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Bevezető
Meggyőződésünk, hogy a hagyományalapú nevelés gazdag lehetőségét kínálja a gyermekek
sokirányú, harmonikus fejlesztésének, s alapját képezi a majdani felnőtt műveltségnek is. A
beszürkült pénz- és sikerorientált világunkban a hagyományok követése színesebbé és
gazdagabbá teszi mindennapjainkat. Sajnos, a régi népszokásokról keveset közvetít a
család, így feladatunknak tartjuk megismertetni gyermekeinkkel azokat az értékeket, melyek,
ha nem léteznének, akkor nem lenne min megvetni lábunkat.
„Elméletieskedő filozofálásban igen csak bővelkedünk. Többet ér az egészséges, céltudatos szellem, a sugárzó
szeretet. E szakmában azé az első szó, aki megtörölt már egy nedves orrocskát. Olyan tanítóé, aki hivatásában
következetes, őrzi függetlenségét, személyében példamutató. Olyan nevelőé, akinek nemcsak több megbecsülésre
van jussa, hanem aki joggal vár bizalmat, hogy munkájában hite erősödjék.”
„Pedagógiai optimizmus? Az! Kell, hogy az legyen. A legnagyobb munkáról van szó, melynek tartalma és célja:
az emberebb ember.”
Ádám Jenő/1971. októ ber
27./

A pedagógiai program jogszabályi háttere











A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
137=2018. (VII.25.) Kormányrendelet a 363/2012. (XII.17.) Korm.rend. Az óvodai
nevelés országos alapprogramjának módosításáról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1997.évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról
Az 1998.évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról
Az óvoda Alapító okirata

A program nyilvánosságra hozatala
A néphagyományt követő pedagógiai program teljes terjedelmében megtalálható:





Az óvoda vezetői irodájában
A székhely óvoda előteréből nyíló Szülői fogadóban, a Vadvirág Tagóvodában a folyosón
Szigetszentmiklós Város HON-lapján
Az óvoda HON-lapján
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I.

AZ INTÉZMÉNY, JELLEMZŐ ADATAI

A mi óvodáink:
Pitypang Óvoda










Az óvoda alapítója, alapítási éve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - 2012.
Intézmény neve: Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
Intézmény székhelye: Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.c.
Telefonszám: 06-24-515-590 – székhelyen
Mobilszám: 06-20-282-9780 - székhelyen
E-mail cím: pitypangovi5@gmail.com
Intézményvezető neve: Baráti Ildikó
Intézményvezető helyettes neve: Nagyné Jäger Zsuzsanna
Gyermekvédelmi felelős neve:

Vadvirág Tagóvoda









A tagóvoda megnyitásának éve: 2018.
Intézmény neve: Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda, Vadvirág Tagóvoda
Telephely: Szigetszentmiklós, Váci M.u.4.
Mobilszám: 06-20-324-4934
E-mail cím: vadviragovoda18@gmail.com
Intézményvezető neve: Baráti Ildikó
Intézményvezető helyettes: Nagyné Jäger Zsuzsanna
Gyermekvédelmi felelős:
5

Térítésmentes szolgáltatásaink:








Óvodai foglalkozások
Logopédia
Dyslexia- megelőző foglalkozások
Egyéni felzárkóztatás
Rendszeres egészségügyi felügyelet
Óvodai eszközök használata
Hitoktatás szülői igények alapján
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II.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÜLDETÉSE – FILOZÓFIÁJA

Társadalmunkban az utóbbi időkben jelentős változások zajlottak. E reformok jelentősen
érintették az oktatási, nevelési intézményeket. A gyermekeknek-, mint egyéneknek - ebben a
rohanó világban korlátozott lehetőségük van önmaguk és környezetük megtapasztalására,
mozgásigényük kielégítésére, kulturális értékeink megismerésére, azok őrzésére.
Feladatunknak tartjuk megteremteni azokat a feltételeket, melyek biztosítják számukra az
egészséges, harmonikus fejlődést, személyiségük kibontakoztatását!
Ennek kritériuma:




az óvodapedagógus és a gyermek közötti pozitív érzelmi viszony,
az óvodai és családi nevelés összehangolása,
a cselekvésbe ágyazott ismeretnyújtás melynek fő színtere a játék.

Munkánk során meghatározó szerepe van az érzelemnek, a lehetőség kínálta aktivitásnak,
kreativitásnak. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak ünnepeink – a jeles napokról való
megemlékezések, melyek nem csak a hagyományalapú nevelés, hanem
közösségformálásunk és a családdal való együttműködésünk alappillérei! Az ünnepre
való készülődés aktivizálja a gyermekeket, felkelti kíváncsiságukat. A gondolatok ötletek
születése, majd a célok kitűzése működésbe hozza fantáziájukat. A megvalósításban vállalt
szerepek az intellektuális és gyakorlati tevékenységek hosszantartó láncolatai. Maga az ünnep
a kiteljesedés, közösségünk érzelmeit, gondolkodását, magatartását formáló erő. Ez az erő,
hatással van a családi élet tevékenységeire, ezáltal közösek céljaink, feladataink
megvalósításai is.
A népi játékok meghatározó szerepet töltenek be nevelő munkánk során. Nagy hangsúlyt
fektetünk a kézművesség kínálta lehetőségek maximális kihasználására. Ezáltal ismertetjük
meg gyermekeinket az ősi népi kézművesség értékeivel, az ősi technikákkal, ösztönözve őket
az alkotás örömének felfedezésére, a munka megbecsülésére, véleményalkotásra, a természet
szeretetére.
Munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy gyermekeink egészséges, edzett gyerekek
legyenek. Óvodánkon belül törekszünk azoknak a lehetőségeknek a felkutatására, melyek
biztosítják a gyerekek egészséges fejlődését, azokat a testi és lelki szükségleteket, melyek
fejlődésükhöz szükségesek.
Arra törekszünk, hogy testületünk minden dolgozója pozitív példa legyen gyermekeink
számára. A dajkákkal való kapcsolattartás meghatározó eleme nevelőmunkánk
eredményességének. Az óvodapedagógusi és dajkai munka összehangolása elengedhetetlen
feltétele a nyugodt, vidám, tiszta környezet biztosításának, az alkotó munkának.
Bízunk benne, hogy az óvoda hagyományalapú nevelési programjának megvalósítása
folyamán, valóban kincsekre lelünk, amit a gyermekeink, a szülők és mindannyiunk
számára közkinccsé tehetünk.

III.

GYERMEKKÉP – ÓVODAKÉP

A gyermek, fejlődő személyiség. Szüksége van biztonságra, szeretetre, okos, tudatos
nevelésre. Fejlődését meghatározzák az örökletes tényezők, az érés belső törvényszerűségei,
valamint a környezeti hatások, melyek a szocializációs tényezőkön és nevelésünkön keresztül
hatnak gyermekeinkre. Mindezeket figyelembe véve arra kell törekednünk, hogy
nevelőmunkánk hozzásegítse a gyermekeket személyiségük kibontakoztatásához.
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A gyermekkor igaz, tiszta, öntörvényű és egyszeri élet, hogy milyenné válik ez az élet, ebben
nem kevés a mi felelősségünk. Az óvoda az egészségesen fejlett személyiségű ember
kibontakozásának egyik legfontosabb színtere. Nevelőmunkánk során gyermekeinket önálló
személyiségnek tekintjük, s mint személyiséget tiszteletben tartjuk. Elvárásainkat a
gyermekhez önmagához képest igazítjuk.
Munkánk során nélkülözhetetlennek tartjuk: a szeretetet, az odafigyelést, tudatosságot a
magas fokú empátiás készséget, a másság elfogadását, az egészséges életmód alakítását.
Valljuk, hogy az óvodáskori érzelmi nevelésnek meghatározó szerepe van a harmonikus
személyiségfejlesztésben. A megismerés, az intellektuális gazdagodás, az erkölcsi fejlődés és
viselkedés szabályozásának kulcsa csak az érzelmek mozgósításán keresztül szervezhető meg.
Érzelmeiken keresztül kell nevelni gyermekeinket úgy, hogy a tapasztalatszerzést és
tevékenységet összehangoljuk a gyermekek nagyfokú motiváltságával, személyiségüket
tiszteletben tartó nevelési kultúrával.
Meggyőződésünk, hogy nevelésünk eredményessége érdekében kulcskérdés, a gyermekek
ÉN- tudata mellett a MAGYARSÁGTUDAT formálása is. Gyermekeinknek joguk van
ahhoz, hogy a nemzetet éltető hagyományokat megismerjék. Mai világunkban a népi kultúra
szépséget, örömöt és követendőt nyújt gyermekeink számára. A hagyományok követésén
keresztül megismerkednek a régmúlt értékeivel, megtanulják tisztelni azokat, melyek jó
alapot szolgáltatnak későbbi kultúrájuknak.
"Gyermekeink a magyarság holnapját fogják felépíteni, de azt nem építhetik a levegőre,
hanem tegnap, tegnapelőtt őseink által összehordott kövekre"
Gyermekeink a 3-7 éves korban ismerkednek az őket körülvevő világgal. Ebben az életkorban
többet tanulnak – anélkül, hogy ennek tudatában lennének-, mint később egész életükben. A
barátságos érzelmileg biztonságos, esztétikus környezetben a gyerek megfigyel, tapasztal,
utánoz, azonosít, megtanul és eltanul szavakat helyzetmegoldásokat. Játékba ágyazva
tanulja az életet.
Ez az óvodapedagógustól, a gyermek és szülő iránti tiszteletet, toleranciát, a gyermekek
ötleteinek elfogadását, cselekvésbe ágyazott ismeretnyújtást és egyéni differenciált
bánásmódot kíván. Az eszközök és módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a
pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.
Programunk az érzelmi nevelésre építve aktív együttműködést kíván szülőktől,
pedagógusoktól, gyermekektől egyaránt. Bízunk benne, hogy tudatos nevelőmunkánk
eredményeképpen gyermekeink egészségesen, edzetten, megfelelő tudásszinttel lépik át az
iskola kapuját. Munkánk eredményességét is ez tükrözi leginkább.

Pedagógiai elveink







Az óvodai élet minden területén, a nevelés folyamatában, a gyermekek mindenekfelett
álló érdekeit, az egyenlő bánásmód érvényesülésével vesszük figyelembe.
A gyermekeknek minden segítséget meg kell kapniuk tehetségük kibontakoztatásához,
személyiségük fejlesztéséhez.
Felelősséggel tartozunk a gyermekek fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért,
fejlődéséért.
Vallási és világnézeti kérdésekben semleges nevelést biztosítunk.
A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból!
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Magyarságtudat alakítása, a nemzeti kultúra megismertetése munkánk kiemelt
feladata.
A hagyományok iránti érdeklődés felkeltését és megalapozását a családi neveléssel
együtt végezzük.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelése esetében a másság
elfogadásával - humánértékek alapozásával segítjük a beilleszkedést, fejlődést.
Nyitottság és tolerancia jellemzi óvodánkat a más kultúrák és szokások iránt.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekvédelemre.
Célunk a műveltség és tudásigény megalapozása.
Természeti környezettel való óvó, védő, szerető szemléletmód alakítása és fejlesztése
hatja át munkánkat.
Biztosítjuk az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást.
Formáljuk gyermekeink – és rajtuk keresztül a szülők - ízlésvilágát a népi kultúra
segítségével.
Pedagógiai munkánk fontos része az egészséges életmód alakítása, a szülői
szemléletformálás a gyermekek, önmagunk és mások érdekében.
Jártasságok, képességek, készségek fejlesztésével, biztosítjuk minden gyermek
számára a zavartalan iskolai átmenetet.
Közös felelősségünk van a szülőkkel a gyermekek érdekében.
A gyermeki jogokat mindenek felett tiszteletben tartjuk.

Óvodai nevelésünk célja













Biztonságot, szeretetet nyújtó környezetben, a gyermekek harmonikus
személyiségfejlesztése, boldog gyermekkor, az önmegvalósítás lehetőségének
megteremtése a néphagyományok gazdag eszköz- és hatásrendszerével, az életkori
sajátosságok figyelembevételével.
Valljuk, hogy nevelésünk csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe vesszük
gyermekeink testi, lelki szükségleteit, igényeit, ha megteremtjük számukra azt az
érzelmi biztonságot, melyben átélhetik az elfogadottság, a szeretet érzését, ahol
személyiségüket tiszteletben tartva, teljesítményüket megbecsülve ösztönözzük őket
önmaguk minél teljesebb megvalósítására.
Nevelési alapelvünk a gyermekek fejleszthetőségébe vetett hit. Hisszük, hogy minden
gyermek tehetséges valamiben és szeretve minden gyermek nevelhető, fejleszthető.
Pedagógiai programunknak egyik prioritása a tanulás-tanítás folyamatának
eredményessége.
Hiszünk a szokások és hagyományok nevelő erejében.
Feladatunk azoknak az értékeknek megtartása és hiteles átadása, amely az alapot
képezi magyarságunkban.
Munkánk során nélkülözhetetlennek tartjuk a szeretetet, az odafigyelést, tudatosságot
a magas fokú empátiás készséget, a másság elfogadását, az egészséges életmód
alakítását Számítunk a gyermekek a szülők és dolgozóink aktív együttműködésére.
Célunk és feladatunk a gyermekvédelmi munka erősítése, az ehhez kapcsolódó
szakszolgálatokkal való együttműködés.
Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, nyílt, őszinte, segítőkész
kapcsolat kialakítása a szülői házzal.
Kiemelt célunk és feladatunk a valamilyen részképességben lemaradt gyermekek
egyéni fejlesztése, felzárkóztatásuk segítése, érzelmi, képességeik készségeik
fejlesztése, szükség esetén szakemberhez irányítása.
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IV.

Személyiségfejlesztésükben törekszünk azoknak a magatartási normáknak az
elsajátíttatására, melyet a társadalom minden embertől elvár.
Gyermekeink az óvodáskor végére jól szocializáltan, egészségesen és edzetten,
megfelelő tudásszinttel lépik át az iskola kapuját.
Célunk és feladatunk továbbá felkutatni olyan erőforrásokat, szponzori támogatókat,
melyek segítségével tovább bővíthetjük tárgyi felszereltségeinket.
Innovációs fejlesztési törekvéseinket rövidtávon az éves munkaterv tartalmazza,
középtávú céljainkat a vezetői program mutatja, hosszú távú elképzeléseinket pedig a
hagyománykövető programmal való elköteleződés teszi lehetővé.
Céljaink, feladataink eredményes megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk szakmai
fejlődésünket, az önképzést, illetve a szakmai továbbképzéseken való részvételt.
Feladatunk: továbbra is olyan otthonos, barátságos és esztétikus intézményalakítás,
melyben a gyermek, mint a virág kinyílik és fejlődésnek indul. Munkánkkal
partnereink elvárásainak igyekszünk eleget tenni. Célunk, hogy intézményünk a
társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében
folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységre törekszünk.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI
FELTÉTELEI

Humán erőforrás
Pedagógusok száma
Pedagógiai
száma

munkát

18 fő
közvetlenül

segítők

13 fő

Egyéb segítő munkatársak

5 fő

Szak-és egészségügyi szolgálat külső segítő
szakemberei

Aktuálisan, a szakértői bizottság véleménye
alapján:
Logopédus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus

Óvoda orvos, védőnő
A nevelőtestület képzettségi mutatói
Óvóképző főiskolát végzett pedagógusok
száma

18 fő

Gyógypedagógiai
pedagógusok száma

1 fő

főiskolát

végzett

Másoddiplomás képzésben részt vettek

3 fő
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Közoktatási vezető
Neveléstudományi bölcsész
Szakvizsgával rendelkezők

4 fő
Közoktatási vezető; Tanügyigazgatási
szakértő

Szakirányú továbbképzés

1 fő
Tehetséggondozó/Mentor óvodapedagógus

Az intézmény belső továbbképzési rendszere
Az óvodai munkacsoportok,
Hagyománykövető pedagógiát támogató munkacsoport éves
munkaközösségek
munkája, ennek kapcsán ötlettár kidolgozása, éves
tevékenysége,
mint
a beszámoló elkészítése
szakmai szervezetfejlesztés
meghatározó bázisa
A jó gyakorlat bemutatásának lehetősége
Az elkövetkező évek belső
Pozitív szemléletű ösztönzés, megerősítés
továbbképzéseinek
A pedagógiai program minél teljesebb megvalósítását célzó
szempontjai
tanulmányok támogatása
A
dajkák
szakmai Munkatársi – és nevelési értekezleteken való aktív részvétel
kompetenciáinak fejlesztése
mellett a szakmai ismeretek bővítése,
HACCP oktatás minden érintett számára
Az
óvodapedagógusok Hospitálási lehetőségek külső intézményekben – Intézményi
továbbképzéseinek
egyéb jó gyakorlatok megismerése
színterei
Az önképzés lehetőségeinek biztosítása: internet hozzáférés,
óvodai könyvtár használata, folyóiratok elérhetősége
(Óvónők kincsestára)
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Az óvoda szűkebb és tágabb környezete

Tárgyi adottságok és feltételek a székhelyen
Foglalkoztató/csoportszobák

6 csoportszoba

Fejlesztő helységek

1 szoba – logopédia

Tornaszoba
Egyéb helységek

1 szoba
Öltözők 2 csoportonként 1 közös helységben
Mosdók – csoportonként
Irodák, pedagógus szoba, szertárak, szülői fogadó, orvosi
szoba, mellékhelységek, melegítő konyha, egyéb helységek

Udvar és kert a nevelésfejlesztés szolgálatában

Az óvodához saját udvar tartozik

Tárgyi adottságok a tagóvodában
Foglalkoztató/csoportszobák

2 csoportszoba

Egyéb helységek

Öltözők a folyosón
Mosdók
Iroda, tálaló konyha, mellékhelységek
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V.

A PROGRAM NEVELÉSI FELADATRENDSZERE





Az egészség és környezeti nevelés alapelvei
Az egészséges életmód alakítása, mozgástevékenység
Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés

Az egészség és környezeti nevelés alapelvei
Az óvodába érkező gyerekek mindegyike különböző. Más edzettséggel, testi és szellemi
fejlettséggel rendelkeznek. Fejlődésüket, fejleszthetőségüket meghatározzák az örökletes
tényezők, az érés belső törvényszerűségei, a környezetei hatások.
Óvodai nevelésünk kiemelten kezeli gyermekeink egészségnevelését, az egészséges életmód
alakítását. Alapvető feladatunknak tartjuk gyermekeink testi és lelki szükségleteinek
kielégítését, mert csak így biztosítható harmonikus személyiségfejlődésük.
Ha egy gyermek testileg, lelkileg egészséges, akkor meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó
közérzetét, stabilizálni, védeni tudja önmagát, tehát optimális személyiségének működése,
fejlődése. Nevelésünk célja olyan képességek megalapozása, melyek a gyerekek önállóságra
nevelését, az egyéniségfejlesztését, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését
foglalja magában.
Ennek érdekében az alábbi személyes motívumok kialakítására törekszünk:















az önkiszolgálás: a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet, a mozgás-és
élményszükséglet – melyek megnyilvánulnak az egészséges és kulturált étkezésben, az
öltözködésben, tisztálkodásban, testápolásban, rendszeretetben és a testi képességek
terén.
az önvédelem: a konfliktusok kezelésére történő nevelés kapcsán.
a szuverenitás: az önállósulási- és öntevékenységi vágy támogatásával.
az önértékelés: amely megjelenik az önbizalom és az önbecsülés, a reális – a
képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként.
Az egészséges életmódra nevelés céljainak eléréséhez elsőrendű feladatként kezeljük
az egészséges óvodai környezet kialakítását (csoportszobák, egyéb helyiségek, udvar),
ahol biztosított a gyermekek egészségre nevelése, gondozása, személyiségük
fejlesztése.
Feladataink:
a megfelelő tárgyi környezetről való gondoskodás
a felszerelések állapotának ellenőrzése, bővítése, BALESETMENTES játszóterület
biztosítása
a környezet ápolása, szépítése, védelme
baleset megelőzési ismeretek biztosítása
elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése a dolgozók számára
családdal való kapcsolat, szülői közösségekkel együttműködés
speciális szakemberekkel való kapcsolattartás a betegségek megelőzése és korrekciója
érdekében (védőnő, gyermekorvos, pedagógiai szakszolgálat)
további lehetőségek felkutatása és megteremtése az egészségnevelés érdekében
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A környezettudatos magatartás kialakításának célja
A környezetvédő és természetvédő ember személyiségének kialakítása már óvodáskorban
fontos feladat. Az óvodáskori élet meghatározója a gyermek környezethez való viszonyának.
Az egészséges gyermek mindenre kíváncsi. Ezt a természetes kíváncsiságot kell kihasználni
ismeretei bővítésére. A természet formálása, óvása és védelme mindannyiunk feladata!
A környezettudatosság nem más, mint tudatos felelősségvállalás, tájékozottság, érzékenység
környezetünkkel, élőhelyünkkel szemben. Ennek a felelős gondolkodásnak és cselekvésnek a
megismertetése, átadása azért fontos óvodásaink számára, mert csak így várható, hogy a
környezetükre igényes, természetet szerető – tisztelő és védő felnőttekké váljanak. Valljuk,
hogy az ismeretszerzés útja a tapasztalás, minden csak akkor válik értékké, ha közvetlen
tapasztalatokra épül és ténylegesen az életet szolgálja. Csak úgy nevelhetünk helyesen, ha
élen járunk a példaadásban. Ehhez elsősorban a fenntarthatóság pedagógiája iránt
elkötelezett, felelősen gondolkodó, a környezeti kultúrára nevelést kiemelt feladatként kezelő
nevelőtestületre van szükség. Olyan óvodapedagógusokra, akik a természet-és környezetvédelmi
feladatokat kiemelten kezelik, és olyan módszereket alkalmaznak, amelyek elősegítik a hatékony
tanulási környezet megteremtését. Ezt segíti a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a
terepgyakorlatok, a kerti munka, a megfigyelés, felfedeztetés, kísérletezés, a projektpedagógia
alkalmazása. A gyermekek aktivitásuk, érdeklődésük során tapasztalatokat szereznek a közvetlen és
tágabb természeti- emberi-tárgyi környezet viszonyairól. A felfedezések során pozitív érzelmi
viszonyba kerülnek a természettel, az emberi alkotásokkal, megtanulják azok védelmét, az értékek
megőrzését. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a néphagyományok, szokások és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét.

A környezettudatos gondolkodásnak tükröződnie kell az óvoda külső és belső
megjelenésében is!











A helységek berendezésén is megjelenik a környezetbarát szemléletmód: a természetes
anyagok felhasználása, a takarékosság, praktikusság és egyszerűség érvényesül nem
csak a bútorokon és berendezési tárgyakon, hanem a játékok és a dekoráció
megválasztásában is.
A csoportszobáknak egyedi hangulata van, amihez hozzájárul a környezeti előkészítés,
a berendezési tárgyak átgondolt elhelyezése, kialakítása, valamint a gyerekek által
behozott „kincsek” is, melyek nem pusztán esztétikai értékkel bírnak, hanem ezeket
felhasználjuk tevékenységeinkhez, a projektjeinkhez is.
Bár az óvodaudvar kis mérete miatt nem alkalmas konyhakerti növények ültetésére,
azért mégsem mondunk le a kerti munka adta tevékenységekről, élményekről.
Balkonládákba ültettünk virágokat (Föld napi tevékenység), ezeket gondozzuk
közösen. Ezen kívül az udvar virágoskertjében levendulát termesztünk, aminek
gondozása, fejlődésének nyomon követése, majd végső felhasználása is biztosítja a
gyerekek ismereteinek tapasztalati úton történő biztosítását.
Az óvodaudvar mozgásfejlesztő játékainak nagy része szintén környezetbarát anyagból
készült. Ezek segítik a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését, aktivitásuk,
mozgásörömük megélését.
Különösen odafigyelünk az energiatudatosságra nevelésre! Az épületen kívül és belül
energiatakarékos izzók és alkonyatkapcsolók vannak felszerelve. A helységek nagyon
világosak, így jól kihasználhatjuk a természetes fényforrásokat is, emiatt igyekszünk a
legminimálisabb ideig használni a mesterséges fényforrásokat!
A takarékos vízhasználat érdekében a keverőcsapok kifolyását limitáltuk, így
próbáljuk optimalizálni az elfolyó víz mennyiségét. A WC-k öblítését az óvodaudvar
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alatt elhelyezett „szürke” víz felhasználásával oldjuk meg. Az öntözés is ebből valósul
meg.
A fűtés is környezetbarát, energiatakarékos megoldásokkal történik. A kevesebb
energiafelhasználás jegyében a csoportszobák padlófűtéssel is ellátottak.
Mi dolgozók is, sokat teszünk a fenntarthatóság jegyében: újra felhasználunk bizonyos
alapanyagokat játékok, dekorációs tárgyak elkészítéséhez, és a gyerekekkel közösen is
dolgozunk ilyen projekteken – kiemelten a Föld napján! Ezen kívül odafigyelünk arra
is, hogy illatosításra, esetlegesen légfertőtlenítésre illóolajat (pl. erre is használjuk a
saját levendula-termésünket) használjunk! Törekvésünk kiterjed arra is, hogy az
érvényben lévő szabályok betartása mellett, inkább a környezetbarát tisztítószereket
alkalmazzuk az óvodában!
Sétáink, kirándulásaink alkalmával gyakoroljuk a természetóvó-és védő magatartást:
nem szemetelünk, nem tépjük le a virágokat, nem tördeljük le az ágakat, nem bántjuk
az állatokat, rovarokat, bogarakat, csak olyan dolgokat gyűjtünk, amit a természet már
elengedett.
Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a népi kismesterségek gyakorlásán
keresztül közvetlen kapcsolatba kerüljenek a természetes anyagokkal, amely sajátos
élményt, érzelmi hatást biztosít számukra. Az alapanyagok beszerzéséhez nagyon jól
használhatók azok a séták, amely óvodánk közvetlen környezetében valósulnak meg,
és melyeknek segítségével magunk gyűjtjük be a felhasználható növényi részeket,
szálas anyagokat, terméseket, egyéb természetes anyagokat.
A Zöld Jeles Napok hagyományteremtő megünneplésével, az ünnepekhez kapcsolódó
szokások elsajátításával bővítik a gyerekek ismereteiket, erősítik kötődésüket a
környezetükhöz.

Az egészséges életmód alakítása
Az óvodai nevelés egyik legfőbb feladata a gyermekek egészségnevelése, az egészséges
életmód alakítása, mely biztosítja az óvodások harmonikus személyiségfejlődését.
Természetesen ez a nevelési feladat nem korlátozódhat csak az óvodára, hiszen a család
szokásai is meghatározóak a gyermekek számára. Igazán hatékony akkor lehet munkánk, ha
sikerül a szülőkkel is elfogadtatni az egészséges életmódra nevelés feladatait, melyeket a
lehetőségeikhez képest otthoni körülmények között gyakorolhatnak, példát mutatva
gyermekeiknek
Az egészséges életmódra nevelés feladatai:
 Az óvodapedagógusok és dajkák munkájának összehangolása, a tudatos és folyamatos
egészségnevelés érdekében.
 A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő életritmus, napirend kialakítása.
A jó napirend folyamatos (nincs várakozási idő), rugalmas (van lehetőség a váratlan
eseményekre) és igazodik az évszakok adta sajátosságokhoz.
 Közös együttműködés a családokkal, személyes kapcsolattartás.
 Betegségek megelőzése, korrekciója
 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
 A testi képességek fejlődésének segítése.
 A gyermekek testi egészségének védelme, szervezetének edzése.
 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges biztonságos környezet
megteremtése.
 Kommunikációs kapcsolatban a védelem, a biztonság érzésének erősítése.
 Testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, önálló testápolásra való
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képesség fejlesztése.
Személyi higiéniára nevelés.
Önállóságra késztetés, a személyes motívumok alakítása a tevékenységeken keresztül.
Higiéniás szemlélet és tapintatos magatartás a dolgozók részéről.
Készségek fejlesztése pozitív példaadással, hozzáfűzött magyarázattal.
A gyermekek személyes tárgyainak higiénikus tárolása, használata.

Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások
Táplálkozási szokások
Az egészséges táplálkozás, a kulturált étkezés a kisgyermekek fejlődésének alapfeltétele!
Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az egészséges táplálkozás megszervezése irányában.
Rendszeresen egyeztetünk az intézménynek beszállító konyha vezetésével, a minőség
javításának érdekében.
A csoportokban nem kínáljuk a gyerekeket édességgel, nassolni valókkal és szörpöt, üdítőt
sem itatunk a gyerekkel! Ezzel szemben, szinte napi rendszerességgel gyümölcsöt, zöldséget,
adott esetben gyümölcs-vagy zöldséglevet kapnak a gyerekek tízóraira.
A vízfogyasztást preferáljuk és biztosítjuk a gyerekek számára egész nap folyamán az
elegendő folyadékmennyiséget.
Megfelelő szokás-szabályrendszert vezettünk be csoportjainkba, ami segíti a folyamatos
reggelinek-, az azonos időben érkező ebédnek-, a kulturált étkezés feltételeinek megteremtését,
megvalósítását.
Az étkezések alkalmával bíztatjuk a gyerekeket az önkiszolgálásra, a közösségért végzett önként vállal munkára – naposi teendők, az igény szerinti mennyiségek szedésére és
elfogyasztására is.
Higiéniai szokások, tisztálkodás
Ahhoz, hogy a gyermekek számára biztosítsuk biológiai szükségleteik kielégülését,
komfortérzetük megélését, lehetőséget kell adnunk a szükség szerinti WC-használatra! A
szokás-szabályrend megfelelő kialakításával elkerülhetőek a tumultushelyzetek, a megfelelő
környezeti előkészítéssel pedig biztosítani tudjuk a gyermekek számára az intimitást. Ezek
mind megerősítik a gyermekek bizalmát a felnőttekkel szemben.
Meg kell tanítani a helyes - és igény szerinti kézmosás, zsebkendőhasználat, valamint a
fogmosás technikáját, a fésülködés rendjét és idejét.
Öltözködés
Nagyon fontos, hogy vonjuk be a szülőket a helyes és praktikus öltözködési szokások
kialakításába! Az első szülői értekezlet jó alkalmat teremt ezek megbeszélésére.
Hívjuk fel a szülők figyelmét az egészséges ruházat fontosságára, amely jól szellőzik,
praktikus, megfelelő méretű! A gyerekek ruháinak, cipőinek megkülönböztetése és higiénikus
tárolásának elősegítése érdekében a jelek feltüntetésére. A váltóruha, a tornaruha
biztosítására. Mind a szülők, mind a dolgozók törekedjenek arra, a gyerekek önállósulási- és
öntevékenységi vágyát elősegítő, kellő mértékű segítségadást kínáljanak!
A gyerekekkel el kell sajátíttatni az öltözködés megfelelő sorrendjét! Az önálló öltözködésben
természetesen mindig csak annyi várható el a gyermektől, amennyit képességei lehetővé
tesznek!
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A pihenés-alvás szokásai
Az óvodáskorú gyermekek idegrendszerének kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlenül
szükséges, hogy biztosítsunk alkalmat a pihenésre! Az óvodai dolgozók feladata, hogy olyan
csendes, nyugodt körülményeket teremtsenek, amelyek elősegítik a gyermekek
alvásigényének kielégítését! Az ágyak elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy kik
szeretnek egymás mellett aludni, és kik azok, akik ragaszkodnak egy-egy alvóhelyhez. Az
elalvás körülményeit elősegítheti, ha halk zene szól, ha gyertyát gyújtanak, esetleg illóolajat
használnak – ezek a csoportok egyedi szokásai alapján alkalmazhatóak. Minden esetben,
gondosan megválasztott mesélés előzi meg az elalvást! Gondoskodni kell arról is, hogy az
ebéd után hazamenő gyerekek távozása, ne zavarja meg a többiek elalvását! A gyermekeknek
különböző alvásigénye van. Bár mindenkinek ágyban kell pihennie, de mód van a nem alvó
gyermekek toleranciájára. Nem kötelező csukott szemmel, mozdulatlanul feküdni. A
kevesebbet alvó gyermekek érdekében a folyamatos ébredés egy olyan lehetőség, ami
csökkentheti konfliktusokat.
Testedzés, testmozgás (spontán, tudatosan szervezett, mindennapos szervezett mozgás)
A mozgás az egészséges életmódra nevelés szerves része, attól elválaszthatatlan, a gyermek
természetes szükséglete. A torna, a mozgásos játékok felerősítik és kiegészítik a gondozás és
az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben
való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és alkalmazkodó képességet, illetve a
személyiség akarati tényezőinek alakulását. Ebből következik, hogy a testi nevelés összetett,
több területet felölelő, az egészséges életmód szokásainak megalapozását szolgáló feladat.

Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása
Érzelmi nevelésünk célja:
Óvodánknak a családi nevelés mellett jelentős szerepe van – az elsődleges szocializáció során
– az érzelmi nevelés és a társas kapcsolatok alakításában. A közösségi nevelés célja a
gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a
közösségen belül, a csoport normái alapján.
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Alapelveink:
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
Ezért fontos és az óvodapedagógusokkal szemben elvárás, hogy:














A gyermekeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. A beszoktatás
– a befogadás időszaka meghatározó a gyermekek életében, hiszen ekkor alakul ki
érzelmi kötődésük az óvoda, az óvodapedagógusok, dajka és a többi gyerek irányába.
A szülők közreműködésével fokozatosan szoktassuk az újonnan érkező gyerekeket az
óvodába. Behozhatják kedvenc játékukat, melyek érzelmi biztonságot nyújtanak ebben
a kezdeti időszakban. A későbbiekben is harmóniát, érzelmi biztonságot, elfogadó
légkört kell biztosítania az óvodapedagógusnak.
Az óvodapedagógus együttműködést, közösségi kapcsolatokat és érzelmeket erősítő
helyzeteket teremt, módszereket alkalmaz az óvodai és óvodán kívüli tevékenységek
során.
Az én-fejlődésben a 3-7 éves életszakasz kiemelt jelentőségű. A kisóvodás
gyermekekre jellemző önközpontú magatartástól az óvodáskor végére jussanak el a
kezdeményező, kooperatív szociális magatartás, viselkedés szintjére. Ennek
elősegítése érdekében a napi tevékenységekben, játékban időt, lehetőséget biztosít a
beszélgetésekre, kezdeményezően példát mutat az interaktív kommunikációra. Az
egymásra figyelést, a másik fél mondanivalójának meghallgatását gyakoroltatja a
gyermekekkel.
Az óvodapedagógus egyszerre segítse a gyermekek erkölcsi, szociális
érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását, ugyanakkor engedjen teret
önkifejező, én-érvényesítő törekvéseiknek is.
A gyermekek tevékenységében biztosítsa a szabadságot, az önmegvalósítás
lehetőségét.
Az óvodapedagógus nevelje a gyermekeket annak elfogadására, megértésére, hogy az
emberek különböznek egymástól, tartsuk tiszteletben a másságot!
Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek szociokulturális helyzetét!
Érvényesíteni kell az egyéni differenciált bánásmód elvét!
A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló
tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen
belül:
önállóságának,
önfegyelmének,
kitartásának,
feladattudatának,
szabálytudatának), szokás és normarendszerének megalapozása. A közösségi normák
és szabályok megalapozása a nevelőmunka kulcskérdése. Az óvoda szokás- és
szabályrendszere tartalmazza az alapvető viselkedési normákat, melyek közösségi
életünk meghatározói (udvariassági szokások, tolerancia, együttműködés, elfogadás).
Az óvodapedagógus csoportjában tudatosan alkalmazza a konfliktus megelőzés
módszereit, például a közös szabályalakítást, az értékelési szempontok tudatosítását, a
pozitív példák megerősítését, a következetességet. A csoportjában felmerülő
konfliktusokat, azok okait felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli.
Konfliktushelyzetben a gyermekeket a konfliktusok kompromisszumos megoldására
ösztönzi.
Segítse a barátságok alakulását, tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés módszereit
a játék és más élménygazdag tevékenység, program során.
Az óvoda a gyermekek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy
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megismerje szűkebb tágabb környezetét, amely hazaszeretet és szülőföldhöz való
kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben
megmutatkozó jóra, szépre, mindazok megbecsülésére.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet tölt be. Az óvodapedagógus értékközvetítő tevékenysége tudatos.
Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák
elfogadása jellemzi.
Az óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai ráhatások
rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg (jutalmazások
és büntetések módja).
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében különösen jelentős az
óvodapedagógus együttműködő szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel.
Közösségi és magatartási szokások és szabályok












Köszönés-, a megszólítás-, és a kérés különböző formái és helyzetei: a tiszteletadás
alapvető követelmény, tisztelet a felnőtt családtagokkal, az óvoda dolgozóival,
vendégekkel, csoporttársakkal szemben. Megnyilvánulásai szóban és kommunikációs
helyzetben is megjelennek.
Az illemszabályok alakítása: A világban való eligazodáshoz önmagunk és mások
elfogadásához feltétlenül szükség van illemszabályok kialakítására, megértésére,
alkalmazására. Ezeket a szabályokat pontosan és egyértelműen fogalmazza meg az
óvónő, de kerülje a megalázó, megszégyenítő értékelést.
A társakhoz való viszony, az alkalmazkodás: fontos, hogy a gyermekek figyeljenek
egymásra, legyenek képesek beleélni magukat már gyermek helyzetébe – ez elősegíti,
hogy minden gyermek önálló, aktív személyként élje meg önmagát.
Felnőttekhez való viszony: a felnőtt-gyermek kapcsolat alapja és háttere minden
pedagógiai munkának. Az érzelmekre épülő szeretetteljes kapcsolat lehet az alapja az
új megértésnek, az élményfeldolgozásnak, a szociális viselkedésminták átvételének, a
normák, szabályok elfogadásának, a konfliktushelyzetek megoldásának. A gyermekek
érezzék, majd értsék meg mit tart helyesnek, mit miért utasít el, mindezt fejezze ki
cselekvéseiben, szavaiban. A gyermekek kezdetben érzelmileg, később belátás alapján
azonosulnak azzal az értékrenddel, amelyet számára az óvónője közvetít.
Jutalmazás és büntetés: Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a
pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája a biztatás.
Ezzel erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai és ezzel alakíthatók ki
a pozitív motivációk. A jutalmazásnál mindig figyelembe kell venni a gyermekek
életkorát. Minél kisebb a gyermek, a jutalom annál személyesebb jellegű kell, hogy
legyen, amely a szeretetet konkrétan fejezi ki, pl. a gyermek megsimogatása,
megölelése. Figyelembe kell venni az egyéni erőfeszítéseket is, az „első sikerek”
megszületését, a fejlődést. Mindig dicséret jár annak a gyereknek, akinek sikerült
bizonyos akadályokat leküzdenie, vagy ha olyan területen ért el eredményt, amelyen
eddig nehezen – vagy egyáltalán nem boldogult.
Együttes játékhelyzetek: A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a
szocializációban, ehhez semmivel nem pótolható színteret biztosít a gyermekek
számára az óvoda. Az óvónőknek segíteniük kell az egymáshoz közeledő gyermekek
tevékenységét, barátságok alakulását. Így a gyermekek megtapasztalhatják, hogy
közösen örömtelibb és eredményesebb, változatosabb a játék.
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A jutalmazás leggyakoribb fajtái:
 dicséret: a személyes jellegű szeretet kifejezésétől egészen a példaként való
kiemelésig
 megbízatások adása
 tevékenységbe való bevonás
 kedvelt elfoglaltságok biztosítása
 A büntetés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányuljon!
Mindig a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A
büntetés akkor éri el célját, ha segíti a gyermeket abban, hogy a helytelen
viselkedésformát kiküszöbölje.
 A büntetés leggyakoribb formái:
 rosszalló tekintet
 figyelmeztetés
 időleges kiemelés az adott tevékenységből
 A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés!
Napi, heti és éves programok:
A napot nagy intervallumokra bontottuk, kevés tevékenység kezdetét, ill. befejezését kötöttük
időponthoz. Ez lehetővé teszi, hogy minden gyermek egyéni tempója szerint étkezzen, illetve,
hogy eldönthessék, hogy mikor kezdenek – fejeznek be egy-egy tevékenységet. Mégis vannak
olyan visszatérő tevékenységek, események, melyek minden alkalommal a nap ugyanazon
időszakában valósulnak meg, ezért feltétlenül szükség van időpont megjelölésére.
Óvodai napirend: a tevékenységek megszervezésének az alapja a folyamatosság, a
kötetlenség, a választhatóság, átjárhatóság

NAPIREND

Időtartam

Tevékenységek
Gyülekező
Játék a csoportszobában
Egyéni és csoportos tevékenységek,
részképességek fejlesztése
Testápolás, folyamatos reggelizés
Kezdeményezések és játékos
foglalkozások, differenciált tanulási
tevékenységek – élmények és tapasztalatok
feldolgozása mikrocsoportos, esetenként
egész csoportos szervezés formájában;
5-35 perces, az életkorral fokozatosan
növekvő időtartamban
Játék a szabadban
Szervezett és szabad mozgás
Testápolás, ebéd
Csendes pihenő, mese

600-1200

1200-1500
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00

15 -18

Folyamatos ébredés
Testápolás, uzsonna
Játék a csoportban, vagy a szabadban
Hazabocsájtás

00

HETIREND

A heti rendben a napirendhez hasonlóan vannak stabil, a rendszerességet, a szokásokat
alapozó tevékenységek, ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján
rugalmasságra.

A heti rendnek életkortól függően naponta biztosítani kell a tervezett, és rendszeres
mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett, vagy
kötött formában. Heti egy alkalommal, minden korosztály számára kötelező a testnevelés
foglalkozás. A 3-4 évesek számára novembertől vezethető be - a gyermekek eltérő fejlettségét
tolerálva - a kötelezettség. Más napokon az óvodapedagógus felajánlja a mozgásfejlesztő
szabályjátékot a résztvevők részképességeinek fejlesztésére törekedve.



A felajánlott, választható műveltségtartalmat integráló tevékenységet célszerű úgy
alakítani, hogy naponta folyamatosan legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre,
amelyek a szabad játék keretén belül szervezhetők. A kis, középső csoportokban
felajánlott tevékenységek választhatók, nagyoknak a vegyes illetve osztott csoportokban
kötelezően választható lehetőséget jelentenek. Ugyanakkor az óvodapedagógus
döntésétől, és a tevékenységek jellegétől függően (pl. művészeti tevékenységek) a nagyok
számára választható, felajánlott tevékenység is lehet domináns.

ÉVES NEVELÉSI TERVEK
Az éves tervek kidolgozásánál alapvető céljaink, az életkori sajátosságokat is figyelembe
véve:








Az egészséges életmód szokásainak megismertetése, megalapozása, készségszintű
elsajátítása.
A gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása. Pozitív énkép alakítása. Az Éntudattól a Mi-tudatig eljutás. A kialakított együttműködési- együttélési szokásokhoz,
szabályokhoz való alkalmazkodás. A másság elfogadása, a toleranciára való készség
kialakítása.
A kommunikációs készség fejlődése, a beszédbátorság kialakítása, a beszédaktivitás
fokozódása. Aktív kommunikációs készség, a magyar nyelv szabályainak megfelelő,
tartalmilag adekvát beszéd megjelenése, gyakorlása. Beszédfegyelem kialakulása.
A gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése.
Az érdeklődés felkeltése, a kezdeményezésekbe – foglalkozásokba való aktív
bekapcsolódás, illetve a kialakított szokásokhoz- szabályokhoz való alkalmazkodás.
A munkajellegű tevékenységek végzéséhez szükséges készségek, szokások
megalapozása, rögzítése. A biztonságos eszközhasználat elsajátíttatása.
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Nemzeti és a közösség saját ünnepei
A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődések,
tervezgetések, a holnap öröme távlatot jelenthet a gyermek számára. Az óvodai élet szokásai,
hagyományai, ünnepei, érzelmi átélésre gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak
lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek maguk is részt vehessenek a szervezésben,
ezek a tevékenységek a mindennapi élettől eltérőek legyenek, és az esemény tartalmától
függően a szülők is aktívan közreműködjenek.
A tevékenységek egy része kizárólag a gyermekcsoportban kerül megvalósításra, más részük
az egész óvodára kiterjed.
Az ünnepek, hagyományok négy témakörre épülnek:





a gyermekek ünnepei (születésnap, névnap, gyermeknap, anyák napja, búcsúztató)
a hagyományokkal összefüggő ünnepek, Hagyománykövető Jeles Napok
a természettel összefüggő ünnepek - Zöld Jeles Napok
nemzeti ünnepek



Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda és az ünneplőruha. A jó érzelmi előkészítés
és az egyre fokozódó örömteli várakozás maga az ünnepi együttlét. A gyermekeket
megterhelő, szorongással járó szerepeltetését elkerüljük. Az ünnepek csak a szülők
együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat, ez nem jelenthet terhet sem a szülő,
sem a gyermek számára.
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Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
Anyanyelvi fejlesztés, nevelés
A közösségi nevelés folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének,
gondolkodásának legfőbb eszköze, a személyiség legfontosabb megnyilatkozása. A
kommunikáció során erősödik önbizalmuk, biztonságérzetük, növekszik tájékozottságuk
bővülnek ismereteik. Az anyanyelvi nevelés komplex folyamat, mely áthatja egész nevelőfejlesztő tevékenységünket.
Hagyománykövető nevelésünk folyamán ráirányítjuk gyermekeink figyelmét az anyanyelv
szépségeire. Ebben nagy segítségünkre vannak a népi mondókák, a népmesék, a népi játékok
valamint a kézműves tevékenységek folyamatos gyakorlása. Kiemelt feladatunknak tarjuk a
család anyanyelvi műveltségének megismerését, mert a család ismerete út a gyermek teljes
megismeréséhez.
Feladataink az anyanyelvi nevelés során:




Saját szerepét felismerve minden óvodapedagógus és intézményi dolgozó vállaljon
felelősséget a gyermekek beszédkészségének fejlesztéséért, a gyermekek anyanyelvi
nevelésének eredményességéért. Ennek érdekében minden óvodapedagógus:
 Szeresse, ismerje anyanyelvét, nyelvtanát, törekedjen önképzésre anyanyelvi
kultúrájának fejlesztésére.
 Törekedjen beszédében szemléletességre, képszerű kifejezések használatára.
Az óvodapedagógus tevékenysége közben kérdésekkel fejlessze a gyermekek:
 gondolkodását,
 folyamatosan bővítse a gyermekek szókincsét,
 éreztesse meg a nyelv kifejező erejét és szépségét,
 beszédében használja a régies szavakat, a hangulatfestő és hangutánzó
kifejezéseket,
 támaszkodjon a testbeszéd lehetőségeire,
 dicsérettel ösztönözzön a folyamatos egyéni megnyilvánulásokra is,
 tervezéskor minden területnél tudatosan készüljön az anyanyelvi fejlesztés
lehetőségeire és ennek megfelelően végezze fejlesztő munkáját

Módszertani elveink:







Az óvodapedagógus érvényesítse a differenciált egyéni bánásmód elvét.
Ismerje meg a család szociokulturális hátterét, nyelvi kultúráját.
Alakítson ki élményekkel teli beszédhelyzeteket.
Biztosítsa a pozitív példamutatást, az élménynyújtást.
"Fontos nekem, amit Te mondasz, nézlek és hallgatlak Téged"- éreztesse a gyermekkel
minden megnyilvánulásában.
Ösztönözzön, az élmények elmondására





Minden megnyilvánulását kísérje beszéddel.
Erősítse a kommunikációs szokásokat.
Tartsa szem előtt az anyanyelvi nevelés komplexitását.



Az anyanyelvi nevelés személyiségfejlesztő hatása:
A gyermek a biztonságos, szeretetteljes légkörben anyanyelvét egész nap gyakorolja,
fejleszti. A tevékenységekhez fűződő kifejezések a gyakorlás során valódi tartalmat
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kapnak. Kifejezései magabiztossá válnak, ezt mutatják megnyilatkozásai is. Élményeit
képes elmondani.
A néphagyomány követő tevékenységei során megismert kifejezéseket hasonló
beszédhelyzetben alkalmazza. Ismerik a legfontosabb szavakat, mely környezetük
tulajdonságait, cselekvését jelöli. Odafigyelnek társaik beszédére. Igénylik, hogy őket
is meghallgassák. Figyelmük fejlődik gondolkodásuk fogalmi szintre terelődik. Ha
átélte az elfogadottság érzését, akkor biztosított a nyelvi kifejezőképesség további
fejlődése is.

Gyermeki tevékenységek:









A gyermek pozitív érzelmi viszonyba kerül az óvoda dolgozóival, társaival, ennek
hatására bátran kifejezi érzelmeit, elmondja vágyait, elképzeléseit, örömét, bánatát.
A gyermek, ha érzi, hogy szívesen hallgatják, "fontos, amit ő mond," bátran,
összefüggő beszédben mondja el élményeit.
Az anyanyelvi játékok helyes kiejtésre ösztönzik őket, s a játék közben az
örömszerzésen túl, sikerélmény is biztosítja a fejlesztést.
Az anyanyelvi kommunikációs játékok, tevékenységek lehetőséget nyújtanak a
differenciált fejlesztésre.
A bábozás, dramatizálás, a dramatikus játékok segítséget nyújtanak a fejlesztő
munkához, a beszédhibák korrigálásához.
A gyermekek számára válogatott mesekönyvek az irodalmi élménynyújtáson túl,
esztétikai ízlésformálást is biztosítanak.
A népi játékok, a népszokásokkal való ismerkedés gazdag lehetőségét kínálja a
szókincsbővítésnek.
Fontos feladatunknak tartjuk felhívni a szülők figyelmét a meghitt beszélgetések
varázslatos erejére, fontosságára, az együttes tevékenységek, a mesélés sokrétű, a
gyermek értelmi és érzelmi fejlődését serkentő, a gyermek-szülő kapcsolatát erősítő
hatására.
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Értelmi nevelés, fejlesztés
A tevékenységeken alapuló ismeretszerzés, a tevékenységekben való aktív részvétel biztosítja
a gyermek személyiségfejlődését.
Értelmi nevelésünk célja:
Gyermekeink értelmi képességeinek alapozása, fejlesztése. A néphagyományok gazdag
eszközrendszerével, az érzelmi hatások felerősödésével gondolkodásuk fejlesztése, ismereteik
gazdagítása. Értékeik felfedeztetése, tanulás és a világ megismerése iránti igény felkeltése.
Legyenek fogékonyak a jóra és szépre.
Az óvodapedagógus feladatai - elvárások:
















A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése,
mégpedig úgy, hogy pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítunk
ki, ahol minden gyerek hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra,
próbálkozásra.
Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori
sajátosságainak figyelembevételével tudatosan választja ki a leginkább megfelelőt.
Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre
vonatkoznak
Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeli a teljesítményeket, törekszik a
folyamatos, pozitív visszajelzésekre.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek fejlődését segíti.
Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet teremtünk, például a
csoportszoba elrendezésével. A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez
biztosítjuk a megfelelő eszközöket és a szabad választás lehetőségét.
Olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek alkalmasak a
gyermekek számára az önellenőrzésre, önértékelésre.
Építünk a gyermekek szükségleteire, kíváncsiságára, igyekszünk fenntartani
érdeklődésüket.
Néphagyományt követő tevékenységeket szervezünk, ezeket beillesztjük a napi
nevelőmunka folyamatába.
Figyelembe vesszük a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítjuk
a tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit. Szükség esetén rugalmasan
változtatunk előzetes terveinken.
Felismerjük a gyermekek tanulási, magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő
szakmai segítséget kínálunk számukra.
Kihasználjuk a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló
felfedezés gyakorlására.
A gyermekekben igyekszünk felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés,
megismerés igényét, a próbálkozás örömét. Ennek érdekében indokolt esetben
használjuk az IKT-eszközöket is.
Az önálló tapasztalatszerzéshez – a játékhoz és egyéb tevékenységekhez – az
életkornak és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket biztosítunk.
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Módszertani alapelveink:


A játéktevékenység személyiségfejlesztésben betöltött szerepének elsődlegessége.





A természetes környezet anyagainak tisztelete.
A néphagyományok, családi tradíciók ápolása.
Az életrendet, életmódot tapasztalatok körét befolyásoló évszakváltásnak, mint a
megismerés rendező elvének elfogadása.
Az érdeklődésre alapozott belső fegyelem kialakítása.
Az alkotás szerepének biztosítása a közvetlen tapasztalás, cselekvés, aktivitás
érdekében (feltételek, eszközök biztosítása)
Az óvoda az élmények és a tevékenységek színtere legyen.
A gyermekek ismerete. Ez a feltétele a nevelésnek!
Csak tevékenységekben nevelni, együtt kell élni és tevékenykedni a gyermekekkel!







Az értelmi nevelés személyiségfejlesztő hatása:






A gyermekek szívesen vesznek részt játékos ismeretszerző folyamatokban. Az
együttes tevékenységek, a játék, erősítik az összetartozás érzését, fejlesztik a
gyermekek értelmi képességeit, növelik kíváncsiságukat, "mindent tudni akarok"
vágyukat.
A sikerélmények hatására az emlékezeti bevésés erősebb és újra átélésre ösztönzi a
gyermeket.
A közös tevékenységek folyamán alakul ki problémamegoldó készségük, képességük,
fejlődik gondolkodásuk.
A hagyománykövető nevelés, tevékenységeibe ágyazva fejleszti az értelmi
képességeket.

Gyermeki tevékenységek:




A gyermek a különféle játéktevékenységekben ismerkedik a külvilággal, a valóság
tárgyaival. Így válnak játéktevékenységei az ismeretszerzés széles bázisává. Az
ismeretszerzés folyamatát az érdeklődés, a kereső, kutató érzelem, a kíváncsiság
motiválja. Ezt kíséri tartós és önkéntelen figyelem, a felfedezés és az önálló alkotás,
létrehozás öröme.
Ezek a tevékenységek indítják el a tanulás folyamatát, melynek következtében a
gyermek értelmi képességei fejlődésnek indulnak.
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Az óvodai élet, tevékenységi formái





Játék
Tevékenységekben megvalósuló tanulás
 Mozgás
 Verselés – mesélés
 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
 A külső világ tevékeny megismerése
Munka

A játék
A játék a gyermeki személyiség- és képességfejlesztés legfontosabb eszköze, a gyermeki
fejlődés legfontosabb területe.
Alapfeltétele az élmény, melyet a környezeti hatások jelentősen befolyásolnak.
A játék nem játék!
Cél- feladatrendszer:
 Tétje, etikája van. A játékot nem lehet játszani, könnyedén venni! Komolyan kell
venni, mint az életünket.
 A játék mindig valamilyen mozgás, manuális és intellektuális tevékenység
ötvözete, melyet motiválhat a felfedezés, a kíváncsiság, a művelet öröme.
 A gyermek, játék közben ismerkedik a világgal, kíváncsisága belső indíttatású.
Játék közben erősödnek kapcsolataik, formálódik szemléletük. Megismeri a világ
törvényszerűségeit. Játékban a gyermek kívánsága, óhaja, vágya jelenik meg!
Formálódik közösségi szemlélete. Játékát áthatja a közösség érzése.
 A játéktevékenységek szervezésénél meghatározó szerepük van a régi népi
játékoknak, a hagyományoknak, a hagyománykövető tevékenységeknek,
játékeszközöknek.
„A játék célja örömszerzés, a gyermek szabad képzettársításának kibontakoztatása!"
Óvodapedagógusi feladat:












A nyugodt, biztonságérzetet keltő légkör megteremtése.
A szeretetteljes légkör, toleráns óvónői minta biztosítása.
A hely megteremtése a különféle játéktevékenységekhez.
Az önálló játékszervezés lehetőségének biztosítása.
Az együttjátszás igényének felébresztése.
A gyermekek eltérő mozgásigényének figyelembe vétele.
A fantáziafejlesztéshez megfelelő játékeszközök biztosítása.
A természetes anyagok (kövek, nád, csuhé stb.) biztosítása.
A játékidő folyamatossága többféle lehetőséget kínáljon.
Dramatikus játékeszközökkel ösztönzés a kreatív játékra.
Az ősi népi játékeszközök bemutatása, a játékeszközök elkészítéséhez a feltételek
megteremtése.
 A dalos, népi játékokhoz (szembekötősdi, gyűrűs, leánykérő, szórakoztató,
vásáros játékokhoz) a kedv felkeltése.
 A szabadidő hasznos eltöltésére bábozás beiktatása, élménynyújtás.
 Közös játékok, melyben megjelennek a szabályok, a szokásalakítások.
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 A gyermek beszédkészségének fejlesztése.
 A gyermek életkori sajátosságainak figyelembevétele.
 Érdeklődés felkeltése, a természeti és társadalmi összefüggések megértését is
segítő tapasztalat, ismeretnyújtás.
 Játék közben fejlődik a gyermekek szellemi aktivitása, beszédkészsége,
problémaérzékenysége, helyzetfelismerő képessége.
Módszer, eszköz
 Játéktevékenységben együtt kell élni és tevékenykedni a gyermekekkel.
 A megfelelő légkör kialakítása óvónői feladat, melyben a gyermek vágyik
önmaga kifejezésére.
 A korai élmények meghatározói a későbbi viselkedésnek. Időt kell adni a
folyamatokban történő fejlődésnek.
 Igazodni kell az életkori sajátosságokhoz.
 Az együttműködő szeretetteljes kapcsolat meghatározó a játék folyamatossága
szempontjából.
 Az óvónő irányítása legyen játékot követő.
 A mesesarok megteremtése nagy jelentőségű a dramatizálás, a bábozás az
"átváltozások" szempontjából.
 A tárgykészítő népi játékok helyének megteremtése kiemelt feladat.
 Saját értékek felfedeztetése a tevékenységek folyamatában.
 A szocializációs zavarral küzdő gyermekek megnyerése, ösztönzése a közös
játékokra- kiemelt feladat.
 A játék szabadságának biztosítása, tiszteletben tartása, a gyermekek által létre
hozott szabályokkal együtt.
 Szociális kreativitás fejlesztése (együttműködés, másság elfogadása, nyitottság a
másik iránt, társas kapcsolatok)
Gyermeki tevékenység
 A 3-4 éves gyerekek tevékenységét a gyakorlójáték és a szerepjátékból kiemelt
művelet jellemzi. Gyakorlójáték során ismerkednek a különféle eszközök,
anyagok tulajdonságaival, a tárgyak egymáshoz való viszonyával. Lényege,
valamilyen újszerű cselekvés gyakorlása. Hangokat, szótagokat, szavakat
ismételnek, halandzsa szöveget hajtogatnak. A mozgások azáltal válnak játékká,
hogy az általuk felállított szabályokat tartalmazzák.
 A hagyományos szerepjáték elemei kedvet ébresztenek magára a szerepjátékra.
Fejlesztik a gyermek pszichikus funkcióját, alakítják esztétikai képzetüket.
 4-5 éves korban kialakul a gyermekekben az együttjátszás igénye. Mozgásuk,
értelmi és érzelmi fejlődésük alapján megértik környezetük egyszerűbb
jelenségeit. Képesek a cselekvések összehangolására. Szerepvállalásuk megfelel a
jellemző emberi kapcsolatoknak.
 5-7 éves gyermekek összeszokott csoportokban játszanak. Szívesen vállalják a
több napon keresztül tartó játékot is. A játékszabadság nélkülözhetetlen elemei a
szabályok. Ha szokássá váltak, megteremtik a tevékenység nyugalmát, békéjét.
 A szerepjátékban tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és ezekhez fűződő
érzelmi élményeiket jelenítik meg.
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 Vállalják a számukra kevésbé érdekes szerepeket is. Tudnak alkalmazkodni.
Játékukban megjelennek a felnőttek különféle kapcsolatai. A játszócsoportokat a
szoros kapcsolattartás jellemzi.
 A népi kismesterségek (szövés, fonás, nemezelés, domborítás, bőrözés,
agyagozás, a természetes anyagok sokfélesége) számtalan érdekes változatos
tevékenységet rejtenek magukba.
 Az udvari játékok zömmel a nagymozgásokat elégítik ki, de megfelelő
helybiztosítással megteremthető a nyugodt, kreatív játék is.
 A konstrukciós játékok keretén belüli barkácsolás lehetőséget teremt az
önkifejezésre, "ezt én csináltam" alkotás örömére.
 A gyerekek szívesen dramatizálnak megfelelő eszköz kíséretében.
Személyiségfejlesztő hatás
 Tartalmas örömteli tevékenység.
 A játékban a gyermekek teljes személyisége fejlődik.
 Fejlődik kommunikációs képességük, szabálytanulási készségük, társakhoz való
viszonyuk.
 A nehézségek leküzdésével alakul intellektuális tevékenységük.
 Szituációs helyzetek teremtésével fejlődik képzeletük, fantáziájuk.
 Szabad, önkifejező mozgással alakul térérzékelésük.
 Megtanulják érzelmeik kezelését.
 A siker kitartásra ösztönzi őket!
 A közös játék az összetartozás érzését erősíti.
Várható eredmény





Játékban a gyermek teljes személyisége fejlődik.
A játék komplex tevékenység, mely megalapozza a munkát és a tanulást.
A 3-4 éves gyerekek az egyszerű szabályok megértésére képesek.
A 4-5 évesek már képesek egyéni kívánságaikat is egyeztetni társaikkal a cél
elérése érdekében.
 Az 5-6-7 évesek szabályjátéka szellemi erőfeszítést kíván.
 A játék – örömforrás, a gyermek legkomolyabb létfontosságú alaptevékenysége,
mely megalapozza a későbbi tevékenységformákat, a munkát és a tanulást!
Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Cél- feladatrendszer
 Játékba ágyazott ismeretnyújtás.
 Az óvodában a tanulás folyamatos. Jelentős részben utánzásos, spontán
tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap
folyamán adódó helyzetekben természetes és szimulált környezetben az óvónő
által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretben valósul meg.
 Óvodai nevelésünk rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják nevelésünk
céljának kiteljesedését.
 Nevelésünk feladatai egymásra épülő, egymással összefüggő, komplex módon
érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét.
Rendszerünk a fejlődés, a nevelés lehetőségét, a tevékenységek sokféleségét
foglalja magában.
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 A gyermek nevelésének legfontosabb színtere a család.
 A nevelési folyamat alapja az érés, a gyermeki személyiség belső hajtóerejének
tisztelete.
 Nevelőmunkánk során ezt kell figyelni, hagyni, megnyilatkozni, kibontakozni, s a
tapasztalatokon alapuló ismereteken, tevékenységeken keresztül formálni,
fejleszteni.
 Fejlesztőmunkánk során fő cél az örömszerzés, az együttes játék, a munka, az
értékek őrzése, ismeretek bővítése, magyarságtudat formálása.
A célok elérése érdekében megfogalmazott óvodapedagógusi elvárások:
 Munkájában a tanulási folyamatot a nevelés szerves részeként kezeli.
 A gyermekek személyiségét nem statikusan, hanem önmagukhoz viszonyított
fejlődésében szemléli.
 A
gyermekek
teljes
személyiségének
fejlesztésére,
autonómiájuk
kibontakoztatására törekszik.
 Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni
bánásmód megvalósulását.
 Csoportos tevékenységek esetén is figyel az egyéni szükségletekre, és a
gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására.

Tevékenységformák:
A mozgás

Az óvodáskorú gyermekek egészséges testi fejlődését a rendszeres, játékban gazdag, az
egyéni képességeket figyelembe vevő testmozgás biztosítja. A mozgás lehetőségének
biztosítása, a mozgás és a pihenés egyensúlyának figyelembevételével mindennapi feladatunk.
A mindennapi mozgás nélkülözhetetlen eleme óvodai életünknek! Ebben fontos elem az
udvaron megszervezett mozgástevékenység. A mozgásos játékok, a sportjátékok képezik e
mozgástevékenységek alapját! A szabad levegőn való mozgás lehetőségét ki kell használni!
A mindennapos testnevelés tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások (járás, futás,
függés) képezik. A mindennapos testedzés, a kocogás, futás mindhárom korosztálynak
ajánlott. Az óvónő testneveléshez, mozgáshoz való viszonya meghatározója
eredményességének. Modell szerepe előtérbe kerül, a gyakorlatok mintaszerű végzésével,
aktív bekapcsolódásával kedvezően befolyásolhatja a gyermekeket, segítve a rendszeres
testmozgáshoz való pozitív viszony kialakulását. A kiemelkedő tulajdonságokkal,
adottságokkal rendelkező gyermekeket ösztönözni kell teljesítményük fokozására. Az
alapozás történjen az egyszerűbb mozgástól az összetettebb mozgás felé. A fokozatosság
elvének betartása minden körülmény között elengedhetetlen! Csak annak biztos tudását
kívánhatjuk meg a gyermekektől, ami életkori sajátosságaik figyelembe vételével, illetve
egyéni képességeiktől elvárható. Az ismeretek bővítésére alkalmazzunk szakszavakat, az
életkori sajátosságok figyelembevételével. Kizárólag pozitív megerősítést alkalmazunk. A
versenyszituációt a gyermekek elsősorban önmagukkal szemben éljék meg! Megfelelő
mértékű segítségnyújtás biztosítsunk, a baleset megelőzés és a biztonság érdekében.
Cél- feladatrendszer
A korszerű mozgásfejlesztés, a fejlődésközpontú testnevelés feladatai:
 A természetes mozgáskedv megőrzése
 Élményt nyújtó, teljes személyiségre ható fejlesztés
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 Pozitív kompetenciaérzet kialakítása: „Meg tudom és meg is akarom csinálni!”
 A gyakorlással tanulható és fejleszthető elemekre, funkciókra való koncentrálás,
teljesítmény-és versenykényszer nélkül
A természetes, vagy funkcionális mozgásformák rendszerére épül a szervezett testmozgás
anyaga! A népi játékok mozgásanyaga kiválóan felhasználható!
Óvodapedagógusi feladat
 A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek erősítése (bátorság, önfegyelem,
kitartás, együttműködő készség, türelem).
 Mozgáskultúra fejlesztése a fokozatosság, a rendszeresség az egyéni sajátosságok
figyelembe vételével.
 A térben való tájékozódás elősegítése.
 A személyiség akarati tényezőinek alakítása.
 A természetes mozgások fejlesztése.
 Testi képességek fejlesztése.
 A nagymozgások, a rugalmasság, egyensúlyérzék párhuzamos fejlesztése.
 A gyermekek szervezetének edzése, alkalmazkodó képességük fejlesztése az
évszaknak megfelelően.
 Új mozgásformák megismertetése, gyakoroltatása.
 A népi gyermekjátékok adta lehetőségek kihasználása – ennek érdekében
gyűjtőmunka végzése. Tartáshibák megelőzése.
Módszer, eszköz
 Sokoldalú mozgáslehetőség biztosítása, a mozgás kényszermentes, örömteli
lehetőségének kihasználásával, ösztönzés a mozgásra.
 Játékos módszerek, versenyek
 Minél több bíztatás, dicséret
 A tornatermi eszközök felhasználása: tornapad, bordásfal, mozgáskotta eszközei,
ugráló kötél, labda…
Gyermeki tevékenység
A természetes mozgásformák rendszere
Helyváltoztató mozgások
járások
futások
szökdelések
oldalazások
irányváltoztatások
kúszások
mászások
függeszkedések
gurulások

Helyzetváltoztató mozgások
ugrások és érkezések
esések
gördülések
fordulások
átfordulások
függések
támaszok
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Finommotoros
(manipulációs) mozgások
gurítások
dobások
elkapások
ütések
rúgások
labdavezetések
húzások-tolások
emelések
hordások



A mozgásos tevékenységek tartalma 3-4 éveseknél
 A nagymozgások fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt!
 Játszanak ugrásgyakorlatokat (fellépés, lelépés, szökdelés, sorozatugrások, páros
lábú ugrások).
 Ismerjék meg a dobás gyakorlatokat, labda gyakorlatokat (labda feldobás –
elkapás – hajítás).
 Végezzenek támaszgyakorlatokat (csúszás, kúszás, mászás).
 Járás, futás különböző irányban, különböző feladatokkal.
 A játékokban jelenjenek meg a talajtorna elemei is (pl. hossztengely körüli
gurulás



A mozgásos tevékenységek tartalma 4-5 éveseknél
 Továbbra is a nagymozgások fejlesztésén van a hangsúly!
 A futásgyakorlatoknál jelenjen meg az akadályon át-, fel-, és lelépésével
átbújással, tárgyhordozással való futás.
 Ugrásgyakorlatok fejlesztése (egy és páros lábon történő szökdelések, felugrás két
lábra, majd leugrás két lábra, helyből távolugrás).
 Próbálgassák a célba dobást.
 Labda feldobás-, elkapás-, gurítás különböző testhelyzetekben.
 Támaszgyakorlatok talajon és szereken.
 Talajtorna elemei – gurulás, átfordulás, kézállás előgyakorlata-csikórugózás.
 Játszanak egyensúlyozó gyakorlatokat vízszintes és rézsútos szereken.
 Végezzenek lábboltozatot erősítő, speciális járás és gimnasztikai gyakorlatokat.



A mozgásos tevékenységek tartalma 5-6-7 éveseknél
 Hangsúlyt kap az észlelés, az alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni
fejlesztése, a finommotorika alakítása, a szabályjátékok alkalmazása.
 Használjanak különböző kézi szereket.
 Szökdeljenek párosan és egy lábon.
 Végezzenek sorozatugrásokat különböző magasságú és különböző távolságban
elhelyezett tárgyakon át.
 Mozgás közben tudjanak irányt változtatni jobbra, balra, hátrafordulni, az irányok
megnevezésével.
 Legyenek képesek sor- és köralkotásra.
 Tartsák be és kövessék a szabályokat.
 Ismerjék a vezényszavakat, tudjanak annak megfelelően cselekedni.
 Mozgásuk legyen kitartó, összerendezett, szeressék a mozgást.
 Végezzenek labdagyakorlatokat.
 A talajtorna elemei között gyakorolják a guruló átfordulást.
 Egyensúlyozzanak láb, kar- és testmozgás közben.

Személyiségfejlesztő hatás




A fejlődésközpontú játékok alkalmazása minden gyereknek élményt, sikert és
tanulási lehetőséget jelent.
A gyermekek ügyesség- és küzdőszellemének erősítéséhez a megfelelő mozgásos
játékok – népi gyermekjátékok jó alapot biztosítanak.
Fejlődik a gyermekek nagy – és finommozgása, térbeli orientációja, kitartása,
állóképessége, ügyessége, akaratereje.
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Várható eredmény


Megfelelő intenzitású, játékos, derűs légkörű napi testmozgás fejleszti a kondicionális,
koordinációs képességeket és elősegíti a személyiség differenciált fejlődését.

Verselés, mesélés
"Szerintem gyermekvers az, ami közvetlenül, szavakkal nem oktat, hanem olyan hangulatot,
dallamot, élet-vagy természet darabkát próbál adni, ami a gyermek- és a felnőtt-lelkét
gazdagabbá, finomabbá teszi."
/Weöres Sándor/
A gyermekeket születésük pillanatától irodalmi környezet veszi körül. A hagyományokat
legerősebben és legtovább a paraszti közösségek őrizték meg és ezzel a népi kultúra
értékhordozóivá váltak. A népköltészet alkotásai a nép körében keletkeztek, szájról-szájra
terjedtek. Így keletkeztek a népmesék, mondókák, hiedelmek, találós kérdések melyeket az
óvodában szeretettel alkalmazunk. A mondókák (különösen nagy szerepük van a beszoktatás
időszakában) megőrizték az emberiség legősibb megnyilatkozási formáit, ritmust, dallamot,
mozdulatokat és a cselekvések, a megújulások, a rögtönzés lehetőségeit.
Cél- feladatrendszer






Örömszerzés, az érzelmi, értelmi és nyelvi struktúrák erősítése.
Az anyanyelvi beszéd és képteremtés erősítése.
Élménynyújtás, erkölcsi magatartás formálása.
Élmények nyújtásával az érdeklődés felkeltése a könyvek, a versek, a mesék iránti.
Műveltség alapozása.

Óvodapedagógusi feladat









Érzelmek, meghittség, játék, mulatság, ismeretek nyújtása.
Az ismeretek és kifejezések lehetőségének biztosítása.
A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő irodalmi anyag tudatos kiválasztása.
A meséhez szükséges békés, nyugodt környezet megteremtése (tér, idő, hely).
Bábozásra, dramatizálásra ösztönzés a feltételek megteremtésével.
A gyermekek emlékezetének verbális fejlesztése.
Régies szavak használatával a gyermek aktív és passzív szókincsének alakítása.
A komplex esztétikai nevelés megvalósítása (mese kiegészítése egyéni kreatív
képzelet szerint, irodalmi nevelés és vizuális nevelés kapcsolatában).
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Szokásköltészet, alkotások gyűjtése versismétléshez, mesékhez - emlékeztető
repertoár készítése.
Szülők ösztönzése az élő mesélésre.
A "mintha" élmény és helyzet biztosítása.
Vizuális fantázia erősítése.
Erkölcsi ítéletalkotás formálása.
A mindennapos mesélés helyének kialakítása, kötetlen formában történő szervezése.
Tér, hely, idő, oldott légkör biztosítása a verseléshez - meséléshez elengedhetetlenül
fontos.
A természethez való pozitív érzelmi kötödés erősítése a meséken - verseken keresztül.
Az irodalmi élmény befogadásához szükséges intimitás biztosítása. Nevelés a
művészettel.

Módszer, eszköz







Hagyománykövető irodalmi nevelésünknek nagy szerepe van az ünnepekre való
felkészítésben, a népmesék, népköltészeti alkotások, dramatikus népszokások
megfelelő kiválasztásában.
Igényesség a vers és mese kiválasztásnál.
Játékos módszerek, bíztatás, elismerés alkalmazása
Képes-, mesés-, verseskönyvek
Bábparaván
Kesztyűbábok, gyermek kezére, felnőtt kezére

Gyermeki tevékenység











Gyermekeink számára, különösen a beszoktatás, befogadás időszakában nagyon sokat
jelentenek a rövid ritmikusan csengő mondókák.
Ezek segítséget nyújtanak mozgás koordinációjuk, egyensúly- és tér érzékelésük,
érzékszerveik megismeréséhez.
A gyermekek szívesen alkalmazzák azokat a mondókákat, melyek testi kontaktust
igényelnek az óvónőtől.
Játékuk során intim kapcsolat alakul ki felnőtt és gyermekek között (felnőttek játékai
kicsikkel, természettel - társadalmi környezettel kapcsolatos mondókák).
A kiolvasókat a szereplők kiválasztásánál alkalmazzák.
A mesemondás közben képzeletükben a mesevilágába költöznek.
A kisebbek kedvelt mesekönyvei a leporellók, kedvenc meséik az állatmesék.
Szívesen nézegetnek mesekönyvet, áhítattal figyelik a bábozást.
A nagyobbak igénylik a hosszabb lélegzetvételű meséket. Kedvenc területük a
mesesarok, ahol bábok, mesekönyvek, jelmezek biztosítják a kreatív
fantáziafejlesztésüket.
Napi tevékenységeikben alkalmazzák a meseszavakat.
A népmesék kedvenc meséik közé tartoznak, szívesen vállalkoznak a dramatizálására.

Személyiségfejlesztő hatás




Különbséget tesznek mese és valóság, jó és rossz között.
A mese bátorságra, önállóságra, megértésre, küzdésre neveli őket.
A többszöri ismétlés hatására képesek a mese dramatizálására is.
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A pozitív érzelmek mellett (öröm, boldogság) átélik a negatív érzéseket is.
Konfliktusaikban szívesen alkalmazzák a népmesei mintákat. A népmesék
cselekménye formálja erkölcsi érzéküket, ítélő képességüket.

Várható eredmény







A gyermekek érzelmein át épülnek ízlésvilágukba, alapozzák kulturális
anyanyelvüket.
A gyermekeknél megjelenik és fejlődik az érdeklődés, az értő figyelem.
A mese hatására szókincsük bővül.
Vizuális fantázia fejlődik
A gyermek értékrendje alakul
A magyar nyelv sajátosságainak (ritmus, tempó, hangsúly, hanglejtés…) elsajátíttatása

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

A mondókák, a népi játékok hozzátartoznak mindennapjainkhoz. A dal, az ének-zene
örömünk-bánatunk kifejezésére is alkalmas. A ránk maradt hagyományok ékesen bizonyítják
(a bölcső ringatásával együtt járt a dúdolás, éneklés), hogy a régmúlt időkben is minden
alkalomnak meg volt a dal- és szokásrendszere. A zene a mozgás, az énekes játék lételeme a
gyermeknek.
"Aki óvodás korban megízleli a közös játék és dal boldogságát, megőrzi ezt a kedvet a
későbbiekben is, és nem zárkózik el attól, ami népi és nemzeti, e szavak legnemesebb
értelmében."
/Kodály Zoltán/
Cél- feladatrendszer:


A közös játékkal, a közös éneklés örömének megéreztetése.
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A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése, a
harmonikus mozgás, a mozgáskultúra fejlesztése, valamint a gyermekek zenei
anyanyelvének megalapozása.
A zenei nevelés a gyermek értelmére is hat.
Fejleszti a gondolkodását, önfegyelmét, emlékezetét.
Nemcsak a dallamot kell megjegyezniük, hanem a szöveget, a játékszabályokat, a
hozzátartozó mozgásokat is.
Zenehallgatás közben saját élményei alapján minden gyermeknél más képzettársítás
jelenik meg (játékok közben szerepvállalás, megszemélyesítés).

Óvodapedagógusi feladat:












Az életkornak, valamint az adott csoport képességi szintjének megfelelő, igényes zenei
anyag tervszerű és tudatos válogatása, ezáltal:
Zenei képességek, ritmusérzék, zenei emlékezet, zenei alkotókedv felkeltése,
kialakítása.
Hely, idő, eszköz, biztosítása, körjátékok kezdeményezésére.
A gyermekek megismertetése népi és műdalokkal, más népek zenéjével.
Népzenével, népi hangszerekkel, jellegzetes cigány hangszerekkel (kanalak, kanna,
csörgődob) való ismerkedés, hagyományok alakítása
.Hangszeres játékokkal való gyakorlás lehetőségének megteremtése.
Igényesség a zenei előadás folyamán.
Mozgáskultúra fejlesztése, esztétikus mozgás alakítása.
Népi játékokkal önfegyelemre nevelés. Érzelmi kötődések erősítése az ünnepi
alkalmakra való felkészülés folyamán.
Zenei ízlésformálás.
Helyes, esztétikus beszédtempó alakítására való késztetés.

Módszer, eszköz









Kiscsoportban az óvónő példamutatása kiemelt jelentőségű, hiszen elsősorban ő
énekel, játszik a gyermekkel.
A 3-4 éves gyermekek számára a körbe sétálás, guggolás, játékos utánzó mozgások a
megfelelőek.
Középső csoportos gyermekek körjátékaiban különböző, bonyolultabb mozgások
megjelenhetnek.
A nagycsoportban még komplikáltabb mozgással, több szereplővel, nagy térben
mozgó játékokat is választhatunk. Az egyszerű szerepcserén túl megjelenik a
párválasztás, két körforma, sorgyarapodó játékformák is.
Ének - zenei foglalkozásunkban didaktikai elvként a bíztatás, dicséret, elismerés
mellett legfontosabbként a játékosság elvét kezeljük, melyet az életkori sajátosságok
figyelembevételével kell előtérbe helyezni.
A gyermek zenei fejlődését az énektanítás és a zenehallgatás kölcsönhatásában kell
biztosítani.
A zenehallgatás anyagánál fontos, hogy hangulatilag és érzelmileg is kapcsolódjon
valamilyen élményhez.
Az óvodai élet bármely mozzanatában alkalmazható a zenehallgatás.
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Gyermeki tevékenység







A mondókák, melyek különösen a kicsik körében kedveltek (ölbeli simogató, cirógató,
tapsoltató, csúfoló, ujj- és tenyérjátékok).
Énekes játékok, melynek során a gyermekek éneklését ritmikus mozgás kíséri és a
társakkal való együttműködésében valósul meg.
Táncmozgások.
A gyermekek szívesen fogadják a különböző térformákat, játékmozdulatokat.
A hangszerekkel való ismerkedés zenei képességfejlesztésüket biztosítja.
A zenehallgatás anyagának kiválasztása az óvónői igényesség és zenei kultúrája
függvénye!

Az óvodában játszható népszokások:








Lucázás – búzavetés, kotyolás, jókívánságok, énekek, ajándékok
Pásztorjáték - karácsonyi népszokások, jókívánságok a közelgő ünnepekre
Farsangi szokásjátékok - télcsúfoló dalok, tréfás mondókák énekelgetése, kiszebábú
égetése, télűzés, farsangi mulatság
Zöldág-járás, tavaszköszöntő
Komatálazás
Pünkösdölés - király és királynéválasztás, ügyességi játékok gyakorlása
Lakodalmas - lánykérő, párválasztó, kapus játékok

Személyiségfejlesztő hatás





A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét.
A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot.
A kisgyermek a világot érzelmein keresztül ismeri meg legjobban.
A muzsika a közvetlen emocionális élmény erejével érzékelteti a valóságot.
 Akikhez az élményszerűség által közelebb tudtuk vinni a zenét, biztos, hogy
személyiségükben harmonikusabb emberekké válnak.

Várható eredmény



A testi fejlődést is természetes módon segíti az énekes játék.
Az énekes játék elősegíti a társas kapcsolatok fejlődését színesíti az érzelemvilágot

"Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani
kell az emberiséget, mert magától nem jut odáig. Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni
nem mellékes kérdés, hanem országépítés"
/Kodály Zoltán/

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái,
továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való
ismerkedés fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső
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képek gazdagítására épül, ezért a gyermekek esztétikai érzésének, ízlésének megfelelő
irányba való fejlesztése, tudatos nevelőmunkát kíván mintanyiunktól.
A népi kultúra tárgyai, színhasználata és díszítővilága követendő modell nevelésünk
folyamán. A vizuális nevelés tevékenységein belül lehetőség van a népi kismesterségekkel
való ismerkedésre, tevékenységbe ágyazva azok gyakorlására.
Cél- feladatrendszer







Az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva a képi-plasztikai kifejezőképesség,
komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulása.
A gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodása és annak képi kifejezése: A térforma- és színképzeteinek gazdagodása.
Képi gondolkodásuk fejlődése.
Esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása.
A gyermekek ismerkedjenek meg a régi tárgykészítő tevékenységekkel.
Alakuljon kézügyességük, esztétikai igényességük.

Óvodapedagógusi feladat










Vizuális tevékenységekhez terület, eszköz biztosítása egész nap folyamán.
A kézműves tevékenységekhez használható anyagokkal való ismerkedés
lehetőségének megteremtése.
Megismertetni a gyerekeket az eszközök használatával, a rajzolás, festés, mintázás és
kézimunka különböző technikáival.
Ösztönözni kell a gyerekeket az együttes munkára, alkotásra. Ennek a feltételeit is
meg kell teremteni.
Fantázia- és képzeletfejlesztés.
Harmónia felfedeztetése, színismeret fejlesztése.
A gyermekek bevezetése a népművészet világába.
Segítsük őket a szép meglátására, felfedezésére. Esztétikai érzék fejlesztése.
Olyan pedagógiai hozzáállás, melyben biztosítjuk a gyermekeket arról, hogy maga a
tevékenység és annak öröme a fontos.
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Az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai kialakítására
és az esztétikai élmények befogadására.

Módszer, eszköz



A népi kismesterségek technikái (szövés, fonás, sodrás, nemezelés, varrás - hímzés,
bőrözés, agyagozás, faragás, egyes festési eljárások)
Jeles napok jelképkészítő technikái:
 a húsvéti szokásokhoz kapcsolódva egyes tojásdíszítő eljárások, mint batikolás,
írókázás, karcolás,
 fémdomborítás
 koszorúkészítés
 gyertyamártás
 mézeskalács készítés



különböző technikák, anyagok (például:textil, fonal, termések…) felhasználásával
bemutatásával, gyakorlása bíztatás, elismerés

Gyermeki tevékenység





A népművészet, néphagyomány, kézművesség a gyerekek számára az óvodában olyan
tevékenységekben jelenik meg, amelyekből erkölcsi, életmódbeli, esztétikai
természetű ismeretek sajátíthatók el.
Eddigi tapasztalataink és eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy gyermekeink
derűs, harmonikus körülmények között fejlődnek, lehetőségük van az önállóságra az
önkifejezésre, személyiségük, tehetségük kibontakoztatására.
A tevékenységek folyamán segítjük a vizuális befogadóképességük alakulását,
felkeltjük bennük az ajándékozás örömét.
Az óvodában használt és ismert tevékenységek köre, a hagyományos díszítő művészet
technikáival, művészetőrző formáival kiszélesedik.

Személyiségfejlesztő hatás




Vizuális önkifejezés segít az érzelmei kimutatásában, megértésében.
Alkotásai megfigyelésre, újraalkotásra ösztöntik – így fejlődik az önellenőrzése.
Kialakul az önfejlesztő folyamata.

Az ábrázolás kapcsán több nevelési-oktatási feladat fejlesztésére, kialakítására nyílik
lehetőség:
 beszédkészség fejlődése,
 társas kapcsolatok fejlődése,
 önfegyelem,
 téri tájékozódás,
 akarat és figyelem fejlődése,
 problémamegoldás,
 fantáziafejlődés,
 tiszta munkára nevelés,
 finommotorika fejlődés,
 eredetiség fejlődése
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Várható eredmény




Intellektuális látás kialakulása.
A művészeti tevékenységek megszeretés.
A gyermekek képi világának, belső látásmódjának, finommotorikájának sokoldalú
fejlődése

A külső világ tevékeny megismerése
„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult
és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.”
(Gerald Durell)
A külső világ tevékeny megismerésének bemutatását az alábbi pontokba foglaltuk:




Környezeti nevelés
Alapvető környezet-és természetvédelmi ismeretek
Matematikai tapasztalatok

Környezeti nevelés
A környezeti nevelés négy fő területre tagolható:
1. A külső természeti környezet: (természet, víz, levegő, talaj, növények, állatok)
2. Külső ember alkotta (épített) környezet: (épületek, a tárgykultúra, műemlékvédelem, a
téralkotás, az eszközök és anyagok ökológiája, környezetbarát szokások,
hulladékkezelés, vásárlás és árucikkek, az emberi kapcsolatok, a városi környezet)
3. A belső természeti környezet: ("a belső világ": az egészséges életmód, a megfelelő
napirend, az egészségre vezető szokások megalapozása, a táplálkozás, a mozgás, a
betegségmegelőzés)
4. A belső személyes környezet: (a mentálhigiéné, a lelki élet egészsége, önértékelés és
énkép)
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Cél- feladatrendszer









A gyermekeket jellemző kíváncsiság, természetes felfedező hajlam alapvető táptalaja
az óvónők ismeretet bővítő munkájának.
A gyermekben rejlő természetes motiváltságot kihasználva a nevelők a játékosság és
szemléletesség elvén juttassák új ismeretekhez őket.
A sokoldalú, játékos tapasztalás a gyermekekben örömteli élmény, így a beépülésük a
személyiségbe sokkal eredményesebben zajlik.
A gyerekek folyamatos vizsgálódással és megfigyelésekkel minél teljesebben ismerjék
meg a közvetlen és tágabb környezetüket (emberek, társas viszonyok, élő és épített
környezet, munka, szórakozás, művelődési lehetőségek).
Az ebben való biztos tájékozódás nyújthat csak újabb élményeket és érzelmi
biztonságot számukra.
Az önmagukról szerzett tapasztalatok csak akkor stabilak és fejlődésképesek, ha
kiszámítható, rendszeres napi- heti rendre épülnek.
A gyermekekre jellemző kíváncsiság ébrentartása, az aktivitás fejlesztése.
A környezeti kultúra megélését és átadását elősegíteni oly módon, hogy beépüljön a
gyermeki személyiségjegyekbe mind a természetes, mind az épített környezettel való
harmonikus együttélés által.

Óvodapedagógusi feladat
















Minden tevékenység során a környezeti összefüggések, a környezettel kapcsolatos
információk, környezetvédelmi szokások érvényesítése, amennyiben erre természetes
módon sor kerülhet.
Érzelmekkel teli, folyamatos, a változásokat észre véttető kapcsolat kialakítása a
közvetlen természeti környezettel.
Az egészséges életmód szokásainak megalapozásához a feltételek megteremtése (pl.
életritmus, táplálkozás, stressz oldási technikák, különböző mozgásformák stb.
)Saját képességek kipróbálásának lehetősége, mely tapasztalatok segítik a reális
önismeret kialakulását.
Érzelmeket kiváltó esztétikai élmények biztosítása. E nélkül az érzelmi kapcsolat
nélkül mind az ember alkotta, mind a természeti értékekkel való kapcsolat csak
kívülről jövő elvárás maradhat.
Technikai alkotásokkal, gépekkel való ismerkedés és azok egy részénél a használat
megismerése is, hiszen napjainkban már az óvodás mindennapjaihoz is
hozzátartoznak.
Tapasztalatok biztosítása az energiával, energia használattal kapcsolatban (szél, nap,
víz, elektromosság)
Az érzékszervi tapasztalatokat biztosító szenzitív játékok kezdeményezése.
Az ember segítő, támogató, átalakító munkájával kapcsolatos tapasztalatok és a valódi
tevékenységek feltételeinek biztosítása.
Felfedezések, kísérletek feltételeinek megteremtése.
Könyvek, képek, albumok, videók, DVD-k, diák gyűjtése.
Természetsarok kialakítása, állandó bővítése, gyűjtemények évszakokra jellemzően.
Feladatlapok, munkakártyák készítése a gyerekekkel együtt a témakörökhöz.
Művészeti alkotásokkal való ismerkedés.
Változatos témakörök kiválasztása és tartalmi feldolgozása (pl. az őselemek,
évszakok, Föld és ég.
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Élet az erdőn, a kertben, a mezőn, a patak parton) vagy a gyerekek ötleteit
felhasználva.
Az eddig kialakult hagyományok, ünnepek, jeles napok hagyományainak megőrzése
és további ötletekkel való bővítése.
Saját „titkos” hely választása, ahol a gyerekek folyamatában tudják megfigyelni a
változásokat.
A csoport fájának vagy bokrának kiválasztása, kiskert kialakítása, ahol a növények
ápolása a gyerekek feladata.
Időjárás, évszak, napszak tábla készítése.
Az átélt élmények feldolgozásának lehetősége szabad alkotásokban.

Módszer, eszköz




Játékos módszerek alkalmazása.
Minél több lehetőség kihasználása a megtapasztaltatásra lehetőség szerint minden
érzékszerv bevonásával.
Különböző eszközök felhasználása:












Könyvek, képeskönyvek,
kártyák,
puzzle-ok
társasjátékok
különféle matematikai és geometriai készletek
játéktárgyak, eszközök (pl. orvosi táska)
termések, termények, magok stb.
kerti szerszámok
hőmérő
diavetítő, diafilmek
magnó, CD-k stb

Gyermeki tevékenység






Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése.
A helyzetfelismerés, az ok-okozati összefüggések felismerési
kialakulása, fejlesztése.
A problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlődése.
Globális összefüggések megértése iránti igény kialakulása.
Aktív részvétel minél több érzékszerv együttes bevonásával.

képességének

Alapvető környezet - és természetvédelmi ismeretek
Cél- feladatrendszer





Az ember és környezete egymástól elválaszthatatlan kapcsolatban, szimbiózisban él
egymással.
A természet, a környezet, a társadalom változásai hatással vannak ez emberek, az
egyes emberek életére is.
Minden ember, minden tette kisebb-nagyobb változást okoz a környezetében is.
Az hogy hogyan és milyen körülmények között élhetünk, elsősorban az egyes emberek
tettein, cselekedetein múlik.
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Ahhoz, hogy a környezetért felelősséget vállalni tudó felnőttekké válhassunk, a
gyerekkorban kell kialakulnia azoknak az érzelmeknek, melyek nélkül ez a felelős
magatartás elképzelhetetlen.
Az óvoda feladata megalapozni azt a környező világgal való pozitív érzelmi kötődést,
mely nem elveken, nem csak magyarázatokon, hanem valódi cselekvéseken,
tapasztalatokon, észre véttetéseken keresztül történik.
Ezekre a már kis korban kialakított érzelmi alapokra támaszkodva és ezeket tovább
erősítve, a későbbi életszakaszokban az ok-okozati összefüggések mélyebb
megértetésével válik teljessé az a folyamat.
Az egymás eredményeire épülő folyamat segíthet abban, hogy a ma gyerekeiből,
valóban természetet ismerő, szerető, környezetet óvó, értékeket megőrző és értékeket
alkotó felnőttek válhassanak.

Óvodapedagógusi feladat

















Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése és megvalósítása.
Újrahasznosítás (pl. vízgyűjtés locsoláshoz, játékok, használati tárgyak készítése
hulladékokból, papírgyűjtés, újra papír készítése stb.).
Energiák tudatos használata pl. víztakarékosság, áramtakarékosság.
Az óvoda, csoport és udvar berendezési tárgyainak és eszközeinek fejlesztésénél a
környezetbarát megoldásúak előtérbe helyezése.
Csoport szobák, udvar, ablakok virágosítása.
Környezeti jeles napok, zöld ünnepek eddigi hagyományainak ápolása.
Kirándulásokon készített állatokról, növényekről készített fotókból album
összeállítása.
Gyógynövények, fűszernövények gyűjtése, felhasználása pl. teakeverék, krémek,
fürdősók készítése stb.
A közvetlen környezetünkben élő növény- és állatvilág megismerése.
A helyi környezetvédelmi civil szervezettel, az általános iskolával, az Önkormányzat
környezetvédelmi előadójával kapcsolattartás és közös programok szervezése.
Naptár összeállítása a hagyományokon alapuló munkavégzéshez (pl. fa ültetés
időszaka, dióverés napja, gyógynövények szedésére ajánlott időszak stb.).
Kirándulások, séták megszervezése meghívott segítővel, mely valódi tapasztalatokat
biztosít pl. az állatgondozással, növénytermesztéssel, kertgazdálkodással
kapcsolatosan, vagy egy-egy hagyományos, esetleg modern munkafolyamat
megismerésére alkalmas.
Szülői értekezleten, nyílt napokon beszélgetések kezdeményezése, kitűzött témaként
felvetése a természet- és környezetvédelem fontosságának, az egyszerű ember
mindennapos cselekedeteinek középpontba helyezésével.
A szakszerű, hatékony, élményközpontú környezeti neveléshez szükséges
tapasztalatok megújítása az óvodapedagógusok és az állandó segítők körében.
Olyan cselekvésformák gyakorlása, amelyek segítségével a gyerekek elsajátíthatják az
élő természet megfigyelésének különféle módjait.

Módszer, eszköz




A fenntarthatóság pedagógiai elveinek megjelenítése.
A környezettudatos szemléletmód megalapozása.
Környezetvédelmi és természetvédelmi magatartás és ismeretek megalapozása.
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Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, amely lehetővé teszi a "természetben
mindenre szükség van....nincsenek hasznos és káros élőlények..." elvek elfogadását.
Olyan - életkori sajátosságokhoz igazított - aktivitásra, felelős cselekvésre nevelés,
amelyben a legfontosabb elv az élet védelme és tisztelete.
Játékos módszerek alkalmazása.
Különböző szemléltető eszközök (például:plakátok, könyvek, újságok)bevonása.

Gyermeki tevékenység




A tudatos tenni akarás, cselekvés alakulása.
Aktív bevonódás a tapasztalatok gyűjtésébe.
Kutatások kezdeményezése, kérdések
összefüggések feltárása, megértése

feltevése,

megvitatása,

ok-okozati

Matematikai tapasztalatok
„A matematikát először át kell élni, ahogy magától felbukkan az életünkben, ahogy
hozzátartozik mindennapi tevékenységeinkhez, életritmusunkhoz. Ez a matematika
tanulásának természetes módszere.”
(Celestin Freinet)
Cél- feladatrendszer







A matematika elvont tudomány, mely azonban hol észrevehető, hol észrevehetetlen
formában mindig jelen van életünkben.
A matematika - a tevékenységek, eszközök, természet matematikája - mindenütt ott
van a gyerek életében és az összes óvodai tevékenységben fellelhetünk valamilyen
matematikai tartalmat.
A kézmosástól kezdve, az öltözködésen és a rajzolgatáson keresztül a hógolyózásig
minden tevékenység sokféle lehetőséget biztosít az óvónő számára ahhoz, hogy észre
véttesse ezeket a tartalmakat.
Az óvónő feladata, hogy kiválassza azokat a helyzeteket, amikor ezekkel a
tartalmakkal nem töri meg a tevékenységet, hanem abba szinte belesimul, részévé
válik az új vagy ismétlésre szánt ismeretanyag.
A matematikai tapasztalatokat szemléletes tárgyi, cselekvő helyzetekben lehet és kell
közvetíteni.
Olyan módszerekkel, melyek elősegítik és biztosítják a felfedezésre,
problémamegoldásra, próbálkozásokra, véleményalkotásra és tévedésekre való
lehetőséget is. (pl. tanakodás, kételyébresztés, hitetlenkedés, problémahelyzet
kialakítása stb.)

Óvodapedagógusi feladat





A természeti és az épített környezet matematikai tartalmainak felfedeztetése.
A tevékenységekben rejlő matematikai tartalmak kiaknázása (pl. gondozás, munka,
játék, kirándulás stb.)
Játékok, eszközök vásárlása során annak figyelembe vétele, hogy milyen matematikai
képességeket fejleszthetnek a gyerek számára észrevétlen módon.
A cél, egy olyan játék-eszköztár összeállítása, amelyik minden terület fejlődését
segítheti, egymással kombinálhatók, a fejlődési lépcsőfokokat követik
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A gyerekek és az óvónő által készített, témakörhöz kapcsolódó játékok készítése (pl.
puzzle, kirakó, párosító, társas játékok stb.).
Dalos játékokat, egyszerű népi játékokat, kiszámolókat, mondókákat érdemes
felhasználni, hiszen nagyon sok matematikai viszonyt találunk bennük, ami
felhasználható közvetett módon.
A felhasznált eszközöknél az óvodapedagógus vegye figyelembe a
manipulálhatóságát, a színességét, a kombinálhatóságát, az újszerűségét és a
problémaszituációban betöltött szerepét.
Egyazon matematikai játéknál legyen a tarsolyunkban annak számos variációs
lehetősége, amely alkalmas a korosztályi és képességbeli differenciálás
megvalósítására.
Gyűjtögessünk mindenféle tárgyat, amely alkalmas lehet matematikai tapasztalatok
szerzésére pusztán a vele történő manipuláció során (Pl. gombok, kavicsok, faágak,
dobozok, babszem, kupakok, befőttes gumi, színes zoknik…).
Játszunk térképekkel, melyeket a gyerekekkel közösen készítünk (az óvodáról, a
környékről, az erdőről…) egy adott pontból egy másik jelölt ponthoz való eljutás
céljából.
A csukott szemes mozgásos játékok (mozdulat-és irányvezérelt segítő jelzésadással)
segíthetik a térbeli geometriai tapasztalatok élményszerű beépülését. (robot-játékok,
labirintus játékok…)
Hasznos segítőtárs a csoportszobában és az öltözőben is a nagyméretű tükör, valamint
jó szolgálatot tehetnek a mozgatható, kisebb méretű tükrök is, melyek a szabad játék
eszközeként segíthetnek matematikai jellegű tapasztalatokhoz jutni a gyerekeknek.
Készíthetünk „Számolós” falat (polcot, asztalt, fogast, kosarat…), ahol naponta
változó számú tárgyat (babát, állatfigurát, termést, kavicsot, autót…) helyezünk el.
A gyerekek jövés-menés közben számlálgathatnak kedvükre, változtathatnak a
számosságon, beszámolhatnak tapasztalataikról egymásnak és a felnőtteknek.

Módszer, eszköz


Változatos tevékenységek végzése közben játékos formában a különböző matematikai
tartalmak felfedezése:
 összehasonlítások,
 sorba rendezések,
 halmazok létrehozása valamilyen szempont alapján,
 relációk,
 halmazokkal való tevékenykedés,
 számlálás,
 geometriai tapasztalatok síkban és térben.
 logikai képességek fejlesztése: logikai műveletek, következtetések, hiányzó
lépések felfedezése, sorrendiség, folyamatok, ítéletek alkotása.

Gyermeki tevékenység


Különböző eszközökkel, tárgyakkal
gondolatmenetet követve, alapul véve
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való

manipulációk

végzése

valamilyen

A külső világ tevékeny megismerésének személyiségfejlesztő hatása






A természettel való együttélésnek, az ember és a természet kölcsönhatásának
megvilágítása egy időben értelmi és érzelmi nevelést is kíván a pedagógusoktól.
E nevelés során a gyermekeknek fogékonnyá válnak a természet értékeinek
megőrzésére, a környezettudatosság igényének alakíthatóságára.
A hallott, tapasztalt rossz és jó példák, a megerősítések és megcáfolások példáin
keresztül a gyermekekben jól alakítható az értékítélet, a kritikai szemlélet, a
véleményformálás igénye.
Közvetlen természeti és épített környezet értékeinek megismerése és az érzelmi
kapcsolat megalapozása.
Környezettudatos szemléletmód megalapozása.

A külső világ tevékeny megismerésének várható eredménye





Az óvodai életrend mindig követi a gyermekek életkori szükségleteit, ezzel elősegíti a
testi-lelki egészség fenntartását, benne az énkép folyamatos alakulását, a személyiség
harmonikus fejlődését.
A környezettel való együttélésre nevelés során kialakul a környezeti problémák iránti
érzékenység
Alakul a természeti és társadalmi összefüggések megértését is segítő ismeretbázis.
Fejlődik a belső természeti környezet (életmód szokásai) és a belső személyes
környezet (lelki egészség).

Az óvodai munka, mint a szervezett tanulás előfutára
A munka elvégzését, külső szükségesség indokolja. A munka célra irányuló, többnyire külső
irányítással folyó tevékenység, mely a gyermektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást,
annak teljesítését igényli. A munka során szükség van a buzdításra, megerősítésre, a célért
vállalt erőfeszítés szépségének megéreztetésére.
A munka folyamatában a gyermekek megfigyeléseket, tapasztalatokat szereznek társadalmi
környezetükről.
A gyermek utánzási vágyából fakad a felnőtt cselekvések játékba való utánzása.. A hiányzó
eszközt megteremti magának, átéli szerepét, a cselekvésben kipróbálja önmagát. Ez a fajta
cselekvés munkajellegű cselekvéssé válik, melynek mozgatója a gyermek aktivitási vágya.
Elengedhetetlenül szükséges a felnőtt megerősítő, dicsérő értékelése.
Munkavégzés közben formálódik munkához való viszonyuk.
Cél- feladatrendszer




Jártasságok, készségek kialakítása, melyek a társas együttélés alappillérei.
A hagyománykövető tevékenységek gyakorlásán keresztül a munkajellegű
tevékenységek megszerettetése.
A munka becsületére nevelés.

Óvodapedagógusi feladat



A gyermek önkéntességének, nyitottságának, megismerési vágyának, aktivitásának
felhasználása a célok megvalósítása érdekében.
Az önállóság, az öntevékenység lehetőségének megteremtése.
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A gyermek tényleges aktvitásának, a munka állandóságának, folyamatosságának
biztosítása.
Feladat meghatározások az életkori sajátosságok figyelembevételével.
A munka reális értékelése.
A környezet tárgyaira, épségére, tisztaságára, szépségére nevelés; óvó, gondoskodó,
védő, szemlélet kialakítása.
Megfelelő munkaeszközök biztosítása.
A gyermek önállóságra törekvésének figyelemmel kisérése.
Régi, de még ma is használatos munkaeszközökkel való ismerkedés (skanzen, falusi
világ).

Módszer, eszköz




Játékos módszerek alkalmazásával,
Folyamatos bíztatás, elismerés, dicséret.
Adott munkatevékenység ellátásához szükséges eszközök felhasználása (például:
terítéskor étkészlet, evőeszközök, növények ültetésekor gyermekek számára alkalmas
kerti eszközök, locsoláskor kiskanna...)

Gyermeki tevékenység


















Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki.
Elsősorban önmagukért és a közösségért végzik.
Tartalmazza az önkiszolgálást, az alkalomszerűen végzett feladatokat, a napi munkát,
a környezet-, a növény- és állatgondozást.
Nagyon fontos az óvodapedagógus bemutatása az eszközök használatához, a
munkafázisok sorrendiségének megismertetéséhez.
A munka értékelésének buzdítónak, megerősítőnek kell lenni, hogy a gyermekekben
pozitív viszony alakuljon ki a munkához.
Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az önkiszolgálás - öltözködés, testápolás,
étkezés, környezet gondozás (lásd az egészséges életmód fejezetben).
3-4 éves gyermekek részt vesznek a növények gondozásában, esetlegesen az állatok
etetésében (teknős, halak).
Kerti munkában segítik a növények locsolását, falevelek összegyűjtését.
Az alkalomszerű munkában minden kisgyerek részt vesz, ezáltal alakítják
környezetüket.
A naposi munka, közösségi megbízatás, feladattudatot feltételez, figyelmet,
összpontosítást igényel.
 A naposságot önként vállalják a gyerekek.
 Feladataikat növekvő önállósággal oldják meg.
Az 5-7 éves gyerekek önállóan végzik a naposi feladatokat.
Ízlésesen terítenek, szokásrendnek megfelelően rendet tesznek.
Aktívan bekapcsolódnak a közös sütési munkálatokba, édességek, gyümölcssaláták
készítésébe. Rendszeres segítői a kicsiknek.
A természeti környezet tevékeny megismerése, széleskörű munkajellegű
tevékenységet feltételez.
A növények és kisállatok gondozása közben átélik, megfigyelik a változásokat.
Évszaknak megfelelően végeznek feladatokat (csíráztatás, rügyeztetés, élősarok
gondozása, hó seprés stb.).
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Az udvari munka során ismerkednek a munka társadalmi értékeivel, melynek kapcsán
lehetőségük nyílik a természet, a környezet és az ember kölcsönhatásának
megtapasztalására is.
A munkának jelentős szerepe van a környezet alakításában, rendezésében, esztétikus
rendjének létrehozásában.

Személyiségfejlesztő hatás






Az önkiszolgálás során begyakorolt fogások, készségek alkalmassá teszik a
gyermekeket munkajellegű tevékenységek végzésére.
Az együttmunkálkodás során erősödik közösségi érzésük, megtalálják helyüket a
csoportban, a közösség hasznos tagjává válnak.
Óvják, védik a környezetükben lévő növényeket, állatokat.
Alakul a másról való gondoskodás igénye.
A környezetében lévő felnőttek munkája mintául szolgál, amely meghatározója
későbbi munkához való viszonyuknak is.

Várható eredmény


VI.

A munka hozzájárul az értelmi képességek fejlesztéséhez azáltal, hogy megalapozódik
a munka iránti tisztelet, az eredmény megbecsülése, pontossága.

HAGYOMÁNYKÖVETŐ NEVELÉSÜNK, ÓVODAI ÉLETÜNK
TEVÉKENYSÉGFORMÁI

" A néphagyomány ápolása ebben az életkorban kétszeresen indokolt. Egyrészt, mert a gyermek
ugyanolyan észrevétlenül tanulja meg a mondókákat és gyermekdalokat, mint az anyanyelvét. És
amikor a gyermek dallamokat énekel vagy komponál, játékos dallamalkotása a magyar nyelvi, illetve
zenei sajátosságoknak felel meg. Másrészt, mert a néphagyomány a zenét, a szöveg és dallam tökéletes
egységében tárja a beszélni tanuló gyermek elé.
(Forray Katalin)

Valljuk, hogy egy nép jövőjének szempontjából nélkülözhetetlen múltjának ismerete és ebbe
beletartoznak a néphagyományok és népszokások is. Fontosnak tartjuk, hogy mindent
megtegyünk azért, hogy az általunk nevelt gyermekek minél többet tudjanak népünk
értékeiből, megismerve, megszeretve ez által, a magyar nép gazdag hagyományvilágát.
Tervezőmunkánkban az évszakok váltakozásához kapcsoltuk a jeles napokat, népszokásokat
és mindazokat a tevékenységeket, melyek erősítik a szokásokat, hagyományokat, őrzik
kulturális értékeinket.
A néphagyományok és szokások követése szoros kapcsolatban áll a gyermekek nevelésével.
Kiváló módszernek tartjuk a gyermekek személyiségének fejlesztésére, valamint a gyermek és
a világ kapcsolatának elmélyítésére. Alapelvként kezeljük, hogy már kisgyermekkorban
szükséges a magyarságtudat alakítása, erősítése. Munkánkat nem kampánynak, hanem
folyamatos tevékenységeknek tekintjük, amely minden korosztály számára megadja az
alapokat a néphagyomány továbbviteléhez. Ezt a munkát a szülőkkel való szoros
együttműködésben valósítjuk meg.
A népi kultúra minden területe értékhordozó, megőrzése, követése és átadása közös feladat,
amiben az intézményi nevelésnek nélkülözhetetlen szerepe van.
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A néphagyomány követésének célja:
A világ megismerése, a népi kultúra maradandó értékeinek átadása, azok őrzése, éltetése, a
magyarságtudat formálása.
Hagyománykövető nevelésünk feladata:
Az óvodai nevelésünk feladatának tartjuk, hogy a gyermekek, főleg játéktevékenységeken
keresztül alapvető tájékozódási elemeket sajátítsanak el, amelyek segítik őket a világ, a
környezet, az adott helyzet megismerésében, a problémás feladatok megoldásában.
Feladataink:





















A népszokások eredetének pontos ismerete.
A világ megismertetése a népi kultúra maradandó értékeivel.
Tapasztalatszerzéshez, ismeretnyújtáshoz, a természet adta sokféle anyag
lehetőségeinek felhasználása.
A népi kismesterségekkel való ismerkedés, azok tudatos, hiteles átadása.
Az alkotás örömének megéreztetése.
A jeles napokhoz, ünnepekhez fűződő népszokások, mondókák gyűjtése, átadása a
gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve.
A magyar zenei anyanyelv elsajátítása a népdalokon keresztül, zenehallgatás és
tevékenységen keresztül valósuljon meg.
Helyi néphagyomány megismerése (Városi Helytörténeti Gyűjtemény; Ádám Jenő
emlékház)
Hiteles zenei hagyományápolás.
Kézügyesség fejlesztése a népi kismesterségek alkalmazásával.
A népzene iránti fokozott érdeklődés felkeltése.
Az évkör ünnepeivel összefüggő hagyományos játékok megismertetése.
Mozgáskészség, ügyesség, kitartás, akarat fejlesztése népi versenyjátékokkal.
Az ünnepek jelentőségének kiemelése, megéreztetése a rákészülés megszervezése.
Névnapok, születésnapok hagyománnyá alakítása.
Régiségek gyűjtése a családdal közösen.
Eredeti népszokásokat idéző tárgyak gyűjtése.
Kirándulások szervezése, falu és a vidéki élettel való ismerkedés.
Fővárosunk értékeinek tudatos megismertetése, felfedeztetése.
Szigetszentmiklós hagyományaihoz kapcsolódó tevékenységek, részvételek
megszervezése.

Gyermeki tevékenységek:




Játékidőben számtalan lehetőség nyílik ismeretek nyújtására, elsajátítására. A
gyermekek a vizuális tevékenységeken keresztül ismerkednek az ősi népi
technikákkal, alkotásokkal. Szívesen vállalkoznak az eszköz adta lehetőségek
kihasználására.
A népi ruházattal, öltözködéssel kapcsolatos érdeklődésüket felkelti és erősíti az
eredeti népi ruhákkal való ismerkedés lehetőségének megteremtése.

49







A népi játékok kedvelt tevékenységeik közé tartoznak. A fiúk verseny- és küzdő
játékokat játszanak, a lányok a dalos népi játékokon keresztül őrzik a kulturális
értékeket.
Az udvar jó lehetőséget kínál a környezet megszerettetésére, óvására, a népi
időjóslások nyomon követésére. A tapasztalatszerzés, a környezetalakítás, a szépség
megláttatása közben fejlődik a gyermekek vizuális látásmódja. "Kis kézműves"
mesterségek tevékenységei az egész nap folyamán biztosítják számukra az alkotás, az
önmegvalósítás, a technikák elsajátításának lehetőségét.
Ezek biztosítják az alapot az ősi népi kultúra megismertetésére és meghatározói
későbbi életüknek is. Tevékenységeken keresztül erősödik érzelmi kötődésük, a
felnőttek iránti tiszteletük.
Mindennapok tevékenységében jól beleilleszthető a játék eszközök készítése. A
népszokásokhoz fűzött, óvónő által elmesélt történetek hatást gyakorolnak erkölcsi
ítéleteik alakulására, magatartáskultúrájukra, viselkedésmódjukra.

A népszokások éves tervezése
A népszokásokat egy nevelési évre tervezzük, ez a mindenkori éves munkatervben jelenik
meg. Az éves terv a negyedéves, majd a kétheti pedagógiai terv során kerül konkrét
lebontásra, melynél figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét, valamint aktuális
élményeit.
A tervezésnél az alábbi sajátos elveket érvényesítjük:




Az aktualitás elvét, mely a jeles napokat, ünnepeket, ünnepköröket, valamint a
természet és az időjárás változásait veszi figyelembe.
A komplexitás elvének alkalmazása a népszokások sajátos tartalmából következik
(szokáscselekmények, dalok, népi játékok, zenei hangszerek használatának
megtervezése).
A fokozatosság elvét az énekes, mondókás, dramatikus játékok, valamint a
gyermekdalok, gyermekversek, mondókák tervezésénél érvényesítjük.

Módszertani alapelveink:
"A népszokás egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, közösségi viselkedésmód, költészet,
művészet, mítosz és mágia.”Dömötör Tekla
A népi kultúra tárgyai, a népköltészeti alkotások, szerves részét képezik a zenei, irodalmi és
vizuális nevelésnek. Az ünnepek érzelmi nevelésen keresztül emelkedjenek ki a
mindennapokból.
Legfontosabb módszerek legyenek:







A bemutatás, szemléltetés, dramatikus játék, ellenőrzés, hibajavítás.
A néphagyomány elemeinek mértéktartó megjelenítése kiemelt feladat! Játékosság,
aktivitás, motiváció, életszerűség, hitelesség, elvének alkalmazása.
A szülőkkel való együttműködést szolgálják a közös délutánok, közös ünnepek.
Csak a hiteles átadás szolgálja az értékek őrzését!
Az óvoda az élmények és tettek színtere legyen.
Tevékenységekben lehet nevelni.
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A gyermekek a mindennapi tapasztalataik során tanulják meg a közösség szabályait és
magatartásformáit, az élethelyzetekben szükséges humanizált viselkedés szokásait.
Óvakodni kell a túlzásoktól.

Hagyománykövető nevelésünk személyiségfejlesztő hatása
A gazdag eszközrendszerrel, az érzelmeken keresztül ható neveléssel, a tevékenységek
folyamán a gyermek felfedezi a világot, annak alakíthatóságát. Megismeri a múltat, a régi
világ életét, értékeit, szépségét, nehézségeit, kultúráját. Különbséget tesz múlt és jelen között.
Megtanulja tisztelni és őrizni az értékeket, erősödik a szülők iránti tisztelete, szeretete.
Alapozódik benne a kultúra, a környezet, a haza iránti tisztelete.

A tankötelezettségre vonatkozó szabályok (2011. évi CXC. törvény alapján)
45.§ (2). A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy
a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
45.§ (4). A tankötelezettség kezdetéről




VII.

az óvoda vezetője,
ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,
az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik.
Az iskolakezdéshez szükséges: a testi, a lelki és szociális érettség.
A testileg egészségesen fejődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.





Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.
Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezett, harmonikus finommozgásra képes.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél



az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele is,
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a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.

Az egészségesen fejlődő gyermek








érthetően, folyamatosan beszél, kommunikál; gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni
magát; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot;
tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (fogváltás miatt nagy egyéni különbségek
lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri, és a gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az
időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak
azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival.
egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
feladattudata kialakulóban van – s ez megnyilvánul a feladat megértésében,
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében;
az életkorától elvárható mértékben kitartó, önálló, önfegyelme és munkatempója
megfelelő
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettségi szint.

VIII. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI
Ünnepeinket négy témakörre bonthatjuk:
1.
2.
3.
4.

A gyermekek ünnepei
A hagyományokkal összefüggő ünnepek
A természettel összefüggő ünnepek
Nemzeti- és egyéb ünnepek

1. A gyermekek ünnepei
 Születés-és névnapok
 Gyermeknap
 Anyák napja
 Búcsúztató
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2. A hagyományokkal összefüggő ünnepek – Hagyománykövető Jeles Napok
Javasolt, választható hagyománykövető tevékenységek:
Őszi ünnepkör

szőlőőrzés – énekes játékok
Szent Mihály napja – vásári játék (szept.29.)
szüreti játékok, tevékenységek (október 19.-e
táján)
kukoricafosztás – termések gyűjtése,
bábkészítés, dalolás
Dömötör napja (okt.26.) – juhászújév –
termésekből készített állatok készítése, vásári
mondókák, énekek tanulása
Márton nap (nov.11.) – lámpás készítés,
dalok – mondókák tanulása, esti felvonulás

Téli ünnepkör

Szent Miklós napja (dec.6.) – verselés,
éneklés, történetmesélések
Adventi
készülődés
–
zenehallgatás,
mézeskalács készítés, dalok, versek tanulása
Luca nap – szokásjátékok, vásározás,
búzacsíráztatás, Luca kalendárium készítése
Pásztorjátékok, zenehallgatás
Óesztendő búcsúztatása – rigmusok, dalok
tanulása
Vízkereszt, mint a karácsonyi ünnepkör
zárónapja (jan.6.)– mondókázás, Háromkirály járás – dramatikus játékok, dalok
tanulása
Gyertyaszentelő
napja
(feb.02.)
–
időjóslások, medvés játékok, dalok
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Farsang (Dorottya nap febr.06. – kedvelt
időpont a farsangi mulatságok megtartására)–
alakoskodás, mulatságok, téltemetés
Tavaszi ünnepkör

Gergely-járás (márc.12.) – versek, dalok
tanulása
Virágvasárnap – kiszehajtás
Zöldág-járás – énekes játékok, zenehallgatás,
palántázás
Húsvéti
népszokások
–
locsolkodás,
tojásfestés, köszöntők – énekek – mondókák
tanulása, zenehallgatás
Szent György nap (ápr.24.) pásztor ünnep növényekből hangszer- és játékkészítés, a
hangkeltő eszközök megszólaltatása, zenélés
Komatál, mátkatál készítése (máj.1.) –
énekes, dalos játékok
Pünkösdölés – király-és királynéválasztás,
versenyjátékok, mulatozás

Nyári ünnepkör

aratáshoz kapcsolódó énekes játékok,
mondókák tanulása
az Új kenyér ünnepe, Szent István napja
(aug.20.)
–
versek,
elbeszélések,
szokásénekek elsajátítása

3. A természettel összefüggő ünnepek – Zöld Jeles Napok





Állatok világnapja – okt. 04.
Víz világnapja – Márc.22.
Föld világnapja – Ápr.22.
Madarak-fák napja – Máj.10.

4.Nemzeti- és egyéb ünnepeink



A népmese napja – Szept.30.
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja – Márc.15.
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IX.

INKLUZÍV PEDAGÓGIA- INTEGRÁCIÓ A SAJÁTOSSÁGOK
MEGŐRZÉSÉVEL, A KÜLÖNBSÉGEKHEZ VALÓ
ALKALMAZKODÁSSAL – A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

Az inkluzív pedagógia főbb tartalmi elemei:





Differenciálás
A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek
A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az óvodai csoportéletet minden esetben úgy kell megszervezni, hogy minden benne
lévő gyerek és felnőtt jogait tiszteletben tudjuk tartani, szükségleteit ki tudjuk elégíteni
és fejlődését elő tudjuk segíteni. Ez egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű
gyerekekre, a tehetségesekre, az „átlag” gyerekre, a szülőkre és a csoportban
dolgozókra.

Óvodánkban az inkluzív pedagógiát:




differenciálással,
a megfelelő feltételek biztosításával,
az óvodai dolgozók, a szülők és a speciális szakemberek együttműködésével valósítjuk
meg.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:
Azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek akik:




sajátos nevelési igényűek (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd – súlyos tanulási-,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar).
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek (az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek).
 Tanulási problémákkal küzdő gyermekek
 tanulási nehézséggel küzdők (pl. lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt
lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok)
 tanulási zavarral küzdők (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar,
súlyosabb beszédhiba)
 Magatartászavarok miatt problémás gyermekek
 Regresszív és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes,
visszahúzódó, stb.).
 Agresszív és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen, kötekedő,
támadó, hiperaktív, stb.)
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kiemelten tehetségesek (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség).
 Intellektuális tehetség
 Művészi tehetség
 Pszichomotoros tehetség
 Szociális tehetség

A differenciálásról
„A gyerekcsoport visszanyerte ösztöneit és rátalált szükségleteire: az egyik négykézláb mászott föl a lépcsőn, egy
másik lendületet vett és kettesével vette a lépcsőfokokat, mindezt szédületes sebességgel. Voltak, akik hátrafelé
próbálkoztak, sőt komoly szaktudásra tettek szert ebben a műfajban. Furcsa ellentmondás: legtöbbjük számára a
lépcső híján volt a kalandnak és vonzerőnek, ezért a ház körül futkározva, az ereszbe kapaszkodva, a szobrokra
csimpaszkodva jutottak fel a csúcsra rekordidő alatt, ügyesebben és gyorsabban, mint azok, akik az úgynevezett
módszeres lépcsőt vették igénybe, majd amikor felértek, csúszdának használták a jó öreg korlátot, és elölről
kezdték a csodálatos kalandot.”
(Celestin Freinet)

Az inkluzív pedagógiai hozzáállás középpontba állítja az egyes gyerekek életkori és egyéni
szükségleteiből kiinduló, saját tapasztalatokat figyelembe vevő, szélesen értelmezett tanulási
folyamat biztosítását különböző szinteken és különböző eljárásokkal, módszerekkel. Ezek
közül kiemelkedően fontos az egész személyiségre ható, önmegvalósítást segítő
differenciálás, mely az óvoda teljes tevékenységrendszerében és minden napirendi pontjának
megvalósítása közben alkalmazandó módszer.
A differenciálás módszere segíti az óvodapedagógust abban, hogy minden gyerek önmagához
képest, saját lehetőségeinek figyelembevételével, saját ütemében fejlődhessen. Nincsenek
általános célok és feladatok. Vannak helyette egyéniek, melyek változásainak nyomon
követése segítheti, hogy a segítségnyújtás valóban minden gyerek számára a neki legjobban
megfelelő, az ő igényeit kielégítő, fejlődését elősegítő lehessen. A differenciálás nemcsak egy
fejlődési folyamatot segítő módszer, hanem egyben cél és feladat is, melynek megvalósítása
mindenkire nézve kötelező.
(Melléklet: Körmöczi Katalin: Differenciálás lehetőségei)
Az integrálódási folyamatok segítéséhez és a differenciált bánásmód megvalósításához
bizonyos feltételek megteremtése elengedhetetlen.
Ezek a következők, melyek egyben meghatározzák az óvodapedagógus feladatait is:
 Szoros együttműködés, kapcsolattartás és párbeszéd kialakítása a szülőkkel.
 Szoros együttműködés és párbeszéd kialakítása a csoportban dolgozó felnőttek között
(óvodapedagógus-óvodapedagógus, óvodapedagógus-dajka)
 Fel kell ismerni a gyermek személyiségfejlődési nehézségeit, számukra segítséget kell
nyújtani – esetlegesen a megfelelő szakembertől segítséget kérni. Ennek érdekében
szükséges a szoros együttműködés és időszakos konzultáció az óvodapedagógusok
munkáját segítő óvodai logopédussal, fejlesztőpedagógussal, az óvoda
gyermekvédelmi felelősével, gyerekorvossal és védőnővel, egyes gyerekek esetében
külső szakértőkkel.
 Gyerekek anamnézisének megismerése és a fejlődésük folyamatos nyomon követése.
Az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat az óvodapedagógus a
gyermekek egyéni fejlődési naplójában rögzíti.
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A különleges bánásmódot igénylő gyermek vagy gyermekcsoport számára hosszabb
távú fejlesztési terveket dolgoz ki az óvodapedagógus, és ezeket hatékonyan meg is
valósítja.
A segítő, támogató környezet és eszközrendszer biztosítása és az egyéni szükségletek
kielégítését figyelembe vevő bővítése.

Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése
Az óvodapedagógus és a dajka feladata, egymás munkájának segítése, hogy közösen tudják
segíteni a gyerekek fejlődését. Ehhez szükséges az az együttműködés, mely a célok,
feladatok, szokások és hagyományok ismeretén, és a közös értékrend kialakításán alapul.
Ennek minden esetben ki kell egészülnie a gyerekek egyéni sajátosságainak ismeretével és a
fejlesztési célok ismeretével. Csak ezeken az alapokon elindulva tudunk olyan állandóságot
sugárzó, közvetlen környezetet biztosítani a gyerekek számára, mely segíti az individuális és
szocializációs fejlődésüket.
Az ehhez szükséges együttműködés elképzelhetetlen egymás munkájának megbecsülése,
tiszteletben tartása és ismerete nélkül. Ehhez a különböző munkaköri leírások ismeretén
kívül elengedhetetlen feltétel a „csoportonkénti közös gondolkodás”, melynek során az
óvodapedagógusok megismertethetik az elképzeléseiket, közvetíthetik kéréseiket és a
dajkával közösen kialakíthatnak egy olyan napi, heti munkaritmust, mely segíti őt sokrétű
feladatainak ellátásában. E nélkül az együttesen kidolgozott, rugalmasan kezelhető, de
csoportra jellemző, egymásra figyelő „feladatfelosztás” nélkül nehéz kialakítani azt, hogy
valóban egymást segítőkké válhassunk.
A dajkák feladatköre kiszélesedett. A már megszokott étkezéssel, takarítással, szervezési
feladatokkal járó munka mellett előtérbe kerül a közvetlen segítői szerepkör. Nagyon
sokrétűvé vált az a feladatrendszer, melyet el kell látniuk, ahhoz, hogy valóban hatékony
segítői lehessenek a gyerekeknek és az óvodapedagógusoknak egyaránt. Természetesen
vannak olyan feladatkörök, melyek az óvodapedagógus kompetenciái közé tartoznak (pl. a
csoportélet tervezése, a nevelési folyamat összehangolása, a szülők tájékoztatása a gyerekek
fejlődéséről). Vannak feladatok, melyekben a dajkák segítőként vannak jelen (pl. a gyerekek
által már ismert tevékenységek irányítása, önkiszolgáló tevékenységek, egyéni, differenciált
fejlesztések az óvodapedagógussal egyeztetve, egy-egy tevékenység önálló irányítása stb.).
Vannak és maradtak olyan feladatok, melyek elvégzése önálló feladat is lehet (pl. megszerzett
ismeretek és tapasztalatok beépítése munkájába, saját elgondolás alapján stb.).
A nevelés eredményességéhez a dajka munkája is hozzájárul. Az óvodában a két
feladatkör csak egymás kiegészítőjeként működhet!
A tehetséges gyerekek és szüleik segítése, integrálása
A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket: Amit
teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.”
(Petőfi Sándor)

A tehetség meghatározása kapcsán a legtöbb szakirodalomban Renzulli leírását lehet
megtalálni, mely a tehetség 4 összetevőjét emeli ki:
1.
2.
3.
4.

átlag feletti általános képesség
átlagot meghaladó speciális képesség
kreativitás
feladat iránti elkötelezettség

Óvodáskorban még elég nehéz felfedezni a tehetséget (persze azért vannak kivételek), hiszen
a képességek kibontakoztatása hosszan tartó, sok tényezőtől és feltételtől függő folyamat
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eredménye, de nap, mint nap találkozunk olyan helyzetekkel, amikor egy gyerek 5-6 évesen
ugyan még nem tudja bekötni a cipőjét, de kívülről fújja a bogarak latin nevét. Lehet, hogy
még véletlenül sem sikerül hibátlanul elmondani egy verset, de olyan csodálatos rajzokat
készít egy szál fekete tollal, hogy mindenki a csodájára jár. Lehet, hogy látszólag csak
magában diskurál, de ha jobban odafigyelünk, rájövünk, hogy egy öt, hat szereplős színházat
játszik magában, magának. Ők azok, akikről hisszük, hogy felnőtt korukban hallani fogunk.
Minden gyerek tehetséges valamiben. Lehet, hogy ez nem a legtudományosabb
meghatározás, de az óvodában ez az egyetlen elfogadható pedagógusi hozzáállás. Feladatunk,
hogy észrevegyük, azokat a tevékenységeket, melyekben legjobban érzik magukat.
Figyelemmel kísérjük érdeklődésüket, kérdéseiket, problémahelyzetekre való reakcióikat és
ezek alapján határozzuk meg, hogy hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel tudjuk őket
segíteni azon az úton, melynek végén „tehetséges” emberként működhetnek a világban.
A tehetség kibontakoztatásának alapfeltétele a környezet, a család, a nevelési-oktatási
intézmény és a benne dolgozó pedagógusok és a társak. A környezet adja a keretet, a
család és a pedagógus közvetíti az értékeket és teremti meg a feltételeket, a társak a
katalizátorok.
Feladataink:




Erős oldalak fejlesztése: kíváncsiság ébrentartása, megismerési vágy kielégítse
Gyenge oldalak fejlesztése: érdeklődés felkeltése, motivált állapot kialakítása
Megfelelő környezet, légkör kialakítása: eszközök körének bővítése, probléma
helyzetek teremtése, elfogadás, bátorítás, türelem stb.
 Pihenés, lazítás idejének biztosítása
A segítségnyújtás legfontosabb módszere a szülőkkel való együttműködés:





Pl. a tehetség (irányultság) felfedezése, fejlesztési irányok tisztázása, egyeztetése
Fejlődés közös értékelése
Módszertani segítségnyújtás
Gyerek érzelmi támogatása, elfogadása

Ha az óvodába járó gyerekek mindegyikének saját szükségleteire alapozva teremtjük meg a
fejlődéséhez szükséges feltételeket, mindenkinek megteremtjük azt az alapot melyre az
elkövetkezendő életszakaszokban az iskolák építkezni tudnak. Lesznek közöttük, akik ismert
emberekként élik életüket és lesznek, akik „hétköznapi” életükben tudják tehetségüket
kamatoztatni és ez legalább annyira fontos, mint az előző.
A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek
Munkánk tervezésénél figyelembe kell vennünk az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok
igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetőséggel bíró, több gyereket nevelő, esetleg
egyszülős, vagy nevelőszülők által nevelt családokét.
Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében és
fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában
hordja.
Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem működő, esetleg
gyermeküket is elhanyagoló családokkal való – együttműködésre késztető – kapcsolattartás.
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A hátrányos helyzet leggyakoribb okai:
 a család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje
 a család lakhelye és környezete
 a gyermek vagy szülő egészségügyi állapota
 a családtagok száma
Környezeti okok lehetnek:





sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek
szűkös lakásviszonyok
szülők iskolaázatlansága
nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen
bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű-felelőtlen életvitel,
bűnözői háttér

Anyagi okok lehetnek:




Munkanélküliség
Létminimum alatti 1 főre jutó jövedelem
Csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen szülő

Egészségügyi okok lehetnek:





Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság
Tartós betegség
Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy gyermek)
Higiéniás hiányosságok

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében






A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása
Praktikus ismeretek elsajátítása
A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése
Családi életre és egészséges életmódra nevelés
A testnevelés sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás-és feladatmegoldó
képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére





Differenciált fejlesztés
Egészségnevelés
A különböző mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése
Kulturális rendezvények csoportos látogatása

Szülőknek felajánlott segítség




Egyéni fogadóórák keretében tanácsadás, megbeszélések
Közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: nyílt napok, ünnepek
Fórumok szervezése
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Szükség esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőséhez irányítása

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása és fejlesztése
Az, hogy milyen típusú problémával küzdő gyerekeket tudunk felelősséggel felvállalni, az
óvoda Alapító okiratában van meghatározva. Ezt figyelembe véve és ennek ellenére minden
egyes esetben alaposan meg kell ismerni a problémát, annak súlyosságát, magát a gyereket és
a szülőt. Meg kell tudni, hogy milyen típusú speciális fejlesztésekre, feltételekre (személyi és
tárgyi) van szüksége ahhoz, hogy az optimális fejlődése valóban biztosítva legyen és, ha a
feltételek biztosítva vannak, lehet vállalni az integrálást.
Azt, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek felvétele melyik csoportba történik az
óvodavezető dönti el az óvodapedagógusokkal történő megbeszélés után. A döntés előtt
mindenképpen tájékozódnia kell az adott csoport tolerancia szintjéről, a benne lévő gyerekek
és felnőttek nyitottságáról, a közösség fejlettségi szintjéről. Ez egyrészt az integrálásra szoruló
gyerek szempontjából fontos, hiszen az sokat segíthet, ha együttműködésre érett közösségbe
kerül. Másrészt figyelembe kell venni, hogy az adott közösségben élő gyerekek sem
kerülhetnek hátrányos helyzetbe.
Valamint tisztában kell lennie a csoportban dolgozó felnőttek fizikai (ha szükséges feltétel) és
érzelmi terhelhetőségével, hiszen ezek nélkül az integrálás nem lehet eredményes.
Minden sajátos nevelésű gyerek integrálásának vállalása során tisztában kell lenni azzal a
ténnyel, hogy nem csak a gyerek integrálására, szükségleteinek kielégítésére és fejlesztésére
kell ilyen helyzetben vállalkoznunk. Az csak az egyik oldala ennek a sokrétű feladatnak. A
másik oldala a szülők segítése, ami sok türelmet, tapintatot, kitartást és sokszor újabb és újabb
együttműködési felajánlást igényel, hiszen a problémákkal küzdő gyerekek nevelése sok
feszültséggel, felfokozott érzelmekkel és nagyfokú érzékenységgel is együtt járó feladat,
melyre nem minden szülő van felkészülve. Segítséget vár és segítséget is kell kapnia tőlünk.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban meghatározott nevelés, fejlesztési tartalmak
minden gyermek számára szükségesek, így az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű
gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A gyermekek
között fennálló különbségeket pedagógiai programunk kialakításakor mindvégig figyelembe
vettük.
A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedése, önmagához mért fejlődése
elősegíthető, ha:
 az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet
és, ha szükséges – specifikus módszertani eljárások alkalmazása.
 a gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és
az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus
 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket,
technikákat alkalmaz
 a foglalkozások során a gyógypedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépíti
 a felmerülő problémák megoldásához alternatívákat keres
 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez
 együttműködik a különböző szakemberekkel
 ezen együttműködés során a szakirányú végzettségű gyógypedagógus:
 segíti a diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását
 javaslatot tesz specifikus módszerek alkalmazására, a gyermek igényeihez
igazodó környezet kialakítására

60

 együttműködik az óvodapedagógusokkal, és figyelembe veszi a gyermekkel
foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait
 segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában
 kapcsolatot tart a szülővel
 részt vesz a befogadó közösség felkészítésében
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem
fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való
együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és
minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés
keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
Beszédfogyatékos gyermek
Beszédfogyatékos gyermek esetén az anyanyelv elsajátítás folyamata akadályozott, a gyermek
életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros
problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos
beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd),
illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedési zavarok miatt
eltérően fejlődik.
A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédértés
és észlelés nehézségében, a kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai
fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége,
összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a
beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előrejelző
kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális
emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg.
A beszéd-és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok és
magatartás problémák, amelyek nehezítik a gyermek beilleszkedését.
A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka során fontos, hogy az
ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott játékos
módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok kialakulását és a személyiség
fejlődését is.
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési
alapelveinkben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga van
az emberi méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy az
ellátott gyermekek hozzájussanak mindahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon
történő kibontakoztatásához szükséges.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell:







a teljesítmények értékelése során
az óvodai ellátásához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során
a gyermeki jogok gyakorlása során
az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során
az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során
a gyermek csoportban való elhelyezése során
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Az óvoda feladata továbbá, hogy




X.

a tehetségígéretes vagy a képességeihez viszonyítva alul teljesítő gyermek részére
segítséget nyújtson,
szülői igény alapján a gyermek vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló
nevelésben részesüljön,
megfelelő számú szülői igény esetén a gyermek nemzetiségi nevelésben részesüljön.

A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGEK

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből, változó szociális gondokkal kerülnek az
óvodába. A többször módosított „Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló
1997. évi XXXI. törvény-t betartva tűzzük ki gyermekvédelmi céljainkat, feladatainkat.
Akkor tartjuk sikeresnek, ha:






gyermeki jogok érvényesülnek,
prevenciós tevékenység érezhető, hatásos,
esélyegyenlőtlenség csökken,
a segítségnyújtást, a szociális hátrányok enyhítését, az óvodai keretek közötti
kompenzálást biztosítjuk,
anyagi veszélyeztetettség esetén eljárást indítunk gyermekvédelmi támogatás ügyében.

Feladatunk:













Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, a problémákat feltérképezzük, amelyek
óvodásaink családi helyzetét hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik akár szociális,
vagy más okból kifolyólag.
Indokolt esetben az óvodapedagógus tájékoztatja a gyermekvédelmi felelőst és az
óvoda vezetőjét a gyermek helyzetéről.
A családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése.
Tapintatos egyéni, személyes kapcsolattartás a gyermekek egészséges testi és lelki
fejlődése érdekében a szülőkkel.
A gyermekek jogainak tiszteletben tartása.
A gyermekek érdekeinek mindenek felett álló jog érvényesítése.
A titoktartási kötelezettség minden óvodai dolgozóra egyaránt vonatkozik.
Megakadályozni minden hátrányos megkülönböztetést a gyermekekkel szemben.
Biztosítani a jogot a különleges gondozáshoz, ha ezt a gyermek állapota indokolja.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek segítése mellett foglalkozunk a:
 részképességben lemaradt
 magatartási beilleszkedéssel küzdő és a
 tehetséges, kimagasló képességű gyermekek fejlesztésével is.
A szociálisan hátrányos helyzetű (HH) gyerek, a halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) gyermekek felvételének biztosítása 3 éves kortól és a rendszeres óvodába járás
felügyelete. Ők étkezési térítési díjkedvezményben részesülnek.
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A gyermekvédelem pedagógiai tevékenységének rendszere

Dokumentumok

Kitöltésért felelős

Gyakoriság

Tájékoztatási
kötelezettség

További teendőkért
felelős

Anamnézis lap

óvodapedagógus

az óvodai felvétel után

Fejlődési naplóban
megtalálható

-

Családlátogatás

óvodapedagógus

az 1. évben, illetve
szükség esetén

Feljegyzés a
csoportnaplóban

-

Beszoktatási terv,
feljegyzések

óvodapedagógus

a felvétel után, a
beszoktatás idején

Feljegyzés a
csoportnaplóban

-

az első bemeneti mérés a
beszoktatást követő
hónapban, majd
folyamatosan, min.
évente 2x

Fejlődési naplóban
rögzítve,
szülők/gondviselők felé

óvodapedagógus,
szakmai segítők

szükség szerint,
folyamatosan

Fejlődési naplóban
rögzítve

óvodapedagógus,
szakmai segítők

Gyermekvédelmi
felelős, óvodavezető

Gyermekvédelmi felelős,
óvodavezető

óvodavezető

Gyermekvédelmi felelős,
óvodavezető

Szülők, szakmai segítők,
óvodavezető

Szülők

Szülők, szakemberek,
óvodavezető

Szülők, óvodavezető

Gyermekek egyéni
mérése – Fejlődési
napló vezetése

óvodapedagógus,
szakmai segítők

óvodapedagógus,
Fejlesztési terv
szakmai segítők
A csoportok
gyermekvédelmi
felmérő lapja

óvodapedagógus

minden nevelési év
elején, szeptemberben –
szükség esetén évközben
is

Gyermekvédelmi
jelzőlap

óvodapedagógus,
gyermekvédelmi
felelős

indokolt esetben

szükség szerint,
folyamatosan,
Beutalók
szakszolgálatokhoz

óvodapedagógus,
szakmai segítők

Szakvélemények,
határozatok

óvodapedagógus,
szakmai segítők,
gyermekvédelmi
felelős, óvodavezető,
külső szakemberek,
orvos, védőnő,
gyámhatóság

Iskolaérettségi
vizsgálatokhoz minden
nevelési év
decemberében

szükség szerint
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Kiemelt pedagógiai tevékenységeink:






figyelemfelhívó ismeretterjesztő tevékenységek, melyek azt célozzák, hogy a szülők
ismereteket szerezzenek a gyermeknevelésről, a gyermekek fejlődési szükségleteiről.
Szülők tájékoztatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény vonatkozó rendelkezéseiről.
Szükség esetén javaslat a szülőknek a különféle támogatások lehetőségeiről.
Jelzési kötelezettség probléma felismerése esetén, a gyermekek és szülők irányítása a
megfelelő szakemberhez.
Kizárunk minden lehetséges okot arra, amivel a pedagógus megelőzi, elhárítja és
enyhíti a gyermek egészséges testi-és személyiségfejlődését gátló tényezőket.

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse:









XI.

az óvodapedagógusok jelzései alapján felveszi a kapcsolatot a megfelelő hatósággal,
ezekről a gyermekekről – a személyes adatok védelmét figyelembe véve –
nyilvántartást vezet, és ezt ellenőrzi. (munkáját segítik a Szakszolgálatok, az
Önkormányzat Gyámhatósága, a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat).
Éves munkatervet készít
Közös megbeszéléseket kezdeményez az érintett gyermek óvodapedagógusaival, a
legmegfelelőbb intézkedések érdekében.
Munkája rendszeres és folyamatos, a nevelőtestülettel együttműködő.
Ismernie kell azokat a lehetőségeket, amelyek ingyenes szolgáltatást biztosítanak a
segítséget kérő személyeknek (rendszeres nevelési segély, egyszeri segély, étkezési
kedvezmény, stb.).
Közreműködik a nehezen nevelhető gyermekek viselkedésének feltárásánál.
Szükség esetén támogatja a családi nevelést és segíti a problematikus családok
életvitelét.

AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE

A partnerközpontú működés elvének megfelelően partnereinkkel együttműködve határozzuk
meg céljainkat, munkálkodunk közösen az intézmény fejlődéséért.
Ehhez kapcsolódó, óvodapedagógusokra vonatkozó elvárásaink:




Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs
eszközöket és a különböző online csatornákat.
A gyermekek érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A kapcsolatok rendszere


A család-óvoda kapcsolata- az óvoda családsegítő és családokat támogató
tevékenysége
64





A pedagógiai program megvalósítását szolgáló egyéb kapcsolatok
A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok és azok ápolása
Az intézmény fenntartójával való együttműködés

A család-óvoda kapcsolata - az óvoda családsegítő és családokat támogató tevékenysége
Az óvoda a családdal együttműködve biztosítja a gyermek személyiségfejlődését. A nevelés
elsődleges színtere a család, az óvoda a családi nevelés kiegészítője. A családdal való
együttműködés a gyermek személyiségének megismerése céljából szükségszerű. A
kapcsolatok alakításában az óvodának kell a kezdeményezőnek lenni. Nem vállalhatjuk át a
családi nevelés feladatainak megoldását, de hozzájárulhatunk a családi szocializáció esetleges
kedvezőtlen hatásának enyhítéséhez. A nevelő gyerekismerete, pedagógiai és pszichológiai
felkészültsége, a gyerek fejlődéséért érzett felelőssége megfelelő alapot teremthet a családdal
való eredményes együttműködéshez.
Az együttműködés alapelvei:









A gyermekért az óvoda és a család egyaránt felelős.
Az együttműködésnek egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban kell
megvalósulnia, alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.
A család tapasztalatai, információi az egyéni különbségek megértésében
nélkülözhetetlenek. (pl. lassúbb értelmi fejlődés, figyelmet igénylő magatartási
megnyilvánulás).
A család megismerése, megnyerése és aktív őszinte közreműködése nélkülözhetetlen.
Kölcsönös alkalmazkodás elengedhetetlen az egyenrangú, nevelőtársi viszony
kialakításában.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel megértő bizalmat
ébresztő magatartás alakítása.
Szükség esetén kapcsolatfelvétel a gyermekvédő hatóságokkal.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Együttműködési formáink:








Az óvodába lépés előtti családlátogatás (célja a gyermekkel való ismerkedés, a családi
környezet megismerése, a családi nevelés erkölcsi normáinak megismerése, érzelmi
kapcsolatteremtés)
Beszoktatás, befogadás idején a szülő megismerheti az óvodai szokásokat, ezáltal
biztonságban tudhatja gyermeket. Támogató, bíztató, megerősítő együttműködés
kialakítása mind a gyermekkel, mind a szülővel.
Szülői értekezletek, fogadó órák.
Nyílt napok.
Közös ünnepségek.
A szülők évközben felmerülő igényeinek megbeszélése, méltányolható kérések
befogadása – elsősorban a SZK tagjain keresztül.
Folyamatos kapcsolattartás.
Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a szülői szervezet
(közösség) segítő munkájának.

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló egyéb kapcsolatok
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Óvodánk és az iskolák kapcsolata:
Óvodánk nyitott és kezdeményező, jó kapcsolatot alakítunk ki a körzeti iskolákkal.
Rendszeresek a nagycsoportosok iskolai látogatásai, ezeken az alkalmakon az iskolába induló
gyermekeink megismerkedhetnek az iskolával, az iskolában folyó tanulással. Személyes
kapcsolatot teremtenek a majdan velük foglalkozó tanítókkal.
Óvodánk és a közművelődési intézmények kapcsolata:
Feladatunk:



A közművelődési intézmények által biztosított programok, szolgáltatások iránti
érdeklődés felkeltése, figyelembe véve, a választható programok tartalmi színvonalát
és a gyermekek életkori sajátosságait.
Múzeumi látogatások szervezése (mesterségek eszközeivel való ismerkedés,
népszokásokat idéző tárgyak, kellékek megtekintése).

Óvodánk kapcsolata a Szakfeladatokat ellátó intézményekkel:
Feladatunk:






Az intézmények vezetőjével és dolgozóival való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Problémákkal küzdő gyermekek Nevelési Tanácsadóba való irányítása.
Az óvodai felmérésekhez hely, idő biztosítása és a problémás gyermekekről
jellemzések elkészítése.
Rendszeres és folyamatos információáramlás biztosítása.
Az egyéni fejlesztő munkában az információk felhasználása.

A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok és azok ápolása
Felgyorsult világunk változásainak követése nagy kihívás az élet minden területén.
Versenyképes minőséget a nevelés-oktatás területén is csak úgy lehet létrehozni ha
„naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változásait. A legújabb ismeretek,
információk megléte azonban nem elegendő. A lehető leggyorsabban alkalmazni is kell
azokat, azonban, csak akkor vagyunk képesek felhasználni, ha a neveléstudomány, benne az
óvodapedagógia szakterületünket jól ismerjük, naprakész információink vannak. Csupán a
konkrét, friss értékelési adatok és elemzések birtokában dönthetünk jól arról, mely
területeken, milyen változtatások szolgálnák a jobbítást, a hatékonyság növelését.
Rohanó világunkban azonban egyre kevesebb időnk van (s még kevesebb lesz) a változások
követésére, a kutatási eredmények kipróbálására és beillesztésére a gyakorlatba. Hosszú időbe
telik a beválás, a hatékonyság elemzése is. Ezért kapnak egyre nagyobb szerepet az
egymástól való tanulás módszerei életünk szinte minden területén.
A horizontális tanulás talán legfontosabb jellemzője ugyanis az, hogy bevált
gyakorlatokat közvetít. Rengeteg idő és energia takarítható meg az intézmények közötti
ismeret és módszercserének.
Horizontális tanulás: a tanulás olyan módja, ahol a gyakorlatban keletkező tudás partneri
cseréje, egyenrangú felek közötti elosztása történik.
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Legfontosabb céljaink:




saját pedagógiai rendszerünk folyamatos jobbítása
a szakmai együttműködés lehetőségeinek felkutatása
a már bevált pedagógiai gyakorlatok (intézményi jó gyakorlatok) megismerése

Előnyei:






elsődleges cél mindig a saját szervezetünk működésének jobbítása marad
nyitott, rugalmas, egymásra figyelő kommunikációt feltételez
időt, energiát, pénzt takaríthatunk meg: jól működő gyakorlatokat közvetít
saját szervezetünk működésének elemzésére késztet, hisz ez az alapja a megismert új
gyakorlatok adaptálásának
egymást támogató fejlesztési rendszerek jöhetnek létre

Megvalósítási feladatok




Hospitálási rendszer működtetése a csoportok, valamint óvodánk és az ország más
óvodái között.
A hospitálásokkal kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatok: szervezés,
látogatók fogadása, adminisztráció.
Részvétel szervezése és egyéb igény szerinti lehetőségek

Az intézmény fenntartójával való együttműködés
Intézményünk részéről pedagógiai programunk egyfajta kötelezettségvállalás arra
vonatkozóan, milyen színvonalú óvodai ellátást biztosítunk az óvodát igénybe vevő
családoknak.
Fenntartónk számára a kötelező feladatellátás és a folyamatosan szűkülő forráslehetőségek
egyre inkább elkerülhetetlenné teszik a közpénzek hatékony felhasználásának bizonyítását.
Cél: A kapcsolat lehetőségeinek folyamatos felülvizsgálatával az intézményfenntartóval,
illetve annak munkatársaival való eredményes és hatékony együttműködés kiemelten az
alábbi tartalmak vonatkozásában:






az intézményi dokumentumokkal szembeni fenntartói elvárások pontosítása
a beszámoltatás szempontjainak és eljárásrendjének kidolgozása, működtetése
adatszolgáltatás rendjének szabályozása
partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendjének egyeztetése
egyéb kapcsolattartási tartalmak

Az óvoda és a fenntartó kapcsolata elsősorban a következő főbb területekre terjed ki:






az óvoda Alapító okiratának kialakítása, módosítására
pénzügyi-, gazdálkodási tevékenységére, az éves
elfogadása, módosítása
óvodánk ellenőrzése gazdálkodási szempontból
óvodánk ellenőrzése működési szempontból
óvodánk ellenőrzése törvényességi szempontból
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költségvetés

jóváhagyása,









óvodánk ellenőrzése a szakmai munka eredményessége tekintetében
óvodánk ellenőrzése az itt folyó gyermekvédelmi tevékenységre
óvodánk ellenőrzése a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések
tekintetében
az óvodában folyó szakmai munka értékelése
az SZMSZ jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak költségvetési kihatása
van
a Házirendje jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak költségvetési
kihatása van
a Pedagógiai Programja jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak
költségvetési kihatása van

A fenntartóval való kapcsolattartás formái








XII.

szóbeli tájékoztatás
írásban beszámoló évente egy alkalommal
egyeztető tárgyalások és megbeszélések
értekezletek
az óvoda képviseletének szükség és igény szerint biztosítása képviselőtestületi és
bizottsági üléseken
fenntartói rendeletek és határozatok átvétele azok végrehajtása céljából
szükség és igény szerint speciális információszolgáltatás az óvoda pénzügyi-,
gazdálkodási-, szakmai tevékenységhez kapcsolódóan

A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE – A
PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI

A pedagógiai munka dokumentációit két részre oszthatjuk:
1. A teljes gyermekcsoport nevelés-fejlesztési tervét, tevékenységi programját magába
foglaló Csoportnaplóra,
2. valamint az egyéni megfigyeléseket tartalmazó Fejlődési naplóra.
Az óvodapedagógus a gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik
értékeléséből kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és belőlük kiindulva a fejlesztésre
vonatkozó tevét elkészíti, szükség esetén módosítja. A pedagógiai programnak és az egyéni
fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő
naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.
Fejlődési napló
A Fejlődési napló a gyermekek teljes óvodai életét lefedő dokumentum, amely kiterjed a
nevelési – oktatási folyamatok elemzésére, értékelésére is. Tartalmazza a gyermekekről
készített egyéni megfigyeléseket, a gyermekek egyéni képességszintjeit és a fejlesztési
elképzeléseket is.
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A Fejlődési napló tartalma:



Anamnézis lap – ezt a gyermek óvodába kerülésekor kérjük a szülőktől
Fejlődési dokumentum megnyitása és folyamatos vezetése az óvodáskor végéig –
Alma Mátrix- Junior kitöltése
 Egyéni munka – „emberrajz” összegyűjtése
 Növekedési napló (őszi és tavaszi mérések)
Szükség esetén:
 Külső szakmai segítséggel megvalósuló fejlesztések
 Logopédiai
 Gyógypedagógiai
 Fejlesztőpedagógiai
 Pszichológusi
 Belső szakmai segítséggel megvalósuló fejlesztések
 Tehetséggondozás
A fejlődési dokumentum – az Alma Mátrix Junior tartalmazza:




A gyermek adatait
A kitöltés dátumát
A gyermek képességeinek felmérését az alábbi területeken:
 Nagymozgás
 Finommozgás
 Társas kapcsolatok
 Érzelmek, motivációk
 Gondolkodás
 Pszichikus funkciók
 Érzékszervi szféra
 Verbális képességek

A dokumentumot a gyermek óvodába fogadását követő 1 hónapon belül végezzük el
legelőször, és ezt követően évi két alkalommal töltjük ki.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak fogadó óra
keretében az óvodapedagógusok a szülőknek/gondviselőknek, és az életkornak, fejlettségi
szintnek megfelelő formában a gyermeknek is, adott helyzetben, aktuálisan.

XIII. A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK



Általános és program specifikus eszközök bemutatása
Terv a tárgyi környezet és eszközök felszerelésének fejlesztésére

Az általános eszközök, felszerelések kötelező (minimális) meglétét a 2. melléklet a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.
Az általános eszközök tekintetében az óvoda felszereltsége a rendeletben előírtaknak
megfelel, illetve a pótlások beszerzés alatt állnak és rövid időn belül használatba kerülnek.
A pedagógiai program eszközei:
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Az egészséges életmód kialakításához és gyakorlásához szükséges eszközök
 A tisztálkodást, a kulturált étkezést, öltözködést, pihenést, egyéb gondozási
teendőket segítő eszközök
 A mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök a
csoportokban, a tornaszobában és az óvoda udvarán egyaránt. Speciális eszköz pl.
a Mozgáskotta, mely a tornaszobában áll a gyerekek rendelkezésére.
Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés eszközei
 Az anyanyelvi fejlesztésnek, a kommunikációs képességek fejlesztésének
eszközei
 Az ének, zene, énekes játékok eszközei
 Az értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök
 Az ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, eszközök
 A külső világ megismerését elősegítő anyagok, eszközök
 A munka jellegű tevékenységek eszközei

Az Alapító okirat értelmében óvodánk sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadhat, az
abban meghatározottak szerint. Az ehhez szükséges további speciális eszközökkel az óvoda
rendelkezik.
Programunk megvalósításához személyi és tárgyi feltételeink adottak. Minden dolgozó
feladata a meglévő tárgyi feltételek megóvása az egész intézményben és közvetlen
környezetünkben egyaránt.
További terveink között szerepel a népi kismesterségek gyakorlásához szükséges szerszámok,
eszközök beszerzése, a feltételek megteremtése. Az ehhez szükséges anyagiak megteremtését
a pályázatok figyelemmel kísérésével, egyéb anyagi források felkutatásával reméljük, mely
érdekében mindannyian elkötelezettek vagyunk.
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