes játékot motiválhatnak.
 Legyen a falon tükör, amelyben a gyerekek tetőtől talpig láthatják magukat.

13. 3. A játékfajták
A gyakorlójáték:
A gyakorlójáték elsősorban a bölcsődés korra jellemző, de nagyon gyakori kisóvodás
korban, sőt, még a nagyobbaknál is gyakran észleljük a konstrukciós vagy szerepjáték
részmozzanataként. A gyakorlójáték során a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker,
ismétlésre készteti a gyermekeket, és ezek az újraismétlések nagy örömöt jelentenek számára.
A gyakorlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális.
Mozgásos gyakorlójáték, amikor a gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában
ismételgeti pl.: felmászik-lemászik, bebújik-kibújik stb.
Manipulációs gyakorlójáték az a tevékenység, mikor a gyermekek építőelemeket
rakosgatnak egymásra, egymás mellé, autót húzogatnak, tépnek, homokot öntözgetnek,
kevergetnek, firkálnak, sarat vagy agyagot gyurkálnak stb.
Verbális gyakorlójáték, amikor egy-egy szótagot, szót, dallamot, mondókát, verstöredéket,
dalrészletet, felnőttől átvett szófordulatokat ritmikusan ismételgetnek. Nagy örömet találnak
a „halandzsa” szövegek kitalálásában is.
Cél:
A gyerekek gyakorlójátéka fejlődjön szimbolikus játékká.
Feladat:
 Biztosítjuk a mozgásteret, játékszereket, eszközöket, anyagokat, amelyek alkalmasak
a gyerekek manipulációs vágyának kielégítésére.
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 Érdeklődésünkkel, dicséretünkkel ösztönözzük a gyerekeket az újabb és újabb
gyakorlójátékra.
 Figyelünk arra, hogy egy-egy gyerek hosszú időszakon át tartó gyakorlójátékánál
milyen részfunkciók fejlődési lemaradása jelent problémát.
Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Ebben a korban a legjellemzőbb a gyakorlójáték. Legyenek ebben a korban a gyerekek
képesek rakosgatni, tologatni, magvakat rakosgatni, különböző méretű edényekkel homokot,
vizet töltögetni, nyirkálni, tépni, gyúrni stb.
A fejlődés folyamata:
 Mozgás közben megismertetjük a gyerekeket saját testükkel, testi képességeikkel,
gyakori, ismétlődő mozgásokat mutatunk nekik.
 Mozgás közben játékosan megnevezzük a testrészeket, tárgyak segítségével
gyakoroljuk az adott tárgyhoz viszonyított testhelyzeteket.
 Alapanyagokat, eszközöket biztosítunk a gyerekek manipulációs játékához
(játékeszközök, homok, papírok, rajzeszközök, magvak, kavicsok, föld stb.).
 Megismertetjük a gyerekeket az őket körülvevő világgal, annak tárgyaival, a különféle
anyagok tulajdonságaival (felület, szín, forma, nagyság, szilárdság, mennyiség stb.).
 Változatos tevékenységek biztosításával segítjük a gyerekek szem-kéz
koordinációjának, finommotorikájának fejlődését (tépés, öntögetés, egymásra
rakosgatás stb.).
 Mondókák, kiszámolók, versek, dalok megtanításával, anyanyelvi játékok játszásával
megteremtjük a verbális gyakorlójáték alapjait.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:
A gyakorlójáték minden életkorban megtalálható bizonyos szinten (pl.: új játék tanulásánál
vagy pihenésképpen játszhatják), azonban 6-7 éves korban tartósan csak akkor jelentkezik,
ha a gyermek fejlődésében lemaradt, képességei fejletlenek, tapasztalatai, élményei
szegényesek.

Építő-konstruáló játék:
Az építő-konstrukciós játék lényege maga a konstruálás. E tevékenység közben
a gyermekek különböző játékszerekből összeraknak, létrehoznak valamit.
Cél:
A gyerekek megfigyelőképességének, emlékezetének, képzeletének, problémamegoldó
képességének, esztétikai érzékének, manualitásának, kreativitásának fejlesztése.
Feladat:
 Nyugalmas körülményeket, változatos és megfelelő minőségű eszközöket biztosítjuk
a játéktevékenységhez, figyelembe véve a csoportösszetételt és a gyerekek egyéni
sajátosságait.
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 Segítünk a gyerekeknek megtalálni a nekik legmegfelelőbb építő és konstrukciós
elemeket, hozzásegítjük őket az elmélyült játékhoz.
 Engedjük a bútorok szabad mozgatását, esetleg felfordítását és arra ösztönözzük
a gyermekeket, hogy a bútorok felhasználásával különböző tárgyakat, eszközöket
építhessenek (pl.: vonat, busz, ház stb.).
 Biztosítjuk a lehetőséget alkotóvágyuk kielégítésére, törekszünk arra, hogy
alkotásaikat továbbfejleszthessék, kiegészíthessék.
Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Rendelkezzenek tapasztalattal egyszerű építőjátékok, homokozó játékok használatáról.
Legyen igényük és kedvük egyszerű elemekből egyszerű konstrukciók létrehozására.
Alkalmazzák bátran a konstrukciós eszközöket.
Találják meg a nekik legmegfelelőbb konstrukciós elemeket és legyenek képesek ezekkel
elmélyülten játszani.
Érdeklődjenek a konstrukciós eszközök, anyagok iránt, tanulják meg azokat használni,
kezelni.
A fejlődés folyamata:
 Megmutatjuk a különböző eszközök és elemek használatát.
 Megtanítjuk a gyerekeket a konstrukciós eszközök használatára, az anyagok
kezelésére.
 Az építés, az összerakás technikáját mindig megmutatjuk a gyerekeknek, ha technikai
nehézségbe ütköznek, segítünk nekik.
 Ötleteket adunk további konstruáló tevékenységekhez.
 Mindig megnevezzük a konstruáló tevékenység során a téri helyzeteket, formákat,
színeket, anyagokat, így a gyerekek spontán megtanulják és alkalmazzák ezeket.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:
Konstruáló, építő játékelemekből játékszereket is tudnak készíteni. Előre meg tudják
tervezni az elkészítendő tárgyat, eszközt és szét tudják osztani a feladatokat. Nem állnak meg
csupán az építőelemek alkalmazásánál, hanem minden elérhető és begyűjthető anyagot
felhasználnak elképzeléseik megvalósításához.
A legkülönbözőbb ötletek segítségével hozzák létre „alkotásaikat”. Igényesek
alkotásaikkal szemben. Bonyolult alkotásokat hoznak létre, a választott vagy elképzelt
modellt egyre pontosabban akarják megközelíteni. A bonyolult játékelemeket biztosabban
kezelik. Képesek különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására is.

Barkácsolás:
A barkácsolás az óvodában játékeszköz konstruálását, egyszerűbb ajándéktárgyak vagy
dekoráció készítését, sérült játékok javítását vagy önmagáért a műveletért folytatott fúrást,
faragást, szerelést, szegelést stb. jelent. Az óvodások spontán barkácsolását a szerepjáték
motiválja.
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Cél:
Segítsük elő azt, hogy a barkácsolás a szimbolikus játék és a bábozás természetes eszköze
legyen. A gyerekek játszhassanak az elkészített eszközökkel, legyen azoknak funkciójuk.
Feladat:
 Kialakítjuk a gyerekekben az igényt, hogy alkalomadtán maguk készítsék el a játékhoz
szükséges eszközöket.
 Megteremtjük a feltételeket, hogy a gyerekek a játékidőben bármikor
barkácsolhassanak.
 Olyan anyagokat bocsátunk a gyerekek rendelkezésére, amelyeket könnyen, egyszerű
eszközökkel megmunkálhatnak.
 Gondoskodunk a helyszínről, az anyagról és a balesetmentes, gyerekeknek megfelelő
szerszámokról.
 Olyan sarkot vagy polcot alakítunk ki, ahol az anyagok és a szerszámok áttekinthetőek
és könnyen elérhetőek.
 Megtanítjuk a gyerekeknek az egyszerűbb szerszámok használatát.
 Teret engedünk minden önálló tevékenykedőnek, dicsérjük a használható ötleteket.
 A megfelelő feladat adásával segítjük a gyerekeket sikerélményhez jutni.
Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Tudjanak a gyerekek az óvodapedagógus segítségével kevésbé munkaigényes, kiegészítő
játékszereket készíteni. Kísérjék figyelemmel az elromlott játékok javítását, figyeljék
érdeklődéssel az ezt kísérő pedagógusi magyarázatot.
A fejlődés folyamata:
 A játékok megjavításában már engedjük, hogy a 4-5 évesek részt vegyenek.
 A gyerekekkel együtt olyan anyagokat gyűjtünk, amelyeket önállóan meg tudnak
munkálni.
 Előnyben részesítjük az újrahasznosítható anyagokat.
 Bemutatjuk és megnevezzük a különböző anyagokat, a szerszámok használatát,
az egyszerűbb technikai fogásokat.
 A barkácsolás közben csak annyi segítséget adunk, amennyit a gyerekek igényelnek.
 Figyelemmel kísérjük a gyerekek tevékenységeit, és újabb technikákkal, ötletekkel,
kérdésekkel szoktatjuk a gyerekeket játékaik kiegészítésére, új elképzeléseik
kivitelezésére.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
A gyerekek barkács tevékenysége a szerepjáték, a bábozás természetes eszköze,
alkotórésze. A gyerekek egy-egy esetben maguk kezdeményeznek a maguk által választott
módon és eszközökkel. A létrehozott eszközt felhasználják a játékban, dramatizálásban.
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Szimbolikus játék:
A szimbolikus játékok a gyermekben kialakuló belső reprezentációkat, a részfunkciókban
elsajátított konkrét mozgásos, képi és szimbolikus elemek egyedi kombinációit jelenítik meg.
A szerepjátékban a gyermekek mindig valamilyen szerepet vállalnak. Ez az óvodáskor
legkedveltebb, legjellemzőbb játékformája.
Cél:
A gyermeki szerepjátékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel,
a fogalomalkotás segítésével, a beszéd prozódiai elemeinek gazdagításával.
Beszédalkalmakkal az új szavak, szófajok, különböző igeidők, módok, ragozás
tanulásának, fogalmak megértésének, a magyaros mondatalkotás, kontextusos beszéd, szóbeli
kapcsolatteremtés kialakulásának segítése.
Minden gyermek szimbolikus játéka egyéni képességeinek legfejlettebb szintjén
bontakozzon ki.
Feladat:
 Tiszteletben tartjuk a gyerekek szimbolikus játékát, nem mi, óvodapedagógusok,
irányítjuk azt, nem szakítjuk félbe, nem javítjuk ki a tevékenységet, a konfliktusok
megoldásában is csak szükség esetén veszünk részt.
 Biztosítjuk a megfelelő feltételeket, eszközöket, helyet, valamint a gyerekekkel együtt
alakítjuk át a játékhoz szükséges teret.
Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Sajátítsák el és tartsák be a játékszerekkel és az együttjátszással kapcsolatos elemi
szabályokat. Játsszanak szívesen egyedül, egymás mellett vagy két-három gyerekből álló
csoportban. Játékukhoz önállóan keressék meg az eszközöket, vigyázzanak azokra. Legyenek
képesek olyan szerepjátékok kezdeményezésére és eljátszására, amelyek egyszerű
cselekvéseket és kapcsolatokat tartalmaznak.
A fejlődés folyamata:
 Színes, gazdag, társakkal közös élményeket, játékokat biztosítunk a gyerekek számára,
melyek szimbolikus játékaik igényes forrásai lehetnek.
 Közösen állítjuk fel a szabályokat a játék közben.
 Segítjük a gyerekek szabad választásának, önállóságának érvényesülését a játék
megszervezésében, a téma megválasztásában, szerepek kiosztásában, a szereplők
közötti viszonyok életre keltésében.
 Törekszünk arra, hogy a gyerekek változatos szerepekben vegyenek részt a játékban.
 Felhívjuk a figyelmet a kisebbnek tűnő szerepek érdekességére.
 A félénk, bátortalan, passzív, vagy a csoportba újonnan érkezőknek segítünk
bekapcsolódni a játékba.
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 Óvodapedagógusi példamutatással segítjük elő a gyerekek érzékenyebbé válását
társaik érzelmeire, elgondolásaik megértésére, elfogadására.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:
A gyerekek megértik és elfogadják társaik elgondolásait, alkalmazkodnak a játék
szabályaihoz. Vállalják a számukra kevésbé érdekes szerepeket is. Tudnak játékot irányítani,
játszótársaikhoz alkalmazkodni. Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben
tapasztalataik, érdeklődésük alapján ábrázolhatják a felnőttek tevékenységeit és különböző
kapcsolatait. Önállóan képesek előre megtervezni a közös játékot, kiválasztani a szerepeket,
eszközöket.

Szabályjáték:
Meghatározott szabályok szerint zajlik. Ezek a szabályok határozzák meg a játék
megkezdésének módját, menetét, befejezését, egy-egy szakaszának lezárását. A szabályjáték
lehet mozgásos és értelemfejlesztő.
Mozgásos szabályjáték: testnevelési játékok, dalos népi játékok: fogócskák, bújócskák,
körjátékok, szembekötősdi, labdajátékok stb.
Értelemfejlesztő szabályjáték: társasjáték, dominók, kártyajátékok, logikai játékok,
barkochba játékok, nyelvi játékok stb..
Cél:
A gyerekek tartsák be az adott játék szabályait, viselkedjenek annak megfelelően.
Figyeljenek és hallgassanak a játékvezetőre, tartsák be az utasításait. Az előre meghatározott
formában segítsenek egymásnak a játék során. Küzdjenek a győzelemért.
Feladat:
 Mi, óvodapedagógusok, irányítjuk a szabályjátékokat.
 Megismertetjük a gyerekeket a szabálybetartás elemeivel és emlékeztetjük őket
a szabályok betartására.
 A gyerekek kívánságainak, fejlettségének, a csoport létszámának, a helyi
adottságoknak, a játék előzményeinek figyelembe vételével választjuk ki
a szabályjátékot.
 Engedjük az egészséges versengést a gyerekek játékában.
 Nagy toleranciával kezeljük a vesztés során keletkező negatív, frusztrációs érzelmeket,
beszélgetésekkel, példamutatással segítjük a gyerekek egymás iránti toleranciáját,
egymáshoz való alkalmazkodását.
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Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Fogadják szívesen azokat a szabályjátékokat, amelyek szabályai egyszerűek, tartalmilag
a gyerekekhez közel állnak, nincs különösebb kötöttség és nem szükséges hozzá az egész
csoporttal való együttműködés (pl.: körjáték).
A fejlődés folyamata:
 3-4 éves korban a gyerekek mozgásszükségletét kielégítő, egyszerű szabályokat
tartalmazó játékokat játszanak.
 4-5 éves korban már olyan játékokat mutatunk a gyerekeknek, amelyek megkívánják,
hogy a győzelem elérése érdekében a gyerekek egyéni kívánságaikat egyeztessék
társaik érdekeivel és közösen vigyázzanak a szabályok betartására.
 5-6-7 évesen olyan szabályjátékokat játszunk, amelyek nagyobb ügyességet vagy
szellemi erőfeszítést igényelnek.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:
Bonyolultabb szabályjátékok gyakorlására és megtanulására is képesek, nagy kedvvel
játsszák ezeket, egymást a szabályok betartására figyelmeztetik.
Bábozás:
A gyerekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, ezáltal feleleveníti tapasztalatait,
elképzeléseit, esztétikai, szociális élményeit. A bábjátékban a gyerekek közvetlenül
nyilvánulnak meg, játéktevékenységük a környezethez való viszonyukat, az átélt cselekvés
vagy történés általuk felfogott tartalmát tükrözi.
Cél:
A gyerekek három alapvető forrásból kapjanak bábjátékkal kapcsolatos élményeket:
 az óvodapedagógus bábjátékából, amelyben, mint nézők vesznek részt;
 a saját bábjátékukból, amelyben a pedagógus segítőként vesz részt;
 saját bábkészítő tevékenységükből és az elkészült bábokkal történő önálló játékból.
Feladat:
 Változatos, színes, érdeklődést felkeltő bábjátékkal adunk élményt a gyerekeknek.
 A gyerekek által kedvelt meséknek, történeteknek megfelelően választjuk ki
a bábokat.
 Esztétikus vizuális és verbális élményt nyújtunk a gyerekeknek a bábozással.
Az óvodába lépéskor elvárható fejlettség:
Érdeklődjenek a csoportszobában megtalálható, a mindennapi foglalkozások
résztvevőjeként szereplő bábok mozgása, mozgatása iránt. Pedagógusi segítséggel ők is
használják és mozgassák ezeket. Legyenek képesek az otthonról hozott plüssfigurákat bábként
felhasználni.
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A fejlődés folyamata:
 Lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára is a bábjáték során látottak eljátszására.
 Játékidőben paravánnal vagy a nélkül is alkalmat adunk a gyerekeknek, hogy kedvelt
bábjaikkal játszhassanak.
 Egyszerű játékokkal hívjuk fel a gyerekek figyelmét a bábokra, kezükbe adjuk őket,
megtanítjuk a mozgatásukra, buzdítjuk a gyerekeket a bábjátékra.
 Közösen is készítünk sík-és egyszerű bábokat fakanálból, termésekből, vagy más
anyagokból.
 A gyerekek által készített bábokat is bevonjuk a bábelőadásokba.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:
A bábjátékhoz szükséges eszközök készítése a gyerekek szívesen végzett tevékenysége.
Képesek bábozás közben társaikra is figyelni, élményeiket, tapasztalataikat feleleveníteni,
a megfelelő hangokat utánozni, érzelmeket kifejezni.

Játéktevékenység a tanulás szempontjából
Szabad játékban tanulás, játékban tanulás (spontán, tervszerűen előkészített
és felajánlott).
Mindkettő ugyanazon tevékenységrendszerben folyik, az óvónő és a gyermekek részvételét
illetően teszünk csak különbséget.
Az óvónő által felajánlott tevékenységek formái:
 Választható tevékenységek
 Kötelezően választható, felajánlott tevékenységek
 Kötelező tevékenységek
Kompenzáció és munkaformák, melyek egy időben, és többféle variációban is
alkalmazhatók:
 Egyéni munkaforma
 Mikrocsoportos / kooperatív tanulási munkaforma
 Együttes nagycsoportban folyó munkaforma
Az óvónő a helyzeteket és a feltételeket előre meg tudja tervezni, és át tudja gondolni.
A differenciálás minden helyzetben érvényesítendő
A tanulás = problémamegoldás, amely: aktivizál, önállóságot feltételez, élethelyzet,
sokféle út közül lehet választani, próbálkozás, önálló megoldások stratégiája, hajlékony
gondolkodás mely ötletes, eredeti és játékos.
Fontos eleme az óvodapedagógusok tevékenységének a tanulás tanítása.
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Az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés a szabad játékban az anyanyelvi nevelés
szempontjából:
A csoport elfogadott „etikai kódexének” nyelvi megfogalmazása, különös tekintettel
a konfliktuskezelés, az asszertív (tud nemet mondani, saját érdekeit képviselni, mások
agresszióját, például a csúfolódást, verekedést megfelelően kezelni) kommunikációs stílus
nyelvi formáinak gazdagítása.
A gyermeki kommunikáció fejlettsége és a társas kapcsolatok, pozíciók közötti
összefüggések megfigyelése a játékban. A vezető egyéniségek kommunikációs stílusának
megfigyelése, a gátlásos gyermek oldása pl. ölbeli játékokkal.
A HH, HHH gyermekekre fordított kettős figyelem, a beilleszkedés támogatása a játékban,
minél több spontán párbeszédes helyzet és célzott, tervszerű anyanyelvi fejlesztés.
Hiteles kommunikáció, érvek a szülőknek a szabad játék fontosságáról.
Tudatosan megengedő, támogató biztonságot adó jelenléttel, boldog atmoszféra
teremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak indirekt képviseletével a beszédkedv,
a közlésvágy motiválása.
Érdeklődés, komoly figyelem kifejezése a gyermeki közlések iránt, készséges válaszok
a kérdésekre, gyermeki üzenetek dekódolása, metakommunikációs jelzések küldése,
játszótársként nyelvi kifejezésminták adása.

14. A MUNKA HELYE A PROGRAMUNKBAN
A munka a tapasztalatszerzés, az együttműködés képességének, a céltudatosságnak,
az önállóságnak és az önfegyelemnek az alakítója, ugyanakkor, fejleszti a gyermekek mozgás
és kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeretet közvetít és szocializál.
Az óvodai munka a szervezett tanulás előfutára, amelyben a teljesítmény szerepe
meghatározó. Az addig vezető út pontos szabályait be kell tartani az eredmény érdekében,
nem lehet abbahagyni félúton, mert akkor nem jön létre a produktum.
A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek és tulajdonságok (pl: kitartás, önállóság, felelősség,
céltudatosság) alakításának fontos lehetősége.
A klasszikus munkafajták közül gyakorlatunkban:
 Az önkiszolgás és a felelősök tevékenysége kötelező.
 Az alkalomszerű munkákat a gyerekek általában önként és szívesen vállalják.
Pedagógiai szempontból az önkiszolgáló munka gyermekeink preferált tevékenysége,
mivel a szokások hosszú folyamatban, sokszori, hasonló körülmények közötti gyakorlással
szilárdulnak meg.
A hagyományos naposi munkát célszerűen más tartalommal töltünk meg, pl. egy-egy
tevékenységközpont napi gyakorisággal történő takarításával és rendben tartásával,
szobanövények, állatok ápolásával és gondozásával, stb.
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A belső és külső környezetben végzendő munkák feltételeinek megteremtése az óvónő
feladata.
Önkiszolgálás:
A gyermek a saját személyével, kapcsolatos feladatokkal a felnőtt segítségével
ismerkednek meg (testápolás, öltözködés, kulturált étkezési szokások kialakítása).
Ezekről a feladatokról, az egészséges életmódra nevelés fejezetben részletesen kitérünk.
Naposi munka:
A naposi munkát a gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be és fokozatosan bővítjük.
Az önkiszolgálással kapcsolatos feladatok begyakorlása után válik egyre tudatosabbá
és örömtelibb tevékenységgé.
Megbízatások és alkalomszerű munka:
Az alkalmi megbízatások a nap folyamán gyakori elemei a gyermekek tevékenységének.
Meghatározó a gyermekek fejlettsége a feladatok adásánál.
Megbízatások lehetőségei – kisebbek segítése, napos jelek, mozgatható naptár cserélése,
a mosdó, fogmosó eszközök tisztaságának ellenőrzése, a csoportszoba rendjének, játékok
esztétikus elhelyezésének ellenőrzése, ajándékkészítés, stb.
További tevékenységek, feladatok:
Teremrendezés: – székek, asztalok áthelyezése.
Mozgáskoordináció, az izmok erősítése, önállóság alakítása, alkalmazkodó készség
fejlesztése
Asztalterítés:
Gondoskodás társainkról, önmagunkról, emlékezőkészség fejlesztése, esztétikai érzék
fejlesztése
Söprögetés:
A csukló edzése, mozgáskoordináció, igény kialakítása a tisztaságra, gondoskodás
a környezetről
Kis szőnyegek ki és felfektetése:
Mozgáskoordináció, az izmok erősítése, egy munkatér kialakítása a földön, a saját tér
érzékelése, egymás tevékenységének tiszteletben tartása
A szobanövények és akvárium gondozása:
Szépérzék kialakítása, növények és állatok iránti érdeklődés felkeltése, a természet,
az élőlények tiszteletére nevelés
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15. VERSELÉS – MESÉLÉS
1.A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek
hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal,
a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét
formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt
a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő
viselkedésformákat.
3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást
kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló,
a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal
ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított
megismerési törekvésekre.
4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában
eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék,
népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét
feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek
egyaránt helye van.
Az irodalmi nevelés szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez, az énekes
és mozgásos játékokhoz. Az egész óvodai nevelésünket áthatja az anyanyelvi nevelés, hiszen
elsődleges szempontunk, hogy a gyermekeket megtanítsuk a tiszta beszédre, a helyes
önkifejezés formáira. Az óvodáskorú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok a vers
és a mese.
A népi mondókák és a népmesék az anyanyelv sajátos ritmusát, dallamát, hangzásvilágát,
nyelvünk legbensőbb törvényeinek megfelelő formában közvetítik.
A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi
fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés.
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A klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása mellett a csoportösszetétel figyelembe
vételével, a mese, vers anyag megválasztásával a multi és interkulturális nevelést valósítjuk
meg.
Ezért lényeges, hogy csak nyelvileg tiszta és esztétikus mesét, verset halljanak
a gyermekek, hiszen ez által követhetik a helyes példát.
A verselés és a mesélés élmény a kisgyermek számára. A mese különösen alkalmas
az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. Kezdetben a gyermek
még csak befogadó, az óvónő az előadó. Irodalmi nevelésről csak akkor beszélhetünk,
ha a gyermek szereti a mesét, verset, örömet okoz neki a hallgatása és mondogatása.
A mese és a vers hallgatása közben a gyermek elképzeli a történéseket, beleéli magát
az egyes szereplők helyzetébe. Képessé válik a belső képteremtésre. Ezzel fejlődik fantáziája,
kifejezőkészsége és gazdagodik szókincse. Erkölcsi, érzelmi, értelmi, esztétikai üzeneteket
közvetítenek a gyermek felé.
Érzelmi biztonság jön létre, mely elengedhetetlen a mesei hangulat megteremtéséhez,
az élmények befogadásához, feldolgozásához. Szorongásoldó hatása a gyermekek
biztonságérzetét növeli.
A gyermeki önkifejezés fejlődését segíti a vers- és a mesealkotás. Például: mesealakok,
szituációk megjelenítése dramatizálással, bábozással, ismert mese befejezése, mozgásos
átváltozás, utánzás, mimetizálás, felnőtt által megkezdett mese befejezése, mese kiegészítés,
átalakítás, fantázia játékok, gyermek meséje egy-egy ismert mesehősről, mese szerkesztése
megadott címről, ismert mese feldolgozása kérdések alapján, képolvasás, közös vagy egyéni
beszélgetés, mesemondás különböző eszközökhöz kapcsolódva ismert mese követésével.
A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálása segíti az önkifejező
képesség fejlődését. Például: mesebefejezés rajzzal, tematikus ábrázolás ismert meséről, saját
mesekönyv, meseillusztráció készítés kedvenc meséhez.
A jó mese olyan kapcsolatokat, helyzeteket mutat fel a gyermek számára, amelyek
megértésére más eszközökkel ebben az életkorban még nincs mód. A mese a legtágabb
értelemben tanít, a népmeséknek erkölcsformáló szerepe van.
Az óvodában a nevelés folyamán az óvodapedagógus feladata az irodalmi művek, értékek
közvetítése a gyermek felé.
Minden nap hallgatnak a gyermekek mesét: egyrészt játékidőben, másrészt a délutáni
pihenés előtt.
A mesei nyelvezet, szófordulatok, bölcsességek mindennapjaink részei, így a gyermekek
napi beszédében is megjelenik, beépül.
A bábjáték didaktikai alkalmazásának alapja az, hogy felkelti az érdeklődést és biztosítja
a gyermekek spontán figyelmét. A vizuális élmény segíti a tartalmi, logikai összefüggések
megértését. Változatossá teszi az alkalmazott módszereket. A mozgó, cselekvő báb már
megjelenésével megragadja és felkelti az érdeklődést. A mese sokoldalú érzékszervi hatást
biztosítva jelenik meg a gyermek előtt. A történés mondanivalóját így jobban megérti, a látott
kapcsolatokat felfedezi, a logikai összefüggések világosabbá válnak. A báb minden esetben
rokonszenves a gyermek számára.
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A bábjáték együttesen és elemeire bontva is (irodalom, mese, vers, zene, képzőművészet,
színjátszás) kiváló lehetőséget biztosít az óvodás korú gyermekek személyiségének
és esztétikai érzelmeinek fejlesztéséhez is.
Feladatunk:
 A gyermekek irodalom iránti érdeklődésének felkeltése.
 A beszédkedv fokozása.
 A gyermekek érzésvilágának gazdagítása.
 Járuljon hozzá az érzelmi biztonság megteremtéséhez.
 A gyerekek pozitív személyiségjegyeinek alakítása, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésének elősegítése.
 Életkoruknak megfelelően tudjanak több mondókát, verset, mesét.
 Várják, igényeljék a mesehallgatást.
 Szívesen bábozzanak, meséljenek, dramatizáljanak.
 Tudjanak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni.
 A helyes viselkedési normák elsajátítása a mese tanulsága segítségével.
1. A fejlesztés tartalma:
 Csoportjainkban a gyermekek számára elérhető helyen találhatók a könyvek, bábok,
valamint azok az eszközök, melyek az irodalmi élmény feldolgozását segítik elő.
 A vers - mese spontán, vagy szervezett formában jelenik meg mindennapjainkban.
 A mese figyelmes végighallgatására fokozatosan szoktatjuk rá a gyermekeket.
 Az elbeszélések hallgatását követően, néhány jelképes kellékkel motiváljuk
a gyermekeket a mesék önálló elmondására, dramatizálásra, bábozásra, új mesék
kitalálására.
 A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad
önkifejezésüket. A dramatikus játék során lehetőséget adunk a társalgási kedv
fokozására, önálló beszédre, különböző mozgásokra.
 A szerepvállalásnál segítünk, hogy fejlettségüknek megfelelően, sikerélménnyel
végződően vegyenek részt a játékban.
 Az egész évi anyag kiválasztásánál törekszünk arra, hogy anyagunk tartalmát tekintve
az évszak hangulatát kifejező, az ünnepek köszöntését szolgáló, állatokról szóló,
tréfás, humoros hangulatú, tündérvilágot megjelenítő, a mai életet ábrázoló,
aktualitásnak megfelelő legyen.
 Mobil meseládánk, bármelyik csoportba áttolható, használható.
2. Az óvodapedagógus feladatai:
 Fontos feladat az irodalmilag, esztétikailag értékes művek kiválasztása.
 Fontos szempont, hogy az óvónő naponta többször kezdeményezzen verselést,
mesélést a gyermekek igényeinek, érdeklődésének, életkori sajátosságainak
megfelelően.
 Teremtse meg a nyugodt feltételeket a kezdeményezésékhez.
 Modellszerep vállalása a helyes, nyelvtanilag tiszta beszédért.
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 A mesék képi világának érzékeltetése.
 A népi kultúra gazdag világának feltárása.
 Hagyományápolás, környezet megszerettetése, évszakok szépségének észrevétele
versekkel, mesékkel, mondókákkal.
 Ünnepek színesítése, meghitté tétele.
 Vegye figyelembe az anyag kiválasztásánál a gyermek életkorát, az aktualitásokat.
 Legyen az anyag változatos. Jusson el a mondókajátékoktól az állathangutánzó,
felelgetős mesemondókák, halmozó és láncmesék, versek, verses meséken keresztül
a fokozatosan hosszabbodó prózákig
 A megfelelő anyagválasztás, a kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai
eszközeinek kihasználása elősegíti a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlődését,
fejlesztését.
 Az irodalmi élményből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása:
mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás,
anyanyelvi játékok.
 A
tevékenységformában
az
anyanyelv
gazdagságának
ismertetése,
a beszédészlelés/megértés/reprodukció fejlesztése: helyes légzés, tiszta kiejtés,
artikuláció, beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szókincs, mondatalkotás,
helyes nyelvtani struktúra, verbális és nem verbális jelzések, interakciók
megjelenítése.
 Könyvek szeretetére, megóvására nevelés.
 Lehetőség szerint szervezze meg a nagyok könyvtárlátogatását.
3. A verselés, mesélés által gazdagítható kompetenciaterületek:
 Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
 Érzelmek, motivációk, beállítódás
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
 Az összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
 A beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
 Verbális kommunikáció
 Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség
4. Képességfejlesztés:
 Értelmi: belső képi világ, fantázia, reprodukciós készség, mese megértése, időrendiség
 Érzelmi-szociális: érzelmi biztonság kialakítása, érzelmi élet gazdagítása, igazságérzet
kialakítása. kapcsolatteremtő képesség
 Verbális: hallás, hangészlelés, auditív emlékezet, beszédritmus, beszédkedv
felébresztése, artikulációs tisztaság, beszédkészség, nyelvi kifejezőkészség,
beszédkultúra, nonverbális készségek
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 Testi: ritmusérzék, egyensúlyérzék, finommotoros tevékenység (beszéd és mozgás
összekapcsolása), testrészek ismerete, testséma fejlesztése, dominancia
5. Fejlődés jellemzői:
3-4 éves korban:
A gyermekek szívesen bekapcsolódnak a mondókák, versek mondogatásába.
Maguk is énekelgetnek, halandzsáznak, egy-egy nekik tetsző részletet kiemelnek a hallott
szövegből.
Figyelmesen hallgatják a meséket, újraélik, örülnek az ismétlésnek.
Szívesen lapozgatják a mesekönyveket, megneveznek egy-egy részletet.
Tudnak néhány mondókát, verset emlékezetből felidézni.
4-5 éves korban:
Várják, kérik a meséket.
Van kedvenc mesehősük, akivel azonosulni tudnak.
Kedvelik az állatmeséket, halmozó és láncmeséket, az egyszerűbb szerkezetű
tündérmeséket.
Szívesen mondogatják a környezetről, időjárásról, évszakokról, állatokról szóló népi
mondókákat.
Az óvónő által kezdett érdekes hangzású 8-10 soros versek ismételgetésébe önként
bekapcsolódnak.
Beszédkészségük, beszédkedvük erősödik, szókincsük bővül.
Beszédfigyelmük kialakulóban.
Tudnak néhány mondókát, verset, mesét emlékezetből felidézni.
Szeretik a könyveket és vigyáznak épségükre – a helyükről veszik el és teszik vissza.
Szívesen nézegetik, olvasnak a képekről.
Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, gondolatai érthető
kifejezését.
5-6-7 éves korban:
Már társak az óvónő énekes, mozgásos improvizáló játékkezdeményezéseiben.
Várják, kérik a mesemondást, maguk is segítenek a mesemondás, hallgatás feltételeinek
megteremtésében.
A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni.
Van kedvelt mesehősük, gyakran a hallott mese cselekményét, történéseit
beleviszik a játékukba.
Kedvelik az állatmeséket, a tréfás meséket és a nagy tündérmesék
egyszerűbb változatait. A nagyobb lélegzetű meséket és a folytatásos
meséket is képesek végighallgatni. Később a cselekményt, történést
visszaidézni.
Képesek önállóan mesemondásra, megkezdett mese, történet folytatására.
Szívesen báboznak, dramatizálnak, rajzban megjelenítik kedvenc meséiket.
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Dramatizáláshoz, bábozáshoz szükséges eszközöket önállóan használják, a szerepeket
maguk között felosztják.
Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek.
Tud rövid történeteket, szöveget visszamondani.
Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezi ki magát.
Kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat a napi élet részeként használják, forgatják.

16. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok,
az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik
zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó
közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, 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.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés,
hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi
a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta
spontán utánzásával.
A zenei nevelés elsősorban a művészeti nevelés körébe tartozik, az érzelmeken keresztül
hat a gyermekre. Erőteljesen befolyásolja a gyermek általános fejlődését.
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik
a gyermekek zenei érdeklődését, formálják a zenei ízléseiket, esztétikai fogékonyságukat.
Ez a hely egy meghitt, kényelmes sarok, zug, ahol lehetőség van a gyerekeknek könyveket
nézegetni, sarok, zug, ahol lehetőség van a bábozni, dramatizálni, mesélni, énekelni,
körjátékozni, zenélni, akár önállóan vagy az óvónő segítségével közösen. Az óvodában
az ének-zene megszerettetése, a zenével való ismerkedés a mozgás és éneklés élményének
nyújtása a legfontosabb cél. A zene kiemeli a gyereket a racionális, gyakran szürke világából.
A mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg globális élményt nyújt.
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Népi játékoknak, énekeknek érzelmi, tartalmi, funkcionális és képességfejlesztő hatásuk
van. A közös énekkel együtt végzett együttmozgás, táncolás népzenére serkenti az agy
működését, mozgásos ingereivel aktivitásra késztet, s az így kapott bő érzelmi tartalom
katarzis élménye és változatos ingerhatások együtt a transzferhatás élettani alapját is képezik,
mely megjelenik a gyermek mozgásai, egyensúlyozási és megfigyelő képességeiben is.
A népdalok éneklése, a néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését,
továbbélését segítik. Fontos eszközül szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek és zenei
kreativitásának alakításában.
A zene hatása olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene
fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja az ízlését és emberi magatartását.
A gyermek a zene hatására érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik.
Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik
a dallam, az egyenletes lüktetés, a ritmus, a mozgás szépségeit, a közös éneklés örömét.
A népdalok éneklése, hallgatása, a néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését,
továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása
megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
Az ölbeli játékok helye szerepe a beszoktatási, beilleszkedési időszakban,
és a szocializációban kapnak kiemelt szerepet. Az ölbeli játékok, népi gyermekdalok,
az éneklés, énekes játékok, zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát.
1. Zenei nevelés célja, eszköze:
A zenei anyanyelv megalapozása:
 A zenei képességek fejlesztésén túl zenét értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált,
boldog emberré nevelés, mely csak jó hangulatú, szabad légkörben valósítható meg.
 Örömszerzés közös játékkal, közös énekléssel.
 Művészi értékű gyermekdalokkal a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése.
 Néphagyományőrzés, a népi játékok és dalos játékok megszerettetése.
 Tiszta éneklésre nevelés.
 A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, harmonikus, szép mozgásának
fejlesztése.
 A zene által fokozódjon az aktivitás, szabályozza a feszültséget, keltsen és vezessen le
 indulatokat.
 Serkentse a képzeletet, a képzettársítást, az emlékezetet, alakítsa a viselkedést
Eszköze: a zene, énekszó, hangszer
2. Az óvodapedagógus feladata a zenei nevelés terén:
 A főhangsúlyos magyar beszéd erősítése.
 Minél magasabb szintű szakmai felkészültség,
(továbbképzések, szakmai bemutatók)
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ének

–

és

hangszertudás

 Jó hangulat, bensőséges, nyugodt, oldott légkör kialakítása.
 Zenei érdeklődés felkeltése.
 Differenciált, egyéni fejlesztés, melyben helyesen alkalmazza a gyermek pozitív
megerősítését.
 Igényességgel válogassa össze az adott korcsoport képességszintjének megfelelő zenei
anyagot. ( Mondókák, népi játékok, dalos játékok, lovagoltatók, ölbeli játékok,
hintáztatók, simogatók, ujj-és tenyérjátékok, zenei képességfejlesztés elemei,
zenehallgatás dalanyaga)
 A játékosság elvének betartása, spontán és tudatosan létrehozott játékszituációk.
 Élménynyújtás, melyben szerepe van az óvónő egyéniségének, élményre beállított
magatartásának.
 Kezelje partnerként a gyermeket, hiszen nélküle egy elképzelését sem tudja
megvalósítani.
 A zenei élménynyújtás ne korlátozódjék csak az énekfoglalkozásra. Kihasználja
a zenei nevelés lehetőségeit, lehetőség szerint a szabadban is.
 Erősítse a közösen végzett munka jó érzését pl.: Anyák napja
 Ápolja a népi kultúránkat, a régies kifejezéseket, tájszavakat magyarázza meg.
 Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése.
Az óvodában is játszható énekes népszokások – Szüreti mulatság, Betlehemes játék,
Márton nap, Luca nap, Farsang, Tavaszköszöntő – megismertetése. Ezen
néphagyományok közelivé hozása.
 A gyerekek ritmus- és népi hangszerekkel való megismertetése.
 Közösségi élmények nyújtása.
 Zenei képességek, készségek alakítása, fejlesztése.
 Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv, improvizáció
fejlesztése.
 A helyes testtartás és az esztétikus mozgás igényének, készségének alakítása.
3. A zenei nevelés tartalma:
Életkornak, fejlettségnek megfelelő anyagkiválasztás:
Az óvodai ének-zenei anyag kiválasztásában Forrai Katalin: Ének az óvodában című
gyűjteménye adja számunkra az alapot, mely szabad kezet ad a válogatásban. Így mindenki
saját ízlése, érdeklődése szerint válogathat. Szükséges és hasznos az óvodapedagógus egyéni
kutatómunkája, mely során értékesebbnél értékesebb dalra, mondókára, játékra bukkanhatunk.
Ebből a hatalmas anyagból úgy kell szelektálni, hogy az anyagkiválasztás előírásait,
követelményeit összehangoljuk a saját csoportunk adottságaival, lehetőségeivel.
a) Népi mondókák: A mondókák egy része a gyermek és a felnőtt között zajló
kétszemélyes, főként ölbeli játék (tapsoltató, höcögtető, csiklandozó), másik részük
kiszámoló, de a természethez, időjáráshoz, növényekhez és állatokhoz kapcsolódó
mondókák is jelentős részét képezik az óvodai mondóka-anyagnak. A mondókák
fejlesztik a ritmusérzéket és segítik a beszédkedv felkeltését.
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b) Dalos játékok, gyermektánc: A zenei nevelés keretén belül népszokásokkal,
néphagyományokkal ismerkednek a gyermekek. Feladatunknak tartjuk ezek tiszteletben
tartását, őrzését, ápolását. Az óvodai dalanyag jelentős részét a természettel, állatokkal,
növényekkel kapcsolatos, ill. a társadalmi és történelmi eseményeket felidéző népi dalos
játékok alkotják (kapus, párválasztó, vonuló, kiforduló, játékba hívő, naphívogató,
esőváró, stb.).
A népi gyermekjáték tartalmánál és formájánál fogva nagyon közel áll az óvodáskorú
gyermekekhez. A népi gyermekjátékok egyszerű,természetes, játékos mozdulatai,
táncos formái, változatos térformái őrzik néptáncaink alapelemeit A játékok közül
sokban még nem találkozunk kifejezett tánccal, de pl. a páros forgó, a ki- és befordulás,
a kör mozgása már táncos elem. A vonulós, bújós játékok, páros vonulások, majd
a párcserélő játékok már határozott táncos mozgást mutatnak. A játékon túl fejlesztjük
a gyermekek mozgáskultúráját, tánckultúráját, kielégítjük ritmikus mozgásigényüket.
c) Műdalok: Az ismert szerzők által komponált dalokat, megzenésített verseket
az évszakokhoz, ünnepi alkalmakhoz kötve ismertetjük meg a gyermekekkel. A dal
kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy témájában, hangterjedelmében, ritmusában
megfeleljen a 3-7 éves korosztály zenei képességeinek.
d) Zenehallgatás: A gyermekek közvetlen környezetükből, elsősorban családjukból
sokfajta, gyakran értéktelen zenét fogadnak be. Feladatunk, hogy tőlünk,
óvodapedagógusoktól, értékes, esztétikai élményt jelentő énekeket vagy hangszeres
zenét halljanak, kifogástalan előadásban. Mivel a kicsik figyelme rövid terjedelmű,
kezdetben egyszerű, rövid népi és műdalokat énekelünk, eljuttatva őket a több
versszakos, hosszabb, sokfajta érzelmet tükröző művek befogadásához, figyelmes
végighallgatásához. Megfelelő gondossággal kiválogathatunk komolyzenei anyagot
bármely kortól, bármely néptől, melynek egyetlen szempontja van, hogy művészi értékű
legyen. A hangszerekkel való ismerkedés nagy élményt nyújt a gyermekeknek. Általuk
főleg ritmushangszerek használatának megismerésére törekszünk. Egyszerű
hangszereket közösen is készítünk.
e) Néphagyomány ápolás:
A népszokások óvodai megismertetésének pedagógiai folyamata:
A népszokások óvodai megismertetése csak komplex módon lehetséges. Magába
foglalja a kézimunkát, a természeti ismereteket, az odaillő mozgást, az irodalmi és
dalanyagot.
E folyamat három egymásra épülő szakaszból áll:
1. Az első szakasz az előkészítő periódus, amelyben a gyerekek felkészítése
a népszokások befogadására közvetlen vagy közvetett ismeret-élménynyújtással
történik.
2. A második szakaszban kerül sor a népszokások cselekményének bemutatására,
eljátszására. Ebben a periódusban készülnek el a szükséges kellékek, ajándékok.
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3. A harmadik szakaszban kerül sor a jeles napnak, az ünnepi alkalomnak
programjára, ahol a gyerekek eljátsszák az ünnep cselekményét, átélhetik
a játékszituációnak megfelelő szerepet, az azt kifejező énekes, mondókás,
dramatikus játékokat. Ide tartozik még a hangulati lezárás (pl. élmények
lerajzolása). Egy-egy népszokás óvodai hagyományozódásában sajátos szerepe
van a hagyományos tárgyaknak, kellékeknek, népi hangszereknek. Fontos, hogy
a tudatos és élményszerű hagyományápoló munka megvalósítása érdekében
folyamatosan biztosítsuk a játékosság, az aktivitás, a motiváció, az életszerűség
és a hitelesség elvének érvényesülését.
Óvodánkban ápolt hagyományok
 Szüreti mulatság
 Márton nap
 Lucázás
 Adventi ünnepkör – Mikulás, Karácsony
 Farsang
 Március 15. Nemzeti Ünnepünk
 Húsvéti ünnepkör
 Anyák köszöntése
 Tavasz köszöntése
 Vidám óvodai búcsú
A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül azok kapnak helyet
óvodánkban, amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való
kötődést, és a felnőttek, a gyermektársak megbecsülését állítják előtérbe. Ezek
a tevékenységek szorosan illeszkednek az óvodai, gyermeki tevékenységi formák
sorába.
A népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai közül az esztétikai élményeket fokozó
irodalmi, zenei, vizuális elemek gazdagítják az ünnepekhez kötődő tevékenységeinket.
Évről-évre visszatérő hagyományok, szokások, játékok megélésével, az érzelmekben
gazdag, közös élmények hatására formálódik a néphagyomány ápoló életmód.
Minden ünnepet, jeles napot hosszú előkészület előz meg. A feldolgozott,
ünnepekhez kötődő események mind a gyerekek kíváncsiságára épülnek.
A tervezgetéssel, az együttjátszással, együttmunkálkodással tesszük örömtelivé
a várakozás időszakát, s közben megismertetjük a gyerekeket az adott ünnep
hagyományával.
Célunk:
 Az óvodai életkorhoz és életmódhoz igazodó mértéktartó hagyomány ápolás
gyakorlása és formálása
 A hagyományőrző tevékenységek rendszerének, mint folyamatnak a felismerése,
a néphagyományőrző szemléletmód alakítása
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 A néphagyomány ápolás gazdag eszköztárának felhasználásával hatékonyan
elősegíteni a gyermekek harmonikus fejlődését
 A gyerekek sajátítsák el a jeles napokhoz, ünnepekhez, munkaalkalmakhoz
kötődő népszokásokat
 Legyenek alapvető ismereteik a tárgyi hagyományról, a népi díszítőművészetről,
tudjanak készíteni egyszerű, hagyományos tárgyakat
 Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat
 Fedezzék fel a szűkebb és tágabb környezetük hagyományait
 Jeles napok megünneplése
 A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus, illetve
néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a néphagyományok
megismerését.
 Motivációs bázis megteremtése a gyermekek pozitív attitűdjének fejlesztéséhez
az ünnepkörben.
Feladatunk:
 Kommunikációs képesség fejlesztése.
 Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
 A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
 A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
 A gyermekek esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása.
 A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
 Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek
tapasztalatokat.
 Változatos programok biztosítása, vendégvárás, vendéglátás

A tehetséges gyerekek számára rövid távlatokat tűzünk ki, hogy milyen ünnep mikor
lesz és az erre való készülődés, áthatja a gyermekek tevékenységeit. Odaillő, népi
ihletésű irodalmi anyagot tervezünk be, olyan játékok, versikék, vizuális tevékenységek
kíséretében, amelyek érzelmileg felkészítik egy-egy jeles nap eseményeire.
Gyermekeink tevékenységét igyekszünk úgy szervezni, hogy kellemes várakozással
éljék meg a közelgő ünnepeket.
Az óvodai nevelésben komplex lehetőség rejlik a hagyományok ápolásában: élményt
ad, szórakoztat, ismereteket nyújt, ízlést formál, közösséget épít, hazaszeretetre nevel,
viselkedési mintákat közvetít, megalapozza a gyermekek érzelmi, esztétikai és morális
biztonságát.
A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban
Vers, mese, dramatikus játék: Népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok,
időjóslások, névcsúfolók, találós kérdések.
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Ének, énekes játékok, zenehallgatás: Mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok,
hangszeres népzene
Rajz, mintázás, kézi munka: Tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, szövések,
gyöngyfűzés, agyagozás, korongozás, mézeskalács-sütés, nemezelés
A környezet tevékeny megszerettetése: Találós kérdések, népi jóslások, jeles napok,
népszokások
Mozgás, mozgásos játékok: Ügyességi és sportjátékok
Tehetséggondozás!
4. Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban:
A zenei anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek életkorát és képességszintjét.
A gyermekek önkifejezését, spontán énekelgetését támogatjuk, ösztönözzük.
A beszoktatás időszakát megkönnyíti az énekelgetés közbeni személyes kapcsolat.
Az éneklés öröme egész nevelőmunkánkat kíséri végig: énekkel vigasztalhatunk, elterelhetjük
a gyermek figyelmét, motiválhatunk, szórakoztathatunk.
A zenei élmény átéléséhez megteremtjük a nyugodt légkört. A vidám, játékos légkör,
a közös játék lehetőségével motiváljuk őket. A gyengébb zenei képességű gyermekeket
egyénileg, tapintatosan fejlesztjük.
5. Az ének-zene kapcsolata más tevékenységi területekkel:
 Az irodalom és az ének-zene kapcsolata:
 mesélést, vershallgatást, bábozást kísérheti zenei aláfestés
 egy-egy évszak-vers megismertetésével beleszőhetünk odaillő zenehallgatást
 egy-egy verset ritmizálunk, a lüktetésen túl a motívum hosszúságot is
megéreztethetjük, vagy felhasználhatjuk halk-hangos bemutatásával, sőt
dallamot is improvizálhatunk rá
 Zene és a testnevelés:
 zenés tornák beiktatása során az egyenletes, a gyors-lassú megéreztetése
 „katonás dalokra” körben járás
 Zene és a környezetismeret:
 a természet hangjainak felismertetése
 különféle állathangok megfigyelése, felismerése
 a témához kapcsolódó zenehallgatás
 Zene és a vizuális nevelés:
 a témához kapcsolódó zenei aláfestés
 hangszerek barkácsolása gyűjtött termésekből
 Zene és a matematika:
 ugyanolyan részek felfedezése a zenében
 kör fogalma
 zárt vonalon kívül-belül lévő pontok megéreztetése (pl.: „benn a bárány, kinn
a farkas”)
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 Montessori tevékenységek és zene kapcsolata
 A csendjáték nagy segítséget nyújt a figyelem és a belső harmónia
kialakításához, amely erőfeszítést kíván, fejleszti az akaratot.
 A beszédhangok megkülönböztetésének készsége segíti később az olvasás
tanítását.
6. Fejlődés várható eredményei:
 Kialakul a belső motiváció az éneklésre, zenélésre
 Csoportosan és egyénileg, önállóan indítással, tisztán, helyes kezdőmagasságban
és tempóban énekelnek
 Képesek a dallam és ritmusmotívum egyéni visszajelzésére
 Tudják térben mutatni az ismert dallamokat, motívumok dallamvonalával
 Képességeikhez mérten tisztán, megfelelő hangmagasságban, tempótartással énekelnek
 Felismernek sokféle zörejt és zenei hangot
 Végig tudnak hallgatni hosszabb éneket, hangszeren előadott dalt, figyelmesen,
érdeklődő élvezettel
 Megkülönböztetik a gyors és lassú tempót
 Képesek esztétikus, egyöntetű mozgásra, változatos térforma kialakítására, játékos
táncmozdulatokra, táncos mozgásokra
 A dalokhoz alkalmazkodva használják a hangszereket
7. Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc kompetenciái:
 Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 reális énkép kialakításának képessége
 a frusztráció elviselése
 a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége
 a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége
 a cselekvési alternatívák
 Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
 Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
 önbizalom
 az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 a világgal szembeni pozitív beállítódás
 a tolerancia
 fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
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 Testsémaismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 összetett zenei képességek
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák
működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
 Beszédértés
 Nyelvi kifejezőkészség
 Őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának bátorsága
 Mozgáskoordináció, motoros képességek
 Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
 Finommotorikus mozgások

17. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való
ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a
belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos
eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény
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kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására
és az esztétikai élmények befogadására.
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képiplasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek
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.
4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával,
a különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai
alapelemeivel és eljárásaival.
A vizuális nevelés összetett sokszínű nevelési terület. Magában foglalja a rajzolást, festést,
mintázást, az ábrázolás különböző fajtáit, az építést, képalakítást, a konstruálást,
a kézimunkát, továbbá a népművészeti elemekkel, a műalkotásokkal való ismerkedést
és a környezetalakítást.
A vizuális nevelés a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képiplasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja. Kialakítja bennük a képolvasási, komponáló,
térbeli tájékozódó és rendező képességet.
Vizuális nevelésünk egyik legfontosabb területe a tapasztalatgyűjtés, a megfigyelés.
„Látó emberek” nevelése. Az építő – ábrázoló – alakító tevékenység segíti a gyermekek
téri, formai és színképzeteinek kialakítását. Elősegíti a természet színeire, formáira való
rácsodálkozással a művészi rajzok, festmények, épületek, szobrok, népi alkotások
nézegetésével a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség alakulását.
A vizuális nevelés megismerteti a gyermekeket a különböző anyagokkal, az ábrázolás,
konstruálás egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemeivel.
A vizuális nevelés komplexen kapcsolódik más nevelési területekhez.
A gyerekek szabadon fejleszthetik és kipróbálhatják saját kreativitásukat
és megismerkedhetnek új anyagokkal. Itt kapnak helyet a vizuális tevékenységek eszközei,
de más alkotást elősegítő eszközök is, mint az olló, a kréta, textil, ragasztó és a természetes
anyagok széles választéka.
1. Az óvónő feladatai:
 A feltételek biztosítása (élmények, megfigyelések, anyagok, eszközök, rend
és tisztántartás).
 Oldott légkör, jó hangulat megteremtése.
 Képességek fejlesztése:
 A térbeli tájékozódás, a képi – plasztikai kifejező képesség.
 A komponálás, rendezés képességének fejlesztése.
 A gyermekek tér – forma és színképzetének fejlesztése.
 Egyszerű művészeti alkotásokkal való megismerkedtetés.
 Láttassa, meg amit a természet az ember létrehozott, ami gyönyörködtető,
ami esztétikus.
 Törekedjen arra, hogy a művészeti tevékenységek minél jobban összekapcsolódjanak.
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A gyermekmunkák megbecsülése, cserélése, aktualizálása.
A gyermekek munkáinak megfigyelése, elemzése.
A képi megjelenítés és a verbális megfogalmazás összekapcsolása.
Alkalomszerű kiállítások rendezése a szülők bevonásával.
A felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése és tárolása.
Az újrahasznosítható anyagok, eszközök gyűjtése, felhasználása, környezettudatos
magatartás elősegítése érdekében.
 A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel, a gyermeki
ábrázolás ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek
felkínálásával.
2. A differenciált fejlesztés lehetőségei:
 Az eszközök átgondolt kikészítése.
 Választási lehetőségek nyújtása az egyes gyermek saját képességeihez mérten.
 Az adott csoportban fellelhető fejlődési szintekhez, eltérésekhez való alkalmazkodás.
 A gyerek részéről választási, döntési lehetőség biztosítása.
3. Rajzolás, festés, mintázás által gazdagítható kompetenciaterületek:
 Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
 Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
 Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
 Önbizalom
 Öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 A világgal szembeni pozitív beállítódás
 Reális egyéni célok kitűzésének és követésének, a szabályok és a vágyak
összehangolásának, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége
 Döntési képesség
 Kezdeményezőkészség
 Akaraterő és a kitartás
 Érzékszervi szféra, percepció
 Testsémaismeret
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Vizuális észlelés és emlékezet, vizuomotoros koordináció fejlesztése
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Finommotorikus mozgások
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem),
 Kinesztetikus érzékelés, keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
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 Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció
 Feladattartás Figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
4. Az óvónő feladatai:
 Megteremteni a feltételeket a gyermekek képi, plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló
és konstruáló tevékenységének fejlődéséhez.
 A vizuális nevelés legyen része a mindennapoknak.
 Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán teret biztosít.
 Az óvodai élet egész napjában folyamatosan legyen biztosítva az ehhez szükséges hely
és eszköz.
 Az óvónő engedjen teret a gyermek fantáziájának, képi kifejező képességének.
 Teremtse meg a szabadidős, valamint a szervezett ábrázolási tevékenység tárgyi
és hangulati feltételeit.
 Keltse fel a gyermekekben az ábrázolás, a kifejezés vágyát.
 Legyen igényes a környezet formálására.
 Becsülje meg a gyermekek munkáját.
 Értékelése mindig legyen reális, de ösztönző hatású.
 Ismertesse meg a gyermekeket a különböző technikák alapelemeivel (rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka).
 Ismertesse meg a gyerekeket az eszközök megfelelő, biztonságos használatával.
 Biztosítson alkalmat a minél változatosabb tevékenységekhez. Juttassa minél több
esztétikai és vizuális élményhez a gyermekeket.
 Ügyeljen arra, hogy a fejlettségüknek megfelelő technikákat alkalmazza.
 Differenciált fejlesztés a gyermek képességének megfelelően.
 Kreativitásával mutasson példát a gyermekeknek.
 Szülőket is biztassa arra, hogy a gyermekeknek legyen alkalmuk otthon is ábrázolni.
5. A fejlődés jellemzői:
3-4 éves korban:
Meglehetős biztonsággal mozognak a térben.
Sokoldalú látási, tapintási tapasztalatai vannak.
Játék, építgetés közben egyszerű térbeli formákat képesek létrehozni.
Képeikben megjelenik a személyek, tárgyak ábrázolása.
Az emberi alakot rajzban és mintázással minimális formai jelzésekkel, de ráismerhetően
megjelenítik.
Ismerkednek az anyagokkal, látási, tapintási, mozgási tapasztalatokat szereznek róluk.
Bátran használják a színeket, kezdik megismerni a színek nevét.

99

Képesek különböző alakzatokat rajzolni ceruzával, krétával, felületet festeni ecsettel,
térbeli formákat alakítani gyurmából.
Szívesen használják az alapvető technikai eljárásokat.
Kialakul bennük az eszközök elrakásának igénye.
4-5 éves korban:
Növekvő biztonsággal használják a teret.
Képesek a környezet tárgyainak térbeli helyét saját testükhöz viszonyítani.
Sokoldalú tapasztalattal rendelkeznek, képesek a teret játékuk céljának megfelelően
alakítani.
Rajzaikban megjelenik a térbeliség jelzésének szándéka.
Képesek személyeket, egyszerű eseményeket felismerhetően megjeleníteni.
Képesek a fő részformák jellegzetességeinek jelzésére.
Irányítással képesek észrevenni a környezet jelenségein, tárgyain, műalkotásokon
megjelenő erőteljes színeket.
Igénylik a díszítést képalakításukban, plasztikai munkájukban egyszerű formai
és színritmusokat alkalmaznak.
Kezd kialakulni bennük az „alkotás igénye”.
Az óvónő segítségével képesek észrevenni környezetükben a rend, a színek, a díszítés
szépségét.
Tisztelik és megbecsülik egymás munkáját.
Biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit.
Az eszközöket képesek elővenni, eltenni.
5-6-7-éves korban:
Bátrabbak, ötletesebbek az építésben, téralakításban.
Sokféle tapasztalattal rendelkeznek.
Tevékenyen részt vesznek az őket körülvevő tér berendezésében, alakításában.
Képesek a tárgyak főbb formai jellemzőinek megnevezésére.
Képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat.
Képalakításuk színes, részletes, formáik felismerhetőek.
Képesek élményeik, elképzeléseik képi kifejezésére.
Formaábrázolásuk változatos, képesek hangsúlyozni a fontosabb részleteket.
Emberábrázolásban megjelennek a részformák /haj, ruha, stb. /.
Próbálkoznak az egyszerűbb mozgások jelzésével.
A munkák értékelése során szóbeli véleményt nyilvánítanak.
Tudnak formákat mintázni.
Önállóan és csoportmunkában is készítenek játékokat, kellékeket.
Fokozott önállósággal képesek alkalmazni a megismert technikákat /pl. papírhajtogatás,
nyírás, tépés, ragasztás, konstruálás, összeszerelés, varrás, kötözés, stb. /.
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18. MOZGÁS
1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-,
helyzetváltoztatóés
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.
2. 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.
3. 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,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére.
4. 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.
A mozgásos tevékenységek, a mindennapos testnevelés és a testnevelés foglalkozások
a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi képességeik fejlesztését szolgálják.
A mozgásnak fontos szerepe van az egészséges életmód alakításában és annak megőrzésében.
A gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-,
helyzetváltoztatóés
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 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.
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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,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
A spontán – a játékba, azon belül a szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeknek,
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.
1. Mozgás célja:
 Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítása.
 A testi-lelki harmónia megteremtése.
 A személyiség sokoldalú képzésével fejlesszük a mozgásműveltséget.
 A gyermekek természetes mozgásának fejlesztése.
 Szabad mozgáskedv fenntartása.
 Testi képességek alakítása (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség).
 A testgyakorlatok tudatos alkalmazásával fejlesszük a motoros képességeket
és a mozgáskészségeket.
 A gyerekek szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban.
 Legyen kialakult a nagy-és finommozgásuk, egyensúlyérzékük.
 Ismerjék az irányokat, térben legyenek tájékozottak.
 Váljanak ügyesekké, edzettekké, teherbírókká.
 Egymásra való odafigyelés fontosságának hangsúlyozása.
 A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek énhatárainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperációs
képesség fejlődésének elősegítése.
2. Az óvodapedagógus feladata a mozgás terén:
 Tiszta környezet, megfelelő hely, idő, eszköz biztosítása a mozgásigény kielégítésére.
 A mindennapos testnevelés beépítése a mindennapi életben.
 Mozgásos játékok minél többszöri szervezése, akár a tornaszobában, az Ovi-Foci
pályán, az udvaron és a Gyermekkertben.
 A tornaszoba megismertetése és a terem adta lehetőségek kihasználása a testnevelés
foglalkozásokon.
 A gyermeki szervezet arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a nagy mozgásigény
kialakítása és a finommozgások fejlesztésének hangsúlyozása.
 Vizuális és auditív percepció fejlesztésére irányuló mozgások gyakoroltatása.
 Probléma megoldó képesség fejlesztése mozgás közbeni feladatmegoldásokkal.
 Szókincsbővítés a mozgás során.
 Szellemi aktivitást előkészíti a fizikai aktivitáson keresztül.
 Az önértékelés és önbizalom fejlődésének elősegítése a sikeres feladatmegoldásokkal.
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 A testnevelés és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását,
a testi képességeiket (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, koordináció),
a mozgáskészségeket (harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, nagy és kismozgás)
és a pszichomotoros képességeket, melyek lehetővé teszik a helyes testtartás
kialakítását.
 A gyermek teherbíró-képességének és az egyes szervek teljesítő képességének pozitív
irányba való befolyásolása a mozgás által.
 A mozgásos tevékenységek segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést,
az alkalmazkodó képesség és a személyiség akarati tényezőinek alakulását.
 A feladatok differenciálásával az adott gyakorlatokat a gyermekek saját
képességeiknek megfelelően hajtsák végre.
 Adjon lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy az egyes gyakorlatokat ki-ki a saját
képességei szerint hajtsa végre.
3. A mozgásfejlesztés tartalma:
Az óvodai mozgás anyag kiválasztásában a Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde:
Mozgásfejlesztés az óvodában című gyűjteménye adja számunkra az alapot.
A heti szervezett testnevelés és a mindennapos testnevelés nem elegendő a 3-7 éves
gyermekek mozgásfejlődéséhez. Arra törekeszünk, hogy a csoportszoba, a tornaterem,
az Ovi-Foci pálya, az udvar és a Gyermekkert lehetőségeit kihasználva, a megfelelő eszközök
biztosításával lehetőségeket biztosítunk a nap bármely időszakában.
Az óvodába kerülő gyermek szeret ugrándozni, csúszni, mászni, futkározni, mozogni.
Őrizzük meg a mozgáskedvet, vagy ha szükséges keltsük fel és tudatosan építsünk rá.
Alakítsunk ki mozgásra késztető biztonságos környezetet.
Tervezésünk során figyelünk arra, hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek
megfelelő mozgásos feladatot.
Tevékenységeink során kiemelt szerepet kapnak a mozgásos játékok. Fő szempontunk,
hogy a tudatos fejlesztés mellett a játék jó légkört teremtsen. A mozgásos játékok tervezésénél
figyelembe kell venni, hogy az adott fejlesztési terület anyagához kellően kapcsolódjon
és előkészítse a gyakorlatsort.
Fontosnak tartjuk az egész év során a testnevelési játékok alkalmazását az irányított
mozgásos tevékenységeken. A játék során a gyerekek meg tanulnak egymás testi épségére
vigyázni. Megtapasztalják saját és mások sikereinek örömét. A játékok önuralomra
a szabályok betartására szoktatják a gyerekeket. Közben ügyesednek, bátorságra tesznek szert,
önbizalmuk nő.
Az irányított mozgásos tevékenységeket a 3-4-5 éveseknél heti egy alkalommal, 5-6-7
éveseknél heti két alkalommal szervezzük.
Egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele, minden gyermek számára
lehetőséget kell biztosítani a mozgásra (az óvodai nevelés minden napján).
A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése. A mozgás és mozgásigény
különbözőségének figyelembe vételével a mozgásigény kielégítése, illetve ösztönzés
a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlásával.
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Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a mindennapos
mozgásra,
valamennyi
gyermek
számára
(mindennapos
testnevelés,
szabad
mozgáslehetőségek kihasználásának nyomon követése.
A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás,
a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével.
Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása.
A mozgásfejlesztés tartalma:
 A szabad játékban a gyermek kötetlen mozgástevékenységének biztosításával.
 Irányított mozgásos tevékenységek.
 A kiegészítő mozgástevékenységek segítségével.
Az irányított mozgásos tevékenységek tervezésénél fontos szempontnak tartjuk:
 A fokozatosságot.
 A harmonikus fejlesztést.
 A megfelelő gyakorlási lehetőséget.
 Az elegendő ismétlési alkalmat.
Irányított mozgásos tevékenységek:
Kondicionális képességek fejlesztése:
Erő:
 Szökdelések – távol és magasugrás – fel és leugrások.
 Kúszások, csúszások, mászások, nyuszi ugrás, dobások.
Állóképesség:
 Tartós futás lassú és közepes iramban, hosszú ideig tartó futójátékok.
 Hosszú ideig tartó csúszások, mászások, nyuszi ugrás.
Gyorsaság:
 Gyorsfutások, kúszás, mászás, nyuszi ugrás élénk tempóban.
 Futójátékok feladattal, irányváltoztatások, különböző testhelyzetek felvétele járásból,
futásból.
Koordinációs képességek fejlesztése:
Téri tájékozódás:
 Átbújások, természetes támaszgyakorlatok irányváltoztatással, járások, futások
irányváltoztatással, labdagyakorlatok, célba dobások.
Kinesztetikus képesség:
 Kézi szerrel végzett gyakorlatok
Reakcióképesség:
 Feladattal végzett futójátékok
Egyensúlyérzék:
 Gurulás a test hossztengelye körül, gurulóátfordulás előre, hátra, padon, keskeny
felületen végzett járások, futások, támaszgyakorlatok
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Ritmusképesség:
 Egyszerű ismétlő mozgások ritmustartással
Mozgékonyság, hajlékonyság:
 Nyújtó hatású gyakorlatok valamennyi ízületben
A kiegészítő mozgástevékenységek:
 Gyermektánc – néptánc, népi játékok
 Labdajátékok
 Vízhez szoktatás
3-4 évesek gyakran kezdeményeznek csúszó, mászó, bújó játékokat, amelyekhez
használhatják a csoportszoba berendezéseit. Náluk a természetes nagymozgások fejlődését
segítjük.
4-5 éveseknél a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztésére tesszük
a hangsúlyt. Ezt segítik a célba dobó játékok, ugróiskola, a barkácsolás, a különböző hinták,
a billenő korong, a „talpacskák”, stb.
5-6-7 éves korban a finommotorika fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt. A játékban sok
lehetőség nyílik ennek a spontán fejlesztésére – tépés, vágás, gyöngyfűzés, szurkálás,
öntögetés, babok, apró termények rakosgatása csipesszel, konstruáló építő játék apró
elemekkel, babaöltöztetés, barkácsolás stb.
A finom-motorikus készségek fejlesztése az írás-előkészítés elengedhetetlen feladata. Erre
a célra a labdákat, botokat, szalagokat, kendőket is felhasználjuk a különböző fogásmódok
gyakoroltatásával.
4. A mozgás kompetenciaterületei:
Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek:
 Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
 Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások:
 Érzelmek, motivációk, beállítódás
 Akarati tényezők
Értelmi képességek
 Kognitív szféra
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
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Érzékszervi szféra, percepció
 Testséma ismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés,
 Keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
Testi képességek
 Nagymozgások
 Mozgásműveltség
Motoros képességek
Kondicionális képességek
 Erő
 Gyorsaság
 Állóképesség
Koordinációs képességek
 Egyensúlyozás képessége
 Reakcióképesség
 Gyorskoordináció
 Időkényszer nélküli állóképességi koordináció
Ízületi mozgékonyság
Aktív mozgékonyság
Passzív mozgékonyság
Téri tájékozódás nagymozgással, a cselekvés szintjén
5. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
A testileg egészségesen fejlődő gyermekek 6 – 7 éves korukra eljutnak az első
alakváltozáshoz, testarányaik megváltoznak, arányosan fejlettek.
Az óvodáskor végére a gyermekek kitartóak a mozgásos játékokban, szeretnek mozogni.
Kialakul a gyermekek egyensúlyérzéke, nagymozgása, összerendezett mozgása,
finommozgása.
Tudnak a térben tájékozódni, ismerik az irányokat.
Szókincsük bővül.
Mozgásos játékok szabályait betartják.
Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika.
Tudnak ütemtartással járni, a gimnasztikai gyakorlatokat pontosan, esztétikusan végzik.
Mozgásukat, viselkedésüket, testi-, lelki szükségleteik kielégítését szándékosan irányítani
képesek.
Testsémájuk kialakul.
Tudnak természetes járással irányváltoztatással, csigavonalban, nyolcas vonalban járni.
Ismerik a lábujjon, sarkon, külső lábélen járást.
Képesek változó ütemben, gyors futással állórajtból irányváltoztatással futni.
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Tudnak helyben, illetve járás-futás közben irányváltoztatással futni.
Tudnak természetes járással irányváltoztatással labdát vezetni.
Pontos dobóállásból kétkezes alsó és felsődobással célba dobnak.
A távol és a magasugrást néhány lépés nekifutással, a mélyugrást szerről végzik.
Képesek a gurulóátfordulás pontos, szabályos végrehajtására, nekifutásból is.
6. Képességfejlesztés lehetőségei a mozgástevékenység során:

Testi

Érzelmi, szociális

 nagymozgások
 szem – kéz
koordináció
 finommotorika
 állóképesség
 összerendezett
mozgás
egyensúlyérzék
 mozgásigény
 erő
 ügyesség

 szabálytudat
 nehézségek
leküzdése
 kudarc elismerése
 önbizalom
 önértékelés
 testfogalom
 aktivitás
 érzelmi motiváltság
erősítése
 kitartás
 testséma, testrészek
és funkcióik
megismerése
 oldaliság, a törzs
függőleges
zónájának
kialakítása
 közösségi
magatartás
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Értelmi

Kommunikációs

 keresztcsatornák,  mozgással
vizuális,
és a testsémával
tapintásos,
kapcsolatos
hallásos
szavak
 vizuális
 hasonlóság,
időrendiség
különbözőség
megnevezése
 térérzékelés
 téri
irányok  tárgyak
testrészek
és viszonyok
megnevezése téri
 alak, forma, szín,
irányok
méret
viszonyok
megismerése
megnevezése

19. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb 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.
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek
a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok
és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi
és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri
a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, síkés mennyiségszemlélete.
4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet
tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán
és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá
a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás
alapozására, alakítására.
1. A környezeti nevelés célja, eszköze:
Zöld Óvodaként szeretnénk, hogy intézményünkben a gyermekeknek fejlődjön
a természeti-, társadalmi környezet és önmaguk megismerése által személyiségük. Alakuljon
reális világképük, az ember és környezet, az ember és természet egymásrautaltságának
megéreztetésével.
Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé
irányítsuk. Növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülése a szülőföld, a lakóhely az ehhez
kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony
kialakításához.
A kompetencia alapú programcsomag szellemisége, elméleti háttere átfedéseket mutat
a környezeti nevelés célkitűzéseivel, a természeti- és környezeti értékek megismerését,
megszerettetését, megóvását helyezi előtérbe; a megvalósításra kerülő tématerv javaslatok
tartalmazzák a Zöld Óvoda kritérium rendszerében is meghatározott feladatokat.
A tevékenységformák anyagát a kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomag négy fő
elem (tűz, víz, föld, levegő) szerint rendezett tématervjavaslatai alapján készített
táblázatokban
gyűjtöttük
össze,
korcsoportonként.
Kiemeltük
a
környezetés természetvédelmi feladatokat.
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2. A környezeti nevelés tartalma egyes tevékenységformákban
Növény és állatgondozás:
A környező világ megismerésének egyik része a növények és állatok fejlődésével,
gondozásával, védelmével való ismerkedés.
Lehetőségek a tevékenységre:
Pl.:
 Élősarok gondozása, a természet kincseinek gyűjtése.
 Veteményes-, virágos-, gyógynövénykertek ápolása.
 Madárbarát Kert érdekében évszakonként tevékenységek.
 Szobanövények nevelése.
 Akvárium gondozása.
 Élő állatok megfigyeléséhez visz közelebb, természetes élőhelyükön is megfigyeljük
őket tapasztalatszerzés céljából családokhoz megyünk el, ahol állatok gondozásával
foglalkoznak.
A környezet rendjének megőrzése:
Az óvoda belső környezetének, az udvar tisztántartása.
Tavaszi tevékenységek: Babakuckó előkészítése a játékhoz – söprögetés, az udvari
bababútor letörlése, az eszközök esztétikus elrendezése.
Nyári tevékenységek: az udvari bútorok, homokozó játékok tisztántartása, szőnyegporolás.
Ősz tevékenységek: levelek gereblyézése, udvari játékeszközök lemosása, gondos elrakása
Téli tevékenységek: hó söprés, madáretető gondozása.
Folyamatosan ügyelünk egész év során a tisztaságra.
Szelektíven gyűjtjük a hulladékot az óvoda minden épületében (papír, műanyag).
A hulladékot újra felhasználjuk: pl. ajándékkészítés barkácsdélutánokon, játékkészítés.
Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy
a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni).
„Kukatündér” és „Hulladék-suli” oktató csomag elemeinek beépítése korcsoportonként.
Váljék igénnyé az óvodáskor végére a kulturált, tiszta környezet tevékeny megtartása.
A környezet megismerése és védelme:
A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely a családi neveléssel kezdődik.
A családok környezetkultúrája és életvitelük előre meghatározzák gyermekeik környezeti
attitűdjeit, szokásaik körvonalait.
A környezeti nevelés az intézményes nevelésben megtervezett pedagógiai folyamat, amely
elősegíti és erősíti a környezettudatos magatartást, életvitelt, a fenntartható fejlődés
érdekében.
A környezeti nevelés nem más, mint egy tudatformáló, tapasztalatokat és ismereteket
gyűjtő, a gyermek és nevelő környezethez kapcsolódó pozitív viszonyát alakító, a pozitív
szokásokon keresztül környezet orientált magatartást alakító tevékenység.
A környezet megismerésére nevelés elősegíti azt, hogy a gyermekek az Őket körülvevő
közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat
szerezzenek, amelyek a fejlettségi szintjüknek megfelelő. Ezek a tapasztalatok
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a biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny
kialakításához nélkülözhetetlenek. Az a gyermek, aki megismeri, megbarátkozik
a természet szépségeivel, törvényszerűségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival,
- később természetes módon védi ezeket az értékeket.
Óvodás kor végére kialakulnak a gyermek alapvető személyiségjegyei ezért fontos
feladatunk ebben az életkorban a napi életet átható, tudatos természet szeretetre nevelés.
A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok
kiemelten szerepelnek (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék
kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, lakóhelymegismerési tevékenységek).
A gyermek a környezetéből szerzett ismereteit játékban felhasználja, átéli, folyamatosan
gyakorolja egyéb tevékenységeiben is, alkalmazza. E nevelési terület tartalma minden
a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre kiterjed. Szervesen
integrálható a többi nevelési területtel. A gyermek környezetének minél alaposabb
megismerése segít egységben megmutatni az érzékelhető, sokszínű valóságot.
Társadalmi környezet:
A gyermek az óvodát teljesen újnak éli meg ezért fontos az óvoda megismertetése,
elfogadtatása, megszerettetése, ami által biztonság érzete erősödik:
 Az igényeknek megfelelően adjunk lehetőséget arra, hogy az óvodai élet első napjait
az anya vagy a gyermekhez közelálló rokon jelenléte megkönnyítse az első hetekben
a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermek és a szülő megismerje az óvoda
helyiségeinek minden zugát.
 A gyermek a szülőkkel együtt ismerkedjen az új környezetével, amelyben biztonságot,
védelmet, szeretetet kap.
 Séták során ismerkedjen az utcával, amelyben az óvodáig eljut.
 Ismerkedjenek az óvónőkkel, dajkával, az óvodás társakkal, a csoportszobával, amely
a második otthonává válik, az udvarral, ahol biztonságra talál
 Önálló tapasztalataikból kiindulva ismerkedjenek a család fogalmával, a családtagok
nevével, lakó helyükkel, otthoni életükkel.
 Erősödjön az idősebb emberek iránti tiszteletük.
 Ismerjék meg a helyes gyalogos közlekedést, a járműveket, azokon való utazást
az utazás udvariassági szabályait.
 Legyenek ismereteik a közvetlenül nem megfigyelhető közlekedési eszközökről.
 Tudatos vásárlói magatartás alakítása.
 Ismerkedjenek a falu kulturális értékeivel, néphagyományokkal. (halászat, kosárfonás,
szőnyegszövés). Pl.: Gyékényezés, fafaragás, gyertyaöntés, kasírozás, batikolás.
Mézeskalácssütés. (óvoda-család kapcsolatépítés).
A témakörök feldolgozásánál játékukhoz biztosítjuk a megfelelő eszközöket. (orvos,
fodrász, család, közlekedési és építő játékok). Ügyelünk arra, hogy az eszközök
esztétikusak legyenek (üveg, porcelánedények).
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Természeti környezet:
 Tegyük lehetővé a természet változásainak megfigyelését és folyamatos nyomon
követését.
 Nyújtsunk segítséget a gyereknek ahhoz, hogy felfedezhesse az évszakok közötti
különbségeket, megismerjék az évszakok jellemzőjét.
 Építünk a közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre a gyermeket körülvevő
világ megismerésében.
 Erősítjük a gyermekekben, hogy a világban minden összefügg egymással és milyen
nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása
szempontjából.
 Önálló és csoportos megfigyelések révén jussanak értékes tapasztalatokhoz
a természetben végbemenő folyamatokról és összefüggéseiről.
 Biztosítunk minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben való
folyamatos tevékenykedéshez.
 Belesimulás a környezetbe egyik kedvelt tevékenység, amikor felhőnézés,
napfürdőzés, madárhangok figyelése történik.
 Biztosítjuk a feltételeit annak, hogy a gyermekek konyhakertet, virágoskertet,
élősarkot, kisállatokat gondozhassanak
Természetvédelem:
Óvodánk környezetvédelmi munkaközösségének elsődleges feladata, hogy az óvónőkben
egy holisztikus látásmódot alakítson ki, mely ráirányítja a figyelmet arra, hogy nincs
a környezetben elhanyagolható, lényegtelen felesleges elem, tényező. Szükséges, hogy
tudatában legyünk annak, mennyire fontos számunkra a környezetünk egésze.
A tágan értelmezett környezettel kapcsolatos pozitív viszony kialakítása jelenünk
problémája és jövőnk kulcskérdése.
A gyermekekkel igyekszünk mindent megtapasztaltatni, amely számára érdekes, amely
iránt érdeklődést mutat.
Kirándulások során a gyermekek az élőlények szeretetére, nevelő játékos feladatokkal
ismerkednek a vízi, mezei, erdei növényekkel és állatokkal.
Környezet minden, ami körülvesz bennünket, része vagyunk a természetnek, felelősei,
az általunk okozta változásoknak, ettől függnek az életfeltételeink.
A Föld védelme:
Tapasztalatokat gyűjtünk a talajról: termőföld, homok, agyag, kövek tulajdonságairól.
Megismertetjük a gyermekekkel, hogy a föld a növények egyik lételeme – természeti érték.
Mit tehetünk a föld védelmében:
Nem szemetelünk, összeszedjük az elszórt szemetet. Részt veszünk a kert gondozásában
(gereblyézés, levélgyűjtés)
A víz védelme:
A gyermekek szerezzenek tapasztalatokat arról, hogy minden élőlénynek szüksége van
vízre – víz nélkül nincs élet.
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Érzékeltetjük a különbséget az ivóvíz a természetben található víz (folyó, tó)
és a szennyvíz között.
Szerezzenek tapasztalatokat a víz felhasználásáról: főzés, tisztálkodás, állatgondozás,
sportolás stb.
Felfedeztetjük, hogy az élőlények vizet tartalmaznak.
Halljanak elbeszéléseket, történeteket, a víz energiát teremtő és kárt okozó erejéről
(erőművek, árvizek)
Mit tehetünk a víz védelmében:
Nem dobunk a folyókba, tavakba szemetet, takarékoskodunk a vízzel.
A levegő védelme:
Tartózkodjanak a szabad levegőn, a csoportszobát rendszeresen szellőztetjük.
Kirándulásaink sétáink során élvezzük a levegő frissességét tisztaságát.
Megtapasztaltatjuk a gyerekekkel, hogy a járművek szennyezik a levegőt.
Mit tehetünk a levegő védelmében: Szobanövényeket gondozunk, portalanítunk, földes
úton járva nem porolunk.
Növényvédelem:
Ismerjék meg a környezetükben a fellelhető növényeket.
Zöldség napok, salátabár (heti rendszerességgel) és Gyümölcsnapok (heti
rendszerességgel).
Séták kirándulások alkalmával ismerjék meg a védettség fogalmát.
A Fűvészkertben ismerkedjenek a hazai vadon élő és az egzotikus, más tájak növényeivel.
Mit tehetünk a növények védelmében:
Gondozzuk a szobanövényeket, segítünk az átültetésben, valamint a virágos –
és konyhakertet. Nem tapossuk, nem tépjük le a növényeket, csak annyi virágot szedünk
amennyire szükségünk, van. Gyógynövényekből is csak annyit gyűjtünk amennyi
szükséges.
Állatvédelem:
Lehetőségeink szerint folyamatosan figyeljük meg az állatok életmódját.
Törekszünk arra, hogy a megfigyelések során a gyermekek belső igényévé váljék
az állatok gyengéd, óvatos simogatása, megfogása.
Állatok testközelben történő megfigyelése az élménypedagógia eszközeivel feledhetetlen
napot biztosít a gyerekek részére.
Madárbarát óvodaként a „madárbarát kert” gondozása. Madáretetéshez szükséges
növények termesztése a kertben. Madáretetők, odúk, itatók kihelyezése, ellenőrzése,
feltöltése. Az óvodánk udvarára látogató madarak megfigyelése, megismerése.
A Vadasparkban ismerkedjenek a hazai vadon élő és az egzotikus állatokkal.
Mit tehetünk az állatok védelmében: Az állatokkal gyengéden bánunk, a kedvenc
háziállatainkat nem tekintjük játékszernek, téli madáretetőt állítunk fel, és rendszeresen
feltöltjük eleséggel.
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A környezet téri – formai – mennyiségi megismerése:
A matematikai tartalmú tevékenység fegyelmezett gondolkodásra, ötletes megoldások
keresésére nevel. A gyermekek az Őket körülvevő valóságos világ összefüggéseit ismerik
meg.
Az óvodai életben a matematikai tartalom mindent átfog, és állandóan jelen van.
Játékban: építőelemek nagysága, formája, számossága,
Mese-versben: a mese szereplőinek száma, tulajdonságai
Ábrázolásban: az eszközök mennyisége, formája, nagysága, téri irányok, névutók
Munkajellegű tevékenységeknél: terítés - számlálás, oldaliság, csoportszoba átrendezése,
téli tájékozódás stb.
Matematikai tartalmú ismeretek átadása:
 Névutók használata: térben és síkban
 Tapasztalatok szerzése a rövid – hosszú, keskeny – széles, ugyan olyan, kicsi – nagy.
 Testek és síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése.
 Mennyiségek létrehozása, összehasonlítása, relációk, becslések gyakorlása.
 Párok, ellentétpárok keresése
 Tárgyak, személyek osztályozása megadott szempontok szerint.
 Síkbeli alkotások – mozaikok, képkirakás.
Az élethelyzetek, az élmények kínálják az alkalmat e tennivalókra. A csoport életében
a napirenden belül bármikor beépíthetők akár az óvónők, akár a gyermek
kezdeményezésére.
Lehetőséget adunk a gyermekek többoldalú megtapasztalásra, érzékelésre.
Az óvodás kor végére a gyermekek fokról – fokra magasabb fejlettségi szintre kerülnek,
amely optimális kiinduló pontja az iskolakezdésnek
Néphagyományok, a családi tárgyi kultúra beépülése, értékeinek megismerése
A szülőföld, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra
értékeinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési lehetőségek tervszerű biztosítása.
Konkrétumok megtervezése pl. a kirándulásokkal, ünnepekkel, gyűjtött tárgyakkal
kapcsolatban. Lakóhelyük hagyományainak ismerete, tisztelete. Például: Szüreti mulatság,
Márton napja, Lucázás, Adventvárás, Karácsony, Télűző kiszézés, Farsangi mulatság,
Húsvét, Gergely járás.
Jeles napok:
Minden évben változtatunk a központi kiemelt feladaton. Kirándulásokat, versenyeket,
óvoda szintű közös programokat szervezünk, tevékenységajánlókat készítünk életkornak
megfelelően. Célunk: minél több játékos tapasztalat során jussanak újabb információhoz
a gyermekek.
Például:
 Október 04.Állatok világnapja:
 November: „Egészségben felnőni” – Egészséghét – Jó gyakorlat
 Március 22. Víz világnapja
113

 Április:„Egészségben felnőni” – Egészséghét – Jó gyakorlat
 Május 10. Madarak és fák napja
Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését,
a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi
tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív
tanulás).
3. A Külső világ tevékeny megismerésének kapcsolata más tevékenységi területekkel:
A környezeti nevelés a komplexitás elvét figyelembe véve szoros kapcsolatban van minden
nevelési területtel, óvodai tevékenységgel.
 Külső világ tevékeny megismerése és az irodalmi nevelés kapcsolata:
 Az irodalmi élményen (verselés, mesélés) keresztül is szerezhetnek
tapasztalatokat, ismereteket a környezetükről, elmélyíthetik meglévő
ismereteiket.
 Külső világ tevékeny megismerése és az ének-zene kapcsolata:
 a természet hangjainak felismerése
 különféle állathangok megfigyelése, felismerése
 dalok a természetről, állatokról, növényekről
 a témához kapcsolódó zenehallgatás
 Külső világ tevékeny megismerése és a testnevelés kapcsolata:
 Mozgások, nagymozgások, téri tájékozódás a természetben, a közvetlen
tapasztalatszerzés biztosítása során.
 Külső világ tevékeny megismerése és a vizuális nevelés kapcsolata:
 a megszerzett tapasztalatok, ismeretek, élmények feldolgozása, megjelenítése
az ábrázolási technikák segítségével
 a természetben gyűjtött alapanyagok felhasználása az ábrázoló tevékenységek
során
 Tapasztalatszerzések alkalmával esztétikai élmények nyújtása, a természet
szépségének megláttatásával.
 Külső világ tevékeny megismerése és a matematika:
 A környezet matematikája. A megismerő tevékenységek, felfedezések során
adódó spontán matematikai tartalmú tapasztalatszerzési lehetőségek kiaknázása.
 Külső világ tevékeny megismerése és a Montessori:
 A kozmikus nevelés eszközei, módszerei segítségével kiegészíthetők,
bővíthetők, mélyíthetők a gyermekek ismeretei.
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4. A külső világ tevékeny megismerése által gazdagítható kompetenciaterületek:
 Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret
 Társas magatartás, közösségi szokások, együttműködési képességek
 Önbizalom
 Öntudatos és a környezetért is felelős magatartás
 A világgal szembeni pozitív beállítódás
 Tolerancia
 Őszinte kommunikáció
 Reális énkép kialakításának képessége
 A frusztráció elviselése
 Reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége
 Szabályok és a vágyak összehangolásának képessége
 Cselekvési alternatívák meglátásának képessége
 Döntési képesség, a kezdeményezőkészség
 Akaraterő és a kitartás
 Empátia
 Erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás
 Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások
 Érzelmek, motivációk, beállítódás
 Akarati tényezők
 Értelmi képességek
 Kognitív szféra
 Gondolkodási műveletek
 Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
 Pszichikus funkciók működése
 Koncentráció, feladattartás, figyelem
 Érdeklődés
 Emlékezet
 Képzelet
 Problémamegoldó képesség
 Érzékszervi szféra, percepció
 Testsémaismeret
 Hallásérzékelés (auditív percepció)
 Látásérzékelés (vizuális percepció)
 Tapintásérzékelés (taktilis percepció)
 Koordinációs működés (test, kéz, láb, szem), kinesztetikus érzékelés
keresztcsatornák működése
 Téri irányok, relációk érzékelése, időérzékelés
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 Verbális képességek
 Nyelvhasználat
 Az összefüggő, folyamatos beszéd megjelenése
 A beszéd tisztasága, a nyelvhelyesség
 Verbális kommunikáció
 Beszédértés
 Nyelvi kifejezőkészség
 Kommunikációs és kooperációs készség
 Vitázó és érvelő képesség,
 Konfliktuskezelő és - megoldó képesség,
5. Feladataink:
 A gyermek kíváncsiságának kielégítése reális, cselekvő, játszó, élményszerű módon.
 Az óvodapedagógus szakmai tudásával, színes egyéniségével, a gyermek pedig
megfelelő ismeretekkel rendelkezve megszeressék, tiszteljék és védjék az élő
és élettelen világunkat.
 Spontán és irányított megfigyeléssel, kísérletezéssel, vizsgálódással, játékos, sokoldalú
tapasztalatszerzéssel természettudományos gondolkodásmód kialakítása.
 A környezettel való ismerkedésen, érdeklődésen alapuljon.
 Váltson ki aktivitást.
 Hasson az értelmi erők fejlődésére, a szókincs gyarapodására.
 Vegye figyelembe a már meglévő ismereteket, tapasztalatokat, valamint a gyermek
és a gyermek családjának attitűdjét.
 A gyermek kedve és fejlettségi szintje szerint tevékenykedjen, ennek ismeretében
motiváljunk és differenciáljunk.
 A szülőkkel való kapcsolattartás, az egymást segítő magatartás fontos: mert ennek
keretében jutunk el a környezetbarát, környezetre figyelő magatartáshoz,
az egészséges életmód szokásainak kialakulásához és azok valódi elmélyüléséhez.
 Érzékszervek útján történő sokrétű tapasztalatszerzés.
 A természetvédelem jelentőségének közvetlen módon való megismerése.
 A tapasztalatszerzésben az alkalmi és a folyamatos megfigyelés megvalósíttatása.
 Irányításunkkal vegyék észre a szépet, az érdekeset, szemlélődjenek,
gyönyörködjenek, bátran kérdezzenek.
 A gyermekek olyannak lássák a világot, amilyen.
 A szabadban való tartózkodás során közvetlen érzékszervi úton ismerjék meg
lakóhelyünk élővilágát, törekedjenek az ökológiai jelenségek megértésére.
 A környezeti problémák iránti érzékenység felkeltése.
 Kirándulások szervezésével a gyermekek ismerjék meg a városunktól távol fekvő más
tájak szépségeit, még nem ismert nevezetességeit is, ez a hazaszeretetre nevelés kiváló
módszere.
 A természet ünnepeinek megszervezése.
 Az anyag- és témafeldolgozásban, a műveltségterületek között a komplexitás
érvényesüljön.
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 A matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának elősegítése,
a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása, részképességek, műveletek,
szabályok elsajátítása.
 A gyerekek életkorának, nyelvi fejlettségének- melyet meghatároz a család
szociokulturális háttere-, érdeklődésének megfelelő beszédhelyzeteket teremtsünk.
 A gyermekek ismerkedjenek a vizuális jelekkel ez szintén a kommunikáció fejlődését
segíti.
6. Ajánlás:
A környező világ megismerésének megközelítése a leírtakon kívül még más módon is
lehetséges.
Pl:.
 Szüreti mulatság alkalmával. Egészséghét keretében:
 „Dohányzás prevenciós”, illetve a „Szív kincsesláda” programmal.
A program célja: az egészséges életmód támogatását, az egészséget kockáztató vagy
károsító gyermeki magatartások visszaszorítása, az egészségesebb lehetőség választásának
készséggé alakítása.
7. A fejlődés jellemzői:
3-4 éves korban:
 Ismerik saját és társaik nevét, jelét. Óvónőjüket, dajkájukat nevén szólítják
 Felismerik és megnevezik főbb testrészeiket.
 Ismerik a legegyszerűbb testápolási szokásokat
 Eligazodnak az óvoda épületében és az udvaron
 Ismernek néhány virágot
 Ismernek pár a környezetükben előforduló zöldség és gyümölcsfélét, azok lényeges
tulajdonságait
 Ismernek pár háziállatot, vadon élő állatot és azok jellemző tulajdonságait
 Felismerik a környezetükben előforduló közlekedési eszközöket
 Ismerik a közlekedés elemi szabályait, képesek a gyalogos közlekedésre felnőtt
segítségével
 Felismerik és megnevezik a környezetük tárgyain az alapszíneket, képesek a színek
szerinti csoportosításra
 Spontán tevékenységek, játék során felismernek és megneveznek egyszerűbb formákat
 Képesek a számlálásra, formai és mennyiségi viszonyok felismerésére
 Ismerkednek a matematikai gondolkodás alapelveivel
 Életkoruknak megfelelően részt vesznek a csoportszoba átrendezésében, a növény
és állatgondozásban
 Formálódik a környezetükhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulásuk, a természet
szeretete
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4-5 éves korban:
 Ismerik teljes nevüket, meg tudják mondani kik tartoznak a családjukba
 Tudják szüleik, testvéreik teljes nevét
 Képesek különböző szempontok szerint a környezetükben lévő tárgyakat, élőlényeket
stb. csoportosítani, összehasonlítani, szétválogatni, sorba rendezni
 Biztonsággal számolnak 10-es számkörben
 Észreveszik a természetben, környezetükben, növények és állatok életében
bekövetkezett változásokat
 Naposi feladatokat végeznek, a termet segítséggel átrendezik
 Részt vesznek az állatok és növények gondozásában, a teremben és a kertben
 Ismerik az orvos gyógyító munkáját, bővül ismeretük az egészségmegőrzésről,
egészséges életmódról, táplálkozásról
 Bővül az állatokról és növényekről szerzett ismeretük, képesek ismereteiket
rendszerezni
 Biztonsággal tájékozódnak szűkebb és tágabb környezetükben, képesek adott irányba
történő mozgások végzésére
 Ismerik a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályait
 Fejlődik környezettudatos magatartásuk, ismereteket szereznek a környezetvédelemről
5-6-7 éves korban:
 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét,
óvodájuk nevét.
 Tudják saját születési helyüket, idejüket
 Eligazodnak az óvoda környékén
 Ismerik, megnevezik testrészeiket, igényesek testük tisztaságára
 Ismerik az orvos munkáját
 A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják
 igényesek a tisztaságra
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak azok
szépségében.
 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket,
városunk nevezetességeit.
 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
 Ismerik környezetük növényeit és részt vesznek azok gondozásában.
 Ismerik a közlekedési eszközöket (vízi, légi, szárazföldi)
 Ismerik a közlekedési szabályokat betartják azokat
 Felismerik az évszakokat, napszakokat
 Felismerik és megnevezik környezetük színeinek sötét és világos változatait
 Tudnak térben tájékozódni, tudják követni az irányokat, használják a névutókat
 Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat
 Kialakult szám-és mennyiségfogalma (6-os számkörben)
 A tárgyakat legalább 10-ig meg tudják számolni, össze tudják hasonlítani mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
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 Felismerik a tárgyak, jelenségek közötti az elemi összefüggéseket
 Képesek síkbeli és térbeli alakzatokat létrehozni, szétválogatni, egyszerű
tulajdonságaikat.
 Kialakul a beszédhelyzethez és anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető
beszédstílusuk.
 Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, fejlődnek azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.
 Kialakul környezettudatos magatartásuk, életkoruknak megfelelően ismerik
a környezetvédelmi lehetőségeket, mit tehetnek óvodásként a környezetük
megóvásáért

19. 1. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
KÖRNYEZETÜNK MENNYISÉGI ÉS FORMAI VISZONYAI –
MATEMATIKAI NEVELÉS
A matematikai ismereteket nyújtó lehetőségek átszövik a gyermekek mindennapi életét.
Legfőbb színtere a játék, hiszen a matematikai nevelés olyan játékok sorozata, melyek
gondolkodásra, cselekvésre késztetik a gyermeket, felismerések, tapasztalások által.
A matematikai tartalmú tevékenység fegyelmezett gondolkodásra, ötletes megoldások
keresésére nevel. A gyermekek az Őket körülvevő valóságos világ összefüggéseit ismerik
meg. Az óvodai életben a matematikai tartalom mindent átfog, és állandóan jelen van.
1. A matematikai nevelés célja:
A sokoldalú matematikai tapasztalat- és ismeretszerzés, a gondolkodás és egyéb értelmi
képességek fejlesztése. A matematikai ismeretek alapja a tapasztalat, a sok tapasztalatból –
az általánosítás révén – alakulnak ki a matematikai ismeretek.
2. Az óvodapedagógus feladatai:
Matematikai tartalmú ismeretek átadása:
A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása az egyéni képességek
figyelembevételével. Matematikai fogalmak, kifejezések megismertetése.
 Térbeli viszonyok, irányok pontos megnevezése. (Névutók használata: térben
és síkban)
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A gyermekek kíváncsiságára épülő problémahelyzetek megteremtése.
Tapasztalatok szerzése a rövid – hosszú, keskeny – széles, ugyan olyan, kicsi – nagy.
Testek és síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése.
Mennyiségek létrehozása, összehasonlítása, relációk, becslések gyakorlása.
Párok, ellentétpárok keresése
Tárgyak, személyek osztályozása megadott szempontok szerint.
Síkbeli alkotások – mozaikok, képkirakás.

3. A nevelés tartalma:
1. Bevezető játékok, tevékenységek
 az érzékelést fejlesztő játékok (Montessori eszközök)
 osztályozás (szétválogatás), rendezés
2. A természetes szám fogalmának megalapozása
 mennyiségek mérőszáma
 darabszám
3. Mennyiségek becslésszerű összehasonlítása, összemérése, mérése
 összehasonlítás – hosszúság, űrtartalom, térfogat, terület, tömeg
 összemérés – hosszúság, űrtartalom, térfogat, terület, tömeg
 mennyiségek mérése – a választott mértékegységet és a mérendő mennyiséget
hasonlítjuk össze – térfogat- és űrtartalommérés, területmérés, hosszúságmérés
4. Halmazok becslésszerű összehasonlítása, összemérések, számlálás
5. Műveletek előkészítése – halmazok egyesítése, elvétele, egyenlővé tétel, a pár
6. Geometria – testek (gömb, téglatest, kocka), síkidomok (kör, téglalap, négyzet),
vonalak, tükrözés, szimmetrikus alakzatok, tájékozódás térben
4. Feladataink:
 A gyermek kíváncsiságának kielégítése reális, cselekvő, játszó, élményszerű módon.
 Az óvodapedagógus szakmai tudásával, színes egyéniségével, a gyermek pedig
megfelelő ismeretekkel rendelkezve megszeressék, tiszteljék és védjék az élő
és élettelen világunkat.
 Spontán és irányított megfigyeléssel, kísérletezéssel, vizsgálódással, játékos, sokoldalú
tapasztalatszerzéssel természettudományos gondolkodásmód kialakítása.
 A környezettel való ismerkedésen, érdeklődésen alapuljon.
 Váltson ki aktivitást.
 Hasson az értelmi erők fejlődésére, a szókincs gyarapodására.
 Vegye figyelembe a már meglévő ismereteket, tapasztalatokat, valamint a gyermek
és a gyermek családjának attitűdjét.
 A gyermek kedve és fejlettségi szintje szerint tevékenykedjen, ennek ismeretében
motiváljunk és differenciáljunk.
 Érzékszervek útján történő sokrétű tapasztalatszerzés.
 Az anyag- és témafeldolgozásban, a műveltségterületek között a komplexitás
érvényesüljön.
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5. Módszertani alapelvek:
 Spontán helyzetek kihasználása.
 Problémahelyzetek sokoldalú megközelítésére való ösztönzés.
 A belső motiváció, a felfedezés öröme legyen a legfontosabb hajtóerő.
 Egyéni különbségek figyelembevétele.
 A játékosság hassa át a tapasztalatszerzést.
 Térre, formára, színre, mennyiségre vonatkozó élményanyag fokozatos bővítése.
 Tevékenységek során jusson a gyermek sikerélményhez.
Módszerek: problémahelyzet értelmezése, magyarázat, bemutatás, beszélgetés, gyakorlás,
ellenőrzés, értékelés
6. Kapcsolata más nevelési területekkel:
 játék során matematikai tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek pl.: mennyiségi
viszonyokat látnak meg, alkalmazzák az ismereteiket pl.: szerepjáték – boltos,
építőelemek nagysága, formája, számossága,
 munkák közben pl.: naposi munka során az ismereteik alkalmazása – számlálás
 rajzolás, festés, mintázás, kézi munka során a gyerekek formaismerete fejlődik,
az eszközök mennyisége, formája, nagysága, téri irányok, névutók
 a külső világ tevékeny megismerése (élő és élettelen) során a gyerekek gondolkodása
fejlődik a jelenségek általános, közös jegyeinek kiemelésével
 mozgás során különböző alakzatokat alakítanak ki, utánzó mozgásokra nyílik
a legtöbb lehetőség
 ének, zene, énekes játék, gyermektánc anyaga számlálásra, összehasonlításra,
ritmusérzékelésére ad alkalmat
 mese-vers során a mese szereplőinek száma, tulajdonságai
7. A matematika által gazdagítható kompetenciaterületek:
 Értelmi képességek
 Kognitív szféra
 Gondolkodási műveletek
 Fogalomismeret, tájékozottság
 Összehasonlítás, megkülönböztetés
 problémaérzékenység, megoldás, rendszerezés
 Következtetés, ítéletalkotás, analízis, szintézis
 Konkretizálás, általánosítás, absztrakció, csoportosítás, osztályozás
 Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, szimmetria, szerialitás
8. Fejlődés jellemzői:
3-4 éves korban is adunk a gyermekeknek matematikai ismereteket, de játékaikban,
mindennapi tevékenységeikben ágyazva használjuk a matematikai fogalmakat.
4 éves kortól kezdődik a tényleges matematikai nevelés, amely játékos cselekvés. Minden
érzékszervüket bevonjuk a tapasztalatszerzésbe.
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5-6-7 éves korban jutnak el oda, hogy sok tapasztalatot szereznek környezetük mennyiségi
és formai összefüggéseiről és térbeli viszonyairól.
9. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 A gyerekek tudjanak megszámolni tárgyakat 10-ig. Számfogalmuk kialakult, elemi
műveletekre képesek 10-es számkörön belül.
 Ismerik az irányokat, és helyesen értelmezik feladatvégzése során.
 Képesek halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni.
 Felismerik a sorba rendezés logikáját, a sorozatot képesek folytatni.
 Van tapasztalatuk a tükörképről, szimmetriáról.
 Képesek részekből egészet kirakni.
 Tudnak alapvető formákat felismerni (kör, négyzet, téglalap, háromszög), mértani
testeket megnevezni (kocka, gömb, téglatest).

20. MONTESSORI PEDAGÓGIÁNK
Minden óvodai csoportban az óvodapedagógusok a Montessori pedagógia alapelveit
alkalmazzák. Az óvodapedagógusok a Montessori eszközrendszerből a saját korcsoportjuknak
megfelelő eszközöket vezetnek be, figyelembe véve a csoport fejlettségi szintjét
és a csoportszobák felszereltségét.
Montessori pedagógia szemlélete:
Montessori-módszer, célja, hogy tevékeny, segítőkész és egymással toleráns gyermekeket
neveljenek békés, nyugodt légkörben. Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda.
Önálló személyiség, akinek megvannak a saját igényei, a saját törekvései. A Montessori
pedagógia célja egy olyan légkör létrehozása, amelyben a pedagógusok a gyermeki
személyiség tiszteletben tartásával felkészítik a gyermekeket az önálló döntések
meghozatalára, arra, hogy vállalják cselekedeteik, döntéseik következményeit, és hogy
megállják helyüket egy állandó változásokkal, kihívásokkal teli világban. Ennek elsődleges
feltétele egy olyan környezet létrehozása, mely az élet minden területén felkínálja
a megismerés és megtapasztalás lehetőségét. A gyermekek saját tapasztalataik alapján tesznek
szert az alapvető ismeretekre, problémamegoldó gondolkodásra. A módszer célja, hogy
örömüket leljék az ismeretszerzésben, a kreativitásban, önmaguk fejlesztésében.
Megismerjék, szeressék és védjék a környezetet, tudjanak gyönyörködni a művészeti
alkotásokban. Harmonikus gyermekközösséget alakítsanak ki a kölcsönös megértés
és szeretet, közös élmények eredményeképpen. A gyermekek megtanulják kivárni egymást,
és a másik foglalatosságát tisztelni. Montessori koncepciójának nevelési célja az önfegyelem,
a belső harmónia, az összetartozás, az egymásra figyelés és a felelősségtudat kifejlesztése.
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Montessori pedagógia feltételei:
 A gyermekhez méretezett környezet: fontos, hogy minden, amit a gyermekek számára
készítünk, valóban hozzá méretezett legyen: a szekrények, az asztalok, a székek,
a lépcsők.
 A nevelés alapelve a gyermek aktivitása legyen. A gyermeki aktivitás lehetőséget
teremt arra, hogy a gyermek képzeteit meg alkossa, érzékszerveit fejlessze, önálló
tapasztalati világát felépítse. Fontos, hogy ne a felnőtt, a nevelő kényszerítse rá
a sajátját véleményét.
 A nagyfokú gyermeki aktivitás feltételezi a szabad mozgást, a változatos önálló
tevékenységeket, foglalkozásokat. A Montessori-pedagógia minden gyermeki
tevékenységet megenged, ami nem akadályozza a többi gyermek szabad cselekvését,
de tilos minden agresszív, másokat zavaró viselkedés.
 Montessori által megfogalmazott szabadságnak korlátai is vannak: a szabadságnak
szerinte ugyanis csak addig van értelme, ameddig a gyermek saját életkorának,
fejlettségi szintjének megfelelő eszközökkel tevékenykedik
 Pedagógiájának legfőbb alapelve: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”
Ez a kijelentés utal arra, hogy a gyermek igényli az önálló tevékenységet,
de ugyanakkor szüksége van a felnőtt segítségére. Olyan segítségére, amelynek mindig
tekintettel kell lennie a gyermek egyedi fejlődési ütemére, önállóságvágyára.
 A gyermeki fejlődés fontos előfeltétele a szeretetteljes nevelői légkör, amely
tekintettel van a gyermeki személyiségre.
Montessori pedagógiai elvei:
1. Az abszorbeáló:
Az abszorbeáló lélek, mint jellegzetes kifejezés azt jelenti, hogy a gyermek pszichikai
felépítése különbözik a felnőttétől. Míg a felnőtt emlékezetébe vési az ismereteket,
a gyermek magába szívja, beilleszkedik a környezetbe.
2. Az érzékeny periódusok rendszere:
A fogékony fázisok elve szerint, a gyermek bizonyos ingerek felfogására, ismeretek
elsajátítására fejlettségének egy adott szakaszában intenzívebben képes.
Ez az érzékenység egyénenként különböző időpontban jelentkezik. A szakaszoknak
megfelelően a gyermeket érdeklődése, akarata viszi előre a megismerési folyamatban.
Mindez a személyiségközpontúságot, az egyéni megfigyelés és tanulás fontosságát
hangsúlyozza. A gyermeknek akkor kell nyújtani a fejlődés lehetőségét, ha valaminek
a befogadására, elsajátítására különösen fogékony. Ha ezt nem vesszük figyelembe,
később nehezen pótolható, vagy pótolhatatlan kimaradások képződhetnek.
3 fő korcsoport: 0-6 éves abszorbeáló tudat kora
6-12 éves: tudatos gondolkodás képzelőerő kialakítása
12-18 éves: etikai és szociális értékrend születésének kora

123

3. A gyermek szabadsága:
A gyermek szabadsága azt jelenti, hogy a rászabott környezetben szabadon
nyilatkozhat meg mindaddig, míg magatartása nem sérti a közösség érdekeit, melybe
tartozik. Az óvónőnek törekednie kell a kényszer, a stresszhatás elkerülésére,
a gyermek érdeklődését, önkéntességét, akaratát tiszteletben kell tartani. A tanulás
szervezésénél olyan keretet kell választani, mely a lehetőségekhez képest leginkább
biztosítja a gyermek szabadságát, előrehaladását a megismerésben. A szabadság
az alkotókészség kibontakozásának feltétele. Vagyis a szabadság nem jelenthet
szabadosságot.
4. Az előkészített környezet:
Az előkészített környezet a Montessori pedagógia indirekt megközelítési módját
hangsúlyozza. A környezetben nyitott polcokon azok a Montessori eszközök kapnak
helyet, melyek közül a gyermek szabadon választhat. Minden a megfelelő helyen áll,
ez segíti a gyermeket abban, hogy cselekedetei is rendezettebbek legyenek.
Az eszközöket mindig a helyére kell visszatenni. A rend nem külső személy által
fenntartott állapot, hanem a belső rendet kialakító környezeti hatás. Fontos elv, hogy
a környezet ne legyen zavaró, zaklatott, legyen könnyű a tájékozódás, a rend
fenntartása.
5. A munka
Montessori Mária az egyes eszközökkel való munka bevezetését leckének nevezi. A jó
lecke a gyermek számára új ismereteket és készségeket jelent. A munka nem függ
össze sem a felnőttek tanításával, sem a azok akaratával.
6. Az önkontroll
Az önkontroll azért fontos, hogy a gyermek, amikor a mindennapos tapasztalatokat
segítségével egy olyan lehetőséget sajátít el, hogy a hibáit korrigálni tudja.
A Montessori pedagógia távoli céljai
Harmonikus, kiegyensúlyozott, toleráns, békeszerető, egészségesen élő, egymást megértő
és segítő, alkalmazkodó, a szépséget felismerő, a tudást megbecsülő, a tanulást és a munkát
kedvelő, természetet szerető, ápoló és védő, általános emberi és saját specifikus értékekkel
bíró, önálló gondolkodásra, döntésre, cselekvésre képes, művelt és boldog emberek nevelése,
akik tudatában vannak, hogy a kozmosz részei. Ez a célkitűzés a családban kezdődik
és a bölcsödében, óvodában folytatódik.
1.) Önállóság fejlesztése:
A mindennapi élet során a gyermek önállósága nő, amelyhez a Montessori eszközök is
hozzájárulnak. Tevékenykedésük során sokat tanulnak illetve a hibáikat önállóan
javítják.
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2.) A szociális magatartás fejlesztése:
Mivel a csoportban minden eszközből csak egy van, így a gyermek megtanulja, hogy
várjon türelemmel, várja ki, amíg hozzá kerül az eszköz. Emellett egy fontos
alapszabály, hogy a gyermekek egymást ne zavarják, és ne rombolják szét egymás
alkotásait sem.
A Montessori pedagógiai célja az egymásra figyelés, az önfegyelem, az összetartozás
és a felelősségtudat. Mivel minden gyermek egy egyedi és megismételhetetlen külön
személyiség, ezáltal először a pedagógusnak a gyermekkel kell kialítania jó
kapcsolatot, majd csak utána kell a gyermekek közötti kapcsolatokat ápolnia illetve
erősítenie. Később a gyermekek egyre gyakrabban fogják használni a „mi” kifejezést,
ami a közösségre utal. Ezen kívül a másság elfogadása nagyon fontos alapszabály.
3.) Tolerancia fejlesztése:
A fent említettből kiindulva - hogy minden eszközből csak egy van- a gyermek
toleranciáját, kiaratását fejleszti.
4.) Beszédképesség fejlesztése:
A Montessori eszközök által önálló gondolkodásra, választásra, önellenőrzésre
és összefüggésekre neveljük őket, amelyek nemcsak a beszédkészség fejlesztését
segíti elő, hanem az írott nyelv megismerésének lehetőségét is.
5.) Mindennapi életben az ismeretek elsajátításának fejlesztése
6.) A természet szeretetére való nevelés:
Amelyhez az állatok és növények szeretete, gondozása kapcsolódik.
7.) A munka szeretetére való nevelés, fejlesztése:
Fontos hogy a gyermekek ismerjék fel a munka szükségességét és értelmét. A munka
szeretetét fejleszthetjük a szép munkaeszközökkel és elismerések által.
8.) Az esztétikai érzék, a tudás szeretetének fejlesztése:
A természet szépségének észrevételével, a rajzolás és az egyéb művészetek, mint
például az éneklés, a zenehallgatás, a mozgások, a vers-mese mondás során fejlődhet
az esztétikai érzék.
9.) A tanulás és a tudás szeretetének fejlesztése:
Fejlesztetjük a gyermek tudását, ha szép könyveket adunk nekik nézegetni,
a kérdéseikre válaszolunk, és fejlesztő eszközöket alkalmazunk.
10.) Érzelmi életének gazdagítása, egész személyiségének fejlesztése:
Minden játék során fejlődik a gyermek személyisége, de különösen a szerepjátékok
során.

125

Montessori pedagógus feladatai:
Montessori: „A nevelőnek el kell sajátítani az érzékenységnek azt a fokát, amelynek
segítségével képes észrevenni azokat a bensőséges mozzanatokat, amelyeket a gyermekek
nem fednek fel, de érdemesek és fontosak további pedagógiai munkánkhoz.”
 meg kell ismerni minden egyes gyermeket, hogy hajlamai szerint irányítsuk
 a másságra oda kell figyelni, tolerálni kell azt, meg kell tanulni vele élni
 szeretni kell a gyermeket
 mindig őszintének kell lenni a gyermekhez
 aktivitás, passzivitás mértékét helyes arányban kell alkalmazni
 nem baj, ha mérgesek vagyunk, lássa a gyermek érzelmeink változását
 minden gyermekkel legyen személyes kapcsolatunk, a gyermeknek minden korban
szüksége van testközelségre, érintésre, simogatásra
 mindig önmagához mérten értékeljük
 a gyermekek átveszik az óvónő értékrendjét, minél több közös élményük legyen
(kirándulás, ünnepi készülődés)
 legyen a gyermek bizalommal a pedagógus felé és ez fordítva is legyen igaz
 ne érezze tanulásnak az eszközök használatát
 a gyermek számára olyan környezetet alakítsunk ki, mely életszükségleteinek
megfelelő, a bútorok kisméretűek, ne legyenek akadályok
 a gyermek tudásszintje szerint biztosítsunk eszközöket fejlődéséhez.
A pedagógus feladata tehát csak a vezetés, az útmutatás. A nevelő segít, szolgál.
A gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.
„A gyermeket engedni kell, hogy a maga módján és feltételei alapján éljen, hogy
aktivitása, teremtő ereje szabadon működjék, mert egyensúlyos, harmonikusan kialakult
felnőtt csak zavartalanul kibontakozó, a maga erőiből fejlődött gyermekből válhat.”
Montessori Mária
A nevelőnek éreznie kell és át kell éreznie a gyermekkor titkát.
 felesleges a nevelőnek állandóan értékelni a gyermeket
 Montessori óvodában nincs helye a jutalmazásnak és a büntetésnek
 a pedagógus vegye észre a gyermek legkisebb eredményét, örüljön annak és ne legyen
közönyös
 a pedagógus ne utasítson, csak gesztusokkal, halk szóval irányítson
 a pedagógusnak legyen empatikus képessége, melynek függvénye a gyermek alapos
ismerete, pszichológiai és pedagógiai tudás, valamint tapasztalat birtoklása
 a pedagógus tudjon jelt adni és tudja a jelzéseket érteni
Montessori eszközrendszerének bemutatása:
1. A gyermek környezete
2. Montessori eszközök
3. Az eszközök csoportosítása, bemutatása
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A gyermek környezete:
Montessori pedagógiai módszerét a gyermekek megfigyelésére alapozza. Ahhoz, hogy
a gyermekek ne függjenek a felnőttöktől, meg kell változtatni a tárgyi környezetét.
„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk
a gyermeket, hanem azt hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél
tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”
Montessori Mária
A bútorok könnyűek, gyermekméretűek asz asztalok és székek. A gyermekek számára
elérhető helyen találhatóak a berendezési tárgyak. Például mosdó, ruhafogas.
A gyermekek kedvük szerint bármikor elővehetik az eszközöket, amelyek nyitott, alacsony
polcon helyezkednek el és annyiszor dolgozhatnak vele, ameddig a kedvük tartja. Így
a gyermekek minden eszközt és bútort önállóan tudnak használni a minden napi
tevékenységek során. Ezekekkel az eszközökkel, a gyermekekkel nemcsak az asztalon, hanem
a földön, vagyis szőnyegeken is dolgozhatnak.
Egy faállványon helyezkednek el a csoportszoba egyik sarkában. Egy szőnyegen egyféle
eszköz kaphat helyet, viszont több gyermek is foglalatoskodhat egyszerre rajta. A szőnyeg
kiterjedése jelzi, számukra mennyire teríthetik széjjel a játékokat/eszközöket, a többiek
számára ne zavarják a játékukat, és ne hogy eszközökre lépjenek. Azt is megtanulják, hogy
szőnyegre nem lépünk, mindig ki kerüljük azt.
Az eszközök mindenekelőtt esztétikusak, szépek, tartósak és természetes anyagból vannak.
Ezáltal a gyermeket cselekvésre készítetik. Minden eszköznek a helyét a gyermekekben
tudatosítanunk kell, hiszen ez a gyermekeknek biztonságot, megnyugvást és nem utolsósorban
a rendre való törekvést jelenti. A didaktikai eszközöknek meg van állandó helye. Az eszközök
szépsége derűt sugároz.
A bútorok lemoshatóak, ezért hasznosságuk mellett egyben értelmes munkaalkalmat
szolgálnak. Ha a gyermek maga gondozhatja környezetét, lassanként felelősnek érzi magát
a tisztaságért, rendért.
Montessorinál jelenik meg először az önkiszolgálás és a naposi rendszer: terítnek,
kiszolgálnak, kínálnak, mosogatnak-, vagyis viselkedés kultúrájuk gyarapszik, és egyben
finomodik is. A csoportszobákban mindent csak a gyermek szemmagasságában helyez el
(kép, szobanövény, virág). Állatokat is kaphatnak, melyeket ők etetnek, ápolnak.
Montessori eszközök:
Az eszközök révén valósulnak meg Montessori magasabb pedagógiai céljai.
Pedagógiájának azonban nem az eszközök a legfőbb értékei, hanem a pedagógiai szemlélet,
amely az eszközöket igényli. Az eszközökkel Montessorinak célja a gyermekek
öntevékenységének biztosítása, annak elősegítése, hogy a gyermekek minél kevésbé
függjenek a felnőttektől. Az eszközök kialakítását szükségessé tette
 a gyermekek kíváncsisága
 a dolgok felfedezése iránti fogékonyságuk
 a világ dolgainak megismerésére törekvés
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Az eszközök révén tapasztalatokat gyűjtenek különböző tulajdonságokról:
 tárgyak színeiről
 szagáról
 formájáról
 súlyáról
 felületek érdességéről, simaságáról
Montessori úgy gondolja, hogy nem ismeretket kell közölni, hanem eszközöket kell
a kezükbe adni, melyekkel manipulálva képességeik fejlődnek. A megismerés pszichológiai
funkciója az észlelés, alapeleme az érzékelés. Saját tapasztalásuk alapján válnak később
képessé az összefüggések meglátására, az általánosításra és elvont gondolkodásra.
Az eszközök tulajdonságai:
 Az óvodában minden eszközből csak egy darab van.
 Anyagukban és színeikben szépek, ezáltal cselekvésre motiválnak.
 Az ismeretszerzést, készségfejlesztést, szolgáló eszközöket a gyermekek fizikai,
biológiai adottságai és fejlődési szükségletei határozzák meg.
 Meghatározott ismeret vagy képesség kialakítását segítik elő.
 Általuk a dolgok alaptulajdonságaival, a valósággal ismerkednek.
 Segítségükkel saját tapasztalataik által szerzik meg a tudást.
 Mindig valamilyen problémahelyzetet hoznak létre, melynek megoldása eleinte
próbálgatással, később tudatosan történik.
 Biztosítják az önálló felfedezés örömét.
 Mindig tartalmazzák az önellenőrzés lehetőségét is.
 A gyermek maga tudja javítani hibáit általuk, ezáltal is függetlenedik a pedagógustól.
 Fejlesztik a gyermek érzékszerveit (látás, hallás, tapintás, alak- és színérzet).
 Egy képesség több eszközzel fejleszthető, de vannak olyan eszközök, melyek több
készség fejlesztésére szolgálnak.
 Fejlesztik a manuális-finommotoros képességeket, elősegítik a szem-kéz
koordinációját, ami majd segítséget jelent az olvasás-írás elsajátításánál.
 Segítik az érzékelést, észlelést, szemléltetik az anyagi világ alapvető tulajdonságait
(szín, forma, kiterjedés, hang, illat, íz stb.), ezáltal a világ megismerését és az abban
való eligazodást is elősegítik.
 Rajtuk keresztül megtapasztalja, rendszerezi, amit maga körül lát, összefüggéseket
fedez fel.
Tulajdonképpen valamennyi eszköz közvetett célja az alapvető kultúrtechnikák (írás,
olvasás, rajzolás, számolás) előkészítése, a gondolkozás fejlesztése, az önálló tanulás
megalapozása, úgy, hogy a gyermek a tanulást játéknak éli meg.
Külön figyelni kell az eszközök használatánál, hogy ezt a célt megfelelően szolgálják
az eszközök megfogásával, és a mozgással kísért játékoknál az irányok kiválasztásával:
 3 ujjas fogás: a megfelelő ceruzafogásra készít elő
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 fentről lefelé illetve balról jobbra simítás, hajtás stb.: az írás, olvasás irányát alapozza
meg
Az eszközök csoportosítása, és bemutatása:
A környezetben azok a legfontosabb eszközök, amelyek arra valók, hogy a gyermek
rendszeresen gyakorolja érzékszerveit, értelmét, s ily módon harmonikus együttműködésre
késztetik mozgásait szellemi életével.
Az eszközök bemutatását a pedagógusnak a gyermek olyan érzékenységi periódusában kell
kezdeményeznie, amikor ez az érdeklődésüknek, fejlettségi szintjüknek megfelel.
 felhívó jelleg, szőnyeget terítse le, vagy vigye az eszközt egy asztalhoz
 szelíd, halk szóval metakommunikációval jelezze, ha valamit meg akar mutatni
 ha nem reagálnak, a gyerekek el kell halasztani a bemutatást a más alaklomra
A helyes bemutatás három fokozata:
Montessori: Beavatásnak nevezzük azt az egyszerű eljárást, mellyel a pedagógus
a gyermeknek az egyes eszközök használatát bemutatja. A beavatástól lényegesen különbözik
a tanítás. A tanításnak határozott jellegük van.
1. Nagyon rövidek, annál értékesebbek, minél kevesebb szóval tereljük el a gyermek
figyelmét az eszközről
2. Nagyon egyszerűek, csak arra szorítkozunk, hogy egy reális tárgy pontos nevét adjuk
3. teljesen tárgyilagosak, csak a tárgy emelkedjen ki, nem pedig a nevelő személye,
bőbeszédűsége
I. fokozat:
 a pedagógus szétrakja az eszközöket, kiemeli a szélső értékeit, megnevezi
tulajdonságaikat
 meghatározza a feladatot
 bemutatást befejezi, akkor a gyermek megismétli a tevékenységet
II. fokozat:
 a pedagógus úgy gondolja, a gyerek tudják a megfelelő megnevezéseket,
felszólítja a gyermeket: add ide a legnagyobb hasábot, adjál ennél kisebbet!
III.fokozat:
 a gyereknek meg kell neveznie az elővett tárgy tulajdonságait
 a pedagógus rámutat, rákérdez az eszköz egyik elemére, ez mekkora?
 helyes válasz esetén további kérdéseket tehet fel
 helytelen válasz estén a pedagógus adja meg a helyes választ intelem nélkül
A bemutatás során a pedagógus ne mintát adjon, hanem hívja fel a gyermek figyelmét
a problémára.
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A gyermek koncentrációját segíti:
 Egy-egy érzékszerv elszigetelése (szem bekötése)- annak érdekében, hogy minél
jobban tudjon figyelni, egy adott ingerre összpontosítani.
 Csak az az eszköz legyen az asztalon illetve szőnyegen, amit éppen be szeretnénk
mutatni.
 A gyermeknek maga is játszania kell az eszközzel, hogy így saját tapasztalás útján tud
a legjobban fejlődni.
Az eszközök csoportosítása:
Didaktikai cél szempontjából:
1. a gyakorlati élet eszközei
2. érzékelést fejlesztő eszközök
3. az anyanyelvi nevelés eszközei
4. matematikai eszközök
5. a kozmikus nevelés eszközei

1. A gyakorlati élet eszközei
A gyakorlati eszközei kiterjednek az öltözködésre, környezetük rendben tartására, tisztán
tartására és az étkezésükre. Fontos, hogy minél több teendőt önállóan végezzenek el
a gyermekek. Az eszközök használata során praktikus fogásokat, technikákat sajátítanak el.
Az eszközök elsődleges célja az önállóság fejlesztése. A gyakorlati eszközök használata során
képesek lesznek egy dologra koncentrálni, a tevékenység közben fejlődik finommozgásuk,
ügyesedik a kezük. Több eszköz használata közben tapasztalatot szereznek az anyagok
tulajdonságairól, a térfogat- és alakváltozásokról is. Ezeket az egyszerű cselekvéseket is
az óvónő lassú, pontos, kihangsúlyozott mozdulatokkal mutatja be, a fő mozzanatra felhívva
a figyelmet.
A mindennapi élet gyakorlatai:
 fejlesztik a figyelmet, a szem-kéz koordinációt
 lazítják a csuklót
 edzik az íróujjakat
1. Szék áthelyezése:
Egy gyerek magasságának megfelelő szék áthelyezése úgy, hogy a gyermek az egyik
kezével megfogja a háttámla közepét, a másikkal pedig az ülőke első élét középen.
Cél: mozgáskoordináció, izmok erősítése, egyensúlyérzék fejlesztése.
2. Szőnyeg ki-és feltekerése:
Egy szőnyeg kigöngyölítése, majd ismét feltekerése.
Cél: Mozgáskoordináció, pontosság, koncentráció, egyéni
munkatér kialakítása a földön, saját tér érzékelése.
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3. Ajtók kinyitása és becsukása:
Ajtó halk kinyitása, majd becsukása.
Cél: gondos bánásmód a környezet tárgyaival, tekintettel lenni a közönségre.
4. Kendők hajtogatása:
A kendők külön-külön való megfelelő bemutatása, majd a gyereknek átadva folytatja
az ezekkel való gyakorlást.
Cél: Közvetlen érzékelés, pontosság, előkészítés az írásra: a vonalak pontos
kitapintása révén
5. Magok kanalazása:
A gyerek először kézzel majd kanál segítségével végül csipesszel teszi át a jobb oldali
tálba a magokat.
Cél: Kanalazás megtanulása, önállóság, pontosság, koncentráció, finommotorika
fejlesztése.
Magok öntése:
Magok öntögetése különböző eltérő magvakkal és edényekkel. A gyermek figyeli,
hogy egyenletesen ossza el a magvakat az edényekbe. Előgyakorlat a vízöntéshez.
Cél: Mozgáskoordináció, önállóság, függetlenség, íróujjak gyakorlatoztatása, csukló
lazítása, pontosság.
6. Öntés vízzel
Víz öntése kancsóból-kancsóba úgy, hogy a vízzel teli kancsó jobb oldalt legyen.
További gyakorlatként a vizet kisebb edényekbe is lehet osztani, tölcsérrel különböző
nagyságú edényekbe lehet önteni.
Cél: koncentráció, pontosság, íróujjak gyakorlatoztatása, csukló lazítása,
mozgáskoordináció.
7. Kézmosás:
A helyes kézmosás gyakorolása.
Cél: Önállóság, függetlenség, kezek mozgáskoordinációja, tevékenységek logikus
sorrendje, testápolás, higiénia, rend és a tisztaság értelmének felfogása.
8. Keretek az öltözködéshez:
A keretek által fejlődik a gyermek pontosság érzete, koncentrációja,
mozgáskoordinációja, ügyesedik a finommotorikája, kitartása, türelme. Megtanul
önállóan öltözködni és vetkőzni. önállóságra illetve függetlenségre neveli a gyermeket.
a.) Keret szalagokkal
b.) Keret gombokkal
c.) Keret patentgombokkal
d.) Keret zsinórral és lyukakkal
e.) Keret cipzárral
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9. Fonás:
A szalagok megfelelő szétterítésnél (két szalagot balra egyet jobbra teszünk),
folyamatosan egymásra helyezi a szalagokat a gyermek úgy, hogy a két keze
folyamatosan váltogatja egymást.
Cél: ritmikus kéz, kar és törzsmozgás, érzékelési képesség, pontosság,
mozgáskoordináció, önállóság.
11. Cipőtisztítás:
A szükséges tárgyakat mind megtalálja a gyermek egy kosárban. A kosárból kivéve
fontos, hogy a tárgyakat használat sorrendjében balról jobbra rendezze el. Lépések: 1.
Tisztítás 2. Krémezés 3. Fényezés
Cél: az izmok edzése, csukló mozgatása eszköztakarékosság, gondoskodás
a környezetről és az egyénnek saját magáról, tevékenységek logikus sorrendje.
12. Fémtisztítás:
Fém tisztítása és fényezése fémtisztítóval, kefével, fényesítő kendővel. A tárgyakat
a használat sorrendjében balról jobbra rendezi el a gyermek.
Cél: koncentráció, egy munkafolyamat megtanulása, körkörös csuklómozdulatokkal
az írásra való felkészítés.
13. Asztalterítés
A gyermek a tálcát tárgyakkal elhozza a polcról. A tárgyak felvétele előtt a mintán
megnézi a gyermek a helyüket, majd minta szerint lerakja.
Cél: gondoskodás önmagunkról, környezetünkről, társaságunkról, emlékezőtehetség
fejlesztése, nevelés az esztétikára és a kultúrára.
14. Orrtisztítás
A helyes orrtisztítás megtanulása két kézzel és az orrlyukak egymás utáni kifújásával.
Fontos, hogy a zsebkendőt csak egyszer használjuk.
Cél: gondoskodás önmagunkról, higiénia, egészségnevelés, önállóság és függetlenség.

2. Érzékelést fejlesztő eszközök
Montessori ezekkel az eszközökkel egy hosszú, fáradságos utat szeretne könnyebbé tenni
a gyerekek számára a gondolkodás fejlődésében azzal, hogy mindig kiemeli a dolgoknak egyegy tulajdonságát, az eszközök csak egy tulajdonságban különböznek, a többi elemei
egyformák. Az eszközöket rakosgatva erre maguk jönnek rá a gyerekek saját tapasztalataik
alapján, az óvónő segítségével pedig megtanulják a fogalmakat. Minden érzékelésnek
megvannak a különböző nehézségű eszközei, melyek probléma elé állítják a gyermeket.
A megoldás során nem csak az érzékelés, hanem a gondolkodás is fejlődik, az önálló
tevékenység során meg tanulnak tervezni, előkészíteni, áttekinteni. Az eszközök együtt egy
rendszert alkotnak. Így azok tartósan rögzülnek, miközben szókincsük is bővül.
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Az érzékelést fejlesztő eszközök:
 fejlesztik a finommozgást
 edzik az íróujjakat
 a balról jobbra simítással előkészítenek az írásirányra

Három lépcsős lecke:
1. lépcsőfok: Névadás: Ez a legnagyobb! Ez a legkisebb!- többször ismételgetve
2. lépcsőfok: Add ide a legkisebbet! Tedd a legnagyobbat a szőnyeg szélére!
3. lépcsőfok: Egy kockára rámutatok és megkérdezem: Ez milyen?

1.) Kiegészítő hengerek (cilindersor) (4 tömb)
Cél: íróujjak edzése, sorozatalkotás, dimenziókülönbségek felismerése
Először a legvastagabb hengert veszi ki az óvónő, majd a legvékonyabbat.
Rendezetlenül a doboz elé állítja, majd a legvastagabbnak azután a legvékonyabbnak
keresi meg a helyét a hengertömbben, majd végül a többi hengernek.
2.) Színes hengerek (4 fadoboz)
Cél: A sorozatok rendezése magadott vagy kitalált kritériumok alapján.
Először a legnagyobb hengert veszi ki az óvónő, majd a kirak belőle egy egyenletesen
változó sort. Ezt az egyik ujjával végig simítja és összehasonlítja a hengereket.
3.) Rózsaszínű torony
Elővesszük a szőnyegen, majd rendezetlenül a szétrakjuk a kockákat.
Először megmutatjuk a legnagyobb kockát és elkezdjük a tornyot építeni.
Mindig a maradék kockák közül a legnagyobban helyezzük a toronyra.
Minden kockát körül simítunk szó nélkül, hogy a gyermekek lássák,
tapintással is érzékelhessék a kiterjedését a tárgynak.
Cél: méretek vizuális megkülönböztetése, pontosság, koncentráció, kezek
erősítés
4.) Barna hasábsor
A gyermekek a szőnyegen szétszórják a hasábokat és ezeket kell ránézéssel sorba
rakniuk. A legvastagabbat felveszem, megmutatom, körülsimítom, majd leteszem.
Majd megmutatom a legvékonyobbat is. Mindig a legvastagabb hasáb a következő
a szőnyegen. Az eredmény: lépcsősor lesz belőle.
Cél: szókincsbővítés, felkészülés a matematikára, súly és nagyság viszonyának
felismerése
5.) Piros rudak
Tíz piros farúd. A gyermekek ezt az eszközt is egyesével viszik a szőnyeghez
a legkisebbtől a leghosszabbig. Kikeresik a leghosszabb rudat és a végüknél fogva
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a szőnyeg bal oldalához teszik a majd így folytatják csökkenő sorrendben.
A hosszúság különbségeket végig simítjuk a kezünkkel. A legrövidebb rúddal
ellenőrizhetjük a munkánkat.
Cél: mozgáskoordináció fejlesztése, hosszú-rövid fogalmak kialakítása

A színérzék fejlesztését szolgáló eszközök
1.) Színdobozok (3 doboz)
A gyermekek a legsötétebbtől a legvilágosabbig kirakhatják a színárnyalatokat, illetve
párosíthatják a színeket.
A színek tanítása a három lépcsős leckével történik.
Cél: a gyermekek alkotóan használják fel a színek ismeretét és szeretetét, színérzék
fejlesztése, összehasonlítás, esztétikai érzék fejlesztése, művészi ízlés megalapozása

Tapintás fejlesztését szolgáló eszközök
1.) Letapogatható táblák:
A táblák a segítségével a gyermekek megtanulják a durva-finom, sima-érdes
fogalompárokat. A tanítás során folyamatosan mondjuk, hogy sima-érdes, durvafinom, miközben a mutató ujjunkkal megtapintjuk.
Cél: szókincsbővítés, tapintás fejlesztése, finommotorika fejlesztése, íróujjak edzése
2.) Letapogatható lapok:
Ki keressük a két legszélsőségesebbet és egy közepes minőségű lapot. Ezek párosával
azonosak. Párosítjuk ezeket a lapokat, úgy hogy végigsimítjuk ezeket, és megkeressük
a hozzáillő lapot.
Cél: szókincsbővítés, tapintás fejlesztése, finommotorika fejlesztése, íróujjak edzése

Hallás fejlesztését szolgáló eszközök
1.) Zajdobozok:
A párosítás során, megpróbáljuk a párokat megkeresni, amelyek azonosak, azokat
középre helyezzük.
Cél: szókincsbővítés: hangos-halk, felkészítés a zenére, hallás fejlesztése
2.) Csengők:
Két azonos csengősorozat.
Tompítót és ütőt használunk a csengők során. Önálló kísérletezések után
megpróbálhatják párosítani a barna csengőket a fekete-fehérekhez. Először csak
hármashangzattal próbálkozzon gyermek később öttel majd az összessel.
Cél: muzikális nevelés előkészítése, finommotorika és koordinációskézség fejlesztése
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Súlyérzékelést fejlesztő eszközök
1.) Súlylapok:
Cél: Szókincsbővítés: könnyű-nehéz, súlyérzék fejlesztése, a koncentrált figyelem
fejlesztése
2.) Hő lapok:
Egy doboz négy pár lappal. Hőmérsékletük különbözik: filc, fa, márvány, fém.
Hideg-meleg tapintásúak külön válogatása, azonos tapintásúak csoportosítása, hőérzet
szerinti soralkotás.
Cél: Hőérzet megtapasztalása, tapintóérzék fejlesztése

Szaglóérzékelést fejlesztő eszközök
1.) Tálcák és szagdobozok:
3 tálca különböző illatú üvegekkel, párosával. (4 illat)
Az orr kitisztítása után a szagdobozokat egyesével megszagolják, majd párosával jobb
oldalra helyezik.
Cél: szókincsbővítés: fűszerek nevei, különböző szagok tudatosítása

Íz érzéket fejlesztő eszközök
1.) Íz dobozok:
Egy tálca 8 üveggel: édes, savanyú, sós, keserű folyadékokkal. Pipetta segítségével
az egyforma ízek párosítása, majd jobb oldalra való állítása.
Cél: szókincsbővítés: édes, sós, savanyú, keserű

Sztereognosztikus érzéket fejlesztő eszközök
1.) Mértani testek:
A három lépcsős lecke segítségégével megtanítjuk a mértani testek neveit, majd
a testek tulajdonságait megfigyeljük a grízben. (gurul-e, szilárd stb.) Azután a hozzá
illő alaprajzot megkeressük.
Cél: izommemóra, finommotorika fejlesztése
2.) Sztereognosztikus zsákok és tálkák:
I. Sztereognosztikus zsákok:
Két zsák, melyekben négy db kisebb tárgy található tapintáshoz, osztályozáshoz. pl:
különböző kockák, különböző gombok
II. Sztereognosztikus tálkák:
Magvak illetve csonthéjas termések osztályozása:
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3 féle mag szétválogatása csukott szemmel egy tálkából másik 3 tálba.
Cél: csoportosítás, tapintás fejlesztése
3.) Titokzatos zsák:
A gyermek által jól ismert tárgyakat helyezünk el a zsákban. Tapintással nevezzék
meg a tárgyakat és mutassák a többiek felé is.
Cél: koncentráció fejlesztése, nyelvi készség fejlesztése

3. Az anyanyelvi nevelés eszközei
Montessori az írott nyelvet kezdettől fogva a kommunikáció eszközének tekinti.
Megismerésének, elsajátításának a folyamata hasonló a beszélt nyelvéhez, ha megteremtik
a megfelelő körülményeket. A gyermeket mindenhol körülveszi az írott világ, a betű számára
egy látvány, egy kép, melyet érdeklődéssel figyel és megpróbál lerajzolni. Montessori
megvizsgálta, hogy a kéznek milyen képességekkel kell bírnia az íráshoz és eszközeit ennek
megfelelően fejlesztette ki.
Megtanulja a gyermek, hogy:
 amit gondolunk, azt le lehet írni
 ami le van írva, azt el lehet olvasni
 amit olvasunk, az információ
 amit leírunk, az megmarad, el tudjuk küldeni
Montessori szerint az írás megtanulásának legfontosabb alapeleme a kéz kimunkálása
az írásra, ezért fejlesztette ki azokat az eszközöket, melyek a kéz, pontosabban az íróeszközt
tartó három ujj fejlesztését célozzák. Így ezek az eszközök a három ujj használatát, a tapintást,
a kézmozgás finomságát erősítik. (fogantyúk, dörzspapír érzékelők)

Az írás előkészítéshez szolgáló eszközök
1.) Kiegészítő formák:
10 geometriai forma, melyek az írásra készteti a gyermeket. Ezek a körül rajzolható
síkidomok.
2.) Egyéb rajzsablon formák:
Használatuk megegyezik a
használatával.

geometriai

szekrény

illetve

kiegészítő

formák

3.) Dörzspapír betűk és a grízzel töltött tálca:
Dörzspapírból kivágott ABC betűi felragasztva kartonra. 3 ujjal való végigsimítása
során és a betű kiejtésével sajátítják el a betűket, melyeket grízbe rajzolhatnak/írhatnak
a gyermekek. Ilyen eszköz még: fonalból felragasztott írott betűk.
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Mozgatható ABC:
Gyufásdoboz nagyságú betűk kartonból kivágva, melyekből
szavakat tudunk kirakni.
4.) Betűkígyó:
Kartonból kivágott betűk. msh: piros, mh: kék, dupla betűk:
zöld színűek. Amelyekből szavakat tudunk kirakni.

Az olvasás előkészítéséhez használt eszközök
Montessori szerint az írás megelőzi az olvasást, ezért az olvasás gyakorlását az óvodában
már a betűk ismeretével egyidejűleg vezetjük be.
1.) Olvasási játék tárgyakkal
Egy dobozban apró tárgyak nevekkel együtt. A szavakat a tárgyakhoz kell rendelni.
2.) Kezdőbetűk dobozai
Dobozok apró tárgyakkal, melyek nevei a dobozon jelzett betűvel kezdődik.

3.) Olvasókártyák
Gyermekek nevei, környezet tárgyai. A szavak kezdőbetűit kell felismerniük.
4.) Parancs kártyák
Kártyák, melyek rövid felszólításokat tartalmaznak.
További eszközök az olvasás előkészítéséhez:
5.) Kártyasorozat a betűfajták megismeréséhez
6.) Gyűjtőfogalom kártyák
7.) „Hol hallom?” kártyák
8.) Kétjegyű mássalhangzók doboza
9.) Definíciós kártyák

4. Matematikai eszközök
Eszközrendszerével megalapozza a számfogalmak kialakulását, és a tízes számrendszer
megértését. Montessori olyan eszközöket használ, melyekkel a gyermek konkrét
szemléleteket szerez a négy alapműveletről. A szemléletek később
átalakulnak konkrét fogalmakká.
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1) Számtani rudak (piros-kék rudak):
10 farúd, melyek mérete azonos a piros rudakkal, de ezek 10 cm-ként piros és kék
szakaszokra vannak osztva. Minden rúd egy számot képvisel, 1-10-ig. A rudakat sorba
tesszük, mindig a legnagyobbal kezdjük. Háromlépcsős leckével tanítjuk meg
a gyermekeknek. A gyerekeknek a rudakhoz a számokat kell kapcsolniuk.
Cél: mennyiségek felismerése
2) Számtani rudak és számkártyák:
A számkártyákat, melyek 1-10-ig terjednek, hozzárendeljük a számtani rudakhoz.
Cél: mennyiségek és számszimbólumok összekapcsolása
3) Dörzspapír számok:
Dörzspapírból kivágott számok felragasztva falapokra, 1-9-ig terjedően. A számokat
végigsimítja a gyermek, kimondja a nevüket, majd grízes tálcán vázolja azokat.
(Három lépcsős lecke)
Cél: számszimbólumok megismerése
4) Orsós doboz:
Két fadoboz 5-5 részre osztva, melyek falára számjegyek vannak írva. Első doboz 0-4
ig., másik doboz 5-9-ig.Egy külön dobozban 45 db pálcika van. A gyermeknek annyi
pálcikát kell tennie a „fakkokba”, amennyit a számjegy mutat.
Cél: A 0 jelentésének megismerése
5) Számjegyek és korongok
Kivágott számjegyekhez (1-10-ig) mennyiségeket kell hozzárendelni (korongokat).
A páros-páratlan fogalmak kialakításához.
Cél: páros-páratlan számfogalmának előkészítése
6) Memória játék
Egy kosárban számkártyák vannak 1-10-ig. Egy dobozban meg sok apró tárgy.
A gyermekek húznak egy-egy számjegyet a kosárból, melyet megjegyzenek
és lefordítják. Ezután annyi tárgyat vesznek maguk elé a dobozból, amennyit
a számkártya mutatatott.
Cél: memória edzése
7) Seguin tábla I.
Két darab 5-5 részre osztott falap. Az egyiken ötször áll a tízes szám, a másikon
négyszer. Kis táblákon 1-9-ig állnak a számok. Mellette dobozban 10-es aranyfüzérek,
színes gyöngyfüzérek 1-9-ig. A feladat, hogy a gyermek a 10-es számjegyek 0-ra
rátolja a kis lapokat, és mellé helyezze a megfelelő gyöngy rudakat. A gyermekek
a Seguin-féle táblák segítségével megértik a számot írását, egyben a helyi értékét is.
Cél: 11-19-ig terjedő számsor megtanulása
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8) Seguin tábla II.
Első falap: 10-50-ig.
Másik falap: 60-90-ig.
A második fakeret használata során betekintést nyernek a gyermekek a 100-as
számkörbe, megtanulják a számjegyek írását, megerősítik saját tapasztalataikat a helyi
érték ismeretében. Tudásuk mélyítését segíthetjük elő, ha a gyöngy rudakat is
hozzárendeljük.
Cél: 11-99-ig terjedő mennyiségek képzése
9) Lineáris számolás
10 db aranyszínű füzérből áll a százas lánc. A számokat leolvassa a gyermek
a nyilakon, majd megkeresi a számok helyét a láncon.
Cél: számok gyakorlása 100-ig
10) Kígyójáték az összeadáshoz
Gyöngyök segítségével a gyermek megtanul összeadni. Színes gyöngyökből úgy rakja
ki a kígyót, hogy kezdetben két-két füzér 10-et eredményezzen. A lovassal 10-ig
elszámolunk, és ott átcseréljük a gyöngyöket arany gyöngyfüzérre. Ha nem tudjuk
átcserélni aranygyöngyre, akkor használjuk a fekete-fehér váltógyöngyöket.
Az átváltott gyöngyöket ellenőrzés céljából a kosárba tesszük. A végén ugyanannyi
fekete-fehér gyöngynek kell lennie, mint a színes.
Cél: pótlás, bontás értelmezése, összeadás számlálással.

5. A kozmikus nevelés eszközei
Természet megismerésére és szeretetére nevelés
Montessori azt vallja, hogy világban elfoglalt legfontosabb helyünk a természet ismerete,
megvédése legyen. A gyerekek számára lehető legkorábban lehetőséget adni az ismeretek
megszerzésére, figyelembe véve a gyermek természetes fejlődését, környezetét,
érzékenységét, szabad munkaválasztásra való igényét. Olyan felnőtt emberek kialakulásának
elősegítése, aki függetlenek, képesek önálló döntések meghozatalára.
A természetvédelem alapja lehet a körülöttünk lévő természeteses környezet megismerése.
Feladatunk, hogy a gyermekeket kapcsolatba hozzuk a természettel. Tanítsuk meg a gyereket
arra, hogy mindennek meg van a funkciója a világban. Montessori nevelési lehetőséget lát
a növények mindennapos gondozásában, ahol lehetséges ott kis kertek biztosítását is
szükségesnek érzi. Az állatok gondozását is szívesen végzik az óvodás korú gyermekek.
Tapasztalatok során ismerkedhetnek így meg az állatok életével. Felelősségérzetük nő, hiszen
tudják, hogy tőlük függnek az állatok. Új fogalmakkal ismerkedhetnek meg, melyeket nem
pusztán hallanak, hanem a fogalom jelentését tapasztalják, látják a mindennapos kertgondozás
során. A Montessori óvodásoknak ismerniük kell az erdőt, annak növény és állatvilágát.
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Montessori megelőzi korát, mert már ekkor felmerül benne a biológiai egyensúly
felbomlásának problémája. Az óvodás gyermek szűkebb környezetében a csoportszobában is
el lehet helyezni a természet egy darabkáját, a természetsarkot. Csíráztathat, ültethet,
öntözhet. Közvetlen tapasztalások sorát gyűjtheti a gyermek.
Földrajzi ismeretek és a népek szeretete
Bizonyos tapasztalatok birtokában egyre több gyermeket érdekel a Föld. Montessori
óvodákban találhatunk hagyományos földgömböt, érdes felületű földgömböt, melyen
a hegységek kiemelkedhetnek, a vizek mélyebben fekszenek.
Hazai Montessori óvodákban csak térkép látható: Magyarországról és egy Világtérkép.
A gyermekek kíváncsiságát ezekben is ki tudjuk elégíteni. Lakóhelyének megkeresése,
bemutatása a térképen, kirándulások helyének megkeresése. A térkép általános színvilágát
megismertethetjük a gyerekekkel Pl. a folyók, tengerek mindig kékkel vannak jelölve,
országhatárok jelzése piros.
Jó ,ha a polcon a földgömb mellett találhatók különböző népek zászlói és ha lehetséges,
az ott élő népek fotói is. Ezzel tapasztalják, hogy nem csak fehér bőrű ember él a Földön.
Gyakorolhatják a tolerancia elvét, a másság elfogadását, a békére való nevelést. A más
népekkel való ismerkedést utazás híján érdekessé tehetjük különböző gyűjtőfeladatok
adásával. Képeslapokból kivágott képekből kiállításokat rendezhetünk, így a közös munka
eredményességét, élményét is átélhetik. Ez mind a szeretet és a nyugalom kialakulását
feltételezi a gyermekekben.

Időérzék fejlesztése
Az óvodában legyen óra a falon, évszak-tabló a teremben jól látató helyen elhelyezve,
naptár cserélhető hónap, nap neve dátummal. Időszalag jó szolgálatot tesz az időmúlásnak
érzékeltetésében. Eseményeket rögzíthetünk rajta fényképekkel.
Kozmikus nevelés
Rá kell ébreszteni a gyermeket arra, hogy ők maguk is a mindenség részei, beletartoznak
a világ nagy egyetemességébe, a kozmoszba. A gyermek hat éven keresztül szerzett ismereteit
abszorbeálja, így a későbbi tapasztalás során ezek előjönnek a tudatalattijukból. Televízión
keresztül is sok tapasztalatot szerezhetnek a világűrről, az égboltról, a régen élt
dinoszauruszokról. Ilyen irányú érdeklődésüket könyvek, újságok, lexikonok és dvd-ken
keresztülelégíthetjük ki.
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Montessori pedagógiájának középpontjában az együttérzés, a humánum, a legnemesebb
érzelem áll. Egymás megértése, szeretete, elfogadása és megbecsülése.

8 lépcsős alaplépések:
Konkrét élménytől haladás
az absztrakt fogalomalkotásig
1. Konkrét élmények nyújtása, modell, kísérlet, terepasztal bemutatása
2. Képek, cikkek gyűjtése
3. Az adott fogalom tanulmányozása
4. Az adott fogalom alfogalmainak tanulmányozása
5. Definíciós és hiányos definíciós kártyák készítése
6. Kislexikon készítése
7. Összefoglaló tábla készítése nagy méretben
8. Feladatkártyákkal való munka: kérdésre felelet adása



Kártyasorozatok típusai:
 képkártya névvel
 képkártya név nélkül
 névkártya: csak a név kép nélkül
 definíciós kártya: pl. a részek elhelyezkedése, feladata
 hiányos definíciós kártya: előző egy hiányzó szóval
kislexikon: pl. a madarakról készített kis könyvecske minden tudnivalóval, képekkel

A kozmikus nevelés fogalmába tartozó ismereteket kialakító eszközök elsősorban
a kártyasorozatok különböző típusai, melyek használata egy rövid tanítói előadást
(kulcsgyakorlatot) követ. Az osztályozó kártyák altípusokat illetve részeket mutatnak be,
a történetes kártyák a sokféleséget tárják a gyerekek elé. Így ismerkednek:
 a növényekkel: a fa részeivel, terméseivel, az erdei és a gyümölcsfákkal, a levél
részeivel, formájával, a virág részeivel, mezei és termesztett virágokkal
 a gerinces állatok testrészeivel, sokféleségével és a puhatestűekkel
 az embertípusokkal, jellemző vonásaikkal, életmódjukkal
A Montessori óvodákban dolgozó pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyermekeknek
legyen alkalmuk közvetlenül megfigyelni szűkebb és tágabb környezetüket, a természet
jelenségeit, növényeit, állatait.
 Ezért lehetőség szerint a csoportszobákban tartanak akváriumot, ill. terráriumot,
kirándulásokat szerveznek állatkertbe, növénykertbe, kertbe, erdőbe és mezőre.
Ilyenkor megfigyelik az élőlényeket valódi környezetükbe, táplálkozásukat,
életmódjukat, testrészeiket. Akár saját kertjükben növényeket is termeszthetnek.
 Az anyagok fizikai, ill. kémiai tulajdonságainak vizsgálatára a különböző kísérletek
szolgálnak.
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 Az időjárás és az évszakok, hónapok, napok változásának megfigyelésére időjárási
táblát, ill. mozgó naptárt készítenek. A 12 üvegben levő (adott hónapnak megfelelő
számú) kavicsok rakosgatásával és érzékeltetik a napok múlását.
 A napirendet szemléltető szalag segítségével egy nap hosszúságáról, történéseiről
és az óráról szereznek ismereteket.
 Ismerkednek a földgömbbel, térképpel, lerajzolják a séták útvonalát és az óvoda
környékét.
 A négy elem meséjében ismereteket gyűjtenek a földről, vízről, tűzről és a levegőről.
 A víz körforgásáról szóló történetben a halmazállapotokról szereznek információt.
 A feketeszalag, a korok órája és az időszalagok segítségével ismereteket gyűjtenek
az Univerzum, a Föld, a földi élet és az ember keletkezéséről, fejlődéséről.
 Érdekes játékok, modellek segítségével a bolygók mozgását is tanulmányozzák.
Testnevelés
Az egészséges fejlődéshez, növekedéshez elengedhetetlen a testi nevelés, a szabad mozgás
állandó biztosítása. A zenére történő improvizált mozgás kifejezetten a gyermek átélt
élményeit dolgozza fel, így önmagából ki tudja adni a jó és rossz élményeket egyaránt.
A mozgás lényege a harmónia.
Vizuális nevelés
A gyermek kezét tegyük alkalmassá a formálásra, a szemét a látásra. E célnak megfelel
minden manuális tevékenység: szövés, fonás, gyöngyfűzés, különböző képek szurkálása,
minden olyan tevékenység, amely során a szem és a kéz koordinált mozgására van szükség.
Városnézéssel, szobrokkal való ismerkedés a vizuális látást fejleszti.
Zenei nevelés
Nem telhet el nap éneklés nélkül. Montessori nagy hangsúlyt fektet a zenehallgatásra.
Ismerkedjenek meg más népek dalaival, zenéjével is egyaránt. Éneket minden alakommal
mozgással tanítsunk, mondókákat mindig tapssal, ütemes mozgással kísérjünk.
Lásd: Érzékelést fejlesztő eszközök: Csengők.

Csend
A spontán gyerekjátékok mindig nagyon jól megmutatják a gyerekek alapszükségleteit.
A mozdulatlansághoz szükséges akaraterő nyilvánvalóan egy természetes igényt elégít ki,
és kétségkívül ez az oka annak, hogy a gyerekek annyira élvezik a csendgyakorlatokat. Maria
Montessori ezt a hajlamot véletlenül fedezte fel, s ennek a felfedezésnek a története
a gyerekekben rejlik.
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Ezeknek a gyakorlatoknak a célja az adott körülmények között elérhető legnagyobb
nyugalom elérése. Ha minden gyerek nyugodtan tartja a kezét és a lábát, és egészen csendben
van, akkor is hallható valami „zajmaradvány”. Fontos, hogy a teremben ne legyenek hangos
mellékzajok. Ezek a gyakorlatok nem a fegyelem gyakoroltatása végett vannak.
Csend kör kialakítása:
 Egy jelet kapnak a gyerekek (lehet ez egy bizonyos zene felcsendülése vagy kirakunk
egy táblát, amire ki van írva, hogy csend), akkor csendben leülnek körben és várnak.
 Meg lehet kérni őket, hogy tartsák csukva a szemüket, hiszen így a hallás még inkább
előtérbe kerül, így még hangosabbnak érzékelik egy-egy lábacska vagy kéz
mozdulását, egy szék nyikordulását, vagy éppen észreveszik, hogy egy autó elhaladt.
Az óvónő halkan elsuttogja az egyikük nevét, aki nagyon csendben odamegy mellé és
vagy leutánozza a nevelő pozícióját, vagy csak csendben leül mellé. Ez így megy
egészen addig, amíg az összes gyerek oda nem gyűlik az óvónő mellé.
 Van, ahol székekre ülnek körbe, ott azt is meg kell tanulniuk, hogy a székeket hogyan
tudják úgy körberakni, hogy minél halkabb legyen a “művelet”.
Csendlecke:
Csend, érintetlen magány, hallgatás, nyugalom az, ami minden dolog gyökerében van.

Csendgyakorlatok
Céljai:
1. Legyen biztosítva a csend pozitív megélése
2. Érvényesüljön a hallás finomítása
3. Legyenek képesek engedelmeskedni, és figyelni
4. Működjön a gyakorlat alatt az egyén és ezáltal a csoport normalizálása
5. Valósuljon meg a más gyerekek kívánságaira és elképzeléseire való odafigyelés
Feladatai:
1. A csend érzékeltetése
2. Csendben való tevékenykedés kialakítása
3. Hangok zajok megfigyelése, megnevezése
4. Óvodapedagógus által adott megbízás teljesítése, lehetőleg zajtalanul, csendben
 A csend gyakorlatok első fázisa, hogy megtanítják nekik, hogy hogyan tudják
a bútorokat, eszközöket úgy mozgatni, hogy azzal ne zavarják a többiek munkáját
és minél csendesebben tudjanak arrébb húzni, rakni, polcról levenni dolgokat.
 Ha ez már megy, akkor indulhatnak az úgynevezett csendkörös gyakorlatok.
 Tárggyal-haranggal Egy pici harangocskát adnak körbe egymásnak
a gyerekek úgy, hogy lehetőleg a harang ne szólaljon meg.
 Csend gyakorlat egyedül egy csend sarokban, ahol egyedül is gyakorolhatják
a csendben maradást a gyerekek. Egy kis szőnyeg, rá egy kis táblácskát, amin
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a „Csend” szó áll, egy elektromos kismécsest és egy homokórát. A kisgyerek,
akinek éppen kedve van, leül a szőnyegre és megfordítja a homokórát. Figyeli
a szemeket, ahogy peregnek, nézegeti a kismécsest és hallgat. Van, aki úgy szeret
ott ücsörögni, hogy becsukja a szemét. Amikor az utolsó szem is lepereg
a homokórában, akkor felállnak és mennek játszani tovább.

Mit fejleszt?
 Ezek a gyakorlatok nagyon jók az önkontroll, önuralom, az önfegyelem fejlesztésére,
de segíti a koncentrációs képességeket is és az akaraterőt.
 Fejleszti a hallást és a többi érzékszervet
 A csend és a halk beszéd jellemzi a gyerekcsoport tevékenykedését is, segíti
az elmélyedt játékot.
 Elősegíti a harmonikus szép mozgásfejlődést és nem utolsó sorban a közös élmény,
a közösség összetartozását is erősíti.
Korcsoportonkénti járásgyakorlat bevezetése
 Színes egyenes szőnyegcsíkon
 Körszőnyeg szélén
 Szigetelőszalagos kétkörös vonalon

21. INKLUZÍV PEDAGÓGIA
Differenciálás – hátránykompenzálás, tehetséggondozás:
Az óvodás korú gyermekek fejlődésbeli eltérései olykor szembetűnőek. Az életkori
szakaszok hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran
eltérő szintek fedezhetők fel. Programunk a gyermekek, egyének közötti különbségek
felismerésére épül, minden gyermeket figyelembe véve a maga fejlődési szintjén. Ennek
megfelelően a gyermekek ismeretében egyéni célokat tűzünk ki az egyéni erősségek
és igények figyelembe vételével.
Roma gyermekek legtöbbje ingerszegény környezetből jön az óvodába, ezért értelmi
képességeik elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. Értelmi képességeiknek, tanulási
készségeiknek fejlesztését még hatékonyabbá kívánjuk tenni.
R.6.§. (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:
a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,
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b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
d) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
Az óvónő feladata:
Az egyéni képességeik megismerése alapján, egyéni bánásmód alkalmazásával történő
fejlesztésük.
 Minden óvónő feladata a csoportjában - gyermekenként – a felmerülő probléma
okaink a feltárása.
 Az okok megszüntetésére egyéni célok kitűzése.
 A gyermek fejlettségi szintjének megfelelően az egyéni bánásmód formáinak
meghatározása.
Célunk a prevenció – a tanulási nehézségek kialakulásának megelőzése. Az eredményes
fejlesztés érdekében nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek rendszeresen járjanak óvodába.
A zenei és a testi nevelés az a két terület, ahol a roma gyerekek jó képességekkel
rendelkeznek, és mint pozitív nevelési lehetőség, társaik számára példa az ő tudásuk.
A logopédiai munka az anyanyelvi neveléshez kapcsolódik, annak része és segítője.
Az anyanyelvi nevelést az óvónő és a család végzi, a logopédus munkája annak kiegészítője,
segítője. Jelentősége abban van, hogy saját módszereivel elősegítse az alakilag és tartalmilag
is megfelelő beszéd kialakulását a gyermekeknél.
Évente logopédiai szűrés eredményeként részesülnek logopédiai fejlesztésben az arra
rászoruló gyermekek.
Óvodánkban beszédfejlesztő óvodapedagógus a logopédussal konzultálva határozza meg
az enyhe beszédhibával bíró gyermekek beszédfejlesztésének irányát.
A beszédfejlesztő feladatai:
 A beszédhibás gyermekek folyamatos kiszűrése
 Beszédhibák javítása a logopédia speciális módszereivel
 A beszédhiba megszüntetése által a gyermekek családi, óvodai és iskolai
beilleszkedésének elősegítése.
Beszédjavításra azoknak az 5-6 éves gyermekeknek van szükségük, akiknél a beszéd
korrekciójára az iskolai tanulmányok megkezdése előtt szükség van. Logopédiai munka csak
a tanköteles korú gyermekek körében folyik. A sikeres fejlesztés érdekében nagyon fontos
az óvodapedagógussal és a családdal fenntartott szoros kapcsolat.
Tehetséggondozás:
2012 őszén a Tehetségsegítő Tanács döntése alapján Tehetségpontként szervezhetjük
az óvodai életet.
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Nagyon fontos alapelvünk: a tehetséges óvodás elsősorban gyermek, éppen ezért
feladatunk, hogy élmény dús környezetet teremtsünk óvodásainknak. Tehetségfejlesztés
megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek megkínálása a feladatunk.
Tehetséggondozó tevékenységünk során a gazdagítás/dúsítás módszerét alkalmazzuk.
Nagy figyelmet fordítunk a kisgyermek egyéni képességeit figyelembevevő differenciált
fejlesztésre. Óvodásaink pszichikus képességeik (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet,
képzelet és gondolkodás) fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, mert ezen általános
intellektuális képességek alapozzák meg a speciális képességeket.
Tehetséges gyermekek kiszűrésének módjai közül az alábbiakat alkalmazzuk, igazodva
az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz:
 Esetmegfigyelés
 Személyiség megfigyelés /tulajdonságlista alapján (óvodás korcsoportra jellemző)
Tehetséggondozásunk célja:
 felismerni a tehetséget és megjelenési formáit
 segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben
 kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális
szükségleteit erős oldalának fejlesztése)
 a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszicho
motoros és érzelmi – akarati éretlenség)
 megfelelő, szeretetteljes légkör biztosítása
Évente a – szülői igényekre alapozva, valamint a törvényi elvárásoknak megfelelve –
lehetőség nyílik különböző fejlesztő programokon történő részvételre.
A gyermekek számára megfelelő környezetet biztosítva, feladatadással kedvet kell
ébreszteni sok tevékenységhez, hogy ráérezzenek az őket érdeklő foglalkoztató területekre.
A szabadon választott játékos tevékenység által, alkalmat teremtünk ebben az irányba terelni
kreativitását, érdeklődését
Pl.: Vízhez szoktatás:
Uszodába a mindenkori nagycsoportosok járnak, évente 10-15 alkalommal, velük
szakemberek foglalkoznak óvodapedagógussal közösen.
Pl: Pöttöm torna:
A Pöttöm torna megszeretteti a gyermekekkel a mozgást. Az óvodáskor
a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Ezzel biztosítható a mozgás
és az értelmi fejlődés egymásra kedvező hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás,
a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok
a pszichomotoros készségek, képességek kialakításának, formálásának, illetve fejlesztésének
eszközei. Ezek a mozgásformák fejlesztik a koordinációs és kondicionális képességeket,
amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.
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Fontos a testtartásjavítás, az egyensúlyozás és a koncentráció. Óvja az ízületeket, izmokat
és ezzel kizárja a sérülés lehetőségét. A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség.
Pl.: Ovi-Foci:
A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás,
az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom,
a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés is. Mindemellett elsajátíthatják
a labdarúgás sportágán belüli alap mozgásformákat, fontos szerepet kap a gömbérzék
fejlesztése és a foglalkozások során javítható a mozgáskoordináció is.
Pl: Kézilabda:
A program lehetőséget biztosít a legkisebb korosztálynak, hogy játékos formában
szerezzenek ismereteket a sportág alapjairól, figyelembe véve az életkornak megfelelő
sajátosságokat. Ügyességüket, labdás biztonságukat számukra érdekes játékokba beépítve
fejlesztjük. A korosztály jellemzője a hatalmas mozgás- és labdaszeretet, állandó igény
a cselekvésre.
Pl.: Zene-ovi:
A gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve alakítja ki az énekléshez,
hangszerhasználathoz szükséges készségeket, hallás és ritmusfejlesztés tiszta éneklésre való
törekvés a feladat. Zenepedagógus heti rendszerességgel törekszik zenehallgatóvá nevelni
gyermekeinket.
Pl.: Néptánc:
A népi kultúra elemeinek, a népi hagyományoknak a megismertetése, megszerettetése,
élmény nyújtása a cél. A gyerekek megismerkednek a néptánc alaplépéseivel, népi játékokkal,
népi jellegű rigmusokkal. A zenére történő mozgás fejleszti a ritmusérzéküket,
mozgáskoordinációjukat. Zenei fogékonyságuk erősödik, ízlésük formálódik.
A szülők igénylik az alapellátáson kívüli speciális foglalkozásokat, az algyői
Önkormányzat saját költségvetésből finanszírozza, a gyerekek számára ingyenesen vehető
igénybe.
A speciális foglalkozásokat az óvodai nevelési időn túl szervezzük.
Pl.: Sakk:
Ismerkedés a sakkal, logikus gondolkodás fejlesztése. Ez a tudatos és tervszerű
gondolkodás komoly szellemi igénybevételt vár el a gyerekektől. Sakkozás közben
az elemzőképességük,
képzelőerejük,
emlékezőképességük,
figyelmük
állandóan
és fokozottan dolgozik.
Pl.: Zöld Manó Környezettudatos nevelés:
Természetjárás,
közvetlen
tapasztalatszerzés
és környezetvédelem.
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a

környezetről.

Természet

Pl: Mesevarázs:
A foglalkozások célja a gyermekekben kialakítani a szép iránti vágyat, a kreatív
látásmódot, az érzelmek kifejezését a művészetek eszközeivel. Az egyéni képességeket
figyelembe vevő foglalkozások, heti egy alkalommal 45 percben zajlanak, a személyi
és tárgyi feltételek adottak. Lehetőséget biztosítunk a jó kézügyességű, kiemelkedő képességű
5-7 éves gyermekek számára a vizuális nyelv folyamatos gyakorlásával, megújításával,
képességeik kibontakoztatása érdekében. A program keretében sor kerül a beszédkészség
fejlesztésére, a drámajátékok megjelenítés módjainak gyakorlására, megismerésére, ismeretük
bővítésére.
A sajátos nevelést igénylő gyermekek:
A sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítésének, többirányú kezelésének,
integrált óvodai nevelésének és differenciált beiskolázásának problémája az utóbbi
időszakban egyre hangsúlyosabb kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejlesztés
gondolata a nemzetközi és hazai köztudatban egyre fokozottabban szerepet játszik, hatása
a törvényi változásokban realizálódik.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének felvállalását erősíti
egyrészt a helyi nevelési programunk filozófiája, másrészt a szakszolgálatot ellátó
intézménnyel való szakmai kapcsolatunk.
A sajátos nevelési igényű gyerekek jogai:
 A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának
megfelelő pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően,
hogy igényjogosultságát megállapították.
 Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja
teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5 életévét betölti, az óvodai nevelési év első
napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt
(továbbiakban, a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettség: képzési
kötelezettség). A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart.
A képzési kötelezettség idejének meghosszabbításáról a szakértői és rehabilitációs
bizottság dönt.
A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelessége:
 A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási
intézménybe írassa.
A sajátos nevelési igényű gyermek jellemzői:
A sajátos nevelési igényű gyermekek közös vonása, hogy fejlődésük lelassult,
és a mennyiségi eltérés mellett minőségi eltérés is tapasztalható. Míg a problémamentesen
fejlődő gyermek egyenletesebb tempóban, időnként nagyobb lépcsőfokokon át jut el a célig,
az értelmi fogyatékos és autista gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsőfok megmászásával,
sokkal több gyakorlás után közelíti meg a célt, saját lehetőségeinek csúcsát.
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Programunk figyelembe veszi a különböző funkciók egymásra épülését, hogy a szociális
tanulás támogatása közben sikerélményt biztosíthassunk minden gyermeknek.
Foglalkozásaink tartalma a gyermek egész személyiségére hat, a pszichomotoros fejlesztést
szolgálja.
Fejlesztő munkánk csak akkor lehet hatékony, ha a gyermek biztonságban érzi magát,
ha tudja, hogy szeretjük, elfogadjuk, megértjük őt.
Az óvodába történő felvétel módja:
Óvodába lépéskor a gyermeknek rendelkeznie kell, és az óvoda rendelkezésére kell
bocsátania az Országos Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
A fejlesztés feltételrendszere:
A fejlesztő pedagógia óvodai nevelésünk szerves része. Óvodánkban függetlenített
fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik nevelési időben a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.
Feladata: a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a részképesség- gyengeséggel küzdő
gyermekek megsegítése fejlesztése. A fejlesztés ingyenes, a szülőket minden alkalommal
nyilatkoztatjuk a fejlesztés lehetőségéről.
Személyi feltételek biztosítása:
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló szakmai kompetenciák
biztosítása:
A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését – a törvényi elvárásoknak
megfelelve - speciális szakember végzi. Szakfeladat ellátás keretében gyógypedagógus heti
rendszerességgel foglalkozik a gyerekekkel.
Fejlesztő pedagógus külön fejlesztő terv alapján, heti rendszerességgel fejleszt
egyénileg és mikrocsoportos formában, differenciáltan.
A fejlesztő pedagógia óvodai nevelésünk szerves része. Óvodánkban függetlenített
fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik nevelési időben a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.
Feladata: a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a részképesség- gyengeséggel küzdő
gyermekek megsegítése fejlesztése. A fejlesztés ingyenes, a szülőket minden alkalommal
nyilatkoztatjuk a fejlesztés lehetőségéről.
A gyermekekben rejlő lehetőségek optimális kibontakoztatása érdekében
nevelőtestületünk, és a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberek, legjobb tudásuk
szerint kínálják fel a gyermekek számára szükséges kompetenciákat, és a fejlettségi
állapotuknak megfelelő műveltséget. E célok megvalósítását segítik:
 A fejlesztés stratégiája
 A nevelés teljes folyamatát, benne az egyének fejlesztését átölelő tervezés
és szervezés
 Különböző pedagógiai színtereken (fejlesztő foglalkoztató szobában, stb.) az egyéni
fejlődési adottságokhoz, a fogyatékosság típusához és súlyosságához igazított
terápiás eljárások alkalmazása

149

Az integrált nevelés során az óvodapedagógusok a gyermek általános és komplex
fejlesztését a többi gyermekkel együtt, a differenciálás módszerét alkalmazva végzik.
Az egyéni fejlesztési terveikben a szakszolgálat (logopédus, fejlesztő pedagógus, stb.)
szakmai segítségét is igénybe veszik, illetve annak útmutatásai alapján végzik munkájukat.
Az óvodapedagógusok és dajkák szemléletformálása meghatározza továbbképzéseink
irányultságát, illetve az intézmény belső továbbképzési rendszere kibővül a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált neveléséhez nélkülözhetetlen szakmai ismeretszerzéssel.
Tárgyi feltételek biztosítása:
Intézményünk külső és belső tárgyi adottságai - néhány speciális eszköz, és az épület
akadálymentesítésével - megfelelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
neveléséhez szükséges feltételeknek.
Az egyéni, mikrocsoportos fejlesztés színterei:
 Megfelelően felszerelt logopédiai foglalkoztató szoba
 Fejlesztő szoba (több funkciós helyiség)
Valamennyi foglalkoztató szobában nagyméretű tükör segíti a gyermekeket énképük
megfelelő alakulásában.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál pedagógiai
célokkal megegyezők, csupán az egyéni állapottól függően térnek el attól. Speciális
részcélokkal egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes területeken korlátozott
gyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny tagjává váljanak
környezetüknek, majd később a társadalomnak.
Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása,
amely figyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális
nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi
érettség kialakítása, az iskolában történő beválás érdekében.
Ennek érdekében törekedni kell a kommunikációs tapasztalatszerzés belülről jövő
igényének kialakítására, az akadályozottság, hátrány leküzdésének késztetésére, a pozitív
személyiségjegyek, képességek megismertetésére.
A fejlesztő munkánk irányai:
Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermekeknek feldolgozni és megérteni:
 A tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül.
 Az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben
és közösségi eseményekben való részvételen keresztül.
 A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon,
számoláson, sorba rakáson válogatáson és csoportosításon keresztül.
A kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejező készség
gyakoroltatásán keresztül.

150

Speciális fejlesztő munkánk a személyiségfejlődés valamennyi területét (testi, társas, érzelmi
és kognitív) megcélozza, elősegítve ezzel:
 A testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül.
 A társas és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán, az impulzusok
ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és elfogadáson,
megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül.
 A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon,
a gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül.
 Az érzelmi biztonság, a speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érés
sajátosságokhoz igazodó támasznyújtáson túl törekszünk:
 az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret
fejlesztésére, attitűdök, normák kialakítására;
 speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíteni az egyre pontosabb
észlelést, fejleszteni a figyelem összpontosítását, a gondolkodást,
az emlékezetet, elősegíteni a verbális és nonverbális kommunikáció
kialakulását;
 a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra
alapozunk.
A gyermekek pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori
sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel kívánunk támaszt nyújtani az épp fejlődő pszichikus
funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához.
Pedagógiai tevékenységünk a fejlődéselmélet alapos megértésén, a nevelés konstruktivista
szemléletén és a megismerésről alkotott progresszív elképzelésen alapul.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek:
 elég időt kapjanak környezetük felfedezésére.
 lehetőséget kapjanak egy-egy téma sokoldalú megközelítésére és megismerésére.
 biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek el hibákat
és oldjanak meg konfliktusokat.
 alkalmat kapjanak a választásra az egyes foglalkozások közül.
 helyet kapjanak munkáik kiállítására.
A speciális fejlesztés az alábbiakra épít:
 A sajátos nevelési igényű gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép
kortársaikhoz. Ez részükre spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük
és önértékelésük pozitív irányba fejlődik, csökken a függőségi beállítódásuk, nem
hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata.
 Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélet mentességre építünk. Ezzel
a természetes elfogadó attitűd kialakulásának alapjait célozzuk meg.
 A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek
tekintése, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése
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Az óvodapedagógus feladatai:
 A probléma észlelése / szűrés
 Szülők tájékoztatása / bevonása
 Megfelelő szakember megkeresése / szakvizsgálat kezdeményezése
 Az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése / egyéni fejlesztési terv
szerinti differenciált foglalkoztatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő kapcsolataink:
Szakfeladat ellátás keretében, helyi önkormányzat támogatásával gyógypedagógust,
logopédust, gyógytestnevelőt biztosít együttműködési megállapodás keretében.
2004 óta független fejlesztő pedagógus segíti az óvodapedagógusok munkáját, végzi
az egyéni differenciált fejlesztést.
A részletesen kidolgozott fejlesztő program 28 feladatsort tartalmaz, minden csoport
rendelkezésére áll a fejlesztő munka támogatására.

22. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad
a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi
szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai
tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége
van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri
tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama;
a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik
a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
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- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni,
minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán
ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni
eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza
a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét,
a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri
az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait,
kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi
ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel
és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban,
a feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul
meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja ezt a tevékenységet.
3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

23. A GYERMEK – ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK
Gyermekvédelmi tevékenységünket a 20/2012. EMMI Rendelet határozza meg. Ezzel
kapcsolatban lévő pedagógiai tevékenységünket a következőkben határoztuk meg:
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 Minden gyermeket érintő döntésben „a gyerek mindenek felett álló érdekeit” kell
figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg.
 A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell: fajra, nemre,
vallásra, származásra.
 Személyiség jogokat nem sértő adatokat szabad csak a gyermekről kiadni, csak
meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, ezt megelőzően erről
a szülőket tájékoztatni kell.
 A gyerekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
 A gyerekeknek joga van, hogy derűs, szeretetteljes légkörben nevelkedjen, a nevelési
intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön.
 A gyerekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben.
 Sajátos nevelést igénylő gyerekkel való kiemelt foglalkozás minden óvodapedagógus
kötelessége.
Célunk: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,
a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás,
valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.
Elveink:
 Mindenek előtt a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés
 Erősítése a rászorulók körében.
 Szoros kapcsolatot alakítunk ki a közvetlenül segítséget kérő családokkal.
Figyelembe vesszük:
 Az etnikai kisebbséghez tartozó, migráns gyermekek kultúráját
 Óvodánkban a migráns gyerekek kultúrájukhoz kapcsolódó szokásokat tiszteletben
tartjuk
 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveinket
 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez
tartozó gyermekek számára
Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén:
1. szint: Az óvodapedagógusok szintje, ahol az óvónőknek elsőként adódik alkalmuk
 A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadására.
 A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése.
 Az ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált
és egyéni fejlesztésre.
2. szint: Gyermekvédelmi felelős szintje
 Ahol a pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése zajlik. A meglévő
információk alapján a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége nyílik a tanácsadásra
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(szociális támogatás, étkezési támogatás…) a hátrányos vagy veszélyeztetett
helyzetben lévő szülők felé a kapcsolattartásra a családsegítő szolgálat felé.
3. szint: Óvodavezető szintje
 Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát.
 A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés
ellenőrzése.
 Akinek feladata felvenni a kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi
és családsegítő szervezetekkel.
Az óvodavezető feladatai:
 Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja
az elhangzottakról.
 Évente egy alkalommal értékeli és minősíti a gyermekvédelmi munka
eredményességét.
 Rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel,
a családsegítővel és az érintett óvónőkkel folyamatosan egyeztet és a megfelelő
intézkedéseket megteszi.
 A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint
segítséget nyújt / gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek.
 Írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős és a családsegítő személyéről
és elérhetőségéről.
 Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában.
A gyermekvédelmi felelős feladatai:
 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre.
 Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket.
 Az étkezési kedvezmények dokumentációinak folyamatos vezetése és karbantartása.
 Szükség szerint családlátogatások végzése az óvónőkkel.
 A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák
és kérések.
 Segélykérő lapok kitöltéséhez segítségadás, javaslatok készítése az
 óvónőkkel együtt.
 A családsegítő faliújságon a szülők folyamatos tájékoztatása az őket érintő témákban.
 Hospitálosok, tapasztalatcserék végzése a csoportokban szükség szerint.
 Folyamatos kapcsolattartás a családsegítővel.
 Gyermekvédelmi munkaközösségben történő részvétel.
 Félévente beszámoló készítése az óvónők és az óvodavezető felé.
 Kapcsolatfelvétel- kapcsolattartás a
 Nevelési Tanácsadóval
 Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjével
 Fenntartó szociális ügyekkel foglalkozó kolleganővel
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Az óvodapedagógusok feladatai:
 Elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését
és járását.
 Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó
intézkedésre javaslatot tesz.
 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való
hozzájárulást javaslatával elősegíti.
 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség
esetén szakember segítségét kéri.
 A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja
/ a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít /.
 A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolat kialakítása.
 Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

24. TERVEZÉS, TEMATIKUS PROJEKT RENDSZER,
INTEGRÁLT FEJLESZTÉS
Programunkban a tevékenységek nem minden alkalommal tagolódnak, a hagyományos
foglalkozási ágakra, a feldolgozás módja bővül a projekt módszer elemeivel.
Nevelési év során projektek feldolgozása minden korcsoportban megvalósul, a korcsoport
fejlettségi szintje határozza meg.
Az integráció egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelítéssel és sokirányú
képességfejlesztéssel történő feldolgozást jelent. Az óvónőnek – a kompetencia alapú óvodai
programcsomag elvárásainak megfelelve - szakszerűen kell összeválogatni és integrálni
a különböző területekről származó megfelelő tanulási tartalmakat, melyek a négy őselemre:
FÖLD – VÍZ – TŰZ – LEVEGŐ-re épülnek.
A Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag kiegészítő könyvek használata egész
nevelési évünkben jó lehetőség ad a párhuzamos tevékenységek tervezésére.
Kiemelt jelentősége van a családdal való együttműködésnek, a folyamatos
visszacsatolásnak

25. A PROGRAM SPECIÁLIS ELEMEI
 Projektnapok, projekthetek szervezése:
A projekt integrálja a szabad játékot és a játékban tanulás felajánlott tevékenységeit.
Az óvodapedagógusok számára lehetőség nyílik projektek szervezésére, melynek
értelmében a 2-3 héten keresztül, mindkét óvónő - ugyanannak a témának sokoldalú
megközelítésével - együtt orientálják a játékban tanulást, megosztva egymás között
a tervezett fejlesztés feladatait. Projektek beépítésével lehetőség nyílik változatos
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munkaformák alkalmazására, pld. egymás mellett egy időben történő tevékenységek,
párhuzamos tevékenységek, kooperatív módszer végzésére.

 Beszélgető kör:
A beszélgető kör elsősorban középső, nagy csoportos korú gyermekek együttes
tevékenysége az óvónő részvételével. Montessori csendjátékával összhangban kerül be
a napirend szerves részeként.
Javasolt formái a következők: lehet felajánlás után választható, kötelező vagy spontán
helyzet.
Mindig valamilyen célt szolgáljon: szocializál, az empátiát fejleszti, a gyerekek jobb
megismerését szolgálja, közös egyéni élményeket elevenít fel, illetve bevezető
szituáció lehet, amiből a ráhangolódás után kibontakoznak a kötelezően választható
tevékenységek.
 Az individuum megjelenítése:
A gyermekek jele, fényképe és nyomtatott betűkkel a neve számos helyen megjelenik.
Pl.: Neve: öltözőszekrényen, rajzos dosszién
Fényképe: ”Itt vagyok” táblán
Jele: öltözőszekrényen, rajzos dosszién, napos táblán
Fenti jelzések a csoportok szokásrendszerének megfelelően más helyeken is
megjelenhetnek, pl. születés és névnapos táblán, gyermekrajzokon, stb.
 Jelrendszer:
Pl.: A környezet „beszél elv” szerint: a csoportszobákban, játszósarkokban,
játszószőnyegek tartóján egy időben játszó gyermekek maximális létszámának
megjelenítése, a különböző játékok és eszközök pontos helyének megjelölése, egy-egy
tevékenységsor vagy közösen alkotott szabály vizuális megjelenítése.
 Funkció táblák:
Pl: Évszaktábla
Hónapok és napok jelölése
Időjárást jelző tábla
Fejlődést, változást jelző eszközök és táblák
 Információs tábla:
Csoportonként a szülők sokoldalú és folyamatos tájékoztatását szolgálja, illetve
az írásbeli visszacsatolások helye.
Projekt tervek, Tevékenységek
Havi programok
Kérünk, Köszönjük”
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26. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS
Az óvodában a szakmai dokumentumok segítik az ellenőrzést, elemzést, és értékelést.
Az éves munkatervben kidolgozott szempontsor alapján a folyamat tevékenység kerül
ellenőrzésre. Az értékelés az önértékelési terv alapján történik.
Elemző feladat:
 Szakmai autonómia
 Racionális forrásfelhasználás
 Elvárások
Az óvoda eredményességét, minőségét, hatékonyságát a nevelőtestület színvonalas nevelő
munkája határozza meg. Az óvodánkban sokrétű gazdag módszertani tudás segíti
az értékelést.
A program ellenőrzésében és értékelésében az óvodavezető irányításával valamennyi
óvodapedagógus részt vesz:
 A program bevezetése előtt a feltétel rendszer vizsgálata.
 A bevezetést követő első nevelési év végén átfogó értékelés.
 Érvényesülnek-e a nevelő fejlesztő tartalmak?
 A program milyen eredményeket hozott?
 Milyen mértékben befolyásolta a nevelő testület munkáját?
 Mit mutatnak a szülők visszajelzései?
 A bevezetést követő harmadik évben a nevelési folyamat vizsgálata a kimenet
oldalról.
 Mennyire sikeres az óvoda-nevelő- fejlesztő munkája.
A szinten tartás és továbbfejlesztés érdekében folyamatos programelemző, értékelő
vizsgálatokat végzünk.
 Minden nevelési év végén a nevelő testület értékeli a programot.
 Minden nevelési év végén 6-7 évesek körében a kimenetet elemezzük és értékeljük
a fejlődés jellemzőit.
A nevelő – fejlesztő munka értékelését a közvetlen beszélgetések, az óvodapedagógusok
önellenőrző, önelemző értékelései a negyedévenkénti közös szakmai beszélgetések valamint
szülők visszajelzései alapján végezzük.
Célja a hatékonyság, a minőségjavítás, önképzés és tovább képzés tudatos tervezése.
Az elemzésben és értékelésben a számítunk a szaktanácsadó és a szakértő segítségére.
A közös óvodai értékrend kialakítását segítik a minőségi körök működtetése.
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26. 1. Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének
ellenőrzése és értékelése
A gyermek csoportok nevelési fejlesztési terve tartalmazza a csoportokra vonatkozó szokás
– szabályrendszereket, tevékenységi terveket.
Folyamatosan vezetjük az anamnézist, az óvodapedagógusok megfigyeléseit, a gyermekek
képességszintjét és ehhez igazítottan a fejlesztési elképzeléseket. Minden gyermeknek van
fejlődés-nyomonkövető lapja, mely minden területre kiterjedően számszerűsített értéket ad,
meghatározza a fejlesztés irányát.
Az óvodapedagógus elsősorban önmagát ellenőrzi és a saját munkáját értékeli. Egyes
nevelési helyzetekben elemzést készítenek.
A részképesség zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálatához a Sindelar, DIFER
programot alkalmazzuk, amely a következő tanulási zavarok altípusaira vonatkoztathatók.
A vizsgáló eljárást a fejlesztő óvodapedagógus végzi.
Neurogén tanulási zavarok (részképesség zavar)
Elsődlegesen a központi idegrendszer zavarai következtében jönnek létre.
Poszttraumás tanulási zavarok:
A gyermekkori szerzett agykárosodások következtében alakulnak ki, tüneteiben a neurogén
tanulási zavarokhoz hasonlítanak.
A Sindelar program ismérvei:
 A részképesség gyengeség következtében kialakuló tanulási zavar megelőzése,
terápiája.
 Pszichológiai ismeretekre épülő fejlesztő eljárás.
 Kognitív terápia.
 Komplex program: A részképességek teljes profiljának megismerése (vizsgálata,
minőség elemzése) és az ezt követő fejlesztés szerves egységet alkot, hangsúly
a fejlesztésen van.
 A kognitív képességek terápiájától várható a tanulási teljesítmény javulása.
 Azon a szinten kell kezdeni a fejlesztést, ahol a gyermek „tart”.
 A vizsgáló eljárás „kijelöli” a fejlesztési tervet és „ellenőrzi” a hatékonyságát.
 A fejlesztés ajánlott időtartama egy év 6-10 hónap. A foglalkozások – ideális esetben
otthon - naponta maximum 10 percet vehetnek igénybe, szakember (fejlesztő vagy
óvodapedagógus) kontrollja és útmutatása mellett. (család – óvoda kapcsolat
fejlesztése)
 Első pozitív hatás 3 hónap után várható.
 A fejlesztő személyisége.
 Egyedhez – önmagához viszonyítás a fejlődés ellenőrzésekor.
 A tanulásban akadályozottaknál enyhe értelmi fogyatékosoknál is alkalmazható.
 Más fejlesztő programhoz is kapcsolható.
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A vizsgálati eljárás célja
Felmérni a vizuo-percepció-motoros, az akusztikus és nyelvi képességeket, az emlékezet,
a szerialitás, a téri tájékozódás szintjét, valamint a test finom és nagy mozgásait. Ily módon
megismerhető a várható vagy a már kialakult kialakulási zavar háttere. Megtudható, hogy
a gyermek mely részképesség gyengesége miatt igényel fejlesztő foglalkozást.
A gyakorló program a részképesség zavarok fejlesztését szolgálja, pontosan meghatározott
gyakorlási tevékenység keretében. A fokozatok betartásával egyéni és mikrocsoportos
formában az óvodában és otthon.
A szülőt a vizsgálatról előzetesen értesíteni kell! A szülőt célszerű megnyerni és a fejlesztő
munkába bevonni, melyet végezhet az óvodapedagógus és a szülő is.
A vizsgáló eljárás tapasztalatai:
A fa-diagram által ábrázolt képesség profil alapján pontosan kijelölhető, hogy a gyenge
képességek fejlesztéséhez milyen gyakorlási pontok tartoznak.
Célszerű a vizsgálatot időben elvégezni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre
a fejlesztéshez, valamint arra, hogy az ellenőrző vizsgálat is elkészülhessen 6 hónap elteltével.

DIAGNOSZTIKUS FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER
(DIFER) – DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS
1. A DIFER-vizsgálat célja
2. A DIFER bemutatása. Az egyes részpróbák által mért képességek súlya, szerepe
a tanulási képesség megalapozásában.
3. A vizsgálat lebonyolításának körülményei, és menete
4. A vizsgálat tartalmi vonatkozásai; az egyes részpróbák mérése, regisztrálása.
5. A kapott adatok értékelése, a fejlesztés irányának meghatározása
6. A fejlesztés módszertani megvalósítása az Okos(koc)ka fejlesztő eszközrendszerrel
1. A DIFER-vizsgálat célja:
 Középső és nagycsoportos gyermekek esetében diagnosztikus cél – feltárni mely elemi
készségek, képességek területén van lemaradás, s ennek fényében a fejlesztés irányát,
tartalmát meghatározni.
 Nagycsoportos gyerekek esetében az iskolaérettség megállapítása.
 Többszöri mérés alkalmával vagy a DIFER-index segítségével a gyermek fejlődési
potenciáljának, fejleszthetőségének megállapítása.
Mindegyik cél megvalósításához lehet használni a rövidített mérést, vagy a RÖVID
DIFER-t, mert:
 Megbízható jóslást ad a teljes, diagnosztikus vizsgálat eredményére. Az elemi
készségek szorosan egymásba fonódnak (korrelálnak), vagyis egy gyermek esetében
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ritka az, amikor az egyik készség jóval fejlettebb, mint egy másik (kivétel
az írásmozgás-koordináció). Ezért is megbízható a rövidített mérés.
 A fejlesztés mindenképpen a gyermek érési folyamatához illeszkedik,
következésképpen az ajánlott fejlesztést mindenképpen el kell kezdeni (akár teljes,
akár rövid mérést végeztünk). A fejlesztés hatékonyságát az újramérés mutatja meg.
 A vizsgált 7 elemi készség fejlesztéséhez megfelelőnek tartja az óvodai programokat
azzal együtt, hogy intenzívebb fejlesztést javasol a rászoruló gyermekeknek
a számolás, a beszélgetés, a mese, a beszéltetés és a finommotorika területén.
 A DIFER-index megmutatja a gyermek fejleszthetőségét is.
A rövidített mérési eljárás tehát alkalmas a gyermek általános fejlettségének
és fejleszthetőségének megállapítására!
A teljes és a rövidített mérés eredményeképpen is ugyanazt a fejlesztést kell végeznünk!
A teljes, diagnosztikus mérés akkor szükséges, ha egy gyermekről pontosan tudni
szeretnénk, hogy az egyes elemi készségek terén milyen jellegű a lemaradása. A teljes
mérés lehetővé teszi még azt is, hogy a vizsgálatot végző kellő rutint szerezzen e módszer
alkalmazásában és az adatok értelmezésében. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
fejlődési lemaradást mutató gyermekek esetében célszerű alkalmazni ezt a mérést.
2. A DIFER bemutatása. Az egyes részpróbák által mért képességek súlya, szerepe
a tanulási képesség megalapozásában.
A személyiség hatékony, alkalmazkodó működését alapkészségek, képességek és motívumok
együttese alapozza meg. A DIFER hét elemi alapkészséget vizsgál a sokból, azzal a céllal,
hogy bejósolja általuk a sikeres iskolakezdést:
 Írásmozgás-koordináció (az írástanítás bejóslása érdekében)
 Beszédhanghallás (a hatékony olvasástanítás érdekében)
 Relációszókincs (az eredményes kommunikáció és az olvasástanítás kritériumaként)
 Elemi számolás (értelmi fejlődés érdekében)
 Tapasztalati összefüggés-megértés (értelmi fejlődés érdekében)
 Tapasztalati következtetés (értelmi fejlődés érdekében)
 Szocialitás (szocializáció eredményessége, alkalmazkodó funkciók működése)
Írásmozgás-koordináció:
Jól méri a vonalrajz (Gestalt) észlelését, elhelyezését és a méret megragadását. Mindebből
következtetni lehet az írástanulás sikerességének bejóslására.
Tapasztalatok:
 Az 1975-ös (PREFER) és a 2002-es (DIFER) mérés eredményei hasonlóak. Tehát
főként az idegrendszer érése befolyásolja e funkció fejlődését és kevésbé a pedagógiai
hatás. Az érés görbéje megmutatja, hogy nagycsoportban ugyanolyan arányban
fejlődik, mint első osztályban!
 A nagycsoportosok 35 %-a mutat kellő fejlettséget. 30 %-uk némi elmaradással
érkezik az iskolába. Az iskola türelmes hozzáállása szükséges! A fennmaradt 35 %
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súlyos elmaradást mutat. Felzárkóztató óvodai fejlesztést (kései beiskoláztatást)
igényelnek.
Javaslat: A teszt felvétele során érdemes figyelni a gyerekek kézdominanciáját,
ceruzafogását, kéztartását, nyomatékot, iránydominanciát, mozgásképzetek biztonságát.
A fejlesztést ezen a téren mindenképpen szükséges végrehajtani.
Beszédhanghallás:
A beszédhanghallás (akusztikus differenciálás) lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat
változó hangkörnyezetben, önállóan észlelni tudjuk. Szerepet játszik a tiszta hangejtésben,
a szavak hangoztatásában (analízis), egyes szavak értelmezésében. A megkülönböztetés
nehézsége függ a hangok képzésének helyétől (k-t), a zöngésségtől (g-k; f-v; stb.),
az időtartamtól (ó-o), a képzés módjától (l-r). Idesorolható a hangkihallás is (domb-dob).
A teszt jól megmutatja mi jelent nehézséget a gyermeknél. Az első szubteszt váltóhangos
(oppozíciós) szópárokat tartalmaz – a szavak jelentéskülönbsége egyetlen hangon múlik (kézgéz). A második szubteszt azt méri, hogy a folyamatos beszédben mennyire hallja tisztán
a beszédhangokat a gyermek. Itt is szópárok jelennek meg, de a párok egyik tagját helytelenül
ejtjük. A harmadik szubteszt során a gyermeknek el kell döntenie az elhangzott szópárokról,
hogy ugyanazt hallotta-e?
Tapasztalatok:
 Középső és nagycsoportban fejlődik ez a képesség intenzíven! A fejlesztés tehát
fontos!
 Az iskolába lépők közel fele még bizonytalan a beszédhangok differenciálásában.
Mindez betűtanulási nehézséghez, szóértési és helyesírási zavarokhoz vezethet. Ebben
szerepet játszik, hogy az ötévesek 30%-a beszédhibás!
Javaslat: Fontos a beszédhanghallás játékos, tartalmas, sokoldalú fejlesztése. Emellett
a hallásérzékelés, beszédészlelés egyéb területeinek fejlesztése is szükséges, pl. hangkihallás
(Gestalt-funkció), szóanalízis (szótagolás, hangoztatás), szószintézis, szóalkotás. Minderre
teljes körű lehetőséget kínál az OKOSKOCKA akusztikus készlete!
Relációsszókincs:
A nyelvi fejlődést jól prezentálják a különböző szófajok előfordulási gyakoriságai.
A relációs szavak, mivel dolgok közötti viszonyulást ragadnak meg, ezért a többi szófajhoz
képest később jelennek meg. Kiteljesedésük a gondolkodás fejlődéséhez kötődik.
A relációszókincs kellő fejlettsége tehát magában foglalja a nyelv megfelelő érettségét.
A DIFER tesztben térbeli, időbeli, mennyiségi és hasonlósági viszonyulás jelenik meg,
valamint igekötők jelentésmódosító hatásai.
Tapasztalatok:
 Középső és nagycsoportban fejlődik ez a képesség intenzíven! A fejlesztés tehát
fontos!
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 Az iskolába lépők közel fele hiányos relációszókinccsel kezdi meg tanulmányait.
 A hátrányos helyzetű gyermekek esetében e terület lényeges elmaradást mutat.
Javaslat: Fontos a beszédfejlesztés, főként a fogalom, a szókincs és a mondattan fejlesztése,
mert erre épülően gazdagodik kellően a relációszókincs. Minderre teljes körű lehetőséget
kínál az OKOSKOCKA anyanyelvi készlete!
Elemi számolás:
Ha a számolási készség nem ér el megfelelő fejlettségi szintet, akkor az értelmi fejlődés is
elmaradást mutat. E készség fejlesztése nemcsak a matematika tanításának megalapozását,
hanem általában véve az iskolai tanulást segíti elő.
A teszt a számsor ismeretét (százas számkörig); a húszas számkörben a manipulatív
számolást; tízes számkörben a számképfelismerést, valamint a számolvasást méri.
Tapasztalatok:
 Az iskola első évében e területen nem látunk nagyobb fejlődést, mint
a nagycsoportban!
 Ez a képességterület fejleszthető legjobban az elemi készségek közül! Az elmúlt 27 év
alatt egy mentális évvel lettek fejlettebbek e téren a gyerekek.
 Nagycsoport végére a gyerekek 47%-a éri el a kívánt szintet!
Javaslat: Sok és változatos gyakorlást kíván az elemi számolási készség fejlesztése. A sorés tőszámnevek elkülönítésének gyakorlása, a számlépcső alkalmazása, a halmazképzés
segítheti a mennyiségállandóság, a számfogalom és az elemi műveletek kialakulását.
Minderre teljes körű lehetőséget kínál az OKOSKOCKA számolás készlete!
Tapasztalati összefüggés-megértés:
Az összefüggések felismerései, értelmezései és alkalmazásuk elengedhetetlen készségként
jelenik meg az iskolai tanulásban, mint pl. szövegértés, számolási feladatok, vagy
a betartandó szabályok értelmezései. Az elemi összefüggések megértése 4-8 éves korban
a közvetlen tapasztalásra, a mesékre épülnek. A teszt feladatai lehetővé teszik, hogy
a közvetlen tapasztalásra és a megfelelő beszédértésre építve különböző következtetési sémák
kialakulását, fejlettségét vizsgálja.
Tapasztalatok:
 Az első osztályt kezdő gyerekek 39%-a bizonytalan e készségben.
Javaslat: Sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, illetve beszéltetni őket. A gondolkodásra
késztető kérdések szerepe igen nagy. Az OKOSKOCKA anyanyelvi és számolás készletei
jó lehetőséget kínálnak erre!
Tapasztalati következtetés:
A gyermek élettapasztalatai és a nyelvhasználat révén megtanul oksági viszonyokat
megragadni. Mindezek egyszerű logikai struktúrák kialakulását eredményezik. Ilyen például
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a szillogizmus, amikor két állításból kell egy következtetést alkotni. A teszt során állítások
hangoznak el, amelyekből a gyermek saját tapasztalatai, vagy a nyelvi megfogalmazás által
következtetést tud levonni.
Tapasztalatok:
 Az első osztályban fejlődik igen erőteljesen e készség, köszönhetően a mese
feldolgozásnak, az erkölcsi és egyéb tartalmú beszélgetéseknek.
 Az első osztály végén a nagyarányú fejlődés ellenére a gyerekek 39%-a nem éri el
a kívánt szintet. Leginkább a hátrányos helyzetű gyermekek mutatnak lemaradást.
Javaslat: Sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, illetve beszéltetni őket. A gondolkodásra
késztető kérdések szerepe igen nagy. Az OKOSKOCKA anyanyelvi és számolás készletei
jó lehetőséget kínálnak erre!
Szocialitás:
A gyermek alkalmazkodó funkcióinak társas feladathelyzetben, késleltetett szituációban,
feladatvállalásban és a feladatvégzésben is megfelelő érettséggel kell bírnia, mivel az iskola
az óvodával szemben erőteljesebben megkívánja e funkciókat. Mindezek alakulását, valamint
az erkölcsi fejlődést igyekszik mérni a DIFER.
Tapasztalatok:
 E téren a neveltjeit jól ismerő pedagógus megfelelően meg tudja ítélni a gyermek
szociális készségeit.
Javaslat: Sok olyan játékos feladatot kell kitalálni és játszani, amelyek edzik a gyermek
frusztrációs toleranciáját, fejlesztik szabály- és erkölcsi tudatát.
3. A vizsgálat lebonyolításának körülményei és menete:
Teljes, diagnosztikus mérés esetén a vizsgálat 4 alkalmat igényel, egy csoportos (négy
gyermek) és három egyéni helyzetet (összesen kb. 1 óra):
1. Csoportos helyzet:
Írásmozgás-koordináció
2. Első egyéni helyzet:
Tapasztalati összefüggés-megértés
3. Második egyéni helyzet:
Beszédhanghallás, valamint Következtetés
4. Harmadik egyéni helyzet:
Relációszókincs, valamint Elemi számolás
Rövidített mérés esetén a vizsgálat 2 alkalomból áll, egy csoportos (négy gyermek) és egy
egyéni helyzetből (összesen kb. 20 perc):
1. Csoportos helyzet: Írásmozgás-koordináció
2. Egyéni helyzet: A többi feladat rövidített változata
RÖVID DIFER esetén a vizsgálat 1 egyéni alkalomból áll. Magában foglalja az Írásmozgáskoordinációt és a többi feladat legrövidebb változatát (kb. tíz perc).
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A mérés javasolt rendszeressége:
 Középső csoporttól minden nevelési év elején.
 Mindig lehetőleg ugyanabban a hónapban, hogy az egyéves fejlődés jól megragadható
legyen.
 Nagycsoportban tavasszal is érdemes, ha a beiskolázás kérdésében bizonytalanok
vagyunk.
Javasolt napszak: Általában a délelőtt, amikor a gyermekek kellően pihentek, de még
mozgásigényük nem jelentkezett!
4. A vizsgálat tartalmi vonatkozásai; az egyes részpróbák mérése, regisztrálása.
 Az adatlap bemutatása, alkalmazásának módja – Fejlődési mutató bemutatása
 Az egyes részpróbák eredményeinek regisztrálása
5. A vizsgálat eredményeit egyéni fejlődést mutató adatlapon rögzítjük, melyen jelöljük
a fejlettségei szintet, és a fejlesztési területeket.
FEJLESZTŐ LAP – RÖVID MÉRÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. 1-2. alkalom

26. 2. Fejlesztési terv
További egy év óvodai foglalkozást igénylő gyermekek számára:
Célunk a testi, szociális és értelmi érettség kialakítása 7-8 éves korban. Az eltérő fejlettségi
szintek figyelembe vételével.
A fejlesztést a gyermekek érési folyamatához igazítva életkori sajátosságaikat figyelembe
véve, a szomatikus és pszichés fejlődésüket elősegítő eszközökkel, megfelelő támasznyújtást
beleértve a szociális és tárgyi környezetet is.
Szem előtt tartva az érzelmi biztonság, érzelemvezérelt megismerés és az élmény fonalán
haladó gondolkodás biztosítását.
A csoportban elsődleges feladat:
Az interperszonális kapcsolatok alakítása. A gyermek-gyermek és a gyermek-felnőtt
között, hogy ezek értelmes kooperációra alkalmasak legyenek.
Az érzelmek fejlesztése a kapcsolatfelvétel képességének fejlesztése, az óvodapedagógus
mintaként való megjelenése. A legfontosabb a gyermek számára az érzelmi biztonság
és a szeretetteljes légkör kialakítása.
A társas kapcsolatok fejlesztése közös tevékenységekbe ágyazva, mely feltételezi
a megfelelő erkölcsi normák és szabályok kialakulását. Az erkölcsi tulajdonságok erősítése
és fejlesztése.
Feladatunk egy olyan szokásrendszer és napirend kialakítása, hogy kulturált körülmények
között időzavar nélkül folyamatosan tudjon működni a csoport.
A munka jellegű tevékenységek fejlesztőleg hatnak a csoport közösséggé formálódására is.
A közösségformálás elengedhetetlen eleme a viselkedésrendezés.
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Több gyermek küszködik magatartásproblémával, ami nem más, mint a hibás tanulás
okozza. Ezért számukra döntő fontosságú, hogy a helytelen viselkedéseket helyessé alakítsuk
át. Ennek feltétele az önszabályozó képesség kialakítása a gyermekekben.
Döntő fontosságú e folyamatban a gyermek élettörténetének ismerete. Hiszen az adott
helyzetben tanítás révén szabályozzuk a viselkedést. A vegyes életkorú csoport
a legalkalmasabb a különböző képességek különböző ütemű fejlődésére.
Kiemelt szerepe van a drámajátékoknak:
A drámajáték olyan módszer, amely a játékra alapoz, a gyermeki cselekvésre koncentrál,
feltárja és fejleszti a gyermek kreatív képességeit.
Előnyei:
 a személyiségre figyel
 csoportos játéktevékenység
 cselekvés, cselekedtetés, melynek célja önmaga és a világ megismerése
A drámapedagógia játékaival fejleszthető:
 pontos és differenciált vizuális észlelés
 a hallott információk pontos észlelése, adott hangok kiemelése
 összerendezett, koordinált mozgás
 rövid idejű verbális memória
 szándékos figyelem (10 perces)
Alkalmazható:
 neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához
 konfliktusok feloldásához
 terápiás céllal, a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjának elősegítésére
 beszédkészség – kommunikációs készség és az iskolaérettség elérésének hatékony
módszereként
Az idegrendszer fejlettsége az egyik legfontosabb tényező az iskolai feladatok és elvárások
teljesítése érdekében.
Erre a mozgás és különösen a nagymozgások rendszeres beépítése elengedhetetlen.
 Célzott mozgásterápia, melyeknél a mozgások ritmusa és tempója is változik.
 Egyensúlyozó gyakorlatok.
 Szem-kéz koordináció fejlesztése.
 Szem-láb koordináció.
 Finommotorika fejlesztése Montessori eszközökkel.
 Testséma fejlesztése.
 Alaklátás – formaállandóság fejlesztése.
 Tapintásos – sztereognosztikus észlelés fejlesztése.
 Taktilis csatorna fejlesztése.
 Mozgásos – kinesztetikus érzékelés fejlesztése Montessori eszközökkel.
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 Hallási észlelés – auditív fejlesztés.
 Keresztcsatornák fejlesztése. (Agykontroll)
 Mozgásfejlesztés szabad játékban.
A gyermek érési folyamatához igazított differenciált tervezés. Melyet nem feltétlenül
az életkor határoz meg.

27. A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI
Az óvoda működését meghatározó:
 SZMSZ
 Házirend
Az óvoda hosszú és középtávú terveit tartalmazó:
 Helyi Pedagógiai Program
 Kompetencia alapú óvodai programcsomag (2006.)
 Partneri igényekre alapozott intézkedési tervek
Az óvoda rövidtávú terveit tartalmazó:
 Éves munkatervek
 Csoportnaplók
Az intézmény működését, a pedagógiai célok és feladatok megvalósulásának garanciájaként:
 Önértékelési terv
A Montessori eszközök, kompetencia programcsomag feldolgozásához szükséges
eszközöket az 2. sz. melléklet tartalmazza.

28. A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
A Közoktatási törvény 124 § (20) bekezdésében meghatározott nevelési, oktatási
intézmények kötelező (minimum) eszközök és felszerelések teljes körű beszerzésére sor
került. Programunk melléklete részletesen tartalmazza a megvalósítását szolgáló eszközöket
és felszereléseket, valamint a beszerzés illetve pótlások ütemezését.
A nevelési programunkhoz szükséges speciális alap felszerelésekkel rendelkezünk, melyek
a Montessori módszer alkalmazásához és a kompetencia alapú óvodai programcsomag
feldolgozásához szükségesek. A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak alapján
ütemezzük a beszerzéseket.
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Beszerzések során előnyben részesülő eszközök és felszerelések:
 A kötelező eszköz és felszerelés jegyzéknek való megfelelés
 Egyéni fejlesztést szolgáló eszközök
 Program specifikus berendezési tárgyak
 Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazását segítő speciális eszközök
Kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben – 20/2012.(VIII. 31.) EMMI Rendelet
határozza meg – az óvodai nevelés szükséges eszközei.
A tevékenységi formák tervezésénél az „anyaggyűjtés” alkalmazása minden csoportban
kötelező. (1. sz. melléklet)
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A helyi pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:
 Nevelőtestületi javaslat
 Partneri igények változása
 Törvényi változás

A módosítás / döntés előkészítés szervei:
 Nevelőtestület
 Szülők Szervezete

A program módosításához szükséges támogatottság:
 A nevelőtestület kétharmados többségi szavazata
 80%-os szülői egyetértés
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MELLÉKLETEK
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1. számú Melléklet

ANYAGGYŰJTÉS
– A Pedagógiai Program tevékenységeinek
tervezéséhez javaslat
Megtalálható az óvodai csoportokban
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2. számú Melléklet
„JÓ ITT GYEREKNEK LENNI!” PEDAGÓGIAI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
MONTESSORI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE
1. MINDENNAPI ÉLET
GYAKORLATI ESZKÖZEI

Meglévő eszközök/ db

Szükséges eszközök/db

Szőnyeg

32 db

8 db

Kendők

8 db

-

Magok kanalazása

8 db

-

Magok öntése

8 db

Öntés vízzel

8 db

Keretek az öltözködéshez

16 db

16 db

Növények ápolása

8 db

-

Asztalterítés

8 db

-

2. ÉRZÉKELÉST FEJLESZTŐ
ESZKÖZÖK

Meglévő eszközök/ db

Szükséges eszközök/db

A. Dimenziók megismerése
Kiegészítő hengerek

1 készlet

7 készlet

Színes hengerek

3 készlet

5 készlet

Rózsaszín torony

3 készlet

5 készlet

Barna lépcső

3 készlet

5 készlet

Piros rudak

3 készlet

5 készlet

Színdobozok

3 készlet

5 készlet

Színpárosító

5 készlet

3 készlet

Letapogatható táblák

3 készlet

5 készlet

Letapogatható lapok

2 készlet

6 készlet

Textiles doboz

7 készlet

1 készlet

Zajdobozok

5 készlet

3 készlet

Csengők

1 készlet

7 készlet

2 készlet

6 készlet

0 készlet

8 készlet

B. Színek felismerése

C. Eszközök a tapintáshoz

D. Eszközök a hallóérzékeléshez

E. Súlyérzékelés
Súlylapok
F. Hőérzékelés
Hőhenger
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Hőlapok

0 készlet

8 készlet

G. Szaglás

0 készlet

8 készlet

Szagdobozok

0 készlet

8 készlet

0 készlet

8 készlet

Mértani testek

2 készlet

6 készlet

Titokzsák

8

-

Síkidomok

4 készlet

4 készlet

Geometriai szekrény

2 készlet

6 készlet

Kártyakészlet geom. szekrényhez

1 készlet

7 készlet

Biológiai szekrény

-

8 db

Színes ceruzák szín szerint

8 készlet

-

H. Ízérzékelés
Ízdobozok
I. Sztereognosztikus érzékeléshez

J. Formák és alakok felismeréséhez
eszközök

Meglévő eszközök/ db

3. MATEMATIKA

Szükséges eszközök/db

Számtani rudak

6 készlet

2 készlet

Dörzspapír számok

4 készlet

4 készlet

Számkártyák Pálcikák (szivardoboz)

6 készlet

2 készlet

Aranygyöngy készlet

-

8 készlet

Színes gyöngyfüzérek

5 készlet

3 készlet

Seguin tábla

3 készlet

5 készlet

4. ANYANYELV

Meglévő eszközök/ db

Szükséges eszközök/db

Kiegészítő formák

1 készlet

7 készlet

Dörzspapír betűk

4 készlet

4 készlet

Mozgatható ABC

5 készlet

3 készlet

5. KOZMIKUS

Meglévő eszközök/ db

Szükséges eszközök/db

A. Naprendszer
Bolygók

2 készlet

6 készlet

Évszakkör

8 készlet

-

Naptár

8 készlet

-

Színes gyöngyök üvegekben

4 készlet

4 készlet

C. Kártyasorozatok

5 készlet

3 készlet

B. Idő érzékeltetése
Színes gyöngyfüzér
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KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
KOMPETENCIA PROGRAMCSOMAG
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPESZKÖZÖK
Téma

Meglévő eszköz/db

Föld

Tálca

5db

10 db

Palántanevelő láda

2 db

14 db

Látcső, bogárnéző

15 db

15 db

Tálak, edények gyűjtögetéshez

4 db

12 db

Földgömb

2 db

6 db

talicskák

2 db

14 db

gereblyék

4 db

12 db

zseblámpa

2 db

14 db

lapát

4 db

12 db

fémedény

2 db

14 db

üvegfesték

-

8 doboz

akvárium

-

8

hőmérő

4 db

4 db

ventilátor

2 db

6 db

hátizsákok

-

25 db

poharak

20 db

20 db

üvegkancsó

4 db

12 db

nagyító

1 db

15 db

fényképezőgép

2 db

6 db

ládikák

-

8 db

gyűjtő edények, kosarak

8 db

8 db

Tűz

Levegő

Víz

Eszközigény
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3. számú Melléklet
BOLDOGSÁGÓRA PROJEKT
Két fontos tényező befolyásolta a programhoz való csatlakozásunkat:
1. A gyermekek boldogságteremtő képességének alakítását segítsük pozitív élmények
átélésével.
2. Mentális egészségünk erősítése.
Célunk, hogy legyen biztosítva a pozitív érzelmek, lelki egészség, mentális egészség
fenntartása.
Feladataink a témakörök gyakorlása, ápolása.
Témakörök:
 A hála gyakorlása
 Az optimizmus gyakorlása
 Társas kapcsolatok ápolása
 Jó cselekedetek gyakorlása
 Célok kitűzése és elérése
 Megküzdési stratégiák
 Apró örömök élvezete
 Megbocsátás
 Testmozgás
 Fenntartható boldogság
Az óvodás gyermekeknek 10 egymásra épülő témafeldolgozásával fokra-fokra ismertetjük
meg a boldogság különböző feltételeit. A program eszköztára sokrétű, az egyéni
és a csoportos tanulást támogatja. A foglalkozások alapja megerősítő pedagógiai attitűd,
feszültségoldás, relaxáció, meditáció, saját tapasztalatokon alapuló élmények felidézése.
A foglalkozásokon nagy szerepet kap a zene, a rajz, az improvizációs játékok és más alkotó
tevékenységek. A Boldogságóráknak fejlesztő hatása nemcsak a gyermekek fejlődésére van
pozitív hatással, hanem a gyermek-szülő, gyermek-pedagógus kapcsolatára és az óvoda
kollektívájára.
A Boldogságórák nyolc előnye, melyek megerősítettek abban, hogy a programhoz való
kapcsolódás elengedhetetlen óvodai munkánk során.
1. Fejleszti a gyermekek problémamegoldó készségét.
2. Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
3. Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít.
4. Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
5. Óvja a gyerekek mentális egészségét.
6. Csökkenti az agressziót a gyerekközösségben.
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7. Javulnak a gyerekek tanulási eredményei.
8. Miközben tanítasz, te magad is fejlődsz és boldogabbá válsz.
A foglalkozások rendszeressége minimum havi 1 foglalkozás csoportonként.
Javaslatok a témák feldolgozására:
1. A téma bevezetése
2. Foglalkozást kezdő relaxáció
3. Személyiségfejlesztő gyermekdalok éneklése
4. Téma feldolgozása
5. Foglalkozás lezárása
6. Téma továbbadása
Bevezetés lépései:
 „Hangulat barométer” elkészítése minden gyermek számára
 „Pozitív gyerek vagyok” – személyiségfejlesztő kártyajáték bevezetése
 „Varázs szemüveg” elkészítése
 „Boldogság kerék” elkészítése

„Hangulat barométer”
elkészítése minden gyermek számára

„Pozitív gyerek vagyok” –
személyiségfejlesztő kártyajáték bevezetése
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„Varázs szemüveg” elkészítése

„Boldogság kerék” elkészítése
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4. számú Melléklet
AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATOS
NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
Alkalmak

Helyek

Résztvevők

Gyakoriság

Keletkezett
dokumentumok

Bemeneti
és
kimeneti
tájékoztatás – a gyermek
fejlődést
segítő
megállapítások

Családi szoba

Szülő

Tárgyaló

Pedagógusok

Óvodába lépést
követő
félévkor és
Iskolába lépés
előtt

Neveltségi
szintmérő

Féléves
tájékoztató
–
a gyermek
fejlődésének
mutatói (fejlődési napló
szerint)

Családi szoba

Szülő

Félévente

Fejlődésnapló

Tárgyaló

Pedagógusok

DIFER teszt eredményéről
szülők
tájékoztatása
(5. életévtől)

Fejlesztő szoba

Fejlesztő

Szülői
igényekre
alapozva, de
legalább 1
alkalommal

DIFER
eredményeket
összesítő lap

Konzultáció a gyermekek
családjával – Beiskolázás
előtt tájékoztatás a gyermek
iskolába lépéséhez szükséges
fejlettségéről

Családi szoba

Szülő

Csoportnapló

Tárgyaló

Pedagógusok

Tankötelessé
válást követően
(betöltött 6 év)

Szülő
Pedagógusok

Saját
Szükség
szerint
napi
csoportszobában
konzultáció
a
gyermek
állapotáról
(napi
Udvar
eseményekről)
Segítő beszélgetések

Szülő
Pedagógusok

Családi szoba

Szülő

Tárgyaló

Pedagógusok
Szakemberek
(Pszichológus,
Gyógypedagógus,
Gyermekvédelmi
felelős)
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Fejlődésnapló

Szükség
szerint,
alkalomszerűen

-

Szükség
szerint,
alkalomszerűen

Feljegyzés

5. számú Melléklet
FEJLŐDÉSNAPLÓ
A fejlődésnapló tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban Nkt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az óvoda munkatársai nem közlik
harmadik személlyel. E kötelezettségük a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnése után
is fennáll. A fejlődésnaplóban rögzített adatok, tények, megállapítások tekintetében az óvoda
adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekkel összefüggő adatot közlünk, kivéve, ha
az a gyermek testi, értelmi vagy érzelmi fejlődését sértené [Nkt. 42. § (2) bek.].
A pedagógus köteles az intézmény vezetőjén keresztül haladéktalanul értesíteni
az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, ha megítélése szerint a gyermek más vagy saját
magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben
az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre
jogosult beleegyezése nem szükséges [Nkt. 42. § (3) bek.].
A Fejlődésnapló az Óvodai nevelés országos alapprogramjával történő megfeleltetés
eredménye.
Az eddig használt fejlődési naplót folyamatosan váltja fel az újonnan bevezetett
Fejlődésnapló.
A dokumentáció minden csoportban megtalálható.
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