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meghatározott

Kispesti Szivárvány Óvoda Programja 2021
" Szemléletmódunk lényege,
hogy vegyük emberszámba a gyermeket,
tekintsük partnernek,
segítőként álljunk mellette
és tiszteljük meg azzal:
igyekszünk őt teljes egészében
megismerni és megérteni."
I.

A mi óvodánk

Óvodánk Kispesten a kertváros és a lakótelep határán helyezkedik el. A hozzánk érkező gyerekeken
nem érezhető látványosan a két településformából adódó különbség. Az a tapasztalatunk, hogy hiába
van jó közlekedési adottsága a kerületnek, a családok kevésbé élnek azzal a lehetőséggel, hogy
Budapestet, mint a fővárost jobban megismertessék a gyerekekkel.
Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy életkörülményei befolyásolják a gyerekek fejlődését. A
természettől való elszakadás, a felfokozott technikai fejlődés, a családok szerkezeti változásai,
megélhetési problémák, pandémia, munkanélküliség az élményforrások csökkenését okozzák a
gyerekek számára.
Ennek tudatában igyekszünk olyan gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetet
kialakítani, ami minél több, személyiségüket meghatározó tapasztalathoz juttatja őket.
Nevelési programunkat az évek során kialakult értékeinkre, szokásainkra építjük.
Meghatároztuk pedagógiai céljainkat, alapelveinket, feladatainkat, melyeknek segítségével
biztosítjuk a humanizált intézményi nevelést. Óvónőink a szakmai „új utak” keresése közben
ismerkedtek meg a Freinet szellemű pedagógiával.
A magyar óvodai nevelés hagyományait tiszteletben tartva építettük be napi munkánkba Freinet
gondolatait:
 a természet élet közelisége
 a gyermeki személyiség kényszer nélküli fejlesztése
 szellemiségből áradó szabadság és nyitottság
 a gyermek szabad önkifejezése
 az irányított neveléssel szemben kísérletező, tapogatózó tanulás
 a világ felfedezése a verbális információk helyett
II.

Programunk küldetése – filozófiája

Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell
igazodniuk.
Munkánk akkor eredményes: ha az általunk nevelt gyermekek rendelkeznek a tanuláshoz szükséges
tapasztalatokkal, alapismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal. Nyitottá válnak az új befogadására,
érdeklődők, törekszenek természetes kíváncsiságuk kielégítésére. Játékuk ötletes, élményekre,
tapasztalatokra épülő. Megfelelően fejlett akaratlagos figyelmük, gondolkodásuk, szóbeli
kifejezőkészségük. Képesek a különbözőség elfogadására, befogadó magatartásformát tanúsítanak.
Gondoskodunk
- érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörről
- testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkornak megfelelő alakításáról
- sokszínű, játékos tevékenységről, műveltségtartalmak közvetítéséről
- a fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről,-ill. ezek hozzáférhetőségéről, és
biztonságos használatáról.
Fontosnak tartjuk:
- olyan alkotó, kreatív légkör megteremtését, ahol a mással nem helyettesíthető, szabad játék,
mint sajátos öntevékenység, a gyermekek szabad akaratára épül, ezáltal valósul meg
legsokoldalúbban önkifejezésük. A környezet ingereire adott reakciók, a körülöttünk lévő
világból átélt, megismert tapasztalatok egy része a játékban nyer feloldozást, mellyel a
pszichikum harmonikus fejlődését segítjük elő. Ennek érdekében családias légkörű, rugalmas
életrendet alakítunk ki, ahol az indirekt irányítás mellett jelentős szerepet kap a szabad játék.
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- néphagyományok felelevenítését, ezekről a csoportok fejlettségi szintjének megfelelően
emlékezünk meg. Megismertetjük velük a népdalokat, népi játékokat, népmeséket, verseket –
mondókákat, népi mesterségeket.
Alkotásaikban tükröződnek a mesék, történetek, a környezetből merített élmények.
az egészséges életmódra nevelést, melynek jegyében kiscsoporttól kezdve készítünk a
gyermekekkel közösen az idénynek megfelelő gyümölcs és zöldségsalátát. Befőttet és
savanyúságot teszünk el a téli hónapokra. Minden nap eszünk friss gyümölcsöt vagy készítünk
gyümölcssalátát. .Mozgásfejlesztésük érdekében szabadon használják a csoportszobában, és az
udvaron a különböző testnevelési szereket.
a környezet tevékeny megismerését, melynek során a biztonságos életvitel és
környezetkultúra gyakorlására adunk lehetőséget. Természetszeretetüket, pozitív viszonyukat a
környezethez, aktív tevékenykedtetéssel fejlesztjük.
Közös programjaink célja: a tapasztalatok gazdagítása, a társas kapcsolatok, ill. társadalmi
normáinknak megfelelő szociális viselkedés alakítása. Óvodánk egész pedagógiai tevékenység
rendszere, és tárgyi környezete segítse a gyermek környezettudatos magatartásának
megalapozását.
III.

Gyermekkép – Óvodakép

Gyermekképünk
Az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség
és szociális lény egyszerre.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők
együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos életkoronként és egyénenként változó testi és
lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és
tárgyi környezet szerepe meghatározó.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően az egész nap folyamán a
gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, harmóniát, érzelmi biztonságot
teremtve számukra, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, s
meglévő hátrányaik csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
- olyan gyermekekké válnak, akik képesek felfedezni környezetük változásait, jól tudnak
tájékozódni a térben, érdeklődők társaik iránt, elfogadják és segítik különbözőséget, befogadók
vagy befogadásra képesek, alkotó módon vesznek részt a tevékenységekben, önállósodási
törekvéseik eredményesek. Megfelelő kommunikációs készséggel rendelkeznek, szókincsük
koruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően alakul.
Óvodaképünk:
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
- olyan óvodát szeretnénk működtetni, ahol a gyermeket szeretet, tisztelet és elfogadás veszi körül,
ahol a nevelés segíti az optimális személyiségfejlődést, az egyéni képességek és adottságok
figyelembevételével. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.
Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) a
gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba, (a kisiskoláskorba) való átlépés belső,
pszichikus feltételei. Tevékenység rendszerünkkel és megfelelő tárgyi környezet kialakításával
biztosítjuk az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, segítjük
a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását.
- A nemzeti, etnikai kisebbséghez, a hazájukat elhagyni készülő családokhoz tartozó gyermekek
számára biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, társadalmi
integrálását.
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Témaköreinket az évszakok változásaira, aktuális eseményeire, ünnepeire építjük, becsempészve a
néphagyomány ezekhez kapcsolódó szokásait.
Sétáink, kirándulásaink során, a tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetőségét kiaknázva,
ráirányítjuk a gyermekek figyelmét a környezetkárosító tényezőire, a természet szépségeire,
megfigyelhetik az erdők – mezők – vizek élővilágát.
Az állatok, a Víz, a Föld, a Madarak és fák napjára való készülődések, megemlékezések alkalmával
sikerült felkelteni a gyermekekben a természet iránti szeretetet, megalapozni a környezetvédelemre
való igényt. Élményeiket, érdeklődésüket figyelembe véve, számukra észrevétlenül „irányítjuk”
tevékenységeiket.
Alkalmat adunk élményeik elmondására, lehetőséget kapnak a saját „költött” verseik, meséik,
énekeik bemutatására.
A tevékenységekhez szükséges eszközök egész nap folyamatosan a gyerekek rendelkezésére
állnak. Segítjük ötleteik megvalósítását. Szárnyaló fantáziájuk kreatív módon valósul meg.
A gyerekek fejlődő személyiségét, életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit
figyelembe véve, a szülőkkel nevelőpartnerként egy derűs gyermekkor biztosításával igyekszünk
megteremteni a személyiség kibontakoztatásának optimális feltételeit, különös tekintettel a mással
nem helyettesíthető játékra.
IV. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei
Humán erőforrás
Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodapedagógusok
továbbképzési irányultsága, a különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák
biztosítják a színvonalas nevelőmunkát.
Az óvoda személyi feltétele a helyi program megvalósításához megfelelő. Csoportonként két
óvodapedagógussal és egy dajkával dolgozunk. Az óvodapedagógusi tevékenység és a nevelést
segítők összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.
Munkánkat segíti még egy óvodatitkár és egy kertész. 2016 szeptemberétől pedagógiai asszisztens,
2019-től 1 fő gyógypedagógiai asszisztens is segíti a nevelést.
Óvodapedagógusaink egy vagy több főiskolát végeztek, fejlesztőpedagógusi, közoktatásvezetői
szakvizsgával rendelkezik 3 fő. Egy óvónő tanítói diplomát is szerzett. Három fő ped.II fokozatban
van, egy fő mesterpedagógus szakértő.
Dajkáink dajkaképző tanfolyamot végeztek, érettségizettek, egy fő kivételével.
Óvodánkban a nevelő munka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész
időszakában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.
Az óvodapedagógusok pedagógiai munkájára jellemző a nyitottság és a kreativitás. Az
óvodapedagógusok a mindennapi tevékenységek során, kiemelten a játékban tudatosan
alkalmazzák a közösségfejlesztés változatos módszereit. Érzékenyek és toleránsak a problémák
megoldásában, tiszteletben tartják a másságot. Óvodapedagógusi stílusukra a segítőkészség és nem
a számon kérés jellemző. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítanak ki, ahol
minden gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra, próbálkozásra. A testület
sokszínű, jó hangulatú közösség. Gyermekszerető, az óvodapedagógusokkal összhangban dolgozó
dajkák egészítik ki napi munkánkat.
A nevelés szempontjából az óvodapedagógusok barátságos, megengedő (nem szabados), megértő
/és nem bíráskodó, elfogadó, segítő támogató, befogadó, együtt érző attitűdje minta értékű a
gyermekek számára.
A program sikeres, színvonalas megvalósításának érdekében- anyagi lehetőségeinkhez mérten- az
óvodapedagógusok folyamatosan képezik magukat.
Olyan tanfolyamokat, továbbképzéseket végeznek el, amelyek kitűzött céljainkat szolgálják.
A partneri igényeknek történő megfelelést az óvoda dolgozóinak a közös, mindenki által elfogadott
értékrendje, partnerközpontúsága, nagyfokú elkötelezettsége biztosítja.
Tudatosan, tervszerűen végzett óvodapedagógusi munka biztosítja a sokszínű, változatos élményt,
tevékenységet.
Változatos módszereit, eszközeit, a tevékenység céljainak, és az adott helyzetnek megfelelően,
tudatosan tervezi.
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Az Alapító Okiratnak megfelelően igénybe vesszük szükség esetén külső szakemberek segítségét az
EGYMI és a Tankerületi Szakértői Bizottság részéről. Velük együttműködve, egyéni fejlesztési tervek
alapján segítjük az autista és autisztikus tünetekkel bíró illetve nem organikus okokra visszavezethető
rendellenességgel küzdő gyermekeket. Szükség esetén utazó gyógypedagógus, illetve
gyógypedagógiai asszisztens segítségét vesszük igénybe.
Tárgyi feltételek
Az óvodánkat teljesen felújították, a színek megválasztásánál figyeltünk arra, hogy harmóniát
árasszanak, derűs hangulatot sugározzanak. Törekedtünk arra, hogy dolgozóink számára
biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk, és alkalmasabbá tettük partnereink fogadására is.
Udvarunk kicsi, játékaink átrendezésével nevelési céljaink hatékonyabban valósíthatók meg, így jól
szolgálja a gyermekek mozgás és játékigényének kielégítését. Az alapvető tárgyi feltételek
biztosítottak, felszereltségünk bővítésre, korszerűsítésre szorul.
A játéktevékenységhez szükséges tárgyak minden csoportban megfelelő szinten vannak, az egyéb
eszközökkel együtt a gyermekek számára hozzáférhetők, biztonságosak.
A játékokat az intézmény költségvetéséből, folyamatossági sorrendet figyelembe véve szerezzük
be. Költségvetésen kívüli összegből / pályázat / vásároljuk meg az óvoda arculatát meghatározó
felszereléseket. A közelmúltban létrehoztuk óvodánk alapítványát, mellyel még hatékonyabban
tudjuk nevelő, fejlesztő munkához szükséges eszközöket bővíteni. Az óvodapedagógus a Fali
újság, könyvek, lemezek, hangkazetták, videó, CD, DVD filmek, laptop, tablet, okos telefon, stb.
alkalmazásával is segíti az ismeretszerzést, ezáltal példát mutat az infokommunikációs eszközök
óvodában indokolt alkalmazására. DIOO is segíti e törekvésünket, mely egy digitális okos játék
óvodásoknak. Hosszú távon, folyamatosan kívánjuk beszerezni, cserélni minden csoport számára a
mindenkori igényeket is kielégítő differenciált fejlesztés, hatékony értelmi fejlesztés és
mozgásfejlesztés szükséges eszközeit.

V. A program nevelési feladatrendszere
Óvodánk általános célja és feladatai
„Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk,
Lehet hogy léptünk még bizonytalan,
De
indulunk: a szépet, a jót akarjuk,
S
érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”
/Juhász Gyula/
Intézményünk pedagógiai céljai összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával
és az óvoda pedagógiai programjának célrendszerével.
Nevelésünk célja
● A családi életre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú óvodai élet megteremtése.
● A 3-7 éves korú gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző,
tapasztalatokra, bizalomra épülő, inger gazdag környezet biztosítása.
● Az egyéni képességek figyelembevétele a mással nem helyettesíthető játék tiszteletben tartásával,
környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre
alkalmassá váló gyermekek nevelése.
● A gyermekek társas kapcsolatainak formálása, erősítése.
● A gyermeki személyiség olyan sokoldalú fejlesztése készségek és képességek megalapozása,
hátrányok csökkentése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása, -mely indirekt módon
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segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését.
Az autista és autisztikus tüneteket mutató gyermekek integrálásának, az egészséges közösségbe
való beilleszkedésének elősegítése, személyiségük minél harmonikusabb, sokoldalú fejlesztése
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, különleges bánásmódot igénylő
gyermekek optimális fejlesztése egészséges környezetben.
Nevelésünk feladatai
Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
A programban foglaltak megvalósításához-az intézmény adta lehetőségeken belül-a tárgyi és
személyi feltételek megteremtése és biztosítása.
A szülőkkel (családdal), gyermekekkel és az intézményen kívül foglalkozó egyéb
szakemberekkel való bizalmon alapuló, állandó, szoros, kölcsönös kapcsolattartás.
Ezen belül:
1. Az egészséges életmód alakítása
2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
3. Az anyanyelvi-értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.
4. Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek elősegítése

1. Az egészséges életmód alakítása
a) Az egészség és környezeti nevelés alapelvei
" Ép testben, ép lélek"
Célja:
● a gyermekek egészségének védelme, edzettségének, jó közérzetének biztosítása, egészséges
életvitelének kialakítása, életmódjának elősegítése
● a sajátos nevelést igénylő gyermekeknél a rászorultság fokának megfelelő segítségnyújtás
biztosítása a gondozás terén
● az óvodai életritmus és a családi életrend közelítése, mellyel törekszünk a harmonikus
személyiség kialakítására.
Feladatunk:
 a gyermekek gondozása, testi, lelki szükségleteinek kielégítése, önállóságra nevelés az egyéni
képességek figyelembevételével
 a gyermekek egészségének megőrzése, óvása az edzettség, mozgékonyság és az egészséges
környezeti feltételek nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusának biztosításával a szülők
felelősségének kihangsúlyozásával.
 A környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása
 A gyermek testi képességei fejlődésének segítése.
 Harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
 az egészséges életmód értékeinek kölcsönös egymásra építése az óvoda és a család
együttműködésével, testápolás, étkezés, öltözködés, betegség megelőzés. A magas só- és
telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek, gyümölcsök,
tejtermékek fogyasztásának ösztönzése.
 Ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával-a szülővel, óvodapedagógussal
együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok
ellátása.
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A fejlesztés tartalma
Az óvodai felvétel utáni családlátogatások célja, tájékozódás a családi szokásokról a
gyerekek megismerése érdekében: szobatisztaság, önállóság, étkezés, öltözködés, pihenés,
szabadidő, szokások területén.
Óvodánkban a gondozás alapja: a családi háttér ismeretének a tükrében tervezni a gyerekek
egyéni, eltérő ütemű személyiségfejlesztését, a családi és az óvodai szokásrendszer
összehangolását.
Nevelőtestületünk a beszoktatási idő alatt fokozott türelemmel, tapintattal mutatja be az alapvető
testápolási, öltözködési, táplálkozási, betegség megelőzési szokásokat és azok sorrendjét, illetve a
meglévő ismeretek gyakorlatban való alkalmazását.
Ezek beépülését az egy csoportban dolgozó óvónők és dajkák összehangolt, következetes
munkájával, elfogadó magatartásával, szeretetteljes légkör biztosításával valósítjuk meg.
A jól kialakított heti-renddel, napirenddel biztonságot, rendszerességet, folyamatosságot
biztosítunk.
Az egészségügyi szokások kialakításával a következőkre törekszünk: a gyerekek életkori
szakaszonként és egyénenként változó sajátosságait figyelembe véve, a fokozatosság elvét
betartva, minél önállóbbak legyenek testi szükségleteik kielégítésében. Ezt folyamatos
bemutatással, szóbeli megerősítéssel, sok dicsérettel, egyéni képességeiknek megfelelő
differenciált segítségadással érjük el, különös tekintettel az autista és autisztikus tüneteket mutató
gyermekekre.
Az óvoda egészségnevelési szokásairól a szülői értekezleteken folyamatosan tájékoztatjuk a
szülőket. Az egészséges életmód szokásaiba az egészségnapon kapnak betekintést. Orvost,
védőnőt kérünk fel a gyerekek egészségmegőrzését szolgáló közös munka segítésére. Naponta a
faliújságokon értesítjük a családokat az óvoda napi étel összeállításairól a változatos otthoni
étrend kialakításának érdekében.
A szülőkkel partneri kapcsolatban alakítjuk ki a praktikus, réteges, az időjárás változásaihoz
igazodó célszerű öltözködési szokásokat.
Fontosnak tartjuk a testnevelés foglalkozásokon a tornaruha, átvételét és a délutáni pihenő
alatt a laza, kényelmes pizsama használatát.
Megfelelő méretű eszközök biztosításával segítjük elő a tisztálkodási szokások kialakítását.
A WC használat zavartalanságát, intimitását válaszfalakkal és függönyök biztosításával érjük el.
Gondoskodunk arról, hogy az étkezések előtti és szennyező tevékenységek utáni tisztálkodás
belső igényükké váljék.
Minden alkalmat megragadunk a környezettudatos magatartás megalapozására. Késztetjük
óvodásainkat a víztakarékos mosakodásra, az étkezések során el nem fogyasztott ivóvíz más célú
felhasználására (pl. virágöntözés, madáritató föltöltése, stb.)
Biztosítjuk a gyerekek számára a napi háromszori étkezést. Az ebéd utáni fogmosást már
kiscsoporttól bevezetjük.
Rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztásával tesszük változatossá étrendjüket. Figyelmet
fordítunk a helyes táplálkozási szokások kialakítására (helyes testtartás, rágás, folyamatos
folyadékbevitel) az egész nap folyamán. A várakozás elkerülése érdekében folyamatosan történik
a reggeli és az uzsonna elfogyasztása.
A kulturált étkezés szabályait betartjuk, melyhez a szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátjuk
(kiscsoportban kanál, villa, nagycsoportban kés is).
A gyerekek egyéni táplálkozási szokásait megismerve, nem kényszerítjük az általuk kevésbé
kedvelt ételek elfogyasztására.
A délutáni pihenés előtt alapos szellőztetéssel, dúdolókkal, mesékkel, biztonságot nyújtó,
szeretetteljes, csendes légkör teremtésével biztosítjuk a pihenéshez szükséges nyugodt érzelmi
hangulatot. Biztosítjuk a jó közérzetet, egészséges környezetet, biztonságérzetet.
Ízlésük formálása érdekében, harmonikus fejlődésükhöz beszerezzük a gyerekek méretének
megfelelő berendezési tárgyakat, amelyek:
● egészséges,otthonos,megnyugtató színharmóniát árasztó, könnyen kezelhetőek
● balesetveszély-mentesek

8

Kispesti Szivárvány Óvoda Programja 2021
● tisztíthatóak
● természetes anyagokból készültek.
Szellőztetéssel oldjuk meg a levegő cserét, figyelünk az épület állandó, egyenletes
hőmérsékletére. Fűtési idényben a csoportszobákban párologtatókat helyezünk el.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket minél több növény vegye körül. Sószobánk napirend
szerinti látogatása is segíti a prevenciót.
A tevékenységekhez a csoportszobákban nyugodt, alkotó légkörű kuckókat alakítunk ki.
Az egészség megóvása érdekében óvodánk rendszeres kapcsolatot tart fenn a védőnővel,
orvossal, fogorvossal, pszichológussal, logopédussal, gyógypedagógussal.
A megbetegedett gyerekeket fokozott gondoskodással ápoljuk, míg szüleik megérkeznek
/ elkülönítjük, ha szükséges, felügyelettel/
A családi és pszichés jellegű problémákat tapintatos, szeretetteljes bánásmóddal, a
családokkal partneri kapcsolatban oldjuk meg.
Az óvoda adottságait figyelembe véve, kiemelt feladatunk, a gyerekek életkori és egyéni
mozgásigényének kielégítése, edzési lehetőségek biztosítása a csoportszobában, a tornateremben
és rendszeresen a szabadban.
Fontosnak tartjuk az autisztikus tüneteket mutató gyermekek folyamatos segítését a gondozási
feladatok elvégzésében, illetve mozgásigényük rendszeres kielégítését a szabad játékban is.
Kirándulásokat, sétákat szervezünk számukra, a gyerekek igényeit is figyelembe véve.
A szervezett mozgásokkal, kötelező foglalkozások, séták) tesszük lehetővé a gyermekek
mozgáskoordinációjának fejlesztését.
A lúdtalp és a gerinc-deformitás megelőzését szolgáló mozgásos játékokat a szabad játékból
kezdeményezzük, a napirendbe beépítve végezzük, műfüves részünk és mezítlábas ösvényünk
segít ebben.
A gyerekek edzettségének és ellenálló képességének fejlesztése érdekében a szervezett kereteken
kívül minden lehetőséget kihasználunk ( pl. a csoportszobába tornaszereket, eszközöket viszünk
be játékidőben) mozgásigényük kielégítésére.
Tornatermünk eszközei: bordásfal, szőnyegek, karikák, padok, babzsákok, labdák stb.
Udvarunkon található füves, műfüves, homokos, betonos felület, árnyékos és napos játszórész és
egy fedett házikó.
Mozgásfejlesztésüket mászókákkal, csúszdával, célba dobóval segítjük elő. A nyári melegben a
gyerekeket fokozatosan szoktatjuk a napfürdőzéshez. Jelentős időt töltenek gyermekeink a
szabadban, ezért a mozgásos játékokon túl, gondoskodunk változatos udvari tevékenységekről:
sarazás, ábrázolási és kismesterségek tevékenységei, stb.
Kihasználjuk a tél nyújtotta lehetőségeket is: szánkózás, játék a hóban, csúszkálás, stb.
Sikeres fejlesztőmunkánk eredménye az óvodáskor végére:
Ha az önmagukkal kapcsolatos gondozási és önkiszolgálási feladatokat önállóan képesek ellátni.
Megalapozódik a környezetvédelem iránti igényük.
Kialakul a környezethez való pozitív viszonyuk.
Igényükké válik a rendszeres mozgás és a kulturált és egészséges táplálkozás.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését irányítani képes.
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b) Az egészséges életmód alakítása, benne a mozgástevékenység
Egészségfejlesztő testmozgás
„ …mind a léleknek, mind a testnek a mozgás javára válik,
az ellenkezője pedig kárára…”
/Platón/
Célunk
 a gyermeki személyiség fejlesztése mozgásos tartalmakon keresztül, a funkcionális megértésre
törekedve
 szociális kompetenciák megerősítése; a harmonikus, összerendezett, természetes mozgás
megalapozása
 a család figyelmének ráirányítása a gyermek egészséges mozgásigényének kielégítésére, a
mozgás-, játék-, és szociális kompetenciák, az értelmi képességek fejlődésének szoros
kapcsolatára
 a gyermek egészséges teherbíró képességének kialakítása /iskolára történő felkészítés/
 mozgást szerető, rendszeres mozgást igénylő gyermekek formálása
Feladatunk
 fejlődésközpontú, differenciált tevékenység szervezése változatos mozgáslehetőség
biztosításával
 az arra rászoruló gyermekek /mozgásban elmaradt, ill. autisztikus tüneteket mutató
gyermekek/ mozgásfejlesztésének segítése, szükség esetén szakember bevonásával
 Széles körű mozgástapasztalatok megszerzésének biztosítása élményszerű körülményekkel
 pozitív kompetenciaérzet kialakítása, én-tudat erősítésével /”Meg tudom és meg is akarom
csinálni!”/
 természetes mozgáskedv megőriztetése, élményt nyújtó, teljes személyiségre ható fejlesztéssel
 komplex személyiségfejlesztése /értelmi, érzelmi, szociális és pszicho motoros dimenziók/ a
mozgásos játékokkal
 a gyermekek teherbíró képességének növelése a minden napra tervezett/szervezett
egészségmegőrző mozgás keretén belül 50%-ot meghaladó, közepes és nagy intenzitású
mozgások beiktatásával
A fejlesztés tartalma
Valljuk, hogy a mozgásban koncentráltan megtalálhatók mindazok a pszichológiai
tulajdonságok, pszichoszomatikus képességek, amelyek hatékony fejlesztői a gyermek
személyiségének.
A rendszeres testmozgás, az egyéni fejlettségi szinthez igazodó mozgásos játékok és feladatok a
pszicho motoros készségek és képességek formálásának, fejlesztésének kiváló eszközei.
Az óvodába lépés kezdetétől fontosnak tartjuk a sokszínű, változatos mozgáslehetőség
biztosítását a teremben és a szabadban egyaránt, eszközökkel és nélkül, spontán, vagy a
mindennapi tervezett/szervezett egészség megőrző mozgás keretén belül, / utóbbinál közepes és
nagy intenzitású mozgások beiktatásával/.
A mozgáslehetőség biztosítása érdekében a tornatermi beosztást mindenkor úgy alakítjuk, hogy
rossz idő esetén /eső/ a napi 30 perces aktív mozgásra minden csoport igénybe tudja venni. A
csoportszobák mérete miatt a nagymozgást fejlesztő játékok egy részét tartjuk csak bent, és igény
szerint cseréljük azokat.
A gyermekcsoport önállóságától, szociális érettségétől függően, hosszabb-rövidebb sétákkal,
kirándulásokkal,/tömegközlekedési eszközön történő utazással/, az időjárástól függően heti-havi
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rendszerességgel, a komplexitás lehetőségét kihasználva tarkítjuk mozgáslehetőségeinket.
Rendszeresen és minél több időt töltünk a szabadban.
A mozgásos játékok, tevékenységek feladatok napi szintű alkalmazásával hatni tudunk a
kondicionális képességekre, ezen belül az erő-, és állóképesség fejlődésére, így befolyásolva a
szervezet teherbíró képességét, az izomegyensúly alakulását, nem utolsó sorban jelentősen
kiegészítve ezzel az egészséges életmódra nevelés hatásait is /helyes testtartás/.
Törekszünk sokszínű, változatos és örömteli érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák
megteremtésére. A fejlődésközpontú játék érdekében a versenyjátékoknál a szituációt úgy alakítjuk
- szem előtt tartva fejlettségüket-, hogy a versenyszituációt a gyermek elsősorban önmagával
kapcsolatban élje meg, ezért az értékelésnél a fő hangsúlyt a játékfolyamat, nem a végeredmény
kapja. Először a szociális kompetenciák megerősítése a cél, csak ezt követően képesek sportszerűen
versenyezni.
Örömteli, érzelmi biztonságban zajló mozgástevékenységeket kívánunk biztosítani a teremben és a
szabadban, eszközökkel és nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés
mindennapján. Ezek során képet kaphatunk egyéni mozgásfejlettségükről, nagymozgásaik és
finommozgásaik állapotáról. A mozgás képességének fejlesztése a gyermek biológiai
fejlettségének, életkori sajátosságának, a szervezet teherbíró képességének megfelelő differenciált
terheléssel érhető el. A túl hosszú, vagy túl intenzív terhelés veszélyt jelenthet a fejlődésben levő
gyerek számára. Az egészséges és jó adottságokkal rendelkező gyermek teljesítőképességének
azonban alábecsülése, ha az alkalmazott fizikai terhelés elmarad az életkornak megfelelő biológiai
lehetőségektől.
Gátjává válhat a teljesítmény alakulásának.
A testi képességek /erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés / kialakulását
játékos mozgások megismertetésével és gyakoroltatásával tesszük változatossá. A hatékonyság
érdekében tudatosan törekszünk az új mozgásformák megfelelő előkészítésére. A legkisebbeknél
lassú tempóban, főleg utánzás útján elsajátított mozgásokat helyezünk előtérbe, mert ebben az
életkorban a képszerű gondolkodás dominál. A továbbiakban az értelmi, mozgás és beszédfejlődés
előrehaladtával már szóbeli közlés útján végrehajtott közös mozgásra szoktatjuk a gyermekeket.
Ezzel együtt aktívan bevonjuk őket is az új mozgásformák bemutatásába.
A gyorsaság fejlesztése érdekében a már jól ismert mozgásformák tempónövelését
szorgalmazzuk.
Az állóképességet összetettebb, sokmozgásos feladatok gyakoroltatásával alakítjuk ki a
gyermekekben /labdajátékok, futó, ugró feladatok, stb./. Az ortopédiai problémák prevencióját szem
előtt tartva a napi játéktevékenységekbe testtartást javító és lábboltozat erősítő gyakorlatokat is
beiktatunk.
A nagymozgások fejlesztése érdekében járás, futás, mászás, kúszás gyakorlatokkal erősítjük
az állóképesség, a testséma és a téri tájékozódás fejlődését / különböző alakzatok bemozgása, adott
irányban haladás, egymás mellett, mögött mozgás, jobb-bal megnevezése irányváltoztatásnál, stb./.
Gondot fordítunk arra, hogy a folyamatos játékidő keretében is lehetőségük legyen a
gyermekeknek a már megismertetett mozgásformákat, mozgásos játékokat gyakorolni. Erre a
csoportszobákban és az udvaron is biztosítjuk a feltételeket. Kihasználjuk az óvoda környékén
található játszóterek nyújtotta lehetőségeket is /mászókák, nagy terek a labdázáshoz – rollerezéshez
– fogójátékokhoz – labdagurításokhoz – mászó – kúszó – egyensúlyozó – feladatok
gyakorlásához/.
A mindennap szervezett beszélgető körben az adott témával kapcsolatban mozgásos játékokat is
beiktatunk érdeklődésük felkeltése, figyelmük ébrentartása, a keresztcsatornák fejlesztése és a
minél többirányú tapasztalatszerzés céljából. A természetes mozgásigény kielégítése biztosítja a
gyerekek mozgáskoordinációjának kialakulását és motoros képességeinek a kívánt fokú
fejlettséget.
Mozgáskultúrájuk sokoldalú fejlesztésével megalapozzuk tanulási képességeik feltételeit is.
Hiányosság esetén visszavezetjük, mi az a mozgásforma, amelyet a gyermek még jártasság szintjén
képes végezni és innen indítjuk az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást.
Az átlagosnál jobb mozgásképességgel rendelkező gyerekek esetében /jó labdaérzék,
hajlékonyság, gyors reagáló képesség / a szülővel közösen keressük a lehetőséget a gyermek
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érdeklődési körének megfelelő mozgásos tevékenység kiválasztására és az óvodai életen túli
folytatására.
A személyiségtulajdonságok / pl. fegyelmezettség, kitartás, akarat, stb./ alakulása és elősegítése
érdekében - egyéni fejlettségi ütemüket figyelembe véve - a szabályok betartását megkívánó játékos
feladatokkal fejlesztjük ezen képességeiket /ugrások, bordásfal gyakorlatok, szabályjátékok, stb./.
A párosan és csoportosan végezhető feladatokkal a társra figyelés, az alkalmazkodóképesség
fejlődését segítjük elő. A gyermekek sokkal nagyobb terhelést tudnak elviselni, sokkal intenzívebb,
örömtelibb mozgásra képesek, mint gondoljuk. Ebben az életkorban a fokozott terhelést örömmel, a
fizikai kielégülés boldogságával élik át.
A szervezett mozgást tornateremben, ill. /az időjárás lehetőségeihez igazodva/ szabadban
kötelező jelleggel szervezzük minden korcsoportban.
Kirándulások alkalmával lehetőséget teremtünk a gyermekek számára a különböző természetes
terepeken olyan mozgásformák gyakorlására, amelyekre az óvodán belül nincs módjuk /dombról
legurulás, változatos terepen járás, fára mászás, stb./.
A szülőkkel közösen szervezett kirándulások útmutatást adnak az együtt töltött idő hasznos
kihasználására gyermekeikkel a szabadban.
Felkínáljuk számukra az életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelő tornaszerek megismertetését.
Sikeres fejlesztésünk eredménye az óvodáskor végére
● képesek összehangolt kar és lábmunkával a természetes járásra, futásra
● mozgásuk összerendezett, megfelelő ritmusú
● tudnak tájékozódni a térben és időben
● képesek végrehajtani több elemből álló feladatokat, játékokat
● ismerik és tudnak bánni a különböző eszközökkel / labda, babzsák, karika, bot, stb./
● kialakult testsémájuk, szem-kéz, szem-láb koordinációjuk
● képesek a szabályok betartására és betartatására
● egészséges versenyszellem jellemzi a gyermekeket
● ismerik az alapvető vezényszavakat
● képesek követni az utasításokat
● kialakul kudarctűrő, feladattartó, koruknak megfelelő állóképességük
● megfelelő énképpel, én-tudattal rendelkeznek
2.Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösség nevelés
" A csecsemőben is már megvannak az önálló, közösségi emberré válás
előfeltételei, ezek a feltételek azonban csak a szülői, nevelői hatás
segítségével bontakoznak ki. A gyermek is neveli a felnőttet, nem csak
megfordítva"
/ Dr. Kovács György/
Célunk:
● biztonságot nyújtó, szeretetteljes, kiegyensúlyozott, cselekvésre (játékra) késztető, együttműködő
légkörben érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztésével
erkölcsi, esztétikai értékek, közösségi szokások, normák megismertetése, megalapozása, érzelmi
alapon történő elfogadtatása
● az óvoda értékközvetítő szerepének megvalósítása ( a család és társas kapcsolatok),
a néphagyomány értékeinek megőrzésével az óvoda hagyományaira építve.
Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés biztosításával feladatunk
● nyugodt, derűs, biztonságot sugárzó, kiegyensúlyozott családias légkör megteremtése, a
gyermekek megfelelő érzelmi, közösségi kapcsolatának kialakítása az őket körülvevő
környezethez, elvonulási lehetőség biztosításával
● a különbözőségek tisztelete, elfogadása, megértése, sajátosságainak megismerése, kezelése
egymáshoz való alkalmazkodással, egyénhez igazított fejlesztéssel, modell értékű, befogadó
attitűddel, változatos módszerek alkalmazásával, biztosítjuk, hogy a gyermekek értékesnek,
elfogadottnak érezhessék magukat, és különböző társadalmi környezetből jött, a különleges
bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő és hátrányos helyzetű társaikat képesek legyenek elfogadni.
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● a családok által képviselt különböző gondolkodásmódok értékeinek elfogadásával a természeti,
emberi, tárgyi környezet megismertetése, a néphagyományok, népszokások ápolása, az
összetartozás érzésének, a szülőföldhöz való kötődésnek erősítése
A fejlesztés tartalma
Lehetőséget teremtünk arra, hogy az óvodai beiratkozás előtt a szülők és a gyermekek látogatást
tegyenek intézményünkbe. Szeretetteljes, biztonságot nyújtó, esztétikus, barátságos, otthonosságot
sugárzó légkörben várjuk a találkozást, mivel a gyermek egyik jellemző sajátossága a
magatartásának érzelmi vezéreltsége.
A szülőkkel partneri kapcsolatban történik a beszoktatás. Az óvodai élet megkezdése előtt, több
alkalommal is lehetőséget biztosítunk az új környezettel való ismerkedésre, mert fontosnak tartjuk,
hogy a gyermeket már óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.
Szociális nevelésünkben meghatározó a gyerekek és a mi kapcsolatunk, ezért a szülők az óvoda
alkalmazottai részéről oldott légkörben, nagyfokú megértésre, türelemre, pozitív attitűdre
számíthatnak, mely modellértékű a gyermek számára.
Fokozatosan ismertetjük meg őket óvodás társaikkal, az óvoda helyiségeivel, tágabb környezetével és
az ott dolgozó felnőttekkel. Az épület méreteiből adódóan a csoportok közötti átjárás biztosított.
Mindezzel a bizalom és biztonságérzet kialakulását erősítjük. Minden csoportnak kialakult
szokásrendszere, jelrendszere, rugalmas, helyzethez alkalmazkodó napirendje van, amely szintén
növeli a gyermekek biztonságérzetét, segíti a szokás és normarendszer megalapozását, ahhoz való
alkalmazkodását. Az erkölcsi tulajdonságok (mint például: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség,
figyelmesség), szociális készségek és képességek, attitűdök fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához
szükséges egy tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra, mely megalapozza az
értékrendet, segíti én tudatuk alakulását, és teret enged önkifejező törekvéseiknek.
Fontosnak tartjuk:
a szeretet, biztonságérzet, kötődés, pozitív attitűd képességének erősítését az óvoda
alkalmazottai és a gyermek, a gyerekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti
kapcsolatában
mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének kialakítását, a különbözőség elfogadásának,
megértésének erősítését
a gyermeket ért környezeti hatások és ingerek feldolgozását és a befogadó képesség
fejlesztését
az ösztönök és az érzelem irányítási képességének gyakoroltatását
- a konfliktusok okainak feltárását, azok hatékony kezelését, értelmezését.
- hatékony gyermek-megismerési technikák alkalmazásával érzelmi biztonság, állandó értékrend
kialakítása, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre.
- a gyermekek együttműködő képességét az önzetlenség, a társadalmi érzékenység, és más kultúrák
elfogadását
A társas kapcsolatok, közösségi nevelés további alakulását segítjük elő a sokszínű
tevékenységekkel és cselekvésekkel, közös élményekkel valamint a feléjük irányuló társas
reakciókkal, melyek során kielégíthetik természetes társas szükségleteiket.
A társas kölcsönhatások milyensége határozza meg gyermekeink személyiségének alakulását, ezért
törekszünk arra, hogy egymás és önmaguk érzelmeit, hangulatváltozásait felismerjék, a
különbözőséget elfogadják. Toleranciát tanulnak, ha társuk többiekétől eltérő tulajdonságait,
beszédét, kívánságait, különleges állapotát elfogadják, megértik, tudomásul veszik. A nemi
identitásnak megfelelő elvárt szerep teljesítése vagy nem teljesítése a megfelelés vagy eltérés
magával hordozza az előítéletességet, a sztereotipitást. Ezért gondolnunk kell a nemi szerepek
határainak tágítására, ugyanakkor a nembeli különbözőségekből fakadó sajátos értékek
megerősítésére is, és arra, hogy az óvodai nevelés nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.
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,
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a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az
emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. A szülőkkel,
gyermekekkel való közös gondolkodás, vélemény csere, döntés eredményeként a programmal
összeegyeztethető plurális értékeket beépítjük az óvoda normarendszerébe.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel. Éreztetjük velük, hogy figyelünk rájuk, megtanítjuk elsajátítani azt az
utat, amelyen önmaguknak és környezetüknek is örömet szereznek.
Szorgalmazzuk, hogy a kommunikálások, a gyermeki természetes beszéd során gyakorolják az
egymásra figyelést, a társak mondanivalójának meghallgatását, az önértékelést, próbálják
megtalálni az önérvényesítés, önkifejezés és teljesítőképességük helyes határait, az együttműködés
és a szociális magatartás alapvető szabályait.
Pl.:
- szerepvállalásoknál
- egymás tiszteletben tartása a tevékenységek végzésénél
- életkoruknak megfelelően igyekezzenek mindenki érdekeit figyelembe venni a
konfliktushelyzetek megoldásánál.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
Megerősítjük a pozitív viselkedési módot a negatív magatartás háttérbe szorításával. Következetes
számonkéréssel próbálkozunk a gyermekközösségekben a megfelelő komfliktus kezeléssel; a
szabályok alakításába a gyermekeket is bevonjuk, pozitív példát mutatva a kompromisszumos
megoldások terén.
A megelőlegezett bizalommal, megelégedéssel, örömmel, egyes reakciók pozitív megerősítésével
kívánjuk elkerülni a jutalmazás és büntetés fajtáit.
Igyekszünk olyan cselekvési lehetőségeket létrehozni, ahol egyénileg és közösen is kifejezésre
juttathatják érzelmeiket ( pl. önkiszolgálás, közösségért végzett munka).
Az örömteli időhatárok fokozatosan tágulnak, a távlati célok, az ismétlődő közös örömteli
tevékenységek beépülnek a csoportok hagyományrendszerébe, növelik az összetartozás élményét.
Megteremtjük, azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától nevelésünk szerves része a
hagyományápolás. A természeti – emberi - tárgyi környezet megismertetésében a népszokásokra,
hagyományok ápolására, a különböző érzelmekkel való ismerkedés szolgálatában a művészi
élményekre, alkotásokra, emberi munka megbecsülésére támaszkodunk. Rácsodálkoztatunk a
környezet és az ember alkotta jelenségekre. Olyan tapasztalatokhoz juttatjuk gyermekeinket, melyek
segítségével erősödik a szép iránti fogékonyságuk. Lehetőséget adunk arra, hogy negatív esztétikai,
erkölcsi tartalmakkal is megismerkedjenek, hiszen csak ezek átélésével tudják a szépet, a jót, a valódi
élményt megkülönböztetni, így képet kapnak a felnőtt viszonyulásairól az adott dolgokhoz, ezáltal az
érzelmek pozitív, negatív voltát nemcsak a körülmények határozzák meg. Hozzásegítjük a
gyermekeket elfogadó magatartással, példamutató kommunikációval és bánásmóddal a pillanatnyi
érzelmi probléma feloldásával érzelmeik magukban való tisztázásához.
A gyermek és a felnőttek egymáshoz való nyílt érzelmei alapozzák meg a kapcsolatteremtésben a
mindennapok élethelyzeteinek feszültségoldó, jó hangulatú átélését.
Tudomásul vesszük, hogy a gyermekközösség is állandóan változik, alakul, szétbomlik, máshogy
kapcsolódik össze, mégis egymásra figyelő, közösen tevékenykedő, örömöt, konfliktust magán viselő
közösséggé válik.
Lényegesnek tartjuk a szülők tájékoztatását a gyermekükkel történt napi eseményekről.
Nyílt napokat, szülői értekezleteket, fogadó órákat a szülőkkel együtt tervezzük.
Az egységességet, összhangot az óvoda hagyományainak ápolása adja.
Az ünnepek, néphagyományok felelevenítése, a szülőkkel szervezett közös programok az
összetartozás érzését erősítik.
Közös munkadélutánjaink, szülői fórumaink, kulturális rendezvényeink a szülők kívánsága szerint
az óvoda kialakított arculatának megfelelően bővíthető.
Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösség nevelésünk sikeressége a szülőkkel való pozitív
kapcsolat megteremtésére, a közös nevelési elv összehangolására épül. Ennek megsegítésére
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törekszünk az együttműködésre a kommunikáció elősegítésével a gyerekek és szüleik számára a
digitális eszközök funkcionális használata terén.
Sikeres fejlesztőmunkánk eredménye az óvodáskor végére
 ismerik és alkalmazzák az egymás mellett élés alapvető szabályait (köszönés, kérés,
kommunikálás)
 a felnőttek kérését, utasításait érzelmi vezéreltségből követik
 értik a metakommunikatív jelzéseket
 kialakul a gyermekek szociális és erkölcsi érzékenysége, képesek a kapcsolatteremtésre, a
különbözőség elfogadására, tiszteletére, megértésére
 megjelenik a gyermekekben a szép iránti fogékonyság
 a művészi élményeket - irodalom, ének-zene, mozgás, ábrázoló tevékenység során
képesek átélni
 érzik munkájuk, tevékenységük szükségességét, fontosságát
 kialakul éntudatuk, feladattudatuk, aktivitásuk, felelősségük egymásért, önmagukért, teret
kap önkifejezési törekvésük
 képesek türelmesen meghallgatni a felnőttek és társaik mondanivalóját
 barátaik iránt érdeklődést mutatnak
 tudnak a közösségért dolgozni, bíznak saját képességeikben
 megfelelően értékelik saját tetteiket, magatartásukat
 konfliktushelyzetekben próbálják egymás érdekeit is figyelembe véve önállóan és
igazságosan megtalálni az önérvényesítés helyes határait
 belépnek az óvodáskor végére a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az
iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódnak
 kedvező iskolai légkörben készen állnak az iskolai élet és a tanító elfogadására, képesek a
fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőtt és gyermektársaikkal

3.Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
" Gondolkodom, tehát vagyok"
/ Descartes/
Anyanyelvi és értelmi nevelésünk célja
● az anyanyelv példamutató ismertetése, megbecsülésére, tiszteletére nevelés
● beszélő környezettel, szabályközvetítéssel az anyanyelv és kommunikáció formáinak
alakítása,
fejlesztése
● a gyermekek gondolkodásának fejlesztése a pozitív érzelmi hatások felerősítésével.
● a családdal együttműködve biztosítani a gyermekek számára, a változatos
tevékenységformákat, oldott, derűs légkört
● cselekvésre késztetni őket, melyben pozitívan fenntartjuk a beszédkedvet a
szókincsgyarapítás érdekében
● szakemberek bevonásával a súlyosan beszédhibás gyermekeknél a helyes hangzóképzés
kialakításával kommunikációs készségük fejlesztése
● a gyermekek természetes közlési vágyának, kapcsolatteremtő képességének kialakítása

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő
ösztönző környezet biztosítása.
Feladata
● a családi háttér ismeretében az életkori és egyéni sajátosságokra építve, egyéni fejlettségi ütem
figyelembe vételével, a gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése
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folyamatos kapcsolattartással a szakemberek bevonásával, irányításával a különleges
bánásmódot igénylő gyermekek fejlődésének segítése
a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása
az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) –
alkotóképesség – fejlesztése.
gyermekek megismerő képességeinek differenciált fejlesztése, célirányos bővítése a három –
négy éves folyamatban.
Beszédkedv fenntartása, kommunikáció igényének alakítása cselekedtetés által, ösztönzéssel a
szókincsgyarapítás érdekében

A fejlesztés tartalma
A gyerekek nyelvi fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a családok anyanyelvi
kulturáltságának ismerete / szülő, mint minta/.
Fejlesztésünk alapja, hogy milyen szerepet tölt be a család életében a közös élmények
megbeszélése, sor kerül-e esti közös mesélésekre, verselésekre, melyre motiváljuk a szülőket is.
Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladata. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, lehetőség biztosításával a beszélgetésre, helyes mintaadással a kommunikációra, 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.
Tudatosan törekszünk arra, hogy a szóbeli közlés elemeivel segítsük a gyerekek
beszédértésének alakulását (kulturált, rövid, pontos megfogalmazás).
A gyermekek meglévő tapasztalatait figyelembe véve az 5-6-7 éves gyermekek számára olyan
kirándulásokat tervezünk, melyek biztosítják a gyermekeknek a tágabb környezet sokoldalú
megismerését. Gyarapítjuk általa a gyermekek passzív és aktív szókincsét, beszédkészségét,
beszédfegyelmét, beszédkedvét.
Hangsúlyt kap munkánkban a sikerélményekhez juttatás. Oldott légkörben, nyugodt, természetes
helyzetet teremtünk, melyben lehetőség nyílik a gyerekek kíváncsiságának, közlési vágyának
kielégítésére. A megkésett beszédfejlődés és beszédhibák esetén a magán-és mássalhangzók helyes
kiejtésének és a megfelelő artikuláció elsajátítását szakemberek bevonása mellett, játékos ajak és
nyelvgyakorlatokkal, anyanyelvi játékokkal valósítjuk meg melyeket minden nap beépítünk
munkánkba. Elősegítjük evvel finommotoros fejlődésüket.
Alakul ez által nyelvi kifejezési
készségük és képességük. Fontosnak tartjuk a báb motiváló erejét a napi tevékenységek folyamatában.
Az értelmi nevelés az óvodai élet alapvető színterein, minden óvodai tevékenységekben megvalósul.
Már a befogadás ideje alatt lehetőségünk van a játékon keresztül a gyerekek tapasztalatainak,
élményeinek ismereteinek feltérképezésére, és értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotuk
felmérésére Fény derül élménygazdagságukra, tapasztalataik mélységére. Feladatunk, hogy erre építve
fejlesszük képzeteiket, gyakoroltassuk a megismerési funkciókat, és változatos tevékenységeket
biztosítva, további tapasztalatokat nyújtsunk az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből.
Az óvodai élet három - négy éves folyamatában a tapasztalatok sokaságát, olyan érzelmi hatásokkal
nyújtjuk, melyek változatos cselekvéseken keresztül erősítik meg a szerzett ismereteket és lehetőséget
adnak a különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlásra.
A gyerekek számára biztosítjuk azokat a mozgásos tevékenységeket, amelyekben az egyszerű
mozgásokat, nagymozgásokat, szem-kéz, szem-láb
koordinációját, finom-motorikus
mozgásszintjét, testismeretét, térészlelését fejlesztjük. Ezzel segítjük a testséma és az érzékelés észlelés kialakítását. Későbbiekben kiegészítjük szabadban végzett mozgásokkal, valamint a
vizuális tevékenységek változatos formáinak alkalmazásával - (mozgásos játékok, tükör előtti
mozgások, körjátékok, mintázás, rajzolás, tépés, papírsodrás, fűzés, stb.). Az anyagok rakosgatása,
válogatása közben alakítjuk ki a gyerekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri és síkbeli
szemléletét, forma és színismeretét. Siker esetén a vállalkozó kedv megjelenéséhez vezet,
önállóságra ösztönöz. Pozitív megerősítéssel hozzájárulunk a megfelelő önbizalom kialakításához.
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Tapasztalatnyújtással, tárgyi feltételek biztosításával arra törekszünk, hogy segítségünkkel
fedezzék fel a világot, tágabb és szűkebb természeti és társadalmi környezetüket, a meglévő
tapasztalataikra és élményeikre építve, éljék át az "aha-élmény" örömét.
Célirányos séták (pl. fodrász, posta, közért, piac, állatkert, stb.), kirándulások (utazás,
tömegközlekedési eszközök, az ott dolgozók munkájának megfigyelése, stb.) során alakítjuk ki a
gyerekek pozitív érzelmi viszonyát a természeti – emberi - tárgyi világ értékei iránt. Célunk, hogy
meglévő ismereteiket a játékban kamatoztassák, gondolatban vigyék tovább. A változatos, rendszeres
mesélések, verselések, dramatizálások, bábozások alkalmával fejlesztjük a gyerek szókincsét,
fantáziáját, emlékezetét, ítélőképességét, kreativitását, önbizalmát, énképük alakulását.
.
Az értelmi képesség fejlesztése érdekében alkalmazzuk az értelmi fejlesztő szabályjátékokat
teremben és szabadban egyaránt. A szabályjátékokat előre meghatározott, pontos szabályok szerint
játsszuk. A szabályok önkéntes vállalása már a gyakorlójátékban megkezdődik. Ezekkel a gyerekek
gyors érzékelését (pl. Tüzet viszek), megfigyelését, memóriáját (Tűz, víz, repülő), figyelmét (Mi
változott meg?), logikus gondolkodását fejlesztjük (kártya, dominó, Mit visz a kishajó?), új
ismereteket adunk (pl. Föld, víz, levegő).
Lehetőséget teremtünk a nap folyamán a szabad játékra, melyben alakul kreativitásuk, döntő
képességük, kudarctűrő képességük, én-tudatuk.
A különböző társasjátékokkal alakítjuk önuralmukat, hatunk szabálytudatuk fejlődésére,
lehetőséget nyújtunk meglévő ismereteik fejlesztésére, bővítésére. Közös éneklésekkel, a közös
játék örömének megéreztetésével fejlesztjük a gyerekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát.
Zenei anyanyelvünk megalapozása érdekében sokszínű élményhez juttatjuk óvodásainkat (pl.
műzene, népzene, más népek dalai).
A hagyományápolás közös tevékenységeivel hozzájárulunk értelmi képességeik fejlődéséhez (pl.
szövés, körmöcskézés, batikolás, egyszerű hangszerek készítése, stb.) és intellektuális élményekhez
való jutáshoz, melyek siker esetén motiváló erővel hatnak.
Ezzel segítjük az emlékezeti bevésést, újra átélésre ösztönözzük a gyerekeket.
Közös tevékenységek, játékok, beszélgetések során ráéreztetünk az együttgondolkodás
örömére. Alakítjuk kifejező és problémamegoldó képességüket, fejlesztjük gondolkodásukat,
figyelemösszpontosításra való reproduktív emlékezetüket.
Az egyes területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek számára biztosítjuk az
érdeklődésüknek megfelelő többlettevékenységet.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egy – egy részterületen lemaradt, valamint autisztikus tüneteket
mutató gyerek differenciált fejlesztésére, és egyéni adottságaikat figyelembe véve, a lemaradás
mértékétől, az egyéni fejlődési ütemtől függően kezdeményezzük a megfelelő vizsgálatok
elvégzését, szakemberek által. Ennek érdekében egyéni fejlesztési tervet készítünk. A mérés,
ellenőrzés felhasználásával folyamatos értékelést végzünk, szükség esetén szakember bevonását
kezdeményezzük.
A beszélgető-kör keretében gyerekek jellem és értékrend alakítását biztosító beszélő környezettel,
helyes minta és szabálykövetéssel a saját akaratra épülő aktivitását, az egymás meghallgatását, a
gyermeki kérdések támogatását, és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet is fejlesztjük.
Érzelmi többlet biztosításával a gyerekek értelmi fogékonyságát igyekszünk fokozni.
A megfelelő értékelési eszköz kiválasztása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori és
egyéni sajátosságait, és ennek megfelelően alkalmazzuk azokat.
A visszajelzések során a konkrét cselekvésekre, teljesítményre koncentrálva, a gyermekek számára
világos, pontos, rövid, érthető, reális értékeléssel segítjük fejlődésüket
Az egyéni, differenciált bánásmód adta lehetőségeket kihasználva, azok eredményeit figyelembe
véve lehet sikeres értékelésünk, szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítésével segíthetjük a
gyermekek fejlődését.
A gyermekek megfigyeléséből, munkáinak elemzéséből, értékeléséből kerülhet sor a fejlesztési
tervek korrekciójára, módosítására.
A tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés a tudatos nevelőmunka szerves része, amelynél
fontos a mindenkori visszajelzés. Az ezekből adódó eredményeket a csoportnaplók tartalmazzák
minden csoportban, az egyes gyermekekről a személyiséglapok feljegyzéseiben rögzítettek segítik
a következő tervidőszak feladatainak meghatározását.

17

Kispesti Szivárvány Óvoda Programja 2021
A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére:
Kialakul:
 szándékos figyelem, szándékos bevésés és felidézés
 alak, forma, méret, szín pontos felismerése
 az összetartozó részek egészként való észlelése
 megadott formák, színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből
 az adott tárgyak térbeli helyzetének felismerése, megítélése
 a vizuális információk téri elrendezése, sorba rendezése, szelektálása
 a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése
 összerendezett mozgása, szem-kéz koordinációja
 problémafelismerő és megoldó képessége
 cselekvő-szemléletes és képi gondolkodása mellett az elemi fogalmi gondolkodás is Érthetően,
folyamatosan kommunikál, beszél; érzelmeit, gondolatait mások számára érthető formában,
életkorának megfelelő tempó és hangsúllyal tudja kifejezni
 a szófajok használata, különböző mondatszerkezeteket alkot, tisztán ejti a magán-, és
mássalhangzókat
 kitartása, monotónia tűrése, kreativitása
 az önellenőrzés igénye, helyes önértékelése, belső indítékból fakadó érdeklődése
 testsémája, énképe, éntudata
 zene iránti igénye, ritmusérzéke, éneklési vágya
 megfelelő tájékozottsági szintje a saját és tágabb környezetében
 mese-vers iránti fogékonysága, gazdagodik fantáziája, gyarapodik aktív és passzív
szókincse.
 helynek és helyzetnek ill. a közösségi normáknak megfelelő viselkedése
Spontán szerzett tapasztalatainak, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
alkalmazása
 téri tájékozódó képessége
 kialakul képzeletének, alkotóképességének alapja
Megvalósul:
● a különböző nevelési területekről szerzett ismeretek rendszerezése, bővítése, verbális
megjelenítése, egyes tevékenységekben és élethelyzetekben való alkalmazása
● önkifejezése szóban, természetes beszédkedve, kommunikációs képessége
● egészséges szereplési vágya, melyben erősödik önbizalma

VI. A játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, és munka helye programunkban
1.A játék és tanulás értelmezése
JÁTÉK
,, Készüljetek az élet komoly és szép munkájára most,
legyetek jó reménységgel,
és ne hagyjátok elvenni a kedveteket
semmitől gyerekek!
Készüljetek játszva az életre és minden munkára,
mert a játék nektek komoly foglalkozás!
Szabad foglalkozás az igaz, nem kényszerít rá senki
és nem parancsol benne senki,
hiszen akkor már úgysem érne semmit, ha parancsolnák,
de azért hasznos és jó dolog,
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mert a játék közben tanul az ember legtöbbet,
és legjobban kiismerni saját magát.’’
( Kaffka Margit )
A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, kicsiben maga az élet. A valóság azon részének a
feldolgozása, amit a gyerek érzékel, megért és rekonstruál abból a színes kavalkádból, ami körülveszi.
Életszükséglet-,, lélek megnyilvánulás ’’ –mely lehetővé teszi, hogy feloldja a lehetőségei és vágyai
közötti ellentmondásokat. Kísérletezés, emberalakító komplex tevékenység, kreativitásokat fejlesztő és
erősítő élményforrás, élményfeldolgozás. A játék életszükséglet, mely leginkább biztosítja a 3-7 éves
gyermek fejlődését.
Célunk
● a gyerekek saját elhatározásából származó önmegvalósítása, vágyaiknak, elképzeléseiknek,
érzelmeiknek szabad önkifejezése
●a személyiség alkotó elemeinek, az utánzásnak, a tevékenységi vágynak,felnőtthöz, társakhoz való
kötődésnek, önállóságra törekvésnek, motorikus képességeknek és az érzelmeknek indirekt fejlesztése,
szintézise- ezáltal a gyermekek lelki harmóniájának megalapozása
● a gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél optimálisabb szintű kielégítése a
megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel, a szülők
szemléletformálásával
Feladatunk
● biztosítjuk a játékhoz szükséges feltételeket- tapasztalat, légkör, hely, idő, anyagok, eszközök
● a sajátos nevelési igényű ( autista és autisztikus tüneteket mutató) gyermekek számára –
a
csoportszobák és az udvar adottságait figyelembe véve – a megfelelő ( elkülönített, visszavonulásra
alkalmas ) játéktér ill. a nyugodt, biztonságot nyújtó személyi és tárgyi környezet biztosítása.
● minél többoldalú tapasztalatszerzésen keresztül a külső és a belső valóság megismertetésével alakítjuk
ki a beszéd és mozgáskészségüket, fejlesztjük értelmi képességeiket, kibontakoztatjuk érzelmeiket,
elősegítjük a társas kapcsolataik kialakulását
● a játék feltételeit céltudatosan, korosztálynak és egyéni fejlesztési lehetőségeknek megfelelően
alakítjuk. Lehetővé tesszük a gyermekek számára, hogy a megjelenő
játékfajtákban élményeik pozitív megerősítést kapjanak, negatív érzelmeik feloldódhassanak,
ismerkedhessenek önmagukkal, bővülhessenek, gazdagodjanak ismereteik, alakuljanak képességeik,
fejlődjön kreativitásuk
● közvetítjük a család felé a játék nevelő értékét képviselő módszereket
A fejlesztés tartalma
A gyermek személyiségének és játékának fejlődése egymással szoros kölcsönhatásban van.
A játék fejlesztő hatását abban látjuk, hogy a gyermek maga által szerzett tapasztalatait saját
személyiségén keresztül szűri át, és csak annyit játszik el belőle, ami mint élmény megmarad benne.
Lehet ez pozitív, de lehet negatív is. Az óvodába lépés előtt tájékozódunk a gyermekek otthoni
játéklehetőségeiről, szokásairól, valamint a szülők játéktapasztalatairól. Megbeszéljük a szülőkkel a
játék jelentőségét a gyermek életében.
A családi háttér különbözőségei folytán a gyermekek sokféle benyomással, tapasztalattal érkeznek
az óvodánkba. Játékuk tartalma az általuk átélt közvetlen eseményekről és a környezetükből érkező
benyomásaikról nyújt információt – amelyek birtokában leginkább segíteni tudjuk beilleszkedésüket az
óvodába. Az óvodába lépő gyermek természete igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy
játszhasson. – Figyeljük a gyermek jelzéseit, ahhoz igazodva engedjük, segítjük, hogy elkezdjen
játszani, vagy bekapcsolódjon valamely játszó csoportba, ha úgy adódik, mi is játszunk együtt velük. –
A játék alakulásában meghatározóak a gyerekek családból hozott élményei, -melyek a továbbiakban
mintát adnak a társakkal való közös játéktevékenységre.
Az egyes játékfajtákban a gyermekek számára lehetővé tesszük ötleteik megvalósítását,
továbbfejlesztését a megfelelő anyagok, eszköz, hely, idő biztosításával. Gondot fordítunk arra is, hogy
más szabadon választott tevékenységekben is kibontakozhasson ötletességük, kreativitásuk,
szervezőkészségük.
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Kihasználjuk kirándulások alkalmával a természetes és spontán játéklehetőségeket a nagy és
finommozgások fejlesztése érdekében /dombról gurulás, fára mászás, koszorú fonás, termés – levél kavics gyűjtés stb./.
Elősegítjük fantáziájukat megmozgató élményeik beépülését a tevékenységekbe, ezáltal fejlődik
képzeletük, emlékezetük és az emlékképek felidézése. Fontosnak tartjuk, hogy a környezet ingereire
adott reakciók, a körülöttük lévő világból átélt, megismert élmények egy része a játékban nyerjen
feldolgozást, mellyel a pszichikum harmonikus fejlődését segítjük elő. Ennek érdekében családias
légkörű, rugalmas életrendet alakítunk ki. Ezzel lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára az önként,
örömmel végzett különböző játéktevékenységekre. Olyan alkotó, kreatív légkört teremtünk, ahol a játék,
mint sajátos öntevékenység, a gyermekek szabad akaratára épül. Fontosnak tartjuk a szabad játék
túlsúlyának érvényesülését. Ezáltal valósul meg legsokoldalúbban önkifejezésük.
A jó légkör megteremtésében lényeges, hogy mi óvodapedagógusok is szeretünk játszani. A játék
folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását. Mindezt a feltételteremtő tevékenységünk mellett a szükség és igény szerinti
együttjátszásunkkal, támogató, ösztönző magatartásunkkal, indirekt reakcióinkkal érjük el. A nyugodt
játéktevékenységet az áttekinthető, mindenre helyet biztosító eszközök elhelyezésével teremtjük meg.
Egyénileg készített kiegészítő játékokkal a kreativitás fejlődését segítjük elő. A tárgyak helyes
használatára, megóvására neveljük a gyermekeket.
Az életkoruknak, egyéni képességeiknek figyelembevételével teremtjük meg az együttes és
magányos játék feltételeit. Folyamatos játékidőben biztosítjuk az esztétikus, praktikus, fantáziát
megmozgató eszközöket. Ezzel lehetővé tesszük, hogy élményeiket több napon át megvalósíthassák,
saját ötleteikkel gazdagíthassák.
A személyiség fejlődése szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a
tárgyakkal, hangokkal, mozgással való tevékenykedéstől, a tárgy körüli összeverődéstől, az
együttmozgáson át eljussanak a teljes együttműködésig, amely már összetettebb gondolkodást,
szervezőkészséget, társakhoz való alkalmazkodást feltételez.
Az óvodába lépés pillanatában a gyakorló-funkciós játékkal találkozunk legelőször. Ebben a
játékban az ismétlések révén fejlődik mozgáskoordinációjuk, az egyszerű tárgyak használata. A játékot
kísérő szavak, szótagok ismételgetésével a hallás-, ritmusérzék, beszédkészség fejlődik, beszédkedvük
fokozódik. Lehetőséget teremtünk érzéki megismerésük fejlesztésére /szín, hang, forma, arány,
formálhatóság/ és verbális bővítésére. A különböző élmények átélésével gyakorolhatják a rakosgatást,
válogatást, szavak, szótagok ismételgetését, lépegetést, mondókázgatást. Szükség esetén ötletek
adásával segítjük őket a továbblépésben.
A szerepjáték kialakulásának szintjét a gyermekek értelmi, érzelmi és társas kapcsolatának
fejlettsége határozza meg. Ezért közös tapasztalatok biztosításával fejlesztjük ezeket a képességeket.
Minél élménygazdagabb az óvodai élet, annál több információból táplálkozik a gyermek játéka, annál
sokszínűbb játékmegoldásokkal találkozhatunk. Fontos, hogy ezeket ne ,, mesterségesen ’’ idézzük elő.
Figyelembe vesszük a fejlesztés során, hogy 3 éves korban még a felnőttekkel való együttjátszás
lehetőségeit keresi a gyermek. De ekkorra már megjelenhet a szerepjáték első fázisa: a szimbolikus
szerepjáték. Ezt a gyermek még egyedül játssza, és témája még csak saját, közvetlen környezetéből
fakad ( pl. fürdetés, etetés, sétáltatás, stb. ). Ha kell hozzá még egy személy, az lehet bármilyen tárgy.
Ebből a kapcsolatból alakítjuk ki a társakhoz való közeledés igényét, amellyel fokozatosan segítjük
őket én-tudatuk alakulásában, a különbözőség elfogadásában, önkéntes szerepvállalásban, szerepek
elosztásának képességében, az alá -, fölérendeltségi viszony elfogadásában. 6-7 éves korra igyekszünk
eljuttatni a gyermekeket arra a szintre, hogy döntési helyzetekben önállóak legyenek, a konfliktusokat
mindenki számára elfogadhatóan kezeljék.
-A szerepjáték egy másik válfaja a bábjáték, és a dramatizálás-hiszen végső soron itt is egy szerepbe éli
magát bele a gyermek. Ennek kialakulását a folyamatos tapasztalatszerzésbe beépíthető
meseélményekkel készítjük elő. Ezáltal fejlesztjük beszédkészségüket, beleélő képességüket, egészséges
szereplési vágyukat, a mozgás és a beszéd összehangolásának képességét, segítjük a gátlások feloldását,
a társakhoz való alkalmazkodást, a beszédfegyelem képességének kialakulását. Kezdetben a
korosztálynak megfelelő különböző bábfajták megismertetésére (fakanál -, süveg -, ujj -, kesztyűbáb
stb.), mozgatására, a velük való játék megszerettetésére helyezünk hangsúlyt.
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Később dalokat, mondókákat, meséket jelenítünk meg. Megismertetünk népi játékokat (lakodalmas,
betlehemes, vásáros stb.), amelyekkel a népi beszéd és szófordulatokat, jelzős szerkezeteket
gyakorolhatják.
-A nagyobb, ügyesebb gyermekeknek lehetőséget nyújtunk (hely, anyagok, eszközök biztosítása) arra,
hogy a szerepjátékukhoz hiányzó kiegészítő eszközöket saját maguk elkészíthessék.
A kreativitás, alkotó fantázia, finom ujjmozgások, szem-kéz koordináció fejlődését segítik a
konstruáló játékok. Kisebb gyermekeknél gondot fordítunk arra, hogy ezek az eszközök megfelelő
nagyságúak legyenek. A fejlődés folyamán méreteiket folyamatosan csökkentjük a finommotorika
fejlesztése érdekében.
A kezdeti egymásra rakosgatásból (3-4 éves) fokozatosan alakul ki az újraalkotás képessége (5-6 éves).
Így a konstruálásból származó élményeket szerep- és szabályjátékokban is felhasználják. A konstruáló
játékokkal való tevékenykedés során alakul ki igényük a közös tervezésre, kivitelezésre, az együttes
játék, alkotás örömének átélésére.
A játék közbeni viták, konfliktusok önálló megoldására, a kompromisszumkészség kialakulására
ösztönözzük őket. Szín és téri formákkal ismertetjük meg a gyerekeket tapasztalatokon keresztül.
Kihasználjuk a gondolkodás, térlátás fejlesztésének lehetőségeit másolásokkal, újra alkotásokkal,
változtatásokkal. Az elkészült munkák megnevezésénél, az építéshez szükséges elemek nevének
gyakorlásával a verbális fejlesztésre is lehetőséget biztosítunk. Kialakítjuk a gyerekekben az
igényességet saját és társaik munkájára, játékeszközük megóvására.
A szabályjátékok előre meghatározott, pontos szabályok szerint folynak, ezért a 3-4 éveseknél
főként mozgásos körjátékok formájában gyakoroljuk. Fontosnak tartjuk az érthető és betartható
szabályok megismerését. A készségszint kialakítása érdekében a csoportban és a szabadban lehetőséget
biztosítunk ezek gyakorlására. Az értelemfejlesztő szabályjátékok közül megismertetjük a gyerekeket
különböző memória játékokkal. Ezzel megalapozzuk megfigyelőképességük, szabálytudatuk,
gondolkodásuk, vizuális memóriájuk, kitartásuk alakulását.
5-6-7 éves korban már gyakoriak az egyszerűbb és bonyolultabb mozgás- és értelemfejlesztő
szabályjátékok (körjátékok, ugróiskola, sorversenyek, versenyjátékok). Mindezt eszközökkel is segítjük:
labda, kötél, karika, bot, termések, stb.
Ezzel a térirányok, téri tájékozódás fejlesztését, szem-kéz, szem-láb koordináció, megfelelő
egyensúlyérzék, versenyszellem, ill. a kudarctűrő képesség kialakulását érjük el.
Az értelemfejlesztő kirakókkal, társasjátékokkal a gondolkodás, kitartás, egészséges versenyszellem,
helyes térlátás, rész-egész viszonyának meglátását, ezek fejlesztésének lehetőségeit kívánjuk
kihasználni.
A szabadban történő játékok közben jobban fejlődnek a nagymozgások. A mozgáshoz használt
tornaeszközök udvarra történő kivitelével biztosítjuk a gyakorlás lehetőségét, a változatosságot, a
megfelelő izommozgást, koordinálást és az erőnlét kialakítását. Nyári és téli időszakban is minden
gyermek megtalálja a számára legkedveltebb játéktevékenységet az évszaknak megfelelően (pancsolás,
napozás, sarazás, hóember építés, szánkózás, hógolyózás, stb. ).
- Az időjárástól függően az anyagok, eszközök biztosításával (a fedett bababházban) folyamatosan
lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek a vizuális tevékenységek, ill. a népi kismesterségek szabad
gyakorlására is. Ezzel célunk a finom mozgások, a kreativitás, a fantázia, az együttes játék
továbbfejlesztése. A szükséges eszközöket folyamatosan biztosítjuk, amelyek előkészítésébe, gyűjtésébe
bevonjuk a gyermekeket, szülőket is.
- A gyermekeket következetesen neveljük az óvoda udvarán lévő játékeszközök óvására, épségük
megőrzésére, környezetük rendben tartására.
A beszédhibák megelőzése érdekében a beszédszervek optimális fejlődését biztosító légző-, ajakés nyelvgyakorlatokat építünk be a játékba. Az anyanyelvi játékok során a fokozatosságra,
folyamatosságra, hallás-észlelés, beszédértés, szókincsbővítés fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk.
Fontosnak tartjuk még, hogy játszótársként követendő nyelvi kifejezés mintákat adjunk a gyermekek
számára. A mindennapi játéktevékenységek közben megállapíthatjuk, hogy melyik gyereknek miben
van szüksége segítségre, fejlesztésre. Ezen a téren is kihasználjuk a természeti lehetőségeket - (pl.:
levél-, homok-, vízfújás szájjal, orral, hangjuk, hangok megkülönböztetése, stb.) - figyelmet fordítva a
játékosságra, a játék örömének fenntartására.
A gyerekek fejlettségi szintjét a játékban folyamatosan nyomon követjük mérés, értékelés segítségével
(Fejlődési napló). Ennek alapján gondot fordítunk a differenciált fejlesztésre.
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Az együttjátszás feltételeinek megteremtésével segítjük az egyes színtereken megrekedt, illetve perem
helyzetben levő gyermekeket a fejlettebb játék kibontakoztatásához.
Sikeres fejlesztőmunkánk eredménye az óvodáskor végére
● képesek megtalálni a különböző játéktevékenységekhez a legalkalmasabb helyet a
csoportban és a szabadban egyaránt
● kitartóan, állhatatosan játszanak
● képesek az összetettebb, bonyolultabb játékokban való részvételre, azok önként
vállalására, szervezésére
● egymáshoz való viszonyuk színes, kulturált, megértő, elfogadó
● élményeiket tartalmas formában képesek eljátszani
● ötleteiket és egymás észrevételeit egyeztetik
● képesek megválasztani a megfelelő eszközöket a különböző játéktevékenységekhez
● fantáziájuk, kreativitásuk építményeiken, az általuk készített eszközökön megmutatkozik
● kialakul annak igénye, hogy életkoruknak megfelelő játéktevékenységet
válasszanak
● egészséges versenyszellem alakul ki a gyermekekben
● képesek a szabályok betartására, betartatására, kudarc esetén is befejezik a megkezdett
játékot ( kártya, társasjáték stb. )
● igényükké válik a játékszerekkel a kíméletes bánásmód, gondot fordítanak azok rendben
tartására, megóvására.
Tanulás
"Mindenek felett játszódjék és nőjön a gyermek: a szüntelen
való tanítás elnyomja a növés erejét, s az eszet, mint az országút,
olyan meddővé teszi."
/Bolyai Farkas/
Célunk
- anyanyelvi nevelésen keresztül a műveltségtartalmak hatásrendszerében a spontán és játékosan
szerzett tapasztalatszerzéssel, felfedeztetéssel, a tudás és a tanulási vágy felébresztése
- az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése, attitűdök
erősítése, kreativitás, gyakorlati problémamegoldás fejlesztése, életkori sajátosságoknak megfelelően
- az adott gyermek számára a megfelelő terület fejlődésének optimális segítése, az elvárásoknakegyüttműködés, feladattartás, irányíthatóság- az egyéni fejlődéshez való igazítása
- a 3-7 éves életkornak megfelelő tanulás sajátosságainak elfogadtatása a családdal, hatékonyabb
együttműködés kezdeményezése az iskolára való alkalmasság érdekében sérült.
- a speciális módszerekkel rendelkező szakember tanácsait követve, a gyermekek egyéni fejlesztésének
segítése
- az elvárásainknak a gyermek egyéni fejlődéseihez való igazítása, a különböző képességek, készségek
és meglévő tudás szem előtt tartása
- a túlterhelés kiküszöbölése az autisztikus tüneteket mutató gyermekeknél a nevelés, fejlesztés terén
Feladatunk
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzéssel, cselekvéses tanulási lehetőségek
biztosításával kapcsolatteremtő beszédkészségük fejlesztése, kommunikációs kedvük ösztönzése
- a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire építve tanulást támogató környezet megteremtése
*-- életkor specifikus és egyéni képességeknek megfelelő interaktív tanulási- tanítási módszerek
közvetítése, szervezése a család felé is a megismerési folyamat érdekében.
- A szülőkkel és szükség szerint szakemberekkel együttműködve a rászoruló és egészséges gyermekek
differenciált fejlesztése, személyiségének kibontakoztatása személyre szabott pozitív értékeléssel
A fejlesztés tartalma
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Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, mely
a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Lényeges számunkra, hogy a tanulási folyamat legyen annyira érdekes, mint egy jó játék, a gyermek
önkéntelenül csodálkozzon rá a világ dolgaira, jelenségeire. A tanulás tervezését projektek formájában
valósítjuk meg, amelyet a környezeti nevelés témakörei köré csoportosítunk - ebből kiindulva
támaszkodunk a gyermekek spontán kíváncsiságára, ötleteire. A témák feldolgozását a gyermekek
egyéni fejlettségi szintjének megfelelő kisebb,,alkotó csoportok” létrehozásával, játékos formában,
cselekedtetéssel történő feldolgozással, gyakorlati problémamegoldással valósítjuk meg
Folyamatosan biztosítjuk a gyerekeknek az önálló, örömteli, játékos, cselekvésen, spontán
utánzáson alapuló, változatos, sokszínű tevékenységek feltételeit. Alakítjuk szokásaikat,
viselkedésüket, készségeiket, képességeiket.
A gyermek érési folyamatának irányától és tempójától függően az óvodai tanulási folyamatnak
szociális, mozgáson alapuló és értelmi képességeket mozgató összetevői vannak.
Az érzékszervi, mozgásos, tapintásos cselekvésen keresztül gyűjtögetéssel, elemezgetéssel,
felfedeztetéssel megfigyelésekhez, tapasztalatokhoz juttatjuk őket. Kérdéseikre választ kapnak, így
tesszük lehetővé, hogy ismereteik bővüljenek a különböző műveltségi területeken. Kihasználjuk a
tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló felfedezés gyakorlására, az egész
óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben egyaránt.
Gyermeki kíváncsiságukra építve felkeltjük érdeklődésüket az őket körülvevő környezeti ingerek,
hatások iránt.
Megerősítő, elfogadó viselkedésünkkel érzelmi alapon befolyásoljuk tevékeny aktivitásukat, erősítjük
kreativitásukat.
A mesélés, dramatizálás, verselés ismétlésének leghatékonyabb eszköze példamutató
beszédkultúránk és az érzelmi viszonyoknak megfelelő viselkedésformák alkalmazása.
Az anyanyelvi fejlesztés komplex folyamat, ami az óvodai élet egészében jelen van. Minden
tevékenység és fejlesztés a verbális kommunikáció útján történik. A fejlett beszédtevékenység segíti a
gyermekek önbizalmának fejlődését, szociális kapcsolatainak kialakulását és megteremti az iskolai
tanulás feltételeit.
A dallam szöveg nélküli felismerésével fejlesztjük auditív memóriájukat.
A természetvédelem és hagyományőrzés nagy hangsúlyt kap nevelőmunkánkban.
Megvalósításának sikeressége érdekében együttműködünk a családdal.
Az osztatlan és részben osztott csoportok által nyújtott élményszerű tanulási lehetőségeket
komplexitásra törekedve életkoruknak és egyéni képességeiknek, igényeiknek megfelelően
szervezzük. A nyomon követéses mérések eredményeit, az értékeléseket ennek érdekében
folyamatosan egyénre szabottan végezzük, és fejlődési naplóban rögzítjük. Tanulási nehézség il..
magatartási
probléma esetén szakemberek bevonásával gondoskodunk. …. A nemkívánatos
magatartást áttereléssel szüntetjük meg. Módszereink megválasztását a gyerekek testi-lelki állapotától,
érdeklődésétől, kíváncsiságától, életkori sajátosságaitól, és az adott szituációtól tesszük függővé.
/. Figyelemmel kísérjük – különös tekintettel a nagycsoportos korosztályra - hogy minden gyerek az
adott téma feldolgozása során részt vegyen a projekt munkában. A gyerekek képességfejlesztését
egyéni és mikro csoportos, valamint frontális formában valósítjuk meg. Az autisztikus tüneteket
mutató és SNI-s gyermekeknél az egyéni fejlesztést szakemberek bevonásával oldjuk meg. A
mindennapi beszélgető körökben alkalmat biztosítunk az egyéni és közös élmények meghallgatására.
Ilyenkor adunk olyan megbízatásokat, melyeket otthon végeznek el.
Az óvodai és az óvodán kívüli tevékenységek közben a megismerési folyamat fejlesztése
érdekében felfedezési lehetőségekhez, jártasságokhoz juttatjuk őket. Lehetőségeinkhez mérten, indokolt
esetben használjuk az IKT. eszközeit. A tanulást támogató környezetben fejlődik az értelmük,
intelligenciájuk, kialakul a tudás és tanulás iránti vágyuk. Segítjük őket a problémák önálló, döntésen
alapuló tevékenységi rendszerben való kreatív megoldására. (önellenőrzés, önértékelés). Fontosnak
tartjuk a megfelelő hely, idő, eszköz biztosítását, nyugodt légkört, a párhuzamosan végezhető
tevékenységekhez.
A nemkívánatos magatartást áttereléssel szüntetjük meg. A szülőket folyamatosan és egyénileg
tájékoztatjuk gyermekük fejlettségi állapotáról, kiemelkedő vagy fejlesztésre szoruló területeiről.
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Útmutatással, ötletekkel a magasabb szint eléréséhez célszerű módszerek nyújtásával segítjük őket (nyílt
napok, fogadó órák).
A gyerekek fejlődését mindig önmagukhoz képest, személyre szabottan, reálisan értékeljük.
A pedagógiai munkában a módszereket, eszközöket minden esetben az adott gyermekcsoport fejlettségi
szintjének megfelelően választjuk ki, ezáltal is lehetőséget teremtve az önellenőrzésre, önértékelésre.
A szervezett tanulás formái óvodánkban
- Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások alakítása
- Spontán játékos tapasztalatszerzés
- Játékos, cselekvéses tanulás
- Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
- Óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
Az óvodapedagógusok, a nevelőtestület által kidolgozott belső dokumentumokat, segédanyagokat és
eszközöket céljának megfelelően használják a tanulás tervezéséhez. (1/4/1)
Mindhárom korcsoportban az óvodapedagógusok tudatosan tervezik a heti programokat,
együttműködve pedagógus társaikkal, a különböző pedagógiai eljárások és programok
megvalósításában, melyben a közvetlen tapasztalatszerzés az elsődleges: kirándulásokon,
kísérletezések alkalmával, vagy a csoport szobákban és az udvaron.
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a
hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető,
differenciált tevékenységek, valamint az együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő
időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulhat meg. Az
óvodapedagógus fejlődésközpontú, differenciált, változatos tevékenységek szervezésére törekszik.
Napirendünk:
-rugalmas és folyamatos, ezt szolgálja a szabad játék adta kötetlenség, a tevékenységek közti választási
lehetőség, az indirekt ismeret átadás.
-igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint a helyi
szokásokhoz, igényekhez.
A gondozási teendők időtartamát a gyermekek tempójához, igényéhez alakítjuk.
A heti rendben állandó napot igényelnek a mozgásos tevékenységi formák, környezetmegismerő
kirándulások. A különböző tevékenységi formákat a hét bármelyik napján az adott szituációtól és a
gyerekek igényeitől függően kötetlen formában kezdeményezzük. Kivétel az énekes-mozgásos játék
nagycsoportban. Ezt lehetőség szerint a szabadban, kötelező formában valósítjuk meg. Az életkor
függvényében, fokozatosan tesszük kötelezővé.
Az óvodai élet megszervezése
Óvodásaink egészséges, a tevékenységben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és heti
rend biztosítja a feltételeket, melyek a párhuzamosan is végezhető tevékenységek, valamint a gyermek
együttműködő képességét fejlesztő csoportos foglakozások szervezésével valósulnak meg.
Napirendünket folyamatosság és rugalmasság jellemzi, óvodapedagógusaink úgy alakítják, hogy
figyelembe veszik a játék kitüntetett szerepét.

HETIREND
Minden nap:

Heti egy alkalommal:

-

Verselés, mesélés
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Külső világ tevékeny megismerése (mennyiség ismeretek)
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
beszélgető kör
mozgás (minden csoportnak a hét bizonyos napján)
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Szervezeti forma:
Kötelező
Közvetve kötelező
Kötetlen
Munkaformák:
Frontális

Mikro csoportos
Egyéni:

nagycsoportban heti két alkalommal

tervszerűen szervezett mozgás (3-7 éveseknek)
ének, zene, énekes játék, gyermektánc (5-6-7 éveseknek)
beszélgető kör
- verselés, mesélés
rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
ének, zene, énekes játék gyermektánc (3-4 - 5 éveseknek)
külső világ tevékeny megismerése (mennyiségi ismeretek)
-

-

mozgás, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék,
gyermektánc
beszélgető kör
zenei fejlesztés, rajzolás-mintázás- kézi munka,
külső világ tevékeny megismerése
mennyiségi ismeretek
részképességek és SNI-s gyerekek fejlesztése
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Javasolt napirend szeptember 01- május 31-ig
kezdete
6.00.
7.00.

Tevékenységek
vége
időtartama
7.00.
1.00.
9.00.
2.00.

A tevékenységek megnevezése
Összevont gyülekezés, szabad játék.
Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott
tevékenységek, tisztálkodás, folyamatos
reggeli.
Játékhoz
kapcsolható
tevékenységek,
kezdeményezések, beszélgető kör, játékos
mozgás

10.30.

1.30.

10.30.

12.30.

2.00.

Szervezett mozgás, egyéb tevékenység,
szabad mozgás, séta, kirándulás, udvari játék,
kerti
munka.
Tisztálkodás,
ebédhez
készülődés.

12.30.

15.00.

2.30.

Ebéd, tisztálkodás, pihenés.

15.00.

16.00.

1.00.

16.00.

17.00.

1.00.

17.00.

18.00.

1.00.

Szabad
játék

Szabad
játék

9.00.

folyamatos felkelés.
Tisztálkodás,
étkezés
előkészítése,
folyamatos uzsonnázás.
Játék, levegőzés, egyéb szabadon választott
tevékenységek.

Csoport összevonások- szabad játék

Javasolt napirend június 01-től augusztus 31-ig
Tevékenységek
kezdete
6.00.
7.00.

vége
7.00.
9 00.

időtartama
1.00.
2.00.

9.00.

12.30.

3.30.

12.30.

15.00.

2.30.

15.00.

17.00.

2.00.

17.00.

18.00.

1.00.

Tevékenységek megnevezése
Összevont gyülekezés, játék.
Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott
tevékenységek,
tisztálkodás,
folyamatos
reggeli.
Szabad mozgás, szabadon választott egyéb
tevékenységek, séta, kirándulás, udvari
játékok, kerti munka.
Tisztálkodás, előkészület az ebédhez, ebédelés,
pihenés, folyamatos felkelés, étkezés.
Szabad
mozgás,
szabadon
választott
tevékenységek.
Csoport összevonások, szabad tevékenység,
szabad játék

26

Kispesti Szivárvány Óvoda Programja 2021

Az óvoda csoportszerkezetének kialakításánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
1. a gyermekek érdeke
2. megfelelő életkor és nemek aránya
Ennek értelmében, óvodánkban vegyes korú és homogén életkorú csoportokat szerveztünk.
2.Az óvodai munka, mint a szervezett tanulás előfutára
"Madár repülésre, ember munkára született"
/magyar szólásmondás/
Célunk
●a gyermeki munka, és munkajellegű játékos, cselekvő tevékenységek megszerettetésével olyan
személyiség jegyek kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyerekek közösségi kapcsolatát,
kötelességteljesítését
● saját szükségleteinek kielégítésére való képesség, valamint a csoporttársakkal együtt, értük végzett
tevékenység képességének kialakítása / önkiszolgálás, önzetlenség/
● a munka megbecsülésére nevelés, a család és az óvoda ezzel kapcsolatos elvárásainak
közelítése
● a munkavégzéshez szükséges képességek és készségek kialakítása ( kitartás, önállóság, felelősség,
céltudatosság ).

Feladatunk
● a gyermeket a meglevő tapasztalatainak erősítésével, bővítésével sikerélményhez
juttatjuk, ezáltal kialakítjuk a munkához való pozitív viszonyát
● a gyermeket szóbeli, tárgyi és érzelmi feltételek folyamatos biztosításával, állandó
szemléltetéssel késztetjük saját szükségleteinek kielégítésére
● a gyermeki munka tudatos pedagógiai megszervezésével modellt közvetítünk a család felé
● ismeretnyújtással, gyakoroltatással, eszközök, szerszámok használatának bemutatása,
megfelelő eszközök biztosítása.
A fejlesztés tartalma
Óvodánkban mindennapi tevékenységek része a munka, ill. munkajellegű tevékenység, amely
az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, a személyiségfejlesztés fontos eszköze.
A beszoktatás ideje alatt az előzetes családlátogatások alkalmával gyűjtünk információt és segítjük a
gyermekeket az önkiszolgáló munkában.
A munkát a játékból bontakoztatjuk ki. Fokozatosan teret engedünk önállósági törekvéseiknek,
mellyel kialakítjuk képességeiket önmaguk ellátására. Így alapozzuk meg készségszintű ismereteiket,
mely jól előkészíti a naposi munka menetét, fogásait.
A munkajellegű tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét, mert a
részben osztott, vagy osztatlan csoportokban is eltérő lehet a gyerekek fejlettségi szintje. Gyakori
dicsérettel, elismeréssel motiváljuk őket a munkajellegű tevékenységek végzésére.
A dadus nénikkel közösen nyújtunk modellt az eszközök használatához és a munkafázisok
sorrendiségének megismeréséhez. Segítséget adunk a kisebbeknek, hogy minél többször átéljék a
munka örömét, a célért vállalt erőfeszítés szépségét, nehézségét.
A 3-4 éveseket bevonjuk a növények, élősarok gondozásába. Az udvari munkákat
megfigyeltetjük. Segítségüket kérjük a termények, falevelek gyűjtéséhez, elszállításához, locsoláshoz,
stb. Motiváljuk őket a szabályosan ismétlődő mindennapi tevékenységek végzésére (pl. rendrakás).
Feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök használatát, hanem közben természetes
módon fejlődnek a munkavégzéshez szükséges attitűdök, képességek, készségek, alakul szociális
magatartásuk, társas kapcsolataik.
Az egyes munkafajtákat fokozatosan vezetjük be. A munkafogásokat gyermekenként mutatjuk meg,
megfelelő időt biztosítva a munkafázisok fokról – fokra jutási képességének elsajátításához.
A 4-5 éveseknél jó kapcsolatfejlesztő hatást érünk el a naposi munka bevezetésével.
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A dadus nénikkel együtt alakítjuk ki a naposi teendők láncolatát a gyermekek számára. Kezdetben
önkéntesség, majd közösen, a rögzített sorrend alapján, melyet a napostáblán követhetnek nyomon a
gyerekek. Az eszközök célszerű használatán kívül kialakulnak a munkavégzés, munkaszervezés
képességének alapjai, és a gyermekek eközben megtanulják a hozzátartozó alapfogalmakat is.
Az alkalomszerű, ismétlődő munkákat a gyermekek irányításunkkal együtt végzik
(pl.: öltöző, mosdó rendje, stb.). Alkalomszerűen egyéni megbízásokat is teljesítenek (pl.: információk
átadása, kisebbek segítése, stb.).
Az állat- és növénygondozást, az udvari munkát, a gyerekek aktív közreműködésével végezzük
(élősarok gondozása, növények átültetése, öntözése, avargyűjtés, stb.). Irányításunkkal elkészítik a
madarak, madáretetőit, étkeit.
Az 5-6-7 évesek önállóan végzik a naposi munkát. Terítés közben fejlődik ízlésük, esztétikai
igényességük.
Az asztalok leszedésénél teret engedünk szervező készségük kibontakozásának, megoszthatják egymás
között a munkát. (Egyik gyerek asztalt töröl, másik söpröget stb.).
A munkavégzés során fejlődik kitartásuk, önállóságuk, felelősségérzetük, önértékelésük,
céltudatosságuk, kötelességteljesítésük, társas kapcsolataik.
Modellnyújtással motiváljuk a nagycsoportosokat az önálló, környezetszépítő munkára. Alkalmanként
(főleg ünnepek előtt) a gyermekeket bevonva, a dadus nénikkel közösen végezzük a csoportszobák
csinosítását (játékok tisztítása, egyszerű javítások, polcok lemosása és vitaminsaláták, sütés nélküli
édességek készítése). Közben fejlődnek közösségi kapcsolataik a társaikkal, és a felnőttekkel egyaránt;
alakulnak képességeik a saját-, ill. mások munkájának megbecsülésére.
Folyamatos értékeléssel érjük el a segítségadás és ajándékozás pozitív élményének felismerését kisebb
társaikkal kapcsolatban (öltözködés, ajándékkészítés, stb.). Sok dicsérettel ösztönözzük őket, szükség
esetén segítünk nekik, ill. együttműködünk velük. Ezáltal hozzájárulunk sikerélményeikhez, mely
örömforrássá válik és segít a munkához való pozitív viszony kialakításában. - Fontos, hogy az
értékelés mindig legyen folyamatos, konkrét, reális, vagy a gyermekhez mérten fejlesztő hatású.
A kirándulások, valamint évközi, évszakokhoz kapcsolódó utazásokhoz, nyári táborozáshoz szükséges
önkiszolgáló, önellátó munkára készítjük fel a gyerekeket. Az öltözködés, tisztálkodás helyes
sorrendjének következetes elsajátíttatását az óvoda egységes jelrendszerének segítségével valósítjuk
meg.
A szülőket szülői értekezleteken tájékoztatjuk a gyermeki munka, nevelő értékéről.
Ösztönözzük őket, hogy bátran bízzanak különböző feladatokat otthon is gyermekeikre az énformálás, önbizalom, feladattudat kialakítása érdekében, mert ez a személyiség formálás egyik fontos
eszköze.
A készségek fejlődése során lassan alakítjuk ki a követelményeket, amelyeket mindvégig erősen
differenciáltan kezelünk. Munkafeladatokat soha nem adunk büntetésként, sőt inkább jutalomként ,
igyekszünk a gyerekekkel megélni a munkát, mint feladatot, elérni, hogy a mindennapjaik természetes
motívumává váljon.
Sikeres fejlesztőmunkánk várható eredménye óvodáskor végére
● a gyerekek képesek közösen dolgozni, felismerik képességeik határát
● szívesen vállalkoznak egyéni megbízások elvégzésére, azokat képesek pontosan,
önállóan teljesíteni
● örömmel segítenek a kisebbeknek és az óvoda dolgozóinak
● kialakul igényük a kisebb hibák kijavítására
● gondozzák, óvják a környezetükben levő növényeket, állatokat
● képesek játékok, eszközök megóvására
● igényükké válik apró ajándékokkal kedveskedni a környezetük számára
● képesek személyi higiéniájuk megtartására
● képesek a saját – és mások munkájának megbecsülésére, elismerésére
VI.A különböző tevékenységi formák és színtereik bemutatása
Tevékenységformák:
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1.Verselés-mesélés
"A mesék-versek világa legfontosabb eszköze nyelvünknek,
megszerettetése közös üggyé kell, hogy váljon."
/ Kovács Lajosné/
Célunk:
● mesék, versek iránti érdeklődés felkeltése, a népmesék, népköltészet, más népek meséi,
gyermekeknek szóló alkotások megismertetésével
● anyanyelvünk szépségeinek, kifejező erejének felfedeztetése, nyelvi fordulatok
megismertetése a biztonságos önkifejezés megalapozása
● igényes irodalmi művek válogatásával a gyermekek életkorának, családból hozott
élményeinek figyelembevételével, nyelvi fejlettségük megalapozása.
Feladatunk:
● változatos cselekvéseken keresztül,a meglévő ismeretekre támaszkodva lehetőséget adni ezek
különböző élethelyzetekbe és tevékenységekben való gyakorlására
● a népi hagyományok és az évszakok köré csoportosított mesék, versek, mondókák
megismertetésével a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése
● igényes, a korosztályi sajátosságokat figyelembe vevő irodalmi anyag összeállításával a
beszédértés reprodukció megalapozása
A fejlesztés tartalma
Az anyanyelvi nevelés és az irodalmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, az óvodai élet
egészét átható folyamat. A gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújtó tevékenység. A
mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének
egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és
az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
Fontosnak tartjuk a gyermekek családi környezetből hozott élményeinek, tapasztalatainak
megismerését óvodába lépés előtt. Az érzelmi kötődés, biztonságérzet, személyes kontaktus
kialakítása érdekében az első időszakban életkoruknak megfelelően velük kapcsolatos mondókákat,
ölbéli játékokat, meséket, verseket mondogatunk. A játékos mozgásokkal is összekapcsolt
mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi
neveléséhez.
Ezekkel az esztétikai élményt is megalapozzuk számukra.
Már a kiscsoportban olyan helyet alakítunk ki a csoportban, ahol a mese – vers hallgatás, közös
verselés, bábozás a többi tevékenységtől zavartalan, nyugodt körülmények között történhet, mert a
játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képi
világot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik
legfontosabb formája.
A 3- 4 éves gyermekekkel a jól érthető cselekményű mesékben, történetekben, a rájuk
jellemző ismétlődéssel, visszatéréssel, az érzelmi biztonságot, folyamatosságot éreztetjük meg
(halmozó mesék, láncmesék, egy szálon futó mesék, történetek).
A 4-5 éves gyermekeknél figyelembe vesszük, hogy képesek több fázisos szerkezetű mesék,
népmesék, realisztikus mesék, történetek befogadására. Felerősítve képet kapnak a külvilág és az
ember belső érzelmi viszonyáról. A mese misztikumát, a mesei elemeket a népmesék más népek
meséinek segítségével, kialakulóban levő mesetudatukkal élik át.
Ebben az életkorban olyan népi mondókákkal, versekkel, kiolvasókkal, csúfolókkal is megismertetjük
a gyermekeket, amelyekben fellelhető a humor, halandzsa jellegű szöveg. Ezek a nyelv
ritmusosságának felfedezését, a helyes szövegértést, szövegmondást és a tiszta hangzóejtést segítik.
Gondot fordítunk arra, hogy 5-6-7 éves korukra kialakuljon a mesehallgatás igénye.
Ebben az életkorban képesek a gyermekeknek szánt irodalmi műalkotások befogadására,
a bennük rejlő ok - okozati összefüggések meglátására, a szereplőkkel való azonosulásra,
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a jó és a rossz megkülönböztetésére. Visszaigazolják a kisgyermek szorongásait, s egyben
feloldást, megoldást is kínál. Csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett
pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésre.
Vizuális megjelenítéssel, beszélgetéssel, bábozással, ismétléssel igyekszünk feloldani a
szorongásokat, megéreztetni a megfelelő viselkedésformákat.
Gyakori ismétléssel lehetővé tesszük a mesék, történetek igény szerinti eljátszását
/dramatizálás, bábozás/. Önkéntes szerepvállalással az egészséges szereplési vágy fejlődését is
elősegítjük.
Az anyanyelv elsajátítása alapvetően meghatározza a gyermek gondolkodásmódját, világlátását,
magatartását. A gyermekekkel meséken, verseken, dramatikus játékokon keresztül sajátíttatjuk el a
nyelvtanilag helyes beszédet. Szókincsüket a manapság már nem használt szavakkal, különböző népi
kifejezésekkel, szófordulatokkal is gyarapítjuk.
A népköltészet mellett megjelenítünk olyan irodalmi alkotásokat, amelyekben a költői képekkel az
érzelmek és az esztétikai érzék fejlődését is szolgáljuk.
A részben osztott csoportok gyermekei számára az irodalmi anyag összeállításánál mind a két
korosztály megfelelő mese és mondóka anyagát biztosítjuk.
Kiemelten fontosnak tartjuk: az általunk kiválasztott mesék, versek szolgálják az irodalom
iránti érdeklődés felkeltését, a könyvek megszerettetését. Népi, klasszikus és kortárs irodalmi
műveknek egyaránt helyt adunk.
Kialakítjuk a gyermekekben a könyv tiszteletét, a könyvvel való helyes bánásmódot, a vágyat az
irodalmi, művészeti értékek iránt. Úgy gondoljuk, hogy így válhat belőlük felnőtt korukra is
nyitott, színházba, múzeumba járó, olvasott, művelt ember.
Az igényesen válogatott irodalmi alkotásokkal segítjük a néphagyományok ápolását, szűkebb
és tágabb környezetünk megismerését és megszerettetését.
A népmeséken keresztül észrevétlenül tanulják meg a helyes erkölcsi magatartást.
A csodák segítenek áthidalni a vágyak és a valóság közti távolságot. A mesehallgatás során fejlődik
belső képteremtésük, gazdagodik fantáziájuk.
Az évszakok és a természet szépségeinek kiemelését, fejlett mesetudat kialakulását is ezzel a
tevékenységünkkel erősítjük.
Az irodalmi képességfejlesztést /artikulációs tisztaság fejlesztése, a nyelv kifejező erejének
megéreztetése, a belső képi világ fejlesztése /mikrocsoportos formában, valamint egyénileg
végezzük, gondot fordítva az ígéretesen tehetséges gyermekekre.
A gyakorlás sokoldalú eszközeinek biztosításával segítjük elő az anyanyelvi nevelés
hatékony megvalósítását. A változatos mondatszerkesztés, kifejezőkészség, önkifejezés fejlesztése
érdekében a mesékből, versekből megismert szófordulatok használatával serkentjük a passzív
szókincs aktívvá válását.
A szülőket érzelmileg hangoljuk a mesélés, verselés együttes élményének fontosságának
felismerésére. Az érzelmi kötődés szorosabbá válását folyamatos tájékoztatással segítjük.
Sikeres fejlesztőmunkánk eredménye az óvodáskor végére
● kialakul a gyermekek igénye a mesehallgatás iránt
● szívesen mondanak verseket, mondókákat megfelelő tempóban, helyes hangsúllyal
● képesek megjegyezni és felidézni mondókákat, verseket , kiolvasókat, meséket
● különböző bábokkal örömmel báboznak
● önként vállalnak szerepet a mesék, történetek eljátszásában, dramatizálásában
● kialakul egészséges szereplési vágyuk
● képesek az óvónő által megkezdett mesék, történetek továbbfolytatására, befejezésére,
önálló mese-vers kitalálására, és ezek mozgással vagy ábrázolással történő kombinálására
● fejlett mesetudattal rendelkeznek
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2.Ének-zene, énekes játék, gyerektánc
" A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél
fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást. A zene és
testmozgás szerves kapcsolata az énekes játék a szabad ég
alatt-ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme."
/Kodály Zoltán: A zene mindenkié/
Célunk
● a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, a gyermekek zenei érdeklődésének és
esztétikai fogékonyságának fejlesztése, zenei kreativitásuk, önkifejezésük kibontakoztatása
● igényes dal-, és zenei anyaggal a gyerekek képességeinek: ritmus, éneklés, hallás és mozgás
fejlesztése
● az életkornak megfelelő zeneirodalom széleskörű megismertetése / népzene, kortárs művészeti
alkotások, az óvodába járó más nemzetiségűek zenéje, dalai / zenei ízlésük fejlesztése és a zenei
anyanyelv megalapozása
 Az életkornak megfelelő mozgásvilág /vagy táncos mozgás/ megalapozása és megszerettetése, a
közös mozgás örömének megéreztetése a néptánc és népi gyermekjátékok adta lehetőségek
felhasználásával
Feladatunk
 a gyermekek életkorát az adott csoport képességszintjét és az óvodánkba járó más
nemzetiségűek igényeit is figyelembe véve igényes zenei anyag válogatása
 a korcsoportnak megfelelő dalanyaggal és hangszerválasztással éneklési készségük, zenei
képességeik ritmusérzékük, mozgásuk, zenei hallásuk, emlékezetük, zenei önkifejezésük
fejlesztése
 zenei ízlésük formálását a magyar népzenével, életkoruknak megfelelő zenei alkotásokkal és más
népek dalaival biztosítjuk
 a gyermekek testi képességeihez, mozgáskoordinációjához és értelmi képességeihez igazodva
olyan mozgásanyag átadása, mely főként nemzeti kultúra elemeiből merít.
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A fejlesztés tartalma
Az óvodai felvételt követő családlátogatások alkalmával a szülővel történő beszélgetés során
fényt derítünk arra, milyen szerepet játszik az anya-gyermek kapcsolatában a mondókázás, éneklés,
milyen dalanyaggal rendelkezik a gyermek. Ezekre az ismeretekre támaszkodva az óvodába lépés
első pillanatától kezdve mindennapi tevékenységünkbe beépítjük az ismert mondókákat, dalokat és
magát a zenét.
Kiscsoportos gyermekeinknél - az év elején - az egyéni kontaktus felvétele, a "szeretetkapcsolat" és a biztonságérzet kialakulása érdekében az ölbéli zenei játékokat
/arc, kéz, ujj, lovagoltató/ helyezzük előtérbe.
A későbbiek során olyan dalokat is énekelünk, melyek különböző érzelmeket keltenek a
gyermekekben ( szomorú, vidám, tréfás, megható).
Miközben a játékkal és énekkel felszabadult, kellemes, örömteli érzéseket keltünk, a zene belső
lüktetésével, szabályosan ismétlődő mozdulatokkal biztonságérzetüket erősítjük, alkalmazkodó
képességüket fejlesztjük.
Az önkifejezés szempontjából igen fontosnak tartjuk a gyerekek dúdolgatásait, a saját maguk
alkotta dallamokat, halandzsa szövegeket. Ösztönözzük őket mondókáink saját maguk által kitalált
dallammal történő előadására is.
Az énekes népi játékokkal, népdalokkal, néptáncokkal közelebb visszük a gyermekekhez
népünk kultúráját, figyelembe véve az óvodánkba járó más nemzetiségűek igényeit is.
Gyakorlásukkal megismertetjük a bennük jelen levő humort.
A játékokhoz tartozó szabályokkal, ismétlődésekkel fejlesztjük szabálytudatukat, logikus
gondolkodásukat. Segítjük az igazságos döntésre törekvést, a konfliktusok megelőzését, a pozitív
jellembeli tulajdonságok kialakulását /akarati tulajdonságok, önfegyelem, közösségi érzés,
bátorság/.
A gyerekeket – jóízű játékok közben - közvetve juttatjuk zenei készségekhez. Megismertetjük
velük a zenei alapfogalmakat.
A zenei képességfejlesztést / ritmus, hallás, mozgás, éneklési készség/ mikro csoportos formában,
valamint egyénileg végezzük gondot fordítva a tehetségesnek ígérkező gyermekekre.
A dalok, dalos-játékok elsajátítása kis- és középső csoportban kötetlen, nagycsoportban kötelező
formában történik, lehetőség szerint a szabadban, annyiszor ismételve, ahányszor a gyerekek igénylik.
A ritmusérzék fejlesztése érdekében többféle ritmus - eszköz használatára motiváljuk a
gyerekeket / pl. doromb, köcsögduda, kereplő/. Ilyen jellegű eszközöket közösen is készítünk.
A három - négy év folyamán a ritmushangszerek, népi hangszerek, zörejhangok és zenei hangok,
valamint környezetünk hangjainak megismerésénél a fokozatosság elvét és az életkori sajátosságokat
tartjuk szem előtt.
Hangsúlyt fordítunk a népi játékokban, mondókákban fellelhető számukra ismeretlen népi
kifejezések megismertetésére, énekek szövegének hanglejtésére, megfelelő hangsúlyra, ritmusra,
ezáltal erősítve a gyerekekben nyelvünk kifejező erejének, szépségének fontosságát.
Alkalmazásukkal pontos, differenciált megfigyelésre szoktatjuk a gyermekeket, melyben
ismereteik is bővülnek.
A zenei nevelés hatására a gyermekek értelmi képességei is fejlődnek.
A dalok hangmagasságával, szövegével, a különböző játékos mozdulatokkal a gyermek
emlékezetét a játékos helyzetekkel, a szerepvállalással, a nem létező elképzeléseivel a képzeletét
fejlesztjük.
Bonyolultabb térformák bemozgásával a társas együttlét és közös éneklés igényét alakítjuk ki.
Lehetőség adódik különböző gondolkodási műveletek végzésére is pl.: analízis- szintézis fejlesztésére,
belső hang elképzelésére a dallambújtatásnál,.
Érzékelésük, észlelésük fejlődik a tiszta hang képzésénél, kezdő hang átvételénél, dallam -, és
ritmusvisszhangnál. A dallam szöveg nélküli felismertetésénél fejlődik auditív memóriájuk. A
zenén keresztül mód nyílik még: a gyerekekkel az egyszerű zenei kifejezések konkrét cselekvéssel
való gyakorlására, zenei fogalmak /pl.: gyors- lassú/ egymáshoz viszonyítására.
Életszerű helyzetek létrehozásával, a naponta, rendszeresen megszólaló zenével próbáljuk
kialakítani a gyermekek zenehallgatási igényét. Zenehallgatás közben megnyilvánul alkotó kedvük:
képzeletüket szabadjára engedve érzéseiket elképzeléseiket mozgásban, táncban fejezik ki.
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Megmutatjuk, hogyan lehet mozogni, rajzolni, festeni, pillanatnyi benyomásaik hatására a
megszólaló zene közben.
Dalkiválasztásnál a kicsik esetében olyan 4-5 hangból álló énekes játékokat kezdeményezünk,
melyek játéka álló helyzetben, játékos mozdulatokkal eljátszható.
A részben osztott csoportokban mindkét korosztály számára biztosítjuk a fejlettségnek megfelelő
dal és mondókaanyagot.
A későbbiek során az életkorhoz igazodva bonyolultabb térformákkal, tánclépésekkel, a dalok,
dalos - játékok hangterjedelmének növelésével, játékszabályok gyakorlásával fejlesztjük a
gyerekek zenei képességeit.
A játék és tánc a hagyományos kultúrákban nem vált el egymástól, ezért a tánc tanításánál is
mindig a játékból indulunk ki, az azokban rejlő mozgásanyag készíti elő a nagyobb
korcsoportokban tánclépéseket, ill. bonyolultabb mozgásformákat…...A néptánc tanítás során
énekeket is tanítunk, ill. zenét is hallgatunk.
Zenei anyagunk többségét a korosztálynak és az adott tevékenységi formának megfelelő népi
mondókák, dalok, csúfolók, rigmusok, nógatók alkotják. Ezekkel az igényes zenét kívánjuk
előtérbe helyezni, amelyek közel állnak a gyerekek érzelemvilágához, de szerepelnek más népek
dalai, kortárs megzenésített versek, műzene is.
A felhasznált zenei anyagot igényesen, a gyerekek életkorának és fejlettségének megfelelően
választjuk ki.
A három - négy év folyamán fontosnak tartjuk megismertetni a szülőket az óvodában
alkalmazott népi játékokkal, dalanyaggal, mondókákkal. Erre jó lehetőséget kínálnak a szülői
értekezletek, óvodai ünnepségek, kirándulások, családlátogatások. A szülők heti szinten
tájékoztatást kapnak a faliújságon az általunk tanított mondóka és dalanyagról.
Amikor lehetőségünk nyílik rá, olyan együtteseket, előadókat hívunk, akik az élő hangszeres
zenével is megismertetik a gyerekeket.
Sikeres fejlesztőmunkánk várható eredménye az óvodáskor végére
● a gyerekek élvezettel, örömmel játszanak énekes játékokat
● felszabadultan, egyedül is tudnak énekelni, dallamot visszaénekelni
● képesek megkülönböztetni a zenei fogalompárokat
● tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni
● érzik az egyenletes lüktetést és dalok ritmusát, azt cselekvésben is képesek kifejezni
● tudnak énekes játékokat mozgással kísérni
● átéléssel, figyelmesen hallgatják a bemutatott zenét
● felismernek dallammotívum alapján ismert dalt, néhány természeti, környezeti hangot
/ többféle zenei zörejhangot/, hangszereket, ritmushangszereket és a furulya hangját.
● a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik az örömteli éneklés, zenélés és tánc
3.Rajzolás - mintázás – kézi munka
" A gyermek "művészeti" tevékenysége az alkotóhoz illő nemes és nagyon
természetes játék, s mint minden alkotó játékával, ezzel az életre készül.
Minden rajzával vallomást tesz az elébe táruló csodálatos világról, amelynek
rejtelmei és valósága a gyermeki képzeletet tettre bírja"
/ Dr. Paál Ákos/
Célunk
 A gyermeket körülvevő világból szerzett élmények, tapasztalatok belső feldolgozásával, és
újraalkotásával sokrétű ábrázoló tevékenységük alakítása
 Képi gondolkodásuk, kreativitásuk fejlesztése által egész gyermeki személyiségük pozitív
irányú formálása, gazdagítása.
 Természetes képességük kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre; igényük az esztétikus
környezet alakítására, illetve legyenek fogékonyak az esztétikai élmények befogadására.
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Feladatunk
● az ábrázoló tevékenységekhez az egész nap folyamán megfelelő teret, változatos
eszközöket biztosítani
 megismertetni a gyermekeket ezen eszközök használatával, különböző anyagokkal, a rajzolás,
festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel, és eljárásaival
 a gyermekeket olyan érzelmeket kiváltó élményekhez, tapasztalatokhoz juttatni, továbbá
műalkotásokkal, népművészeti elemekkel megismertetni,- amelyek alkotásra késztetik őket -,
ösztönzőleg hatnak önkifejezésük megjelenítésére – ezáltal egész gyermeki személyiségük
pozitív irányú fejlődésére
 az óvoda esztétikus, igényes környezetének folyamatos alakítása – a gyermekek igényeinek
figyelembevételével
A fejlesztés tartalma:
Az óvodába való beilleszkedés érdekében segítségül hívjuk a vizualitás nyelvét.
Tájékozódunk a gyerekek családból hozott vizuális tapasztalatairól és felmérjük ismerik-e a
rajzeszközöket és azok használatát.
Ez a sokszínű nevelési terület nagy lehetőséget rejt magában a gyermeki kreativitás
kibontakoztatására. Az alkotó munka lehetősége naponta többször is megjelenik óvodánkban a
gyermekek tevékenységeiben spontán módon és irányított formában is. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekek örömmel, jókedvűen, szabadon vegyenek részt a vizuális tevékenységekben.
Aktivitásukat, az alkotó légkör megteremtésével és minél több méretű, megfelelő minőségű
rajzeszközzel biztosítjuk. Különböző problémahelyzet biztosításával elősegíti a problémamegoldó,
önálló gondolkodás fejlődését, mert az óvónők motiválják a gyermekeket a különböző témák és
eszközök ajánlásával, de sosem szabnak határt a gyermekek fantáziájának.
Az alkotás örömét, gondolataik, élményeik képi formába öntését a tevékenységekhez szükséges
különböző anyagokkal és állandó hely kialakításával biztosítjuk. Sok élményen, megfigyelésen
alapuló tapasztalataikat felhasználják alkotó tevékenységük során, miközben fejlődik – szem – kéz
koordinációjuk, képi belső gondolkodásuk gazdagodik , oldódik érzelmi feszültségük. Figyelmet
fordítunk az egyes korcsoportok életkori sajátosságaira és az egyéni érdeklődésre, fejlettségekre és
képességekre egyaránt.
A vizuális kifejezésmód kialakítása érdekében sokrétű, esztétikai élményhez és érzékletes
tapasztalatszerzési lehetőséghez juttatjuk a gyermekeket. Nevelőtestületünk gondot fordít a
különböző anyagokkal, eszközökkel való kísérletezés lehetőségének biztosítására.
Megismertetjük a tevékenységekhez használható anyagok és eszközök tulajdonságaival és
alkalmazásával - agyag, fonal, termések, termények, színkeverési lehetőségek, papírfajták – melyek
fejlesztik tárgy - és anyagismeretüket, finommotorikájukat.
A különböző vizuális részfunkciók kialakulását fejlesztő játékokkal segítjük elő - öltöztető babának
babaruha készítése, játékok javítása és készítése, szín dobókockával társasjátékok, logikai készlet
használata, színes, rajzos könyvek nézegetése, bábkészítés.
Ezekkel a játékokkal alkalmat teremtünk a verbális fejlesztésre, a gyermeki képességek
támogatására és a válaszok igénylésére. Pl. a cselekvések, testrészek, irányok, térbeli viszonyok,
színek megnevezésével, tudatosításával.
Így ismereteik pontosabbá válnak, ábrázolásuk kifejezőbb lesz, és spontán módon jelenik meg
alkotómunkájukban.
Megfigyeltetjük a természet, a tágabb környezet ingert hordozó jelenségeit, segítjük vizuális
birtokbavételét. A megfigyelések során fejlesztjük és tökéletesítjük vizuális észlelésüket ( pl.:
mozgó járművek szemmel követése, növények, állatok megfigyeltetése) téri tapasztalatszerzésüket,
tér- percepciójukat, a testséma és testfogalom pontos kialakulását. Ezáltal képessé válnak térben,
mozgásban, történésben megjeleníteni a különböző jelenségeket.
Fontosnak tartjuk, hogy környezetük történéseit, tárgyait minél több érzékszervükkel, mozgással is
több oldalról megfigyeltessük.
A fejlődésben elmaradt, az ábrázoló tevékenység iránt kevésbé érdeklődő, sikertelenebb
gyerekek esetében elsősorban az érdektelenség okát tárjuk fel, se erre alapozva segítjük őket a
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megfelelő kibontakozásban. Egyszerűbb feladatok, számukra sikeresebb technikák alkalmazásával
igyekszünk ösztönözni őket a tevékenység megkedveltetésére.
A vizuális tevékenységben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek részére az egész nap folyamán
biztosítjuk az alkotáshoz szükséges feltételeket.
Változatos ötleteik megvalósításához bonyolultabb technikák megismerését pl. barkácskönyvek
segítségével tesszük számukra lehetővé.
A képalakítás, plasztikai alakítás, építés során lehetőséget biztosítunk az érdeklődésüknek,
élményeiknek megfelelő szabad témaválasztásra. A színeket, formákat egyéni módon, a
legmegfelelőbb technikával valósíthatják meg. Tevékenységeikben nem a valóság visszatükröződését
tartjuk fontosnak, hanem az alkotás örömét fantáziájuk szabad kibontakozását, igényességüket az
esztétikai élmények befogadására és környezetük esztétikus szárnyalására.
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva segítik a képi-, plasztikai
kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó-, és rendező képességek alakulását, a gyermeki
élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését, a gyerekek tér-forma és szín
képzeteinek alakulását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, igényességük
kibontakoztatását.
Munkájukat kísérő szóbeli, metakommunikatív jelzéseinkkel segítjük érzelmeik, gondolataik,
szóbeli kifejező képességük fejlődését.
A népi kismesterségeket is felhasználjuk a fejlesztés érdekében (pl.: szövés – fonás alapjai,
agyagozás, dísztárgy készítése, természetes anyagok felhasználása, díszítő varrás).
Ezáltal is fejlődik megfigyelőképességük, monotónia tűrésük, kitartásuk, finommotorikájuk.
Elmélyülnek matematikai tapasztalataik pl.: periodikus sorok, díszítések logikája, alaklátás,
formaállandóság megtapasztalása, logikai gondolkodás, arányok, formák megkülönböztetése.
Észrevetetjük a negatív esztétikai tartalmakkal rendelkező jelenségeket is (csúnyát,
diszharmonikusat), segítve őket a nem tetszés érzésének átélésében, a differenciált megítélésben, az
ízlés formálásában.
Alakítjuk az esztétikum iránti érzékenységüket, értékelő képességüket, az együttes
gyönyörködtetéssel, saját és társaik produktumaival, a mű és népművészeti alkotásokkal.
Figyelmet fordítunk arra, hogy megbecsüljék maguk és társaik alkotásait, vonják be szüleiket is az
óvoda és környezetük szépítésébe.
Felhasználjuk nevelő hatását a munka megbecsülésére, a folyamatosan készülő munkadarabok
átadására, az elkészült produktumok védelmére, az „én” erősítés alakítására.
A gyerekek munkáit naponta kirakjuk a faliújságokra, szépítjük velük a csoportszobákat.
A kiemelkedően szép és társaik által is elismert alkotások bekeretezve, a folyosón nyernek
elhelyezést, vagy az óvoda újságának lapjain kerülnek bemutatásra.
Sikeres fejlesztőmunkánk várható eredménye az óvodáskor végére
● egyéni módon jelenítik meg élményeiket , elképzeléseiket
● használják a képi kifejezés eszközeit
● alkalmazzák a technikai eljárásokat
● megfelelően használják az eszközöket
● tudnak a képfelületen elemi térviszonyokat kifejezni
● megnevezik a színeket, árnyalataikat és egyénileg alkalmazzák
● rendelkeznek koordinált szem és kézmozgással
● tudnak gyönyörködni, rácsodálkozni a szépségre
● véleményezik, értékelik saját és társaik alkotásait, megfogalmazzák értékítéletüket
● részt vesznek igényes munkáikkal a tér és környezetük rendezésében, szépítésében.
 Fejlett rövid- és hosszú távú vizuális memóriájuk
4.A külső világ tevékeny megismerése
" A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte
attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel"
/ Dr. Szent-Györgyi Albert/
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Célunk
● a családtól szerzett tapasztalatokra, a gyermekek aktivitására és érdeklődésére építve a szűkebb
és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi és téri viszonyainak
felfedeztetése, megismertetése
● ezen tapasztalatok gyűjtése közben a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának alakítása az élő-,és
élettelen világ értékei iránt: legyen fogékony azok védelmére és az értékek megőrzésére
● olyan tapasztalatok ismeretek birtokába juttatni a gyermekeket, melyek segítik a környezetükben
való – életkoruknak megfelelő – biztos eligazodásukat, tájékozódásukat.
 a környezettudatos magatartásforma kialakulása
Feladatunk
 a környezet tevékeny megismeréséhez szükséges feltételek biztosítása / hely, idő,
 eszköz/ és alkalom a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre
 a környezet- és viselkedéskultúra valamint a biztonságos életvitel szokásainak
 kialakítása
 identitás tudatuk alakítása a néphagyomány eszközeivel, melynek fontosságát a
 szülőkben is tudatosítjuk
 a környezet megismerése során matematikai tapasztalatokkal gazdagítjuk eligazodási,
tájékozódási és ítélőképességeiket, elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában
 fejlesztjük gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket
 a gyermekek verbális fejlesztése a spontán és irányított beszélgetésekkel a környezet
megismerésének tevékenységeiben
 a környezettudatos magatartásforma megalapozása, illetve természetes igény kialakítása a
gyermekekben a környezettudatos életmódra.
A fejlesztés tartalma
Szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtésével nyújtunk érzelmi biztonságot az óvodába
érkező gyerekeknek. Folyamatosan térképezzük fel a családból hozott természeti és emberi, tárgyi
tapasztalatokat, biztonságérzetük, tájékozódási képességük fejlesztése érdekében megismertetjük
őket az óvoda helységeivel. Segítjük őket a szűkebb környezetben való eligazodásban. Az
ismerkedés lehetőségeit fokozatosan és folyamatosan tágítjuk, s a későbbiekben sort kerítünk a
tágabb környezet felfedezésére is /óvoda utcája, piac, orvosi rendelő, Posta, stb./.
A biztonságos életvitel és környezetkultúra gyakorlására adunk lehetőséget az egyes
korcsoportokban a különböző témaköröket folyamatosan bővítve. A gyermeki kíváncsiság, a
bennük felmerülő problémák megvitatása, ismeretek nyújtása teret kap óvodánkban. Evvel
megalapozzuk rácsodálkozásukat a változásokra, a szépre, az érdekesre.
A tapasztalatok megfogalmazása, a felmerülő kérdések segítik a beszédértés és kérdéskultúra
fejlődését, a gyermekek aktív és passzív szókincsének mennyiségi és minőségi gyarapítását.
Alakítjuk viselkedéskultúrájukat pl. séták, múzeumlátogatások, közlekedésben való részvétel során.
Lehetőséget teremtünk problémahelyzetekre, késztetjük őket a gondolkodási műveletek
alkalmazására /azonosságok – különbözőségek, analízis, szintézis, általánosítás/, matematikai
tapasztalatok, fogalmak megjelenítésére, az ok – okozati összefüggések megláttatására. Szem előtt
tartjuk, hogy az összes óvodai tevékenységforma magában hordozza a matematikai
tapasztalatszerzés formáit. Legfőképpen a játék kínál nagy eszköztárat ebben a folyamatban.
Tudatos felhasználással a különböző formák /gömbölyű, szögletes, egyenes/ kiválogatása, illetve a
tulajdonság észrevétele minden gyermek számára könnyű feladat. A párosítás lehetőségét, a több,
kevesebb, ugyanannyi fogalmak megértését szolgálják a babakonyha edényei, memória játékok is.
A téri viszonyok, magas, alacsony, ugyanolyan magas relációjának gyakorlását az építőkockák
biztosítják.
Az eszközök használatánál figyelembe vesszük az újszerűséget, manipulálhatóságot,
kombinálhatóságot, komplexitást, egyes problémaszituációkban betöltött szerepüket.
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Ennek tudatában kihasználjuk a természet, az eszközök és a tevékenységekben rejlő lehetőségeket
a gyermekek matematikai képességeinek fejlesztésére. Mindezekkel fejlesztjük a gyermekekben a
formai tulajdonságok felismerését, az összehasonlítást, osztályozást, rendezést, a
figyelemmegosztás és emlékezet, illetve a szimmetria felfedezését, érzékeltetését. Módot adunk a
tő és sorszámnevekkel kapcsolatos tapasztalatszerzésre, a számfogalom kialakulására.
Figyelembe vesszük, hogy a mozgás, a játékokkal, az eszközökkel való cselekedtetés kiemelkedő
szerepet játszik a matematikai tapasztalatok szerzésében. Ezzel alakítjuk ítélőképességüket,
fejlesztjük téri, sík, mennyiségi és számossággal kapcsolatos szemléletüket a csoportszobában és a
szabadban egyaránt. Megfigyeltetjük a gyerekekkel az élő és élettelen természet változásait, ezek
összefüggéseit, különbségeit, az ember hatását a környezetre.
Szem előtt tartjuk, hogy a gyermeket körülvevő felnőtteknek fontos szerepük van a természet
megismertetésében és megszerettetésében, erre a szülők figyelmét is felhívjuk.
Ha a felnőtt fogékony a szép iránt, a természet apró rezdüléseire érzékenyen képes reagálni, akkor
érzelmein keresztül a gyermek is aktív részesévé válhat a természet csodáinak felfedezésében. A
környezetvédelmi szemlélet kialakítása érdekében a családokkal együttműködve ismertetjük meg
a természet értékeit, annak megőrzésének, óvásának módjait. A hagyományok ápolásával, a múlt
értékeinek a gyermekek számára érthetővé tételével erősítjük érzelmi életüket. Az állatok, a Víz, a
Föld és a Madarak fák napjáról a természettel való harmónia és tisztelet erősítése érdekében
emlékezünk meg. Fontosnak tarjuk a négy évszak hangulati elemeinek átélését az irodalom, a zene
és a vizualitás eszközeivel is / élménypedagógia/. Így jutnak vizuális és akusztikai ingerekhez
kölcsönhatásban a beszélő környezettel.
A komplexitásban alapozzuk meg a pozitív viselkedési formákat, érzelmi viszonyokat, erkölcsi
normákat. A tanulási zavarok megelőzése érdekében fejlesztjük tájékozódási és kifejezőképességüket,
szókincsüket. Óvodánkban az anyanyelvi fejlesztés komplex folyamat, ami az óvodai élet egészében
jelen van. A nem megfelelő énképpel és önkontrollal rendelkező gyermekeket sok tapasztalathoz
juttatjuk, ezzel a megerősítéssel ösztönözzük őket a számukra nehéznek tűnő tevékenység elvégzésére.
Az ingerszegény környezetből érkező, rászoruló gyermekek számára az egyéni és differenciált
bánásmód alkalmazásával tesszük lehetővé a fejlődést. A szélesebb érdeklődési körrel, fejlettebb
gondolkodással bíró gyermekek számára lehetőséget adunk a spontán felmerülő kérdések
kielégítésére.
Fontosnak tartjuk:
Az óvodai környezeti nevelés a gyermek és a természet kapcsolatát helyezi a tevékenység
középpontjába. A környezeti nevelés maga az élet, melyben az óvónő és a család feladata a
megalapozni a gyermekekben a környezettudatos magatartást, felébreszteni a kulturált, rendezett,
tiszta környezet iránti igényt. A gyerek érezzék természetesnek a környezet védelmét, érjük le, hogy a
természet iránti érdeklődésük megnyilvánuljon a nap minden tevékenységében. A szülőknek ötleteket,
tanácsokat adunk a különböző témákkal kapcsolatos könyvek, játékok vásárlására a gyerekek
érdeklődési körének megfelelően. Naponta tájékoztatást kapnak az óvodában történő környezet
megismeréséhez kapcsolódó tevékenységekről.
Szervezési forma
Igényüknek, érdeklődésüknek, egyéni képességüknek megfelelően tervezzük és szervezzük
mindennapi életüket. Elvünk, hogy lehetőség szerint minél több tevékenységet szervezzünk a
szabadban, így komplexebb érzékszervi megtapasztalásra adunk lehetőséget / megismerő funkciók
fejlesztése/.
A megfigyeléseket, kísérleteket mikro csoportokban végezzük, az ismereteket beszélgető körökben
összegezzük. Tágabb környezet megismerését szolgálják az egész napos kirándulások. Ezzel is
alakítjuk pozitív viszonyukat az épített és az élő környezethez.
Sikeres fejlesztésünk várható eredménye az óvodáskor végére
● el tudják mondani személyi adataikat / lakcím. név, szülők, foglalkozásuk, testvérek neve,
életkoruk/
● megnevezik saját testrészeiket, érzékszerveiket
● ismerik néhány környezetükben lévő épület funkcióját / zöldséges, posta, rendelő/
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● megnevezik a közlekedés eszközeit, néhány alapvető szabályát / közlekedési jelzőlámpa
színeinek jelentése, gyalogátkelőhely jele/
● tudják az évszakok nevét, jellemzőit, napok nevét, sorrendjét, napszakokat
● felismerik az évszakok jellegzetességeit, az emberek tevékenysége és az időjárás közötti
összefüggéseket
● csoportosítani tudják az élőlényeket / ember, állat, növény/
● részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben / téli madárvédelem, az
élőlények óvása/
● felismerik a színeket
● összehasonlítanak mennyiségeket / több, kevesebb, magasabb, alacsonyabb,
szélesebb, keskenyebb/
● biztosan számolnak a hatos, és tájékozottak a tízes számkörben
● helyesen használják a névutókat,a ragokat, ill. a változatos mondatfajtákat
● válogatnak alakzatokat, tárgyakat, élőlényeket a megadott és általuk kitalált szempontok
alapján
● másolnak alakzatokat síkban és térben
● válogatnak síkbeli alakzatokat tulajdonságaik szerint / kör, négyzet, háromszög/
● megismerik a világ dolgait a maga természetes egységében.
 képesek a matematikai tapasztalatok kifejezésére
 elsajátítják, nap mint nap gyakorolják a társadalom által megkívánt viselkedési normákat
 környezettudatos magatartást tanúsítanak (szelektív hulladékgyűjtés, víz takarékosság,
komposztálás, újrahasznosítás) a mindennapos tevékenységeik során.
5.A múlt értékeinek átörökítése
„ Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét
éltető hagyományokat megismerje, ezekből pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal
hiteles, követendő mintákat kapjon. A néphagyományőrző tevékenységünkön keresztül
a gyermek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmakban visszatérő
élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik.”
/ Néphagyományőrző Óvodai Program O.K./
Célunk:
● a néphagyomány értékeinek beépítésével a gyermeki személyiség kiteljesítése az
életkori és óvodai sajátosságok, valamint a gyermekek igényeinek figyelembevételével
● a gyermek és a családok szemléletmódjának alakításával, a környezet hiteles jelzéseivel,
ünnepnapokon tanúsított magatartásunkkal, az ünnepelni tudás képességének
megalapozása.
● a szülőföld, a hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra értékeinek
megismerését közvetítő tapasztalat szerzési lehetőségek tervszerű biztosítása
Feladatunk:
● a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő népi tartalmú tevékenységformák,
élmények, eszközök biztosításával az indentitás tudat erősítése
● a családdal együttműködve a népi kultúra tárgyi szimbólumainak megteremtése,
szellemi, népi értékeinek gyűjtése, feldolgozása
A fejlesztés tartalma
A népi kultúra ápolása, átörökítése szintén fontos feladat számunkra. Ezáltal nemzeti kultúránk
értékeit adhatjuk át gyermekeink számára.
Óvodánkban a beiratkozást megelőző nyitott napon és az azt követő rendezvényeiken
megismertetjük az érdeklődő családokat néphagyományőrző tevékenységeink céljaival,
sajátosságaival.
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Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába lépő gyermekek, felnőttek ezt a szemléletet a környezet
külsőségeiből is érezzék. Csak azon elemek kerülnek be óvodánk életébe, amelyek igazodnak az
óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz.
Ennek érdekében megteremtjük az óvodába érkező gyermekek számára a tárgyi feltételeket, a
hangulatos, népi jellegű eszközökkel díszített csoportszobát. A szülők folyamatos tájékoztatást kapnak
az éppen aktuális ünnepkör szokásairól a folyosón elhelyezett néphagyományos táblán. Kialakult
hagyományaink a régi jeles napokhoz igazodnak. Ezekre való készülődéseink mindig egy hosszabb
időszakot ölelnek át, melyek alatt a készülődés, együttjátszás, közös tevékenykedés, összetartozás
örömét élhetjük át.
A néphagyományőrzés tevékenységét beillesztjük a természet szeretetére és megóvására való
nevelésbe, ezáltal jó irányba tereljük a gyermekek intellektuális érzelmeit (aktivitást, rácsodálkozást,
felfedezést, sikert és kíváncsiságot). A népi hagyományok gazdagságából a gyermekek életkori és
lakókörnyezetük sajátosságainak figyelembevételével válogatunk.
A népszokásőrző tevékenységek közül azokat részesítjük előnyben, melyek a szülőföldhöz,
természethez és a természetes anyagokhoz való kötődést segítik elő. A kiválasztásnál fontosnak tartjuk
azt is, hogy a gyermekek számára örömteli élményeket adjanak és cselekvésre késztessék őket (pl.:
kézműves foglalkozások, agyagozás, szövés, terménybábok készítése, batikolás, stb.). Helyi
sajátosságaink szűkössége miatt csak olyan népi elemeket építünk be, amelyek már eddig is jelen
voltak az óvodai nevelésünkben, csak tartalmilag megújulnak, vagy bővülnek (pl. jeles napok, kis
mesterségek, népi játékok, stb.) A mindennapi játék tartalmát a néphagyomány ápolás
tevékenységeivel, eszközeivel gazdagítjuk, mert így a gyermekek ismeretei bővülnek, érzelmi életük,
személyiségük fejlődik.
A népi irodalmi alkotások – népmesék, mondókák, névcsúfolók, találós kérdések, népi
rigmusok, közmondások bemutatása alkalmával erősítjük a gyermekekben az utánzás, a spontán
tanulás lehetőségeit, hatunk értelmi fejlődésükre, gazdagítjuk nyelvi kifejezőeszközeiket,
gondolatvilágukat.
Művészeti ismeretekkel bővítjük a gyermekek látókörét, felkeltjük érdeklődésüket, változtatjuk
szemléletmódjukat, formáljuk esztétikai érzéküket. Az énekes játékokkal, mondókákkal, népdalokkal,
népi gyermektáncokkal elősegítjük jellembeli tulajdonságaikat: közösségi érzéseiket, az egészséges
szereplési vágyukat, viselkedés kultúrájukat a hagyományaink tiszteletét. A népi gyermekjáték a
fővárosi gyermekek életébe becsempészi a népismeretet, népszokásokat, tapasztalatokat nyújt, melyek
alapján saját környezetükben spontán módon terjesztik tovább.
A népmesék és népdalok varázslatos világával hatunk a gyermekek érzelmeire, esztétikai befogadó
képességeikre mellyel könnyebbé tesszük számukra a megismerést.
A tárgykészítő népi játékokkal (nemezelés, fonás, szövés, mézeskalácssütés, agyagozás,
csuhéjjzás) megismertetjük a régi gyermekjáték – készítő és népi kismesterségeket őrző technikákat.
Ezáltal fejlesztjük kézügyességüket, vizuális alkotókészségüket és önkifejezésüket. A népi
kismesterségek gyakoroltatásával, a természetes anyagokkal való tevékenykedtetéssel sajátos élményt,
érzelmi többletet biztosítunk a gyerekeknek.
Találós kérdésekkel, népi jóslásokkal, jeles napokkal, népszokások beiktatásával gazdagítjuk a
gyermekek passzív és aktív szókincsét, fejlesztjük szöveg értését. Az évszakok változásaiból adódó
tapasztalatszerzéssel, a jeles napok névnapokhoz kapcsolódó természeti jelenségek megfigyeltetésével
bővítjük ismereteiket.
A változatos tevékenységek során megtapasztaltatjuk velük munkájuk eredményét, környezetre való
hatását (pl. madáretető készítése). Mindezzel segíteni kívánjuk a gyermekek természethez való
kötődését, az élőlények megszerettetését, védelmét.
Gyermekeiken keresztül motiváljuk a szülőket a kismesterségek gyakorlásához szükséges
anyagok, népi jellegű tárgyak gyűjtésére.
Környezetalakító munkánkkal hozzásegítjük a gyerekeket és a családokat az érzelmi kötődés
kialakulásához, a hagyomány tiszteletéhez. A tárgyi értékeken kívül hangsúlyt fektetünk a népi
gyermekjátékok, mondókák, mesék, énekek, gyűjtésére, feljegyzésére, megőrzésére. Kiállítások,
múzeumok látogatásával észrevetetjük a gyerekekkel a népi használati tárgyak szépségét, művészeti
jellegét.
Hagyományőrző tevékenységünk az ünnepeken csúcsosodik ki. Így átéreztetjük az ünnepnapok
másságát, az összetartozás élményét, mindezzel megalapozva az „ünnepelni tudás” képességét.
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E szemlélettel teremtjük meg az óvoda és a családok együttműködésének sajátos formáit.
Célunk az, hogy a gyermekek az ünnepeket felszabadult, vidám, kellemes, örömteli élményként éljék
meg.
Óvodánkban az alábbi jeles napokat ünnepeljük
Őszi ünnepkör – Október
Megfigyeljük az állatok viselkedését, a természet változásait. Gyűjtjük a természet kincseit és
felhasználásukkal apró játékokat, ajándékokat készítünk Sós, édes süteményeket, lekvárt,
savanyúságot, perecet, mustot, pogácsát, mézes kalács szívet készítünk melyet a Mihály napi vásár
látogatóinak árulunk.
E napon népi gyermekjátékokkal, népzenével, egyszerű néptánccal fokozzuk a mustcsorgatós, vidám
hangulatot..
Az ősz gyümölcseit válogatjuk, ismerkedünk velük. Ha módunk nyílik rá, valódi szüreten is részt
veszünk.
November 25. Katalin napKatalin ág hajtatása
Advent: November 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)
András nap előtti feladatok:
- adventi koszorúk készítése, elhelyezése a csoportokba
- adventi naptár készítése minden csoportban a gyerekekkel
Mikulás
( december 06.)
- Minden csoportban külön megemlékezés /apró ajándékok a gyerekeknek/
- Az óvónők kis műsorral kedveskednek a gyerekeknek.
Luca nap
( december 13.)
- búza ültetés
- Luca –pogácsa sütése / szerencsepénzt teszünk a pogácsába, aki megtalálja az lesz következő
évben a „szerencsefia – lánya”/
- Luca – babakészítés / fehér báb/
- a
nagycsoportosok
„kotyolása”
után
gyümölcsöt
kapnak
ajándékba
a
szerencsekívánságokért, az óvoda többi csoportja fokhagymát kap, hogy a betegség elkerülje
őket a jövőben
Karácsonyi előkészületek:
(december 20-21-22/
- mézes kalácsot sütünk a nagymamákkal
- fenyőfadíszeket fabrikálunk, verseket, dalokat tanulunk
- a nagycsoportosok karácsonyi műsorral készülnek, melyet az óvodai karácsony napján adnak
elő pajtásaiknak az intézmény dolgozóinak, este pedig családtagjaiknak.
Gergely nap
Március 12.
A most első osztályos gyerekek és a jelenlegi nagycsoportos gyerekek találkozója, és iskolai
élménybeszámolója.
Farsang (vízkereszttől- hamvazó szerdáig) - TélbúcsúztatóÁlarcok készítésével, díszítésével hangolódunk rá.
Táncos, bohókás mozdulatokat, verseket, énekeket tanulunk.
A z egész óvodát a hangulatnak megfelelően, vidám színekbe öltöztetjük.
Az óvodai farsang napján ünnepi játékokkal, mókás vetélkedőkkel fokozzuk a jó kedvet.
Délután a szülőket bekapcsolva folytatódik az óvodai vigasság.
Húsvét (az első nap- éj egyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)
- határkerülés, kiszézés, zöldág járás, tojásjátékok, komatál hordás, locsolkodás-
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Ezt az időszakot villőzéssel, tavasztündér készítésével kezdjük, mellyel elűzzük a telet, a
betegségeket.
Ilyenkor nagy sétákat teszünk az óvoda környékén, keressük a tavasz első jegyeit, zöldág
járást tartunk, a lányok különböző technikákkal tojást festenek. A fiúk ekkor minden kislányt
és felnőttet meglocsolnak. A húsvét utáni héten komatálba finomságok kerülnek, melyet a
csoportok átadnak egymásnak.
Május 01.
A lányok számára színes szalagokkal díszített májusfát ajándékozunk.
Kint az udvaron az óvoda apraja- nagyja közreműködésével nagyban is elkészítjük, melyet
egy védett helyen földbe ásunk és tavaszi dalokat énekelve körültáncolunk.
Pünkösd (Húsvét után 50. napon)
Szivárvány Nap
- Elmeséljük az ünneppel kapcsolatos népszokásokat. A leendő kiscsoportosok és szüleik
meghívása, a nagy-középső csoport pünkösdi műsora, és ezt követően az óvoda szivárvány napi
ünnepsége (lásd az óvoda hagyományos ünnepei című fejezetben)
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VII. Az óvoda hagyományos ünnepei, megemlékezései
„... hát mit fogunk megtudni magunkról, amíg nem tudunk, nem
tudunk, nem tudunk ünnepelni ?!”
/Szilágyi Domokos: Az ünnep/
Az ünnepek, hagyományok jelentős események óvodánk életében, a közösségi élet tartalmas
részei.
A közös élmény erősíti az összetartozás érzését. A hagyományok közel hozzák a tágabb és szűkebb
környezet eseményeit a gyerekekhez. Az ünnepek kiemelkednek óvodánk mindennapjaiból, a vidám
hangulatú, felszabadult együttlétek szebbé teszik életünket.
Az előkészületekben gyermekeink életkoruknak megfelelően, tevékenyen vesznek részt, melybe
bevonjuk a családokat is. Megalapozzuk az ünnepekhez való pozitív viszonyukat, az örömteli közös
készülődés, boldog várakozás és ünneplés közben szerzett pozitív tapasztalat és élmény nyújtásával.
Óvodai ünnepeink a természet körforgásához, társadalmi és néphagyományokhoz kapcsolódnak.
Ezeket kiegészítjük a természet nevezetes napjairól való megemlékezéssel / Állatok napja/ Víz napja,
Föld napja, Madarak és fák napja.
Az évről-évre visszatérő ünnepek biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek gyermekeink
életében, így életkoruknak megfelelően fokozatosan bővülő tartalommal töltjük meg ezeket.
Születésnapok
Óvodánkban kialakult hagyomány a gyerekek születésnapjának megünneplése.
A közösségformálást, én tudat alakulását segítjük elő a szülőkkel együtt elfogadott köszöntési móddal,
vidám ünnepléssel, mely várva várt esemény minden gyermek számára / torta, gyertyagyújtás,
ajándékozás/
Anyák napja
Az anya, nagymama / szülők, nagyszülők/ szeretetének elmélyítése érdekében megemlékezünk erről a
napról ajándék készítéssel, verssel, énekkel/.
Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja / péntekje/. Élményt nyújtó programokkal, ajándékokkal éreztetjük a
gyerekekkel, hogy fontosak számunkra, szeretjük őket.
Nagyok búcsúja / május utolsó vagy június első péntekje/
Ezzel a közös, utolsó, családdal együtt töltött délutánnal elbúcsúzunk az ősszel iskolába induló
nagyoktól. Ezt a napot emlékezetessé tesszük számukra, közös uzsonnával, játékkal, vidám
beszélgetéssel, hogy mindig szívesen gondoljanak az együtt töltött évekre, és szeretettel várjuk őket
vissza, látogatóba.
Állatok / X.4./, Víz/ III.22./, Föld / IV.22./ , Madarak és Fák napja / V.10./
A természet szeretete, környezetünk: az állatok, madarak és fák, Földünk, vizeink védelme érdekében
emlékezünk meg ezekről az ünnepekről. Alakítjuk viselkedésmódjukat, a természethez való pozitív
viszonyulásukat / otthonról hozott képek, könyvek gyűjtése/.
Nemzeti ünnepeink: október 23. , március 15.
Óvodánkban a megemlékezés kategóriájába tartoznak. A megemlékezések csoportonként történnek,
ahol a külsőségek dominálnak. Az óvodás gyerekek életkori sajátosságait szem előtt tartjuk, ezért
fontos megéreztetni e nap másságát a külsőségekkel, az ünnepi hangulat megteremtésével.
A közös séta, a zászlók lengetése, az ünneplő ruha, a kokárda, az ünnep hangulata által közvetített
mélyebb tartalom megérinti a gyermeket. Nem az ünnep konkrét jelentése a lényeges, hanem az
üzenet, hogy idősebb korukban megértsék ezeknek az ünnepeknek a jelentőségét.
Föld napja: április 22.
Közös tevékenykedés az udvaron a gyermekcsoportokkal és az óvoda iránt érdeklődő szülőkkel és
gyerekeikkel.
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-

virágültetés
a környezet szépítése
bemutatkozás az új szülőknek
közös játék

Szivárvány nap:
A pünkösdölő szerves része. A délelőtt folyamán kerül sor a „Szivárvány” díjra, valamint az éves
óvodai külön díjra, melyet egy-egy óvónő kap titkos szavazás alapján,
Átadásra kerül még: „Akikre büszkék vagyunk” /gyermek/, „Akikre számíthatunk” /szülő,
nagyszülő/díj és dadus/díj.
VIII. Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megőrzésével, a különbségekhez való
alkalmazkodással - a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
„Az integrációval az egyéneket be akarják olvasztani
az iskola meglévő struktúráiba, míg az inklúziónál
újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit
és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását
biztosítani
tudják.”
Inkluzív, befogadó nevelés megvalósítása
Az inkluzív nevelés célja
 Az egyenlő hozzáférés biztosítása a különböző életkorú és kiemelt figyelmet igénylő - hátrányos-.
halmozottan hátrányos helyzetű, migráns és SNI-s gyermekek számára a pedagógiai munka
folyamatában
 Differenciált bánásmód érvényesítése, szükséges támogatás biztosítása, prevenció
 A multikulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása
 A hazájukat elhagyni készülő családok (migráns) gyermekeinek társadalmi integrálása
Feladatai
 A befogadó környezet megteremtésével az előítéletek kialakulásának megelőzése
 A különbözőségek tiszteletére, elfogadására, azok sajátos megismerésére, kezelésére nevelés a
nemzetiséghez tartozó gyermekek esetében is, a gyermeki személyiség alakításával
 Óvodai nevelésben biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését
 A differenciált bánásmód biztosításával, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével az egyéni
képességek fejlesztése
A fejlesztés tartalma
Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inkluzív, a játék elsődlegességét,
az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá,
együttműködővé, segítőkésszé válik. A játék a fejlődés és a fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban.
Fontosnak tartjuk a felzárkóztatást, a különleges képességekkel bíró gyermekek fejlesztését. Minden
gyermek számára biztosítjuk a differenciált bánásmódot a mindennapi tevékenységek során.
A törvényekből adódóan az inkluzív nevelés célja a kiemelt figyelmet igénylő, HH-s, HHH-s, a
hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekei és SNI-s gyermekek óvodai nevelésben való
részvételénél figyelembe venni sajátos helyzetüket. Az adott célok és feladatok meghatározásánál a
számukra fontos egyéni, differenciált bánásmód biztosítása, a nyelvi felzárkóztatás. valamint a saját
kultúra tiszteletben tartása, az önazonosság megőrzése fontos feladatunk.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekeknél óvodánk feladata, hogy a kialakult állapot ellenére a
gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését segítsük, továbbfejlesztésének lehetőségeit
kidolgozzuk. A társakban a sajnálatot, a nem elfogadást átfordítsuk az okos segítségadás, a megértés,
tolerancia alkalmazására.
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Fontosnak tartjuk a szakemberekkel való együttműködést és a gyermek szüleivel való, bizalmon
alapuló együttnevelés megteremtését.
A gyermekek hátrányos helyzete hátráltathatja az egyes képességek és az egész személyiség
fejlődését, ezért azokat a gyermekeket, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai,
pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos nevelési-oktatási
szükségleteik vannak, biztosítanunk kell a speciális nevelési-oktatási szükségletekhez,
sajátosságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot.
Ennek érdekében feladatunk a hátrányos helyzetből adódó veszélyeztetetté válás kialakulásának
megelőzése.
Fejlesztő munkánk a gyermeki fejlődés támogatására, a tehetség gondozására, az érdeklődés
elmélyítésére, a lemaradások megrekedése és a tanulási zavarok megelőzésére, a szocializációs
problémák megoldására, az egyéni bánásmód és a differenciálás keretében tervezett feladataira épül.
A személyiségfejlődés nyomon követése a gyermekre, csoportra aktuálisan jellemző fejlettségi szint
megismerésére irányul.
Nem adunk teret a gyermek és hozzátartozói hátrányos megkülönböztetésének, nemük,
bőrszínük, nemzeti, etnikai, vallási hovatartozásuk miatt.
Az ember egyedi és szociális lény. Személyisége és képességei kibontakoztatásában a személyi és
tárgyi környezete meghatározó. Ezért a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi – lelki
szükségleteit kielégítjük, fejlődésüket pozitívan befolyásoljuk, tiszteljük, elfogadjuk, szeretjük és
megbecsüljük.
Figyelünk a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket akadályozó körülményekre. A negatív
személyiségjegyek kialakulását humánus módszerekkel mérsékeljük.
Alapvető erkölcsi ismeretekhez juttatjuk őket, példaadással, egyéni és közös eset - vagy kitalált
szituációk megbeszélésével. Az erkölcsi normák kialakításához és fejlesztéséhez a szerepjáték és a báb
eszközeit is felhasználjuk. Az általános konfliktushelyzetben élő gyermekeknél (romló anyagi
feltételek, családtagok egymáshoz való viszonya) a prevenció alkalmazása mindennél fontosabb, azért
hogy a nehezen nevelhetők, a hátrányos helyzetben levők, ne váljanak veszélyeztetettekké.
Intézményünket az elmúlt időszakban csak hazájukat önként elhagyó (főként az egyik szülő) családból
származó gyermekek vették igénybe. E gyermekek esetében biztosítjuk az önazonosság megőrzését,
ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét azzal,
hogy:
- figyelembe vesszük, mely országban született, volt-e lehetősége a magyar nyelv elsajátítására, s
ebből kiindulva kezdjük meg a fejlesztést. Fontosnak tartjuk ezeknél a gyermekeknél a magyar nyelv
alapvető elsajátítását, nyelvi játékokkal, versekkel, mesékkel, mondókákkal a szófordulatok
megismertetését, a társakkal való kommunikáció segítését, szókincsük kialakítását és folyamatos
bővítését, beszédértésük alakítását.
- Lehetőséget teremtünk számukra a saját anyanyelv, az étkezési szokások (pl.: disznóhús fogyasztás
mellőzése), hagyományaik megismertetésére nyílt napok, nagymamás sütések, ünnepek alkalmával.
- A vers-mese, zenei anyag kiválasztásánál megismertetünk a gyermekekkel olyan műveket is,
amelyek ezeknek a gyermekeknek származási helyéről valók.
- A társakkal elfogadtatjuk a különbözőséget
Fontosnak tartjuk az intézmény valamennyi munkatársának együttműködését, összehangolt
munkáját az inkluzív nevelés kialakítása, a befogadó szellemű óvoda megvalósítása érdekében. Az
óvodapedagógus a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelése
során hosszú távú terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan megvalósítja. E közben figyelembe veszi
az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat.
A családdal szorosan együttműködve, igényeiket figyelembe véve, az indirekt közvetítés mellett
alkalmazzuk a szemléletformálás direktebb módszereit (előadás, szülői fórum, cikkek, könyvek
ajánlása, faliújságon megjelenítése, szülői értekezleten megvitatása) is.
A gyermeki személyiséget övező bizalom alakításánál figyelembe vesszük a különbözőségek
elfogadását, a gyermek fejlődésébe vetett bizalmon keresztül a nevelői optimizmus megvalósítását,
valamint a diszkrimináció tilalmának érvényesítését a gyermekek felé irányított komoly figyelem
segítségével.
Gondot fordítunk a csak metakommunikatív jelzésekből eredő gyermeki segélykérésekre.
Sikeres volt fejlesztő munkánk:
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ha ezek a gyermekek is alkalmassá válnak az iskolai környezetbe való beilleszkedésre
ha elsajátították a magyar nyelv alapvető szabályait, kialakult beszédértésük, ki tudják fejezni
gondolataikat, kéréseiket
- ha a hátrányos helyzet nem válik veszélyeztetetté.
.A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek - iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény
elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
-

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációja
A 2011.évi. CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény 4.§ 25. pontja értelmében különleges
bánásmódot igénylő gyermek az, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral( súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, a társadalmi kirekesztés csökkentése kiemelt feladata
lett az utóbbi évek oktatáspolitikájának.
Az Európai Uniós állásfoglalások, direktívák fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű
integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete speciális problémái miatt semmilyen csoport vagy
egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan megkülönböztetve, valamilyen módon kirekesztve. Így
napjainkban, a pedagógia egyik kihívása az integráció sikeres megvalósítása lett.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek típusai:
 Tanulási nehézségekkel küzdők (lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt lemaradó, családi,
szociális, nyelvi hátrányok)
 Tanulási zavarral küzdők (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, súlyosabb beszédhiba)
 Magatartászavarok miatt problémás gyermekek – visszahúzódó: regresszív és depresszív
viselkedésű gyermekek (félénk, csendes, visszahúzódó)
Ellenséges: - agresszív, inkonzekvens viselkedésűek (engedetlen, kötekedő, támadó, hiperaktív)
 Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek – intellektuális - , művészi - , pszichomotoros -,
szociális tehetség.
Az integráció fogalma
Az integráció a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nem fogyatékos gyermekek közé való
beilleszkedését jelenti.
A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös játékon, a közös
tanuláson, a kölcsönös kommunikáción van. A fogadó és a beilleszkedő fél számára alkalmazkodást
tesz szükségessé, s egyaránt jelent adást és kapást. Az integráció gyakorlata teljes mértékben a sérülés
fokától és fajtájától függ.
Az integráció jogi szabályozása
A témával kapcsolatos törvények: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló (1998. évi XXVI. Törvény) továbbá a közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. Törvény),
valamint a 2/2005. (III.1.) OM rendelet, 2011.évi. CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény 4.§ 25.
pontja.
Ezekből a törvényekből egyértelműen kiderül, hogy a fogyatékos személynek alapvető és
alkotmányban biztosított joga van az oktatás-neveléshez.
A közoktatási törvény kimondja, hogy az óvodai nevelésben a többi gyermekkel együtt vesz részt a
fogyatékos személy, amennyiben ez fejlődése, képességei kibontakoztatása szempontjából előnyös.
Mindez szükségessé tette feladatainak bővítését alapító okiratunk módosítását. Az általános óvodai
nevelés mellett, feladatunkká vált a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése:
- autista, a megismerő funkciók,vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, és
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált óvodai nevelése is.
Elfogadó környezet biztosítása
♦ az életkorilag részben osztott összetételű csoportjainkban a lehető legkevesebb
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megmérettetésnek, különbözőségből adódó kudarc élménynek legyen kitéve az SNI-s gyermek
♦ a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot, és
szüleiket is megfelelő mértékben, nem túl hangsúlyozva a különbözőségét
♦ az integráló pedagógus legyen képes a gyermek legfőbb érdeklődési területét feltárni, és
ennek tudatában a többsíkú motiválásra
♦ az óvónőnek rendelkeznie kell magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel
(elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges
kompetenciákkal
 egyéni fejlesztési terv segítségével, individuális módszereket, technikákat
alkalmaz gyógypedagógus, logopédus útmutatásával
♦ a gyógypedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat nevelőmunkájába beépíti,eljárásait
az adott szükséglethez tudja igazítani, egy-egy problémahelyzethez megoldásokat,
alternatívákat keres
♦ képes folyamatosan és feltétel nélkül erősíteni az SNI-s gyermek önértékelését, énképét
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek
A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli módozatokat
magába foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést mutatnak.
A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, hiperkinetikus vagy
kóros aktivitás zavar és/vagy figyelem zavar, az iskolai teljesítmény eléréséhez szükséges pszichikus
funkciók kialakulatlansága, fejletlensége, vagy mindezek halmozódása áll. Nem határozhatók meg
egységes jellemző jegyek sem. Az egyes állapotok, tünetek a funkció gyengeségtől a személyiség
komplex zavaráig, a teljes funkcióképtelenségig terjedhetnek.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének célja:
Az alapvető és a HOP-ban megfogalmazott nevelési célkitűzés szerint:
- sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés
biztosítása, elősegítése
- az egyéni hiányosságok feltérképezése után, hozzáértő pedagógiával, egészséges, harmonikus
személyiség kialakítása
- az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése
- szakember bevonásával, útmutatásainak megfelelő egyéni fejlesztés biztosítása, segítés
A magatartás és viselkedés zavaros gyermekek fejlesztésének feladatrendszere:
- az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési üteméhez való igazítása
- a kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a kevéssé sérült funkciók differenciáltabb
működésének tudatos fejlesztésével
- nagy mennyiségű, változatos ingerek ( taktilis, mozgásos, látási, hallási ) biztosítása a tapasztalati és
ismeretkör bővítése érdekében
- az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása, tervezése és végrehajtása
- cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembe vétele
- kellő idő, alkalom, vagyis a munkához való többletidő biztosítása
- a nagymozgások fejlesztésén keresztül a finommozgások kialakítása, erősítése
- szociális készségek fejlesztése
- az önkiszolgálás, önellátási képesség fejlesztése
- kognitív funkciók fejlesztése
- befogadóképesség fejlesztése ( zenei, vizuális, irodalmi )
- önkifejezési képesség fejlesztése ( zenei, vizuális és előadói )
- speciális képességek, tehetség fejlesztése
- adekvát játékhasználat elősegítése
- ugyanazon funkciók változatos módon való gyakoroltatása
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- tudatos önállóságra nevelés
- egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód
- az eltérő terhelhetőség figyelembe vétele
- a fejlesztés folyamata a szakemberek csoportmunkájával, a gyermekre vonatkozó tapasztalatok
folyamatos megbeszélésével
- a szülők partnerként kezelése, a családi szokások beépítése a gyermek fejlesztésébe
- egyéni fejlesztési terv kidolgozása a gyógypedagógus, pszichológus vagy logopédus segítségével,
egyedi, a gyermekhez, családhoz, csoporthoz, közössége.
Tárgyi feltételek
A HOP-ban meghatározottakon túl a nevelés speciális feltétele egy olyan helyiség biztosítása,
kialakítása, ahol a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel problémájukkal megfelelően,
ingerszegény környezetben foglalkozhat a logopédus, utazó gyógypedagógus, gyógypedagógiai
asszisztens.
Eszközigény:
♦ megfelelő méretű tükör a logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozások elengedhetetlen kelléke
♦ játéktár: már meglévő játékaink alkalmasak a különleges bánásmódot igénylő gyermek fogadására,
bár esetlegesen adaptálni, módosítani kell őket a mai gyermek egyéni szükségleteihez igazítva
- a jövőben azonban mennyiségileg és minőségileg is bővítenünk kell, hogy a
jelenlegi nevelési programunkat is hiánytalanul meg tudjuk valósítani
- fontos olyan speciális fejlesztőjátékok beszerzése, amelyek a folyamatosan
elhasználódottakat helyettesítik és teljesen új tanulási, tapasztalási lehetőségeket biztosítanak a
gyermekek számára a mindennapi játéktevékenységekben.
♦ Szakmai eszközök: - a szakmai eszközök és a könyvtár bővítése szintén nagy feladat
Folyamatosan és célirányosan törekszünk arra, hogy a fejlesztő programunkhoz szükséges
szakmai segédanyagokat beszerezzük.
♦ Az elkövetkezőkben az anyanyelvi méréseket, fejlesztéseket segítő eszközök beszerzése és
folyamatos bővítése szükséges.
 A mozgásfejlesztéshez rendelkezésre álló eszközök beszerzését már nagymértékben
megvalósítottuk, elhasználódás esetén a pótlásukról gondoskodást helyezzük előtérbe.
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái:
A kapcsolattartás formái: a HOP - ban is meghatározottakon is túl
Szülő, család:
A szülő szerepe alapvető, elsődleges és egyben nélkülözhetetlen eleme az integrációs folyamatnak
hiszen „napi informátorként” vannak jelen.
Fontos feladat az együttnevelésben a szülővel való szoros együttműködés, segítő tanácsadás. A lelki
támogatás melynek célja a helyes szülői attitűd kialakítása, a gyermek különbözőségének elfogadása, a
szülők bátorítása, önbizalmuk erősítése, a fejlesztő programok egészének és apróbb lépéseinek
elmagyarázása.
Logopédus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens:
Közvetlenül foglalkozik a gyerekkel, elsősorban olyan területeken, amelyek csak az ő szaktudásával
oldható meg.
A kapcsolattartás formái: hospitálások, folyamatos konzultációk.
Egyéb intézmények :
♦ pedagógiai szakszolgálatok
♦ TVKSZRB
♦ gyermekorvos
♦ gyermekpszichológus, gyermekpszichiáter
♦ diagnosztizáló intézmény
♦ Óvodai élet után befogadó intézmény
A kapcsolattartás formái: hospitálások, folyamatos konzultációk.
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
♦ A különleges bánásmódot igénylő és SNI-s gyermek 8. életévéig maradhat az óvodában
♦ A sérülés mértékétől függően egyénre szabottan pontosabbá, differenciáltabbá,
reálisabbá válik a kognitív megismerő funkciók működése, valamint csökkenek a
torzítások.
♦ A gyermek akkor válik alkalmassá a tanulás megkezdésére, ha fizikailag és
pszichikus szempontból is képes megfelelni az iskolai követelményeknek úgy, hogy
azok teljesítése további fejlődését előmozdítsák.
♦ Óvodáskor végén a TKVSZRB vizsgálata alapján javaslatot tesz az SNI-s és különleges
bánásmódot igénylő gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására, annak módjára,
formájára.
Az arra alkalmas személyiségű gyermekek számára együttnevelést vállaló, többségi
Iskolát jelöl meg.
„Az autizmus olyan állapot, amely egyes gyermekeket születésüktől vagy csecsemőkoruktól fogva
megfoszt attól a képességüktől, hogy normális társas kapcsolatot alakítsanak ki, és elsajátítsák a
normális kommunikációs készségeket. Ennek következtében a gyermek elszigetelődhet az
emberektől, és ismétlődő, rögeszmés jellegű tevékenységekben merülhet el, érdeklődése pedig
beszűkül.”
Az autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
Hivatkozás:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 30. paragrafusa „más fogyatékos” néven a pervazív
fejlődési zavarban szenvedő ( autista, autisztikus) gyermek számára biztosítja a fogyatékosságának
megfelelő pedagógiai ellátásához való jogot a sérülés felismerésének pillanatától kezdve
A speciális pedagógiai ellátásának a gyermek 3 (max.5) éves koráig korai fejlesztés formájának kell
megvalósulnia, majd ezt követően speciális óvodai ellátásra jogosult.
Az integrációban részt vevő óvodák az alábbi támogatásokat vehetik igénybe:
- emelt normatív költségvetési hozzájárulás
- gyógypedagógus igénybe vétele, gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása
- az integráltan nevelt gyermeket megilletik az egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások
Gyermekkép:
Az az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek, akinél a szociális-kognitív, valamint a
kommunikációs készségek zavara jelentkezik, s ez a személyiség fejlődésének egészére hatással
van.
A pervazív zavarban szenvedő gyermekek nevelése során meghatározónak kell tekinteni azt a tényt,
hogy az autista gyermekek – hasonlóan minden más gyermekhez – fejlődő és sajátos személyiségek.
Személyiség fejlődésüket azonban a genetikai adottságok, a normál érés törvényszerűségei, és a
környezeti hatások mellet nagyban befolyásolja az autizmus mely az egész személyiséget átható
fejlődési zavar, és az egész életen át tartó sérülés, illetve fogyatékos állapot. Az autizmus súlyossága, a
tünetek sokfélesége és kombinációja, a gyermek értelmi szintje és egyéb képességei, a gyermek
személyisége, a spontán érés folyamata: alapvetően ezek a tényezők határozzák meg, milyen is
valójában és összességében a gyermek.
Az autista gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas
gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez képest
károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes
sztereotíp viselkedés, érdeklődés, aktivitás.
Az autista gyermek integrált nevelésének célja:
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Az egyénre szabott autizmus specifikus fejlesztés során is elsődleges célnak kell tekinteni – a
lehetőség maximumát kihasználva – a személyiségfejlődés minél harmonikusabb, sokoldalúbb
támogatását, kibontakoztatását.
A típusosan egyenetlen képességstruktúrán belül elmaradt területek fejlesztése az átlagos vagy
kiemelkedő képességek mellett.
♦ az elemi adaptív viselkedések kialakulása
♦ a szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése
♦ az autizmusból és társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások
lehetséges célirányos kompenzálása
♦ a sztereotíp, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója
♦ a fogyatékosságspecifikus, protektikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és
szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátítása
Tipusos erősségek, amelyekre az autista gyermekeknél építeni lehet:
♦ a megfelelő szintű vizuális információt általában értik
♦ tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás
♦ jó mechanikus memória
♦ megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál a kiemelkedő
koncentráció, kitartás
♦ egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség ( pl.: memoriter,
zene, vizualitás)
Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során:
♦ szenzoros információfeldolgozás zavarai
♦ figyelem zavar
♦ utánzási képesség sérülése
♦ percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák
♦ analízis, szintézis műveleteinek problémája
♦ lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése
♦ általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája
♦ a feladat céljának nem értése
♦ a szimbolikus gondolkodás fogyatékossága
♦ a valóság téves értelmezése, felfogása
♦ realitás, fantázia összetévesztése
♦ a szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű elvont kifejezések,
többtagú utasítások esetén
♦ képességek, ismeretek, kreatív alkalmazásának hiánya
♦ gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan
inadekvát viszonyulás kortársakhoz
♦ struktúrátlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák
♦ félelmek, fóbiák gyakran más által megszokott hétköznapi tárgyaktól, hangoktól
♦ mozgás határozottság, nagy tömegben félelmek jelenléte

A speciális célokhoz kapcsolódó feladatrendszer
Kommunikációs és szociális viselkedés:
Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása:
- metakommunikáció megértésének, használatának fejlesztése
- ismerős személyek felismerése, nevének tanítása
- egyszerű rutinok megtanítása, köszönés, segítségkérés
- az információcser szabályainak tanítása, a kommunikációs interakciós kezdeményezések fenntartása
- elemi kooperáció felnőttel, gyerekkel
- önmagáról való tudás tanítása, önfelismerés
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 beszéd vagy ennek hiányában alternatív vizuális eszközökkel való kommunikáció
használatának tanítása, metakommunikáció értésére, használatára való tanítás
 tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása
- pedagógus segítségének elfogadása
- a csoport életének, elemi szabályainak, szokásainak elsajátítása
- utánzási készség fejlesztése
- augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi élethelyzetben, a
protetikus környezet részeként
Fejlődési funkciók , funkciók korai elemei, készségek:
 alapvető önkiszolgálási készségek kialakítása, rágás, étkezés, öltözés, tisztálkodás
Korai kognitív funkciók
♦ szociális kognitív készségek fejlesztése
♦ egyszerű aktivitásformák kialakítása egyszerűbb keretek között
♦ általános képességek fejlesztése
♦ az elsajátított képességek fejlesztése
♦ augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi
élethelyzetben, a protetikus környezet részeként
Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása
♦ csoportba való beilleszkedés kialakítása
♦ óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása szülői
együttműködéssel
A gyerekkel kapcsolatos gondozási feladatok, ellátások
♦ az ide tartozó feladatok megegyeznek a HOP-ban foglalt általános, óvodai gondozási
feladatokkal, megerősítés vizuális eszközökkel.
A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében az óvodai nevelés, a célzott gyógypedagógiai
fejlesztés, valamint a szülőkkel való szoros együttműködés eredményeképpen a gyermek egész ébren
töltött idejét, ezen belül különösen a természetes élethelyzeteket ki kell használni a fejlesztésre.
Személyes feltételek
Képzettség
♦ az autizmussal élő gyermekek óvodai fejlesztéséhez autizmus területén speciálisan képzett
szakember ( lehetőleg gyógypedagógus, vagy gyógypedagógiai asszisztens ) jelenléte szükséges
♦ az intézmény minden munkatársa szerezzen legalább elemi ismereteket az autizmussal élő
gyermekekkel való kommunikációról, együttműködésről
Létszám
az integráló óvodai csoport és a segítők létszámától , képzettségétől függően helyben érdemes
mérlegelni, hogy hány sajátos nevelési igényű gyermek befogadása lehetséges
autizmusban súlyosan érintett, viselkedésproblémákat mutató gyermek mellett általában nem javasolt
további különleges bánásmódot igénylő gyermek elhelyezése a csoportban.
Tárgyi feltételek
A HOP-ban már meghatározott alapvető tárgyi feltételeken túl nem mindig elégedhetünk meg –
autisztikus gyermek esetében- azokkal a biztonsági óvintézkedésekkel, amelyeket tipikusan fejlődő
gyermekek számára dolgoztak ki. Gyermekenként személyre szabottan szükséges végiggondolni a
veszélyforrásokat, (pl.: mérgező anyagok, szenzoros érzékenység, vagy túl magas ingerküszöb stb.)
Protetikus környezet kialakítása
Az önálló tevékenykedéshez a gyermekeknek feltétlenül ismerniük kell a választ a következő egyszerű
kérdésre: Mit csináljak? Hol? Mikor? Meddig? Hogyan? Miért?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában ad vizuális információt protetikus (támogató, segítő)
környezet, amely a következő elemekből áll:
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1. Tér strukturálása
Teremtenünk kell egy olyan közeget, amely a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodik az adott
gyermek egyéni szükségletéhez. Minden tevékenységnek adott helye van, és az egyes helyszínekhez
különböző viselkedési szabályok tartoznak. Az egyes terek funkciói világosan elkülönülnek
egymástól. Szükség esetén biztosítani kell a térelválasztóval történő elkülönítést, a megfelelő helyet az
elvonulásra.
2. Napirend
A napirend, képek fotók segítségével összeállított naptár, - mint vizuális segédeszköz. Megmondja,
megmutatja, hogy MIT? MIKOR? HOL? MILYEN SORRENDBEN? kell és lehet tenni. Az előre
jelzett időtartam is egyénre szabott.
3. Tevékenységszervezés
Gyakran tapasztalható jelenség, hogy az autizmussal élő gyermeknél a végrehajtó működések zavara
megnehezíti, hogy a gyermek kortársaihoz hasonlóan átgondolja a tevékenységek logikus sorrendjét, a
szükséges eszközök megkeresését, előkészítését. Ebben tud segíteni a folyamatábra, amely logikus
sorrendben egyenként, egymást követően lerajzolja az adott tevékenység lépéseit, ha kell, akkor a
hozzá szükséges eszközöket is. A gyermeknek csak követnie kell a folyamatábrákat
4. Egyéb vizuális segítségek
- szociális történetek- ezek olyan egyénre szabott képes, rajzos információhordozók, melyek
érthetővé és elsajátíthatóvá teszik a kommunikáció szerves részét képező gesztusokat, és kifejezéseket,
segít érthetővé és” olvashatóvá” tenni bizonyos szociális tartalmakat
- én-könyv – az eseményekhez kapcsolódó, saját és mások érzelmeinek felismerését, beazonosítását
szolgáló egyénre szabott kép vagy rajzgyűjtemény.
5. Szükséges eszközök listája
- a beszédet nem, vagy nehezen érthetően használó gyerek számára alternatív kommunikációs
- eszközök – BOERDMAKER c. szoftver
- vizuális, egyénre szabott információhordozók - napirendek, folyamatábrák,fényképsorozatok,
-ezek elkészítéséhez fényképezőgép, számítógép, nyomtató
- mivel a különféle vizuális segítőeszközök a gyermek fejlődésével változnak, anyagi keretet
kell biztosítani az eszközök megújításához.
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái
Legfontosabb a családdal való szoros kapcsolattartás. A szülő kötelessége, hogy mindent megtegyen
gyermeke fejlődése érdekében, és rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekkel foglalkozó
pedagógussal, szükség esetén a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógussal, egyéb szakemberekkel. Az
autista gyermek alapvető, speciális szükségletei közé tartozik, hogy folyamatos támogató és
strukturált, kompenzáló segédeszközként működő környezet vegye körül. E környezet biztosítása
lehetetlen az óvoda és a család szoros, aktív együttműködése nélkül.
1. Gyógypedagógus, segítő gyógypedagógiai asszisztens
Egyéb intézmények:
- gyermekorvos
- diagnosztizáló intézmény
- gyermekpszichiáter
- speciális centrum, ahol kezelik
- TKVSZB - EGYMI
- esetleg korai fejlesztést adó szakember
- egyéb kiegészítő terápiák vezetői (lovas, zene, úszás)
- az óvodai élet után befogadó intézmény
A kapcsolattartás formái:
- családlátogatás, fogadóóra, nyílt nap, konzultációk, hospitálások.
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A fejlődés jellemzői óvódáskor végére
Ezeknél a gyermekeknél a fejlődés jellemzői nem határozhatók meg. Minden autizmussal élő
gyermeknél az egyéni fejlődési ütem, az autizmus súlyossága, a gyermek mentális képességei
befolyásolják a kialakult képet. Szükség esetén 8 éves korukig részesülhetnek óvodai nevelésben,
beiskolázásukról a rehabilitációs bizottság dönt.
-

Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése
A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek
A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Óvodai integrációs program – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
fejlődésének elősegítésére
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X. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
„ A gyermeknevelés veszélyes dolog:
ha sikerül, rengeteg küzdelem és gond az ára:
ha nem sikerül, felülmúlhatatlan fájdalom.”
/ Démokritosz/
A gyermekvédelem a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi értékeit előmozdító szociális, jogi,
egészségügyi és pedagógiai tevékenységek, intézkedések összessége.
Hatáskörébe beletartozik a gyermek születésétől a felnőtté válásig minden, ami az ő érdekében vele és
körülötte történik a családban, óvodában, iskolában. A gyermekvédelem nevelőmunkánk szerves
része.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk kiegészítő szerepet
játszik.
Célunk
 A törvényben meghatározott gazdasági, jogi, szociális, pedagógiai feltételek biztosításával a
gyermekeket érő negatív hatások megelőzése (prevenció), mérséklése, megszüntetése.
 A hátrányokkal küzdőgyermekek családjainak segítése, különös tekintettel a veszélyeztetett,
valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre.
Feladatunk
● A harmonikusan fejlődő gyermekek figyelemmel kísérése
● az átlagnak megfelelő értelmi képességű, de nehezen nevelhető, biológiai vagy pszichés
sérülések miatt magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő – kiemelt figyelmet igénylő ( nehezen
szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékzervi, értelmi vagy
mozgássérült, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, valamint a kiemelkedő
képességű -, gyermekek helyzetének felmérése
 Az együttműködésre késztető kapcsolattartás az óvoda világát nehezen elfogadó, ill. együtt nem
működő, esetleg gyermeküket is elhanyagoló szülőkkel
● A veszélyeztetettség okainak feltárása, annak megfelelően intézkedések végrehajtása
● A gyermek, mint fejlődő személyiség védelemben részesítése.
Tartalom
Az Óvodai Nevelés Alapprogramjában meghatározottak szerint az emberi személyiség teljes
kibontakoztatását, az emberi jogok – a gondolat, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog tiszteletben tartását erősítjük.
Az óvoda akkor tud eredményesen működni, ha ismeri a szülők elvárását, igényét, az óvoda
működéséről és tevékenységeiről kialakított véleményét.
Formája:
- véleménycsere
- véleménynyilvánítás
- szülői bekapcsolódás az óvoda külső szemmel történő értékeléséhez
A gyermekek jogainak megvalósításához a pedagógusok, nevelőszülők, gyámügyi szakemberek,
Gyermekjóléti szolgálat, jogalkotók együttes munkájára van szükség.
Tudomásul vesszük a szülőnek azt a jogát, hogy:
a szülők ismerjék meg az intézmény nevelési programját, házirendjét
kapjanak tájékoztatást a gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről
lássuk el a gyermek neveléséhez megfelelő tanáccsal, segítséggel
írásos javaslatra a megkereséstől számított harminc napon belül választ kapjanak
az intézményben történő nem kötelező foglalkozásokon való részvételét kérhessék
gyermeküknek
vehessenek részt az intézményben történő foglalkozásokon, a szülői képviselők
megválasztásában
közreműködjenek a szülői szervezet tevékenységeiben
részt vegyenek az érdekeiket. érintő döntések meghozatalában.
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Közreműködünk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. Ennek érdekében
együttműködünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel,
intézményekkel, hatóságokkal, az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.
A gyermeknek jogai
A gyermeknek joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési- oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák ki.
,, Hátrányos helyzetű gyermek tanuló: az akit családi körülményei szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, ill. aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője ill. szülei a gyermeket megillető szolgáltatás megállapításához a szülő
nyilatkozata szerint- legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folyatott tanulmányait fejezte be, fejezték be
sikeresen, továbbá az a gyermek, akit tartós nevelésbe vettek. ”
További joga, hogy:
- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, valamint
tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen
részt,
- nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
- nem állami, nem önkormányzati nevelési- oktatási intézményben vegye igénybe az óvodai
ellátást, továbbá az állami, illetve az önkormányzati nevelési- oktatási intézményben hit –
és vallásoktatásban részesüljön,
- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat
e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, a nevelésioktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog
érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett kiemelt figyelmet
igénylő ellátásban- különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban- részesüljön, s
életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért,
ahol az ágazati jogszabályban meghatározott, speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberek foglalkoznak vele.
A szociálisan hátrányos helyzetben levő gyermekek esetében több tényezőt veszünk
figyelembe, amit úgy érzünk, hogy a család a saját erejéből nem tud megoldani.
A hátrányos helyzet okai lehetnek:
- életmód (kultúra)
- iskolázottság
- lakáskörülmények (lakókörnyezet)
fogyasztási szokások, anyagi színvonal
munkamegosztás
családtagok egészségi állapota
etnikai, vallási hovatartozás
érdekegyesítő képesség hiánya
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, speciálisan képzett szakemberek közreműködését
igényli
/szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján/
- mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott)
- érzékszervi (látás, hallás sérült)
- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
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-

autista
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos

Az óvoda dokumentációiban nyomon követjük a gyermeki fejlődés szakaszait.
A korai fejlesztés első szakasza: az óvodával való ismerkedés szakasza.
Második szakasz:
félévenkénti feljegyzés a fejlődésről, a fejlődés eredményeiről.
Harmadik szakasz:
a fejlődés áttekintése 5 éves korban.
Negyedik szakasz:
döntés a beiskolázásról 6-7 éves korban.
Ötödik szakasz:
összegző értékelés.
A nyomon követés dokumentációi:
- egészségügyi törzslap
- csoportnapló
- személyi dosszié
Minél korábban észleljük a gyermekek hátrányos helyzetből adódó problémáit, annál nagyobb a
beavatkozás sikerének lehetősége.
Ennek érdekében törekszünk a szülőkkel minél közvetlenebb kapcsolat kiépítésére, hogy bizalommal
forduljanak hozzánk problémáikkal. Ha az otthoni körülmények nem megfelelőek (rossz
lakásviszonyok, súlyos nevelési hibák, stb.), akkor mindent megteszünk azért, hogy a gyerek
rendszeresen óvodába járjon, ezzel némileg kompenzálva a negatív hatásokat. Ezekre a gyerekekre
még jobban odafigyelünk. Óvodai pozitív élményekkel biztosítjuk a sikerélményhez juttatás
lehetőségét.
A gyermekek érdekében végzett intézkedéseink differenciáltak. Szükség szerint igénybe vesszük a
szakszolgálatok (gyermekorvos, védőnő, Családgondozó, Tankerületi Szakértői Bizottság,
Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, az ágazati jogszabályban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberek) segítségét.
Figyelünk az általános konfliktushelyzetben élő gyermekekre (romló anyagi feltételek, családtagok
egymáshoz való negatív viszonya).
A veszélyeztetettség okai lehetnek:






szociálisan veszélyeztetett
egészségügyi okból veszélyeztetett
családi okok miatt veszélyeztetett
a gyermek személyiségében rejlő ok miatt veszélyeztetett
sajátos nevelésű igényű gyermek

Nevelési hiányosságok, erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, rossz
lakásviszonyok, egészségügyi okok, anyagi okok, megromlott családi kapcsolat.
Az óvónők az alábbi okokból következtethetnek a problémára: testi (ápoltsági), hangulati, viselkedési,
fejlődési probléma következményeként teljesítmény -, viselkedés és kapcsolatteremtési zavar léphet
fel.
A családok anyagi helyzetének romlása miatt sok esetben a gyerekekkel való törődés háttérbe szorul,
illetve a jobb körülmények között élők, anyagiak biztosításával helyettesítik a nevelést. Az egyes
családokban kialakult rossz légkör, házasságok felbomlása a gyerekeket súlyosan érintik.
Az új Gyermekvédelmi Törvény értelmében mi is támogatjuk azt az elvet, hogy minden gyermek
családban nőjön fel. Az óvodába lépéstől figyelemmel kísérjük a gyermekek életében felmerülő
problémákat (családi, magatartásbeli, stb.) Ha ez a nagycsoport végéig segítségünkkel sem szűnik
meg, kapcsolatba lépünk az iskolai gyermekvédelmi felelőssel.
Gyermekvédelmi felelősünk az óvónőkkel együtt szükség szerint környezettanulmányt végez és
nyilvántartásba veszi az arra rászorulókat. Közösen megbeszéljük a segítségnyújtás módját.
Megfigyeléseinkkel, a szülőkkel történő bizalmas megbeszélésekkel a családlátogatások alkalmával
igyekszünk kiszűrni az arra rászorulókat, felelősséget vállalva értük.
A gyermekek családi helyzetének évenkénti felméréséhez készített szempontjaink:
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- az óvodások létszáma
- ebből a hátrányos helyzetű gyermekek száma
- veszélyeztetett gyermekek száma
- egészségügyi problémások száma
- fogyatékosok száma
- három vagy több gyermekesek száma
- csonka családban élők száma
- szociálisan rászorulók száma
A problémával küzdő szülőket tájékoztatjuk, mely fórumhoz fordulhatnak orvoslásért.
A bizalmasan közölt információkat tapintatosan és diszkréten kezeljük. A gyermekekkel
kapcsolatos adatok védelmét a K.T. 2. sz. mellékletében felsoroltak alapján biztosítjuk.
Kiemelkedő képességgel rendelkező gyermek: minden gyermek individuum, csak rá jellemző
genetikai struktúrával, csak rá jellemző tulajdonságokkal, képességekkel, pszichikus sajátosságokkal.
Még nem kialakult, hanem fejlődő személyiség, így életkoronként, életkori szakaszonként másmilyen.
Minden életkorban az egyedi sajátosságok mellett egy sor életkori jellemzővel is rendelkeznek.
A veleszületett adottságokra a tanulás, a nevelés következményeként épülnek rá a különböző
képességek és személyiségvonások.
A fejlődő egyén életének gazdagsága a környezettel való kapcsolatainak sokrétűségétől és
intenzitásától függ. Ezért figyelünk azokra a gyerekekre, akik valamilyen tevékenységben
kiemelkednek kortársaik közül.
Feladataink:
differenciáltan fejlesztjük a kiemelkedő területet
gondoskodunk arról, hogy más képességek is folyamatosan fejlődjenek
a szülővel együttműködve gondozzuk a gyermeki „bimbózó” tehetséget
kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermek esetében megfelelő szakember tanácsát
kérjük.

-

Az óvodavezető feladatai
ha az intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja
megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti szolgálattól
gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
segítséget nyújt a szülőknek ügyeik hatékony intézéséhez
tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről
távollétében helyettesíti a gyermekvédelmi felelőst
ellenőrzi a gyermekek jogainak érvényesülését
a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése
gyermekbalesetek megelőzése

A gyermekvédelmi felelős feladatai
az óvónők és a szülők jelzése alapján, a megismert gyerekeknél a veszélyeztetettség
észrevétele
- ha pedagógiai lépésekkel nem szüntethető meg a veszélytényező, értesíti a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot, felkérésre részt vesz az esetmegbeszéléseken
- anyagi veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermek rendszeres vagy rendkívüli
segélyhez juttatásának megállapítását
- közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények nevét:
o Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
o Tankerületi Szakértői Bizottság
o Gyermekek átmeneti otthona
o Drogambulancia
-

Az óvodapedagógus feladatai
Ismeretek közvetítése
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Figyelembe veszi a gyermek:
- egyéni képességeit
- tehetségét
- fejlődésének ütemét
- szociokulturális helyzetét
- fejlettségét
- fogyatékosságát
- segíti a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását
- segíti a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását
- átadja a gyermekek egészségének és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket
- baleset vagy balesetveszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket
- tiszteletben tartja a gyermekek emberi méltóságát és jogait
- rendszeresen tájékoztatja a szülőket az őket érintő kérdésekről
- figyelmezteti a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek
- a szülő kérdéseire, javaslataira érdemi választ ad
- közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében
XI. Az óvoda kapcsolatrendszere
1.A család- óvoda kapcsolata - Az óvoda családsegítő és családokat támogató tevékenysége
Együttműködés és kapcsolattartás
Óvoda, család kapcsolata:
A gyermek elsősorban a családban fejlődik, nevelése a család joga és kötelessége. Biztonságos
családi háttérrel rendelkező felnőttek valószínű maguk is jól működő családot alapítanak. Sokuk
azonban eleve hátránnyal indul, ezért az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet
tölt be. Ők azok, akik életük különböző szakaszaiban rossz döntéseket hozhatnak.
Az ezekből adódó hátrányokat csak külső segítséggel képesek megoldani. Óvodánkban a
harmonikusan, rendezetten élő családok aránya meghaladja a hibásan, vagy kevésbé hibásan működők
számát. Ahhoz, hogy ez az állapot továbbra is fennmaradjon, nekünk, óvodapedagógusoknak egyre
több a feladatunk.
Az óvoda folytatja és kiegészíti a család által megkezdett nevelési folyamatot. A gyermek meglévő
élményeire, tapasztalataira, ismereteire építünk. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait,
szokásait, a szoros együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Az iskolára való előkészítés a gyermeki személyiséget kibontakoztató 3-4 éves nevelési folyamat
eredménye, az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. A
szülőket tájékoztatjuk a kimenő gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről, fejlődési jellemzőiről,
fejlesztési feladatait tartalmazó dokumentum kérésének és az iskolába általuk való továbbításának
lehetőségéről.
A szülő dönt a gyermekét érintő kérdésekben, de előtte célszerű meghallgatnia az óvónő véleményét.
A szülőkkel együtt vagy néha ellenükre is őrködnünk kell a gyermeki jogok érvényesítése felett.
Gyakori, hogy az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a felmerülő
hiányosságok pótlása.
Óvodánk célja:
A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, gyermekközpontú óvodai élet megteremtése. A családok
által képviselt különböző gondolkodásmódok értékeinek elfogadása.
A szülők rendszeres tájékoztatása gyermekük fejlődéséről. Nevelési problémák esetén, otthon és az
óvodában alkalmazott módszerek összehangolása. A szülők véleményét figyelembe vevő, közös,
nevelést segítő tanácsok adása. Szoros együttműködési formák megszervezése. A családtagokkal
óvodánk tartalmi munkájának, programunk céljának, feladatának, nevelési felfogásunknak,
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alapelveinknek folyamatos megismertetése. A szülőkkel, gyermekekkel való közös gondolkodás,
véleménycsere, döntés eredményeként a programmal összeegyeztethető plurális értékek beépítése az
óvoda normarendszerébe. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek elfogadtatása a csoportba járó
gyermekek szüleivel.
Megvalósításához szükségünk van a szülők jóindulatú támogatására.
A szoros, eredményes együttműködés legfontosabb feltételei:
- kölcsönös bizalom a család és az óvoda között
- tiszteletben tartjuk a család világnézetét, nevelési elveit
- a szülőnek éreznie kell, hogy szeretik gyermekét
- tapasztalnia kell, hogy számítanak véleményére
az óvónő emberi magatartásában, szakmai felkészültségében egyaránt példa legyen a
szülők számára.
Az óvodavezető feladatai:
- a szülők és a gyerekek személyiségi jogainak tiszteletben tartása
- a szülők bizalmának megnyerése
- a szülőkre való odafigyelés
- a családi nevelés segítése, támogatása
- az intézmény minden gyerekére való kiemelt figyelem
- közös célkitűzések kidolgozása
- a szoros együttműködés formáinak megszervezése
- az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása
- információ áramoltatás
- pontos tájékoztatás
- az óvónők szemléletformálása
- az óvónők – szülők együttműködésének, kapcsolatának figyelemmel kísérése /ha
szükséges beavatkozás/
- reális kép nyújtása az intézmény iránt érdeklődő szülőknek
Az óvónők feladata az óvoda család együttműködése érdekében
Önképzési feladatok az alábbi témákban:
- családi szocializáció zavarai
- a felnőttkor életkori sajátosságai
- családpedagógia
- viselkedéskultúra fejlesztése
Napi feladatok:
- a pedagógiai etika alkalmazása, betartása
- tapintat a szülő érzései iránt
- diszkréció biztosítása
- megértő magatartás
- empátia
- segítő kapcsolat kialakítása
- nyitottság, őszinteség, tolerancia
- mintaadás
- együttműködés külső szakemberekkel
Hitvallásunk:
Szeretjük, óvjuk, gondozzuk a ránk bízott gyermekeket, egyben képességeikhez mérten,
differenciáltan fejlesztjük a 3-7 éves korosztályt.
A kitűzött feladat megvalósításában számítunk a szülők, nagyszülők aktív segítségére. Felelősséggel
vállaljuk az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett a szemléletformálás direktebb
módszereit is (előadás, vitaindító, cikkek ajánlása, faliújságra helyezés).
A nevelés módszereinek megválasztása az óvónők módszertani kompetenciája, mely a szülők aktív,
szoros együttműködésével valósul meg. Fontosnak tartjuk a családon belüli arányos munkamegosztás
működtetését, valamint a figyelem ráirányítását arra, hogy a gyermek szabadon kifejlesztheti
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személyes képességeit, szabad választási lehetőséggel bír anélkül, hogy szigorú nemi szerepek által
meghatározott korlátozások vonatkoznának rá (kézműveskedő, főzőcskéző, babázó, lányokkal játszó
kisfiú; építkező, autózó, szerelő, főleg fiúkkal játszó kislány).
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás megalapozására: az indirekt hatások mellett
tudatos szemléletformálásra, a szülők bevonására az óvodában a gyerekekkel együtt megvalósuló
tevékenységekbe, kezdeményezésekbe (papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, újrapapír készítés, stb.)
Helyi hagyományainknak megfelelően számítunk a szülők aktív, segítő közreműködésére, az ünnepi
előkészületekben, kirándulások lebonyolításában, játékok és egyéb eszközök készítésében,
javításában.
A szülők így is részesei lehetnek az óvodai eseményeknek.
A család és az óvoda kapcsolattartásának formái:
● Nyitott nap
/április 22. Föld napja/
célja:
az érdeklődő új szülőknek az óvoda munkájának bemutatása, az óvónők megismerése
A délelőtt folyamán együtt tevékenykednek a szülők és az óvónők, ismerkednek az érdeklődő
szülőkkel, gyerekekkel.
Átadjuk az óvodát bemutató tájékoztatót, melyben megtalálható a Szivárvány program rövidített
változata.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők és a család első benyomása kedvező legyen az óvodáról,
a csoportokról, az óvodapedagógusokról, óvodai alkalmazottakról.
Felelős: óvodavezető
● Beiratkozás célja:
a jó kapcsolat alapjainak lerakása.
A beiratkozás előtt lehetőséget kapnak az érdeklődő szülők, hogy az intézmény nyitott napján április
22 – én a Föld napján meglátogassák az óvodát.
A beiratkozás alkalmával az óvodavezető bemutatja az óvodát, a szülők megismerik programunk
rövid változatát, a házirendet, szokásait, megbeszélik az első családlátogatás időpontját.
Felelős: óvodavezető
● Családlátogatás célja:
- a gyerekek saját környezetben való megismerése, tájékozódás a család nevelési elveiről,
szokásairól.
A beiratkozást követő első családlátogatáson beszélgetünk a beszoktatás nehézségeiről, megbeszéljük
a nyári találkozások időpontjait /szülők – szülők ismerkedése, gyerek – gyerek ismerkedése/. Szülői
egyetértés alapján ellátogatunk a szülői házhoz a gyermek családban elfoglalt helyének megismerése
/ha vannak/ a problémák megoldása és a kapcsolat javítása érdekében.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
● Szülői értekezlet célja:
az óvodát és a szülőket érintő legfontosabb témák megbeszélése.
Az első szülői értekezleten megismerik a szülők az óvoda nevelési programjának fő célját, az azokhoz
kapcsolódó feladatokat.
Az év folyamán négy alkalommal találkozunk a szülőkkel. Időpontjait az óvoda munkatervében
rögzítjük. Rendszeresen meghívjuk ezekre az értekezletekre a védőnőt, orvost, logopédust,
pszichológust, tanítónőt.
A szülői értekezleteket a szülők javaslatai, valamint az óvoda aktuális és megtervezett témái alapján
tartjuk meg. Témának és igénynek megfelelően szakembert hívunk.
Megbeszéljük a szülőkkel az óvodát, a csoportot, a gyermekeket érintő legfontosabb témákat,
feladatokat, programokat. Meghallgatjuk a szülők véleményét, javaslatait.
Igyekszünk az értekezleteket hangulatossá, kötetlenné, „beszélgető értekezletté” tenni.
Felelős: óvodavezető, csoportok óvónői
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Kapcsolattartás: folyamatos


Szülői Fórum célja:
a szülők segítése, érdeklődésük kielégítése, szakember bevonásával, nevelési kérdések
megválaszolásában, pedagógiai ismereteik bővítésében, egyéb, általuk választott témákban is.
A szülői fórum nevelési évenként egyszer-kétszer kerül megszervezésre, szülők igénye szerint.
Szakembereket hívunk – a szülők javaslata, kérése alapján. Délután 5 órától, kötetlen, beszélgetős,
vitaindítós formában zajlik. Az érdeklődőket teával, süteménnyel kínáljuk, ezzel is oldani kívánjuk a
légkört.
● Beszoktatás célja:
- a beiratkozott gyerekek megismertetése új környezetükkel, az őket körül vevő felnőttekkel,
óvodástársakkal, az óvodai szokásokkal
Az óvoda helyiségeinek picisége miatt az „anyás beszoktatást” nem tudja klasszikus formában
felvállalni az intézmény.
Ezért kiscsoportban a beszoktatás fokozatosan és folyamatosan történik. Különbséget teszünk a
bölcsödéből vagy más közösségből érkező gyermekek között. A beszoktatás meghatározza a
kisgyermek későbbi közösségi életének alakulását. Felajánljuk a szülőknek, hogy a nyár folyamán
többször látogassanak el az óvodába.
Az óvónők apró ajándékot küldenek a gyerekeknek, levelet írnak, melyben felhívják a szülők
figyelmét az augusztusi találkozások időpontjára.
Nagyon fontosnak tartjuk a barátságos, biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes családias légkör
kialakítását.
Éreztetjük a szülőkkel, hogy odafigyelünk gyermekükre, várjuk őket, nagyon fontosak számunkra.
Bízunk benne, hogy a családok nagyobb bizalommal, kevesebb szorongással hozzák gyermekeiket,
amely a beszoktatás feladatait könnyíti meg a mi számunkra is.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
● Közös programok, ünnepek célja:
- lehetőség teremtése a család- óvoda kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének
jobb megismerésére, a nevelési elvek közelítésére.
A közös programok, az ünnepek szervezésének lényege, hogy az óvoda hagyományos ünnepei
kiemelkedjenek az óvoda mindennapjaiból külsőségeiben és belső tartalmukban is.
A mai nemzedék fontos feladata a hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése,
továbbadása.
Hagyományos közös ünnepeink: Mihály napi vásár ( szeptember 29.), Karácsony (karácsony előtt egy
héttel), Gergely napi találkozó ( március 12.) a most első osztályos gyerekek szüleivel, Farsang(
február közepe), Pünkösdölő( pünkösd előtti péntek)
Időpontja: az óvoda hagyományainak megfelelően
Felelős: óvodavezető, a csoportok óvónői
Kapcsolattartás: folyamatos
● Nyílt napok célja:
bepillantási lehetőség biztosítása az óvoda napi életébe.
A szülőket saját élményeiken keresztül ismertetjük meg gyerekeik közösségi életének
tulajdonságaival, viselkedésével, teljesítményével, új szokásaival, amelyek a mindennapokat tükrözik
A szülő olyan szituációban figyelheti meg gyermekét, amelyre otthon nincs lehetősége.
Az együtt töltött délelőttöt mindig megbeszélés követi az óvónővel.
Gyakorisága: a szülő egyéni igényének megfelelően, munkahelyi elfoglaltságukhoz is igazodunk.
Felelős: óvodavezető, óvónők,
Kapcsolattartás: folyamatos
● Kirándulások célja:
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közös élmények szerzése, egymás szokásainak, értékrendjének közelítése.
Megismertetjük a szülőkkel az óvoda feladatait a természet, védelmére, szeretetére nevelés
szükségessége érdekében.
Mintát adunk a természet megszerettetéséhez, védelméhez szükséges feladatok megoldásához.
A kirándulások elsősorban óvodánk nevelési programjában meghatározott nevelési céljainkat
szolgálják.
Gyakorisága: a szülők érdeklődése szerint, de csoportonként legalább egyszer az év folyamán.
Felelős: óvodavezető, óvónők
Kapcsolattartás: folyamatos
-

● Munkadélutánok célja:
a szülők megismertetése az óvoda belső életével.
Egészen más körülmények között találkozhatnak egymással a szülők, óvónők, az óvoda dolgozói.
Egy meghatározott célért dolgoznak együtt, amelyek az óvoda tevékenységeihez szükséges eszközök
javítását, készítését szolgálják. A csoportok szépítését szolgáló feladatokat közösen végzik a
gyerekekért. Gyakran tartós barátságok alakulnak ki a családok között, amelyek kimozdítják őket a
napi monotóniából, a mindennapok szürkeségéből.
Gyakorisága: évenként kétszer – de a szülők igényeit is figyelembe vesszük.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
● SZ.K. megbeszélései célja:
a szülői képviselet tájékoztatása az óvodában megoldásra váró feladatokról, a megoldások
közös keresése, kidolgozása.
A szülőket a Szülők Közössége képviseli, munkájukat a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
végzik. Feladataikat munkatervben határozzák meg. Munkájukról a szülői értekezleteken
tájékoztatják a csoport szüleit.
Gyakorisága: évi két alkalommal, szülői igény esetén bármikor.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
● Érdeklődésnek megfelelő kis létszámú megbeszélések célja:
válaszadás a szülőket érdeklő nevelési, egészségügyi, vagy az óvodai élet területei iránt
érdeklődő kérdésekre.
Gyakorisága: a szülők igényei szerint
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
 Fogadóórák célja:
bizalmas jellegű információcsere a gyermek egészséges fejlődése érdekében
Célszerűnek tartjuk személyre szabottan is, igény szerint, időpont egyeztetés alapján lebonyolítani.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
A pedagógiai program megvalósítását szolgáló egyéb kapcsolatok
Tankerületi Szakértői Bizottság
A beilleszkedési zavarokkal - tanulási nehézségekkel - magatartási rendellenességekkel küzdő
gyermekek problémáinak feltárása érdekében kérjük speciális szakismeretüket, segítségüket
szakvélemény készítéséhez.
Rehabilitációs célú foglalkoztatások az óvónő és a szülő bevonásával történnek
Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Az integrált nevelés segítése érdekében kapcsolatot létesítünk a sajátos nevelési igényű és autisztikus
tüneteket mutató gyermekek érdekében az intézménnyel. Az utazó gyógypedagógus segítségét kérjük
a gyermekek megfelelő fejlesztése érdekében. Fontosnak tartjuk a jó együttműködés szempontjából a
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folyamatos kapcsolattartást, az egyéni fejlesztési terv megbeszélését, mellyel a nap folyamán
segíthetjük munkáját. A helyi adottságok figyelembevételével törekszünk arra, hogy megfelelő hely
álljon rendelkezésre a fejlesztés idejére.
Szorgalmazzuk a továbbiakban az Autista Központ látogatását is óvónőink körében.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
Logopédiai szolgáltatás:
A beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi - kommunikációs zavarok javítása érdekében kérjük a
szolgáltatást.
A szakszerű, speciális foglalkozások a szakmai intézetekben, esetenként az intézményben történnek.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
Kapcsolattartás egészségügyi szervekkel:
/ védőnő, orvos, fogorvos, családgondozó, ANTSZ/
Orvos, védőnő hetenként végez vizsgálatokat az óvoda csoportjaiban:
időszakos szűrés,
ellenőrzés.
Közös előadások, fórumok szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatban, évi két alkalommal.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
Kapcsolattartás művelődési házakkal / KMO, Wekerlei Gyermekház/
Kapcsolattartás formái:
A gyermekműsorok, gyermekfoglalkozások, kiállítások, vetélkedők szervezésese a gyermekek
életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva, érdeklődésüket figyelembe véve történik. A programokról
tájékoztatjuk a szülőket.
Felelős: óvodavezető
óvónők
Kapcsolattartás: folyamatos
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szolgáltató Intézettel
Kapcsolattartás formái:
- az intézményben végzett nevelőmunka segítésének megszervezése,
- pedagógiai tájékoztatás, információk közvetítése,
- a továbbképzések , önképzések segítése.
Felelős: óvodavezető
A kapcsolat folyamatos az óvoda tartalmi munkájának fejlesztése érdekében.
A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok és azok ápolása
Kapcsolatok a kerület intézményeivel
Kapcsolattartás az iskolával
Célja: Együttműködés az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében.
Kapcsolatunk egymás munkájának tiszteletén és megbecsülésén alapszik. Folyamatos, eredményes
együttműködés szükséges a gyermekek érdekében. Keressük egymás munkájának sokoldalú
megismerési lehetőségeit. Konzultálunk az óvodai kompetencia alapú nevelésről. A szakmai
véleménykülönbségek természetesek. El kell fogadnunk, hogy minden életkornak megvannak a
speciális szükségletei, sajátosságai, amelyeknek, az intézményeknek is meg kell felelniük. Óvodában
a gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá érik. A
rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
Együttműködés formái lehetnek:
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emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása
érdeklődés egymás munkái, problémái, eredményei iránt
felnőttek látogatása, tapasztalatgyűjtés / órákról, óvodai munkáról, bölcsődei
tevékenységekről /
- eszmecserék, szakmai találkozások szervezése
- szülői értekezleteken való részvétel
- közös ünnepek szervezése
- nagycsoportosok látogatása az első osztályhoz
- a gyerekek beilleszkedésének folyamatos közös követése
- kiadványok cseréje
- kiállítások szervezése
- a volt óvodások meghívása a jeles napokra.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
-

Kapcsolattartás a kerület óvodáival
Célja: Egymás munkájának megismerése, kölcsönös segítése, jó kapcsolat ápolása
Együttműködés formái lehetnek:
- szakmai találkozók, eszmecsere
- kölcsönös intézménylátogatás, tapasztalatszerzés
- Óvodai felvétellel, átvétellel kapcsolatos egyeztetés
- Kölcsönös segítségnyújtás
- Kerületi bemutatók, jó gyakorlatok, módszertani konzultációk
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
Nyitottak vagyunk a Kárpát-medence magyar nyelvű óvodáival való szakmai kapcsolattartásra.
Együttműködés formái lehetnek:
- szakmai találkozók, eszmecsere
- kölcsönös intézménylátogatás, tapasztalatszerzés
- Kölcsönös segítségnyújtás
- jó gyakorlatok, módszertani konzultációk
Felelős: óvodavezető

A kerület bölcsődéivel való kapcsolattartás
Célja: A bölcsőde-óvoda közti átmenet megkönnyítése
Az óvodába lépést megelőző első közösségi színtér. Az átmenetet segítheti a két intézménytípus
kapcsolatfelvétele.
Óvodánkba kevés gyermek jön ugyanabból a kerületi bölcsődéből, a kapcsolattartás nehézkes, de a
megismerés érdekében keressük az alkalmakat.
Együttműködés formái
- Óvodai beíratás alkalmával egyeztetés
- Gondozónők hospitálása kiscsoportban, gyerekek beilleszkedésének nyomon követése
- A problémás gyermekek esetében előzetes tájékoztatás
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
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A kapcsolatok fejlesztésének irányai
 Közös élmények kapcsán a kölcsönös bizalom kialakítása a gyermekneveléssel kapcsolatos
gondok megoldása érdekében.
 A szülők is érzik, hogy a gyerekeknek is fontos az otthonos szép környezet, ezért a közös
programok közé betervezzük az óvoda szépítését szolgáló alkalmakat is.
 Ahhoz, hogy a gyerekek jövőjüket építeni tudják, ismerniük kell múltjukat.
 Ezért összegyűjtjük a nagymamák, nagypapák által ismert verseket, mondókákat,
játékokat, erre jó alkalom az adventi készülődés a nagyszülőkkel.
 Keressük az iskolával, bölcsődével való együttműködés sokoldalú bővítésének lehetőségeit az
átmenet problémáinak megkönnyítése érdekében.
 Szakmai fejlődésünk érdekében konzultálunk Kispest óvodáival
Az intézmény fenntartójával való együttműködés
A közoktatási törvényben szabályozott fenntartói irányítás alapján a Helyi nevelési programot a
fenntartó hagyja jóvá.
Kapcsolattartás formái:
- az intézmény működőképességhez szükséges feltételek biztosítása
- az intézmény gazdálkodásának meghatározása
- a szakmai munka eredményességégének fenntartói értékelése, az intézmény
gazdálkodásának, működésének törvényességének ellenőrzése.
Az intézmény működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ.
határozza meg.
Felelős: óvodavezető
Kapcsolattartás: folyamatos
XII. A gyermekek fejlettségállapotának mérése - A pedagógiai munka dokumentációi
A tudatos nevelőmunka szerves része a tervezés, megvalósítás, az értékelés elemzés, visszajelzés,
melyet csoportszinten a csoportnaplóban, gyermekenként a Fejlődési naplóban rögzítjük, s ez
meghatározza a következő tervidőszak feladatait.
Célja:
A gyermekek neveltségi szintjének mérése, nyomon követése
A gyermekek értelmi képességeinek feltérképezése, tapasztalatok dokumentálása
Szülők folyamatos tájékoztatása
Feladata:
Megfigyelések alapján feljegyzések készítése az egyes nevelési területekről egyénenként
A további fejlesztés megtervezése az egyéni differenciálás során szerzett tapasztalatok
segítségével
Nyílt nap és fogadóóra lehetőségének felajánlása a szülőknek időpont egyeztetéssel.
A Helyi óvodai programunk beválási vizsgálata után kidolgoztuk az óvodás gyermekek fejlettségének
mérőlapjait. A gyakorlati alkalmazások során módosítások váltak szükségessé. 2015/2016-os nevelési
évtől már minden óvodapedagógus új mérőeszközt használ, melynek Óvodás gyermekek fejlődésének
nyomon követése a neve, és a Sprint Kiadó kiadványa. A mérés területein nem változtattunk. Előnye,
hogy a szülő számára is áttekinthetőbb, kitöltése jelöléssel megvalósítható, három, négy éves fejlődési
menetet, eredményeket mutat. A bemenet-kimenet mérése és a hozzáadott pedagógiai érték a
gyermekek egyéni fejlődési mutatóiban jól tükröződik. Évente két alkalommal mérünk, értékelünk.
Kimutatható általa a csoportok, gyerekek erős és fejlesztendő területe, valamint a tehetséges és
felzárkóztatásra szoruló gyermekek köre. A szülő évente kétszer, ősszel és tavasszal, nyílt nap utáni
fogadóóra keretében ismeri meg a mérőlap tartalmát, valamint a csatolt, írásbeli szöveges értékelést,
mely még érthetőbben és körültekintőbben tartalmazza a gyermek jellemzőit, melyet megbeszélnek,
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értékelnek együtt az óvodapedagógusokkal. A szülő aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást
megkapta.
A méréseink a következő területekre irányulnak:
- A gyermekek szociális fejlettsége
-

A gyermekek egészségi állapota

-

A gyermekek mozgása

-

Egészségügyi szokások és önkiszolgálás

-

Nyelvi kifejezőkészség fejlettsége

-

Értelmi fejlettség

-

Mennyiségfogalom, matematikai tapasztalatok

-

Új ismeretek elsajátítása

-

Játéka

Az óvoda dokumentációiban nyomon követjük a gyermeki fejlődés szakaszait.
A korai fejlesztés első szakasza: az óvodával való ismerkedés szakasza.
Második szakasz:
félévenkénti feljegyzés a fejlődésről, a fejlődés eredményeiről.
Harmadik szakasz:
a fejlődés áttekintése 5 éves korban.
Negyedik szakasz:
döntés a beiskolázásról 6-7 éves korban.
Ötödik szakasz:
összegző értékelés.
A nyomon követés dokumentációi:
- csoportnapló
- személyi dosszié
- egyéni fejlesztési terv a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekről
XIII. A nevelési program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések
A kötelező (minimális) eszközök és felszerelések
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és
felszerelések jegyzékét az 1999. évi LXVIII. Törvénnyel módosított közoktatási törvény 47 §-a
alapján az alábbi elveknek megfelelően állítottuk össze:
Intézményünk 1998 óta, az Önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyásával folyamatosan
pótolja a törvényben meghatározott, de hiányzó, vagy elhasználódott felszereléseket, valamint a
program megvalósításához szükséges eszközöket.
Az új eszközök beszerzését saját forrásból, önkormányzati hozzájárulásokból és pályázatok útján
biztosítjuk.
Az EU- szabványnak nem megfelelő eszközöket folyamatosan kívánjuk lecserélni.
Minden esetben ragaszkodunk a programban megfogalmazott alapelvekhez igazodó és az óvoda
arculatához illő, a gyermekek egészséges személyiségének fejlődését biztosító eszközök
vásárlásához.
A kötelező /minimális/ eszközök beszerzésére is vonatkozó szempontjaink:
a vas mászókákkal szemben előnyben részesítjük a természetes anyagokból készült
eszközöket
esztétikai szempontból megfelelőek legyenek az óvoda arculatához
lényeges tulajdonság a mobilizálhatóság
csúszásmentes anyagokból készüljenek
legyenek könnyen tisztíthatóak
a gyerekek számára biztonságosak legyenek
szolgálják az értelmi képességek és a kreativitás fejlesztését
segítsék az érzékelés észlelés fejlesztését
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