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I. A pedagógiai program jogszabályi háttere










A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelet
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról
Az óvoda hatályos Alapító Okirata
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1. Az óvoda adatai

Az intézmény neve:

Dobozi Mesekert Óvoda

Székhelye:

5624 Doboz, Dobó u. 16. sz.

Telephelye:

5624 Doboz, Bajcsy-Zs. u.2. sz.

Alapító és a fenntartó neve:

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Címe:

5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz.

Irányító és felügyeleti szerv neve:

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete

Címe:

5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz.

Az Intézmény tevékenysége:
Óvodai nevelés, ellátás.
Integrált óvodai nevelés - az alábbi körben történik:
1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermekek:
aa) sajátos nevelési igényű gyermekek: mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi, vagy beszédfogyatékosság, halmozottan fogyatékosság,
valamint egyéb pszichés fejlődési zavar esetén
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
ac) kiemelten tehetséges gyermekek,
b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
2. Nemzetiségi óvodai nevelés – magyar nyelvű cigány kulturális nevelés formájában
Az óvoda jogállása:

A programot benyújtja:

Önálló jogi személy

Pujuné Deme Anita Eszter
Felkért óvodavezető

Kelt: Doboz, 2013.07. 26.
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II. Óvodai helyzetelemzés
A községben két épületben, de egy intézményként működik az óvoda. Az óvodák területileg
optimális elhelyezkedésűek, könnyen megközelíthetőek. Az elmúlt években mindkét épületet
sikerült felújítani, de a befektetett erőfeszítések ellenére az épületek állaga egyre romlik, ezért
folyamatos karbantartást igényelnek. A nehézségek ellenére a csoport szobák esztétikusak,
barátságosak, az óvónők ízlését tükrözik munkájukat dicséri.
Az óvodánkban öt csoportban 132 férőhelyen történik a gyermekek nevelése-oktatása. A
demográfiai adatok, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai
foglalkoztatásából adódóan a csoportlétszámok meghaladják a közoktatási törvényben előírt
maximális létszámot. Mindkét épületben hiányzik a tornaszoba, nevelő testületi szoba,
elkülönítő szoba, szertár, ebédlő, stb.. A kiszolgáló helyiségek, felnőtt és gyermeköltözők,
mosdók kicsik, zsúfoltak, nem megfelelő méretűek. Tálalókonyháink, a 2005-ben történt
felújításoknak köszönhetően, megfelelnek a HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
Az óvodák udvarai biztosítják a gyermekek számára a szabad kötetlen mozgást, ideális az
árnyékos és zöldterületek aránya. Sikerült természetes anyagokból készült, ügyességet és
mozgást fejlesztő játékokat telepíteni. A nevelési céljaink megvalósításához a tárgyi
feltételeink jónak mondhatók, a csoportszobák jól felszereltek, bútorzatuk megfelel a kor
követelményeinek, az alapvető játékeszközök biztosítottak, a szakmai eszközök minőségi és
mennyiségi beszerzése folyamatos, de egyre nehezebb feladat.
Az optimális működéshez biztosított a szakember ellátottság, minden óvónő rendelkezik az
előírt képzettséggel. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra
törekvők. Képesek az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére, jellemző rájuk az
önképzés, a továbbképzés, a szaktudás megújítására való törekvés. Nevelőtestületünk légköre
nyugodt, derűs, a lehetőség biztosított az önállóságra, a kezdeményezésre. A különbözőségeket,
a másságot elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését
erősítjük.
Óvodánk alaptevékenysége a 3-7 éves korú gyermekek komplex személyiségfejlesztése, a
nemzetiségi feladatok és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása integrált
csoportokban, egyéni fejlesztéssel. Egyéni fejlesztés keretében az óvónénik, valamint fejlesztőés gyógypedagógus, logopédus és SZIT terapeuta foglalkozik a gyermekekkel. A meglévő
hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében vált szükségessé az
egyéni fejlesztési lehetőségek megteremtése. Óvodai nevelésünk célja, hogy minden gyermek
önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön, és testi, szociális, értelmi érettség terén is
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alkalmassá váljanak az iskolai életre. A célok megvalósításához mindkét óvodában
biztosítottuk

az

egészséges

óvodai

környezetet,

az

élménygazdag

és

változatos

tevékenységeket, a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételeket.
Nevelőtestületünk 2004-ben elkészítette Helyi Óvodai Nevelési Programját a helyi igények,
lehetőségek figyelembe vételével, melyet folyamatosan vezettünk be és vizsgáltunk felül
óvodánkban. A program megvalósításához a legszükségesebb feltételeket biztosítottuk. A
felülvizsgálatok során megtettük a szükséges változtatásokat. Teljes beválás vizsgálatot
2008/2009-es nevelési évben végeztünk, de az aktualizálás azóta is folyamatos volt. Erre
legutóbb 2012-ben került sor.

A 2011-2012-es törvényi változások szükségessé tették a

program felülvizsgálatát. Ezért a szükséges módosításokat, változtatásokat megtettük,
elkészítettük Pedagógiai Programunkat, hogy megfeleljünk az új törvényi rendelkezéseknek,
figyelemben tartva a helyi igényeket, lehetőségeket.
Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, a másság elfogadását,
amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a
gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél
teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.
Konszenzussal elkészített programunk homogén, részben osztott és osztatlan csoportokban
egyaránt alkalmazható. Jelenleg mind az öt csoportunk vegyes csoport.
Ha intézményünkben migráns gyermekek nevelése történik, igény szerint lehetőséget
teremtünk számukra kultúrájuk, anyanyelvük bemutatására. (pl: népük dalai, játékai, mondókák
meghallgatása) Biztosítjuk számukra az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
társadalmi integrálást.
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III. Alapelveink, küldetésnyilatkozatunk, célkitűzéseink
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai programunk a gyermekek
alapvető tevékenységeire, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a
kommunikációra épülnek.
- Óvodánkban elsődlegesnek tekintjük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, a
gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásának erősítését, az egyenlő hozzáférés
lehetőségének biztosításával.
- Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermek életének rövid, de jelentős szakaszában a családi
nevelést segítő, arra épülő, kiegészítő és hátránycsökkentő szerepet tölt be.
- Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, s
ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket.
- A gyermeki személyiségből kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkört teremtünk,
amelyben a gyermeket megbecsülés, tisztelet, szeretet övezi.
- Családias, nyugodt, biztonságot adó légkör megteremtésével biztosítjuk azt a gondoskodást,
amelyben a játékot, mint az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységének elsődlegességét,
hangsúlyozzuk.
- Az óvodás gyermek fejlődése szempontjából az óvónő azonosulási minta. A gyermekek
közösségi életének irányítója, oly módon, hogy maga is benne él a gyermekek közösségében,
mindig tudja, hogy melyek a feladatai, hogy milyen tevékenységre van szüksége a csoportnak
és az egyes gyermeknek. Valljuk, a közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén
találja meg a helyét a közösségben. A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és
következetes, ám rugalmas szokásrendszer, fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési
szakaszának az alapja.
-Valljuk, hogy nevelésünk gyermekközpontú, ezért a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára,
szükségleteire odafigyelünk és a tervezésben, erre építünk.
- Érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, nyugodt légkörben a másság
elfogadására nevelő, élmény gazdag mindennapok megteremtésére törekszünk, állandó
értékrend mellett.
- Az együtt gondolkodás, optimizmus, gyermekszeretet, elkötelezettség és a jövő iránti
felelősség vezényli munkánkat.
-

Alapgondolatunk,

hogy

az

óvodai

nevelésnek

a

gyermeki

személyiség

teljes

kibontakoztatásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető
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jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen
a színvonalas nevelésben.

1. Gyermekképünk
Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, a környezetében jól tájékozódó, nyitott,
érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő, önálló, mással nem
helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény
egyszerre, egyénenként változó testi, lelki, szellemi szükségletekkel.
Nyugodt, boldog, tele van élményekkel, a vidámság, a felfedezési vágy, az ismeretlenre való
rácsodálkozás és a kiegyensúlyozottság jellemzi.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára,
hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő
hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

2. Óvodaképünk
Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a családi nevelés
kiegészítője az iskolába lépésig.
Óvodánkban a felnőttek figyelembe veszik a gyermekek jogait. Elfogadás, szeretet, tisztelet,
megbecsülés és bizalom övezi őket, nevelőtestületünk biztosítja a gyermekek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit.
Nálunk a kisgyermekek:


kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint vehetnek részt a szabad játékban.



kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben;



átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát;



átérezhetik a hagyományok üzenetét;



bábozhatnak, dramatizálhatnak;



nap, mint nap változatos, színes ismereteket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a
segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő
világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról;



játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől;
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a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják;



megélhetik, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges.

Hagyományrendszerünk
Nemzeti ünnepek
 Március 15.
A nemzeti ünnep előtt épületeinket a gyerekkel közösen díszítjük.
Beszélgetés, vers-, daltanulás, közös megemlékezés
Nyilvános ünnepeink:
 Évzáró
A csoportok egy közös hosszabb, vagy külön- külön önálló, rövid műsorral készülnek.
Hagyományőrző, zártkörű ünnepeink:
 A gyermekek életének jeles napja (születés és névnapok)
 Mikulás - Beszélgetés, vers-, daltanulás, Mikulás köszöntése kis műsorral
 Adventi készülődés, gyertyagyújtás
 Karácsony - Beszélgetés, vers-, daltanulás, ajándékok, vagy díszek készítése, közös
ünneplés
 Farsang - Beszélgetés, vers-, daltanulás, egész napos mulatság, jelmezbe öltözés, közös
kiszebáb égetés
 Húsvét - Beszélgetés, vers-, daltanulás, húsvéti barkácsolás.
 Anyák hete - óvodai felkészítés (beszélgetés, vers-, daltanulás), ajándékkészítés után a
gyermekek otthon, meghitt családi környezetben köszöntik fel édesanyjukat.
 Gyermekek-hete - sok programmal, felszabadult játékkal (pl.:ugrálóvár, gyereknapi
kirándulás, tapasztalatszerző kirándulások, stb.). A programok a rendelkezésre álló
anyagi lehetőségek függvényében kerülnek megrendezésre.

10

3. Céljaink
- Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve, a különböző szociális háttérrel
rendelkező 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki
személyiségének kibontakoztatását elősegítsük meleg, derűs légkörben, biztosítva a gyermekek
fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.
- Sokoldalú nevelőmunkánk fogja át a gyermeki személyiség egészét és alkotó, családias
légkörben segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez
viszonyítva fejlődjön testi, szociális és értelmi téren, személyiségvonásai alkalmassá tegyék az
iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez.
- Az óvodások nyugodt, sokoldalú, harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése, a
magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása. Szeretetteljes, gyermekközpontú, a másságot
elfogadó légkörben, különös tekintettel az egyéni és életkori sajátosságokra, valamint az eltérő
fejlődési ütemre és szociális háttérre.
- Az átlagtól eltérő gyermekeknek (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is)
a lehetőségek széles skálájának biztosítása a fejlődéshez. A gyermekek érési üteméhez igazított
támasznyújtás. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése játékon és mozgáson
keresztül.
- Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő
képességgel rendelkező gyermekek nevelése.
- Játékos tevékenység közben az egészséges életmód, környezettudatos magatartás, környezetre
figyelő, védő életvitel elsajátítása, a környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása
-A gyermekek és a művészetek közötti érzelmi kötődés kialakítása a néptánc és a
néphagyományok ápolásán keresztül.

4. Óvodai nevelésünk feladatai
- Egészséges óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető feladatunk óvodásaink
egyénenként változó testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítése. Ezen belül: az
egészséges életmód alakítása, az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi-,
értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
- Az élménygazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket a
barátkozás, együttérzés, figyelmesség, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a
másik iránti tisztelet és szeretet jellemez.
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- Teret adunk a multikulturális nevelésen alapuló integrációnak.
- A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos, tervszerű, szervezett
tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális
határához. Legyenek képesek az őket körülvevő világot tapasztalások útján megismerni,
egyszerű összefüggéseket észrevenni. Érdeklődéssel, aktívan törekedjenek környezetük
megismerésére, alkotókészségük kibontakoztatására. A fejlesztés színtere a játék, amelyben a
gyermek érezze magát jól, az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el. Játékos tevékenységekben,
minden érzékszerv bevonásával, környezettudatos magatartás, a környezetére figyelő, a
környezethez pozitív érzelmi viszony kialakítása a gyermekekben.

Óvodapedagógusaink feladata


a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése,



kreativitás előtérbe helyezése kialakítása, fenntartása,



az ismertek tapasztalati úton történő megszerzése, komplex tevékenységek által,



megfelelő életvitel, egészséges életmód iránti igény alakítása (életvitel, napirend,
mozgásigény kielégítése),



anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet áthatóan,



környezettudatos viselkedés megalapozása.

Az óvónő és a dajka együttműködése
A dajka jelenléte és a szerepe az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett pedagógiai
munkát, sőt azt tapasztaltuk, hogy mintegy kirekesztődtek a dajkák a nevelési folyamatból. A
programunk megvalósítása során a dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá
válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a
gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes
lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a
nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van
szükség,

hogy

megfelelő

szinten

tájékoztatva

legyen

az

óvoda

és

az

adott

óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről. Tudnia kell, milyen célok
érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a
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tudás, különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló
nevelő hatásokat.

IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei
1. Személyi feltétek
Óvodánkban a dolgozói létszám megfelel a törvényben előírtaknak. Minden csoportban két
óvónő dolgozik, heti váltásban. Minden óvodapedagógus rendelkezik az előírt végzettséggel.
Ezen felül vannak, aki rendelkeznek szakvizsgával, gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi,
népi játék és kismesterségek oktatója végzettséggel. Ezeken felül a kollektíva minden tagja
szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő.
Óvodapedagógusok munkáját segítő alkalmazottaink száma is igazodik a törvényben
előírtakhoz. Miden csoportban szakképzett dajka segíti az óvónők munkáját.
Az óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki a nevelés teljes
időtartamában elfogadó, segítő, támogató modellt jelent a gyermekek számára.
A nem pedagógus alkalmazottaink összehangolt, példaértékű munkájukkal, megjelenésükkel,
beszédükkel, viselkedésükkel szintén hozzájárulnak az óvodai neveléshez.
A mindenkori alkalmazotti létszám és a szervezeti szintek az SZMSZ-ben található.

2. Tárgyi feltételek
Óvodánk rendelkezik

a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges tárgyi

feltételekkel, a csoportszobák jól felszereltek, a bútorzat megfelel a gyermekek igényeinek, a
játékeszközök, a szakmai eszközök biztosítottak. A termeket az óvónők hangulatos
dekorációkkal varázsolják barátságossá, otthonossá. Az óvodák udvara biztosítja a gyermekek
számára a szabad, kötetlen mozgást, ideális az árnyékos és a zöld területek aránya. Főként
természetes anyagból készült udvari mozgásfejlesztő játékaink vannak.
Az óvoda épületei régiek, folyamatos karban tarást igényelnek, sok a beázás, a falak
salétromosak. A helyiségek nem mindenben felelnek meg a 20/2012. (VIII.31.) Emmi
rendeletben

foglaltaknak

(hiányzik:

tornaszoba,

óvodatitkári

iroda,

nevelői

szoba,

intézményvezető-helyettesi iroda a telephelyen, felnőtt zuhanyzó a Dobó utcán, felnőtt étkező,
stb., fax, + a fenti helyiségek kötelezően előírt bútorzata, eszközei) Lehetőségeinkhez mérten,
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folyamatosan figyelve a pályázati kiírásokat, igyekszünk javítani a helyzeten, bár megnyugtató
megoldást egy szép, új óvoda jelentene.

3. Az óvodai élet megszervezése
Napirend
A tevékenységek megszervezésénél elvi szempontunk a folyamatosság, a kötetlenség, a
rugalmasság és a választhatóság biztosítása. A program alkalmazásakor az óvodás gyermek fő
tevékenységét a játékot vesszük kiinduló pontnak. Ebből következik, hogy a napirendben erre a
tevékenységre fordítjuk a legtöbb időt. A tevékenységek, kezdeményezések során figyelembe
vesszük a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni képességeit, és ehhez igazítjuk a
fejlesztések tartalmát, valamint időtartamát (5-35 perc). Egyénre szabott módon, differenciálva,
főként kiscsoportos formában dolgozunk. A napirendet a csoportban dolgozó pedagógusok
alakítják ki, programunk időkereteket javasol.
Időkeretek

Tevékenység

6.30 - 8.00

gyülekező

8.00 - 11.45

folyamatos játéktevékenység a csoportszobában,
önkiszolgálás, folyamatos tízóraizás,
egészségügyi szokások gyakorlása,
kezdeményezések (tevékenységek, fejlesztési lehetőségek kihasználása)
játék a szabadban, séta, játéktevékenység a csoportszobában,
testmozgás

11.45 - 12.30

önkiszolgálás, ebéd
egészségügyi szokások gyakorlása

12.30 – 17.30 alvás, pihenés mesével, altatóval
folyamatos ébredés
egészségügyi szokások gyakorlása
önkiszolgálás, folyamatos uzsonna
játéktevékenység a csoportszobában, udvaron
fejlesztési helyzetek kihasználása
folyamatos hazabocsátás
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Hetirend
A tevékenységekben megnyilvánuló fejlesztési tartalmak szervezeti kereteit a hetirend foglalja
magába. A kezdeményezések megszervezése kötött (testnevelés) és tervszerű, kötetlen
formában zajlik. A kiscsoportosoknál minden kezdeményezés kötetlen, a nagyoknál minden új
kezdeményezésnél ajánlott a részvétel. Megfelelő motiváció, érdeklődés felkeltés esetén ez
nem jelent problémát. A tevékenységeket mikrocsoportos formában, egyénre szabott
differenciálással végezzük. A hetirendet a csoport pedagógusai dolgozzák ki a tevékenységek
közötti harmonikus arányok figyelembe vételével.
Programunk ehhez ajánlást ad a fejlesztési tartalmak heti minimum követelményeinek
meghatározásával.
A fejlesztések természetesen nem korlátozódnak le a kezdeményezések időtartamára, a
tervezett tevékenységeken túl minden spontán adódó, játék, vagy egyéb tevékenység során
kialakult fejlesztési lehetőséget kihasználnak a pedagógusok.
Heti kezdeményezések minimuma:
A fejlesztés tartalma

Tervezett,
kötetlen

Mozgás

5x

Verselés, mesélés

2x - 3x

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc

2x

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

2x

Külső világ tevékeny Matematikai játék

1x

megismerése

1x

Környezet megismerése

Kötött
/kiscsoportosoknak
kötetlen/
1x

Írásos dokumentumaink
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.
Dokumentumaink:
 Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
 Dobozi Mesekert Óvoda Pedagógiai Programja
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 Éves munkaterv
 Munkaközösségeink munkaterve
 Felvételi előjegyzési napló
 Felvételi és mulasztási napló
 Csoportnapló
 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztési naplója

Az óvoda kapcsolatai
Óvodánk partnerközpontú óvoda. A jól kiépített kapcsolatrendszerünkkel és annak megfelelő
működtetésével megteremtjük a gyermekek számára azokat a körülményeket, melyek nagyban
segítik szocializációjukat, megkönnyítik beilleszkedésüket a társadalmi élet különböző
színterein. A jó partnerkapcsolatokkal könnyebbé tehetjük többek között az óvodakezdést, a
bölcsődéből óvodába kerülést, az óvoda-iskola átmenetet.
Feladatunk, hogy partnereinket azonosítsuk, partnereink képviselőjét kiválasszuk, s
személyesen /pl: szülők, tanítók, fenntartó, stb./, vagy a partnerképviselőkön keresztül mind
jobban és eredményesebben működtessük kapcsolatrendszerünket.
Partnereink lehetnek közvetlen, vagy közvetett partnerek. Közvetlen partnerek az oktatásnevelés elsődleges szereplői, a gyermekek, a pedagógusok, a pedagógusokat segítő
munkatársak, valamint a szülők, a fenntartó és az általános iskola. Közvetett partnereink azok a
szervezetek, intézmények, akik együttműködésükkel segíthetik óvodánkat céljaink elérésében
/pl.: Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár, tanulási képességet vizsgáló intézmények,
gyermekorvos, védőnők, Bölcsőde, helyi média, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek/.
Kapcsolat a szülőkkel, a családdal:
A szocializációs folyamat, amely elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását, az együttélés
megkönnyítését, mindig valamilyen kisebb közösségben zajlik. A gyermekkori szocializáció fő
színtere, az óvoda elsődleges partnere a nevelésben a család. A partnerközpontú óvodai nevelés
egyik alapvető feltétele, hogy a gyermekkel, a szülőkkel - mint közvetlen partnerekkel –
megfelelő legyen a kapcsolat.
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Az óvoda csakis akkor működik eredményesen, minőségi szinten, ha megismeri partnerei
igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét. Ezért fontos feladatunk e téren, hogy az óvodai
munkát ismerje meg a szülő és javaslataival, észrevételeivel segítse elő gyermeke nevelését az
óvodában.
Közös a cél, a gyermek minél boldogabbá tétele, ezért nélkülözhetetlen az együttműködés.
Az óvodai nevelő – fejlesztő munka során fontos, hogy tiszteletben tartsuk a gyermek egyéni
fejlődésének ütemét, személyiségét, annak érdekében, hogy őszintébb, kreatívabb és
felszabadultabb felnőttekké váljanak. A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során
az első lépés, hogy az óvoda elfogadja a családok anyagi lehetőségeinek, kulturáltságának,
emberi kapcsolatainak, nevelési elképzeléseinek különbözőségeit. Az óvoda és a család
együttműködése egyenrangú nevelőtársi viszonyban kell, hogy működjön, amelynek alapja a
kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. Jó szándékkal kell megkeresni a családok életében azt a
pontot, amelyen keresztül a gyermek mélyebb megismeréséhez, megértéséhez vezet az út,
ugyanakkor a gyermeken keresztül pozitív hatást lehet gyakorolni a szülőre.
Az óvoda és a család kapcsolatának elvei:
 A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok egységes
értelmezése és megvalósítása.
 Kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, a gyermekre gyakorolt hatás erősítése
 Az óvodai és a családokban folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismerése.
 A szülők és a dolgozók egymás iránti bizalmának, tiszteletének erősítése.
 Közös célok megvalósítása az együttműködés szabályainak betartásával.
 Az óvoda a gyermek és a program érdekében kezdeményező és elfogadó, amely az
egyenrangú kapcsolat alapja
Az együttműködés egy folyamat, amelyet nem csak időszakos cselekvések sorozatának kell
értelmezni. Pontosan kell tudni, hogy mit várunk el egymástól, amelynek alapja a rendszeres
vélemény feltárás, ami a minőségfejlesztés megvalósításának is egyik fontos alappillére.
Az óvodapedagógus kettős feladata a fejlesztés kapcsán:
 A gyermekek fejlesztésének céltudatos megvalósítása.
 A szülő felé gyakorolt rendszeres, szervezett kapcsolattartás.
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Kapcsolattartás formái óvodánkban:
Formális:
Családlátogatás, értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, SZMK, kérdőívek, közös ünneplések
(karácsonyvárás, húsvéti készülődés)
Informális:
Napi beszélgetések, egyéni beszélgetések, faliújság közérdekű hírei, esetmegbeszélő
találkozások szakemberek bevonásával (pszichológus, orvos, gyógypedagógus…)
Az együttműködés formái:
A szülővel történő együttműködés már az óvodába lépés előtt megkezdődik, hiszen az egyre
csökkenő gyermeklétszám és az a szemlélet, hogy az óvodai nevelés szolgáltatás, feltételezi a
menedzser szemléletű hozzáállást az óvoda részéről.
Az óvoda menedzselése a szülő felé a következőképp történik:
 nyílt napok szervezése
 bölcsődések látogatása az óvodába
 szülői fórum a leendő óvodások szülei számára
 A helyi pedagógiai program fő vonalainak közvetítése a szülő felé
 Kapcsolat felvétel a leendő szülővel:
-

szülő fogadása

-

óvoda bemutatása

-

helyi nevelési rendszer fő vonalainak megismertetése

-

a házirend átadása

Az együttműködés tartalmi formái
Kapcsolattartási lehetőség

Cél

Munkaforma

Beiratkozás

-

ismerkedés az óvodával

Családlátogatás

-

gyermek
életkörülményeinek
megismerése

-

óvoda programjával való

Egyéni beszélgetés

Játék a gyermekkel
Egyéni beszélgetés

ismerkedés
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Óvodakezdés

-

ismerkedés az óvodai
élettel

-

-

-

minél fájdalom mentesebb Közös játék, közös
elválás a szülőtől

tevékenység szülővel,

szülő-gyermek kapcsolat

gyermekkel

megismerése

Anamnézis felvétel

bizalom kiépítése az
óvodai nevelés iránt

Szülői értekezlet

-

óvoda életével

Értekezlet

kapcsolatos információk
megbeszélése, közlése
-

jellemző problémára,
kérdés megválaszolására
szakember meghívása

-

Előadás

egy-egy csoport életének,
fejlődésének
megbeszélése

-

egy probléma köré

Csoportos értekezlet

csoportosult szülők
fóruma (esetleg
szakember meghívása)

Mikrocsoportos
esettanulmányozás

Nyílt napok

-

betekintés az óvoda
mindennapjaiba

-

Megfigyelés

megfigyelési szempontok Közös megbeszélés, egyéni
szerkesztésével a szülő-

problémák egyéni

óvónő partner kapcsolat

megbeszélése

mélyítése
SZMK

-

szülői feladatok
koordinálása

-

szülői kezdeményezések

Értekezlet, megbeszélés

megvalósítása
-

szülők érdekképviselete
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Ünnepi közös készülődés

-

(pl.:Karácsony, húsvét)

óvoda-család
kapcsolatának érzelmi
síkra terelése

-

a közös készülődés
elősegíti az ünnepek
eredendő
mondanivalójának
előtérbe kerülését

-

ráhangolódás a családi

Munka délelőtt, vagy
munkadélután,
Játékdélután
Közös éneklések,
verselések a gyerekekkel,
szülőkkel

ünnepre
Alapítványi bál

-

óvoda támogatási
lehetőségének biztosítása

-

pozitív kötődés erősítése

Bálszervezés

az óvoda iránt
Édesanyák hete

-

családi kapcsolatok
mélyítése

-

Anyával való meghitt
együttlét

-

Ajándékkészítés
Versek és dalok tanulása

közös készülődés élménye

Iskolával való együttműködés:
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvoda és az iskola, vagyis az óvó nénik és a tanító nénik
között jó partneri, egymást segítő együttműködés legyen. Nemcsak a zökkenőmentes
iskolakezdés szempontjából van jelentősége az iskolával való jó kapcsolatnak, hanem a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek miatt is. Nagymértékben megkönnyíthetjük az elsős nevelő, ill. a
gyermekvédelmi felelős munkáját, ha feltárjuk a gyermek problémáit.
Tevékenységi formáink: közös értekezletek, látogatások, szülői értekezleteken való részvétel,
az elsős tanító bemutatkozása, rendezvények, kötetlen beszélgetések, stb.
Kapcsolattartás a fenntartóval:
Beszámolási kötelezettséggel tartozunk a fenntartónak a helyi rendeletekben szabályozott
időközönként.
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Bölcsödével való együttműködés:
Az óvodai élet megkezdése előtt meghatározó szerepet tölt be a gyermek életében a bölcsőde.
A gyermekek fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő időben (3 éves korban)
kezdhesse meg az óvodai életét, ugyanis ez az az intézménytípus, ami biztosítani tudja a
gyermek optimális személyiségfejlődését.
A tevékenységi formáink: látogatások, szülői értekezleteken való részvétel, nyílt napokra
meghívás, rendezvények.
Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat:
A gyermekvédelmi feladataink ellátása szempontjából legfontosabb együttműködő partnerünk.
A Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a gyermekvédelemben tevékenykedők munkáját,
elősegíti az információcserét, egyfajta koordinátori szerepet tölt be. A szolgálat működésének
fő célja, hogy elősegítse a gyermek családban történő felnevelését – tehát egyezik az óvodai
célokkal. A szolgálat feladata, hogy együttműködjön az óvodával és elősegítse egy-egy
gyermek problémájának a megoldását a sajátos eszközeivel. Ha az óvodán belül már nem
tudjuk pedagógiai módszerekkel orvosolni az adott gyermek, család problémáját, akkor először
a Gyermekjóléti Szolgálattal kell felvenni a kapcsolatot, élni kell a jelzési kötelezettségünkkel.
A gyámhatósággal, nevelőszülői felügyelővel, egy-egy családgondozóval, az önkormányzat
gyámügyi előadójával is kapcsolatba kerülhetünk egy-egy eset kapcsán. Mindig a gyermek
érdekeit képviseljük, és minden eszközzel segítjük a családban maradását, ha ez nem ellentétes
a gyermek érdekeivel.
A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolat:
A roma gyerekek együttneveléséből adódó feladatok szakszerű teljesítéséhez szükséges, hogy
segítő és partneri viszony alakuljon ki az óvoda és a helyi nemzetiségi önkormányzat
képviselői között.
Minden évben együttműködési megállapodást kötünk, melynek főbb területei többek között:
cigány kultúrának, népismeretnek terjesztése, esetenként cigány tánc, zene és irodalmi művek
bemutatása, családlátogatások, szülői értekezleteken való részvétel, nyílt napokra meghívás,
rendezvények.
Kapcsolatot tartunk még:
 Pedagógiai szakszolgálatokkal, hisz a velük való kapcsolattartást a gyermekek érdekei
megkívánják.
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 Az egészséges életmód érdekében folyamatos kapcsolatot kell tartanunk a védőnőkkel
és az óvoda orvosával.
 Dobozi Közösségi Házzal és Könyvtárral, ugyanis különböző kulturális programjaink,
rendezvényeink megvalósításában segítenek, s ez kölcsönös, hiszen mi is részt veszünk
az általuk szervezett programokon. Együttműködési megállapodást kötünk a Közösségi
házzal, ahol különböző rendezvényeket látogathatunk meg (kiállítás, hangverseny,
mesejátékok, színdarabok, jótékonysági rendezvények).
 Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, hiszen a szakmai szolgáltatás nagy részét ezen
intézmény biztosítja
 Helyi civil szervezetekkel: különböző alapítványokkal, egyesületekkel, közhasznú
társaságokkal,

közérdekű

kötelezettségvállalást

tevő

személyekkel

és

egyéb

gazdálkodókkal azért, hogy költségvetésen felül anyagi támogatáshoz jussunk.

V. Az egészségnevelési és környezeti nevelés elvei

Az egészségfejlesztés és környezeti nevelés az egész óvodai nevelés folyamatában jelenlévő
feladat.
Az óvodai nevelőmunkában az egészségnevelési és környezeti nevelés a nevelői környezet és
az óvodáskorú gyermek fogékonyan fejleszthető személyiségére alapoz, nevelési modell
megközelítéssel és azon belül a magatartás változtatására irányuló megközelítéssel valósul
meg.
Célcsoport
Az intézmény közvetlen célcsoportja:

gyermekek

Közvetetten érintett célcsoport:

szülők
óvodai nevelő környezet (ellátó alkalmazottak)
egészségnevelést támogató óvodai partnerek
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1. Egészségnevelés elvei
Az óvoda az egyik leghatékonyabb közösségi színtér az:
 egészségkultúra megalapozásához,


az egészséges életmódra neveléshez,



az egészséges életvitel igénye kialakításához,



a testi fejlődés elősegítéséhez,

 az egészséges életmód, a gondozás, a testápolás,


az egészségmegőrzés szokásai alakításához.

Az egészségnevelés célkitűzései:


az egészséges élet egyéni készségeinek erősítése



egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása



az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyozása

Az óvodai alapfeladat ellátásában és az egészségnevelés céljainak megvalósításában kiemelt
feladat:


lelki egészség elősegítése: érzelmi biztonság nyújtását, értelmi fejlesztést



pszicho-higiénés egészségvédelem: a szellemi és a fizikai terhelés egyensúlyának
fontossága, a gyermek problémáinak értő meghallgatása, megszégyenítéstől tartózkodás,
szükségletek intimitása, rendszeresség és rugalmasság egyensúlyának, harmóniájának
megteremtése, nyugodt, siettetés nélküli játék és munkatevékenységek feltételeinek
biztosítása



a szociális kapcsolatok harmonikus fejlesztése: optimális környezet biztosítása, helyes
viselkedési módok elsajátítása, elfogadó-befogadó attitűd a pedagógusok és
nevelőmunkát segítő alkalmazottak részéről




a napi életritmus kialakítása, önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása
tudatos, rendszeres mozgásfejlesztés: a motoros képességek, a mozgáskészségek
fejlesztése, fizikai erőnlét fokozása.



a környezetvédő-óvó szokások kialakítása, fejlesztése
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szomatikus pedagógiai feladat a testedzés megkedveltetése: az edzés, a sport iránti
igény kialakítása, a kötelességtudat fejlesztése



gyermeki

személyiség

védelme:

veszélyeztető

környezeti,

társadalmi

hatások

felismerésének segítése, preventív tanácsok adása azok kivédésére, elhárítására.

Az óvoda közösség- és egészségfejlesztő feladatai minden érintett célcsoportra
kiterjesztve:


Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíteni a gyermekek és az alkalmazotti
közösség egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes
személyiségfejlesztést.



Együttműködést kialakítani a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a gyermekek között annak érdekében, hogy az óvoda
egészséges környezet legyen.



Az óvoda az egészségnevelés keretében egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, ennek
érdekében együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival,
valamint az intézmény személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal.



Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos eltöltésének, teret ad lelki egészségfejlesztési és a tanácsadást biztosító
programoknak.



Olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a
gyermekek jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez,
erkölcsileg, (anyagi feltételek megléte mellett) anyagilag is elismeri az erőfeszítést, a
szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.



Törekszik arra, hogy segítse az óvodás gyermekek, az óvoda alkalmazotti közösségének
a családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését;
együttműködik a helyi közösségek vezetőivel az egészséges személyiség fejlesztése
érdekében.



Egészségfejlesztési cselekvési terv készítése a feladatok lebontásával, felelősök,
határidő és indikátorok megjelölésével.
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Az óvodai egészségfejlesztési tevékenység az alábbi elvek mentén valósul meg:
Testi- lelki egészség elve
 Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelkiszociális értékek védelmére,
 az egészséges élő és élettelen környezet kialakítására fenntarthatóságára.
 Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte,
értsék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát,
 Alakuljon ki óvodásainkban az egészséges életmód utáni igény.
Társas készségek fejlesztésének elve
 Ismertessük meg gyermekekkel, alkalmazotti és szülői közösséggel a konfliktuskezelés,
együttműködési készség, döntési képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok
kezelésének, fejlesztésének módszereit, a foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek
nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával.
 Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra irányuló helyes,
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek.
Természet és társadalom harmóniájának elve
 Alapozzuk meg gyermekekben a természet, az épített és társadalmi környezet - benne az
ember - harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg,
erkölcsileg, esztétikailag).
 A gyermekek életkori adottságaiknak, az alkalmazottak, szülők, partnerek saját
kompetenciáiknak megfelelő szinten felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált
magatartással működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az óvoda esztétikus
környezetének kialakításában, megőrzésében.
Rendszerszemléletre nevelés elve
 Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják
kapcsolni az életben tapasztalt valós dolgokkal (előzetes ismeretekre építő, sokoldalú
megtapasztaltatás és kreatív felhasználási lehetőségek biztosításával az óvodai
tevékenységekben)
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 Ismerjék fel a problémákat és azok közötti összefüggéseket, keressenek választ,
megoldást azokra (megfigyelések, kísérletezések, valós problémahelyzetek gyermeki
logika szerinti megoldására lehetőség)
 A célcsoport többi tagjának is biztosítson az óvoda problémahelyzetek feltárására,
megoldására lehetőséget (előremutató, pozitív életszemlélet, közösségi érzések
fejlesztése)
Fenntarthatóság elve
 Alakítsuk ki gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív,
együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra
irányuló személyes attitűdöket.
Foglalkozásközi integráció elve
 Rugalmas alkalmazkodással legyenek képesek a különböző ismeretek anyagát
összekapcsolni, alkalmazni azokat megváltozott helyzetek során is. (Felkészítés az
iskola és felnőtti élet kihívásaira, önismeret és önértékelés fejlesztése, a helyzetekhez
való alkalmazkodó képesség pozitív értékeléssel történő fejlesztése, vállalkozói kedv
ébren tartásával).

2. A környezeti nevelés elvei
Környezettudatos magatartás megalapozása:
Az óvodai környezeti nevelés, alapozó jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén
környezetkultúrájának alakításában.
A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában a külső világ tevékeny
megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely valamennyi
nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van.
A tanulás tartalma, vagyis a tapasztalatok és ismeretek elsősorban a gyermek közvetlen
társadalmi-, természeti környezetéből származnak. Magukba foglalják azokat a magatartási
formákat, viselkedési szokásokat, erkölcsi tulajdonságokat is, amelyek kialakítása ebben az
életkorban kívánatos.
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A környezettudatos magatartás megalapozásának színterei:
• A környezeti nevelés nem korlátozódik a csoportszobán belüli foglalkozásokra, hiszen
áthatja az óvodai élet egészét
• Természet közeli foglalkozások
• Természeti ünnepek - hagyományőrzés
• Természetes és mesterséges környezetben végzett kísérletezések és megfigyelések
• A megismerés módszerei: megfigyelések, vizsgálódások, mérések, modellezések.
• Mindennapi tevékenységek a környezettudatosságra nevelésben:
o ismerkedés a szelektív hulladékgyűjtés, az elemgyűjtés, a komposztálás, a
gyógyszerkezelés szabályaival
o újrafelhasználási ismeretek, papírgyűjtési akciók, víztisztítás lehetősége,
termények

részeinek

felhasználása,

napkollektorok

megfigyeltetése,

légszennyezés-tűzgyújtás, stb.
• Megfigyelő séták alkalmával megfigyeltetjük a rombolás környezetkárosító hatását
• Környezetvédelmi akciókba bekapcsolódás (pl.: papírgyűjtés, szemétgyűjtés).
• A szülőkkel történő közös tevékenységek által a család környezethez való viszonyulását
is formáljuk.
• A „Zöld ünnepek” közös ünneplése
Az óvodai környezeti nevelés az alábbi elvek mentén valósul meg:
Környezettudatosság elve
• Magatartás megalapozása
• A gyermek életkorának megfelelő természeti-, emberi-, és tárgyi környezetből szerzett
tapasztalatok, melynek birtokában biztonságosan eligazodik az őt körülvevő világban.
• A gyermekek gondolkodásának, felfogásának megalapozása, rajtuk keresztül a szülők
szemléletmódjának alakításában.
• A természet saját élményű megismerésén keresztül azt szerető, tisztelő, értékeit
megbecsülő, védő emberekké váljanak.
• Képesek legyenek viselkedésformájukban az értékközvetítésre.
Fenntarthatóság elve
Fenntarthatóság értelmezése az óvodai nevelésben:
•

Út a jövőhöz a környezettudatos neveléssel, a környezeti kultúrára neveléssel
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•

Komplex tapasztalatszerzés, ökológiai szemlélet fejlesztése



A gyermekek világhoz való viszonyát az anyagi javakhoz való viszonyulásuk
is alakítja.



Tudatosítjuk, hogy az
o élelmiszert meg kell becsülni, hiszen mások sok munkával állítják elő
(foglalkozásokkal ismerkedés)
o Rámutatunk, példákat keresünk a pazarlás következményeire: vízhasználat,
energia, mértéktelen fogyasztás, stb.

Biológiai és társadalmi sokféleség elve
 Emberi és állati jogok tiszteletben tartása
 Egymás mellett éléshez szükséges toleráns magatartási normák alapozása, fejlesztése

Harmónia a természeti-, épített-, szociális környezettel
 Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, melyek a
környezettel

való

harmonikus

együttéléshez

szükségesek

és

a

családok

környezettudatos életviteléhez hozzájárulnak.
 Természeti-, épített-, szociális környezet óvása, fejlesztése
 A tárgyak tiszteletét az előállítási munkafolyamatok megismertetésével, játékok
javításával, tárgy-eszköz létrehozásával (reprodukció) segítjük elő.

Helyi értékek átörökítésének elve
 Szűkebb társadalmi-természeti környezetben kialakított vagy kialakítandó értékek
őrzése: pl. reform-étkeztetés, faültetés, madárvédelem, energiatakarékosság,(település –
vidékfüggő lehet a tartalom).
Az összes érintett célcsoport aktív bevonásával és kompetenciáik kihasználásával
Óvodapedagógusok feladata a környezeti- és környezettudatos nevelés megvalósításában:
• Környezettudatos magatartás alakítása modellértékű viselkedéssel, környezet tisztelete
iránti megnyilvánulásokkal
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• Biztosítsa a gyermeknek a körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelést és
tapasztalatszerzést, összefüggések megláttatását, sokszínű tevékenységen, kooperatív
együttműködésen keresztül, amelynek alapja a játék
• Megfigyelő kommunikációs képesség és együttműködő készség fejlesztése, észrevételeik
megfogalmazására ösztönzés, meghallgatásuk
• Biztosítson sokféle lehetőséget újabb felfedezésre, ösztönző tapasztalatszerzésre, közben
fejlődik a gyermekek megfigyelő-, gondolkodási, a beszédmegértő és nyelvi
kifejezőképességük, formálódik társas kapcsolatuk.
• Törekedjék a természet szépségének megláttatására, alapozza meg a természet iránti
vonzódásukat.
• A természet épített értékeinek felismertetése lakóhelyi és tágabb környezetben, védelmük
tudatosítása (szobrok, hidak, épületek – emberi munka értéke)
• A gyermekek világhoz való viszonyát a későbbiekben meghatározza az anyagi javakhoz
való viszonyulásuk. Tudatosítjuk, hogy az élelmiszert meg kell becsülni, hiszen mások
sok munkával állítják elő.
• A megteremtett, előállított tárgyak, eszközök tisztletét játékok javításával, valamilyen
tárgy létrehozásával segítjük elő.
• Elutasítjuk a helytelen magatartást szűkebb –tágabb környezetünkben.
• Teremtsen feltételeket a pazarlás következményeinek felismertetésére, fejlessze a
gyermekek ok-okozati gondolkodását, helyzetfelismerését.

VI. Az óvodai nevelés általános feladatai
1.Egészséges életmód alakítása
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
Célja:
 A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, egészséges életvitel kialakítása a
harmonikus személyiségfejlődés érdekében.
 Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő
felkészítés. A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat
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figyelembe véve tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének
feltételeit, az egészség védelmét.
 Az egészség fejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változása.

Feladataink:
 A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése, testi
képességük fejlesztése
 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
 Az egészséges életmód szokásrendszerének megalapozása, a helyes életritmus
kialakítása.
 A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása
 A környezet védelemhez és megóváshoz kapcsolódó igény és szokások kialakítása
 Betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak megalapozása
Az egészségfejlesztés területei
 Egészséges táplálkozás
 Mindennapos testnevelés, testmozgás
 Személyi higiéné
 Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
 A bántalmazás, erőszak megelőzése
 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Egészséges táplálkozás
Alapelvek:
Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai
étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja.
Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az
óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. A
fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai
étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás
minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de
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szemléleten

(étrend-összeállításon),

óvónői

leleményességen

(egészségpedagógiai

kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik.
A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport
mindegyik tagjából kell fogyasztania Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket
tartjuk számon: (1) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs (2) gyümölcs, zöldség, (3) hús, hal, tojás, (4)
tej és tejtermék, (5) olaj, margarin, vaj, zsír.
A konyha, ahonnan óvodánk az étkezést biztosítja, a „minta-menza” program fokozatos
bevezetését kezdte meg idén tavasszal. Tapasztalataink szerint az ételek minősége, összetétele
sokat javult, változatosak, ízletesek, sok zöldséget, gyümölcsöt tartalmaznak. A gyerekek
megismerkedtek a félbarna pékárukkal is. Sajnos a táplálék érzékeny gyermekek számára nem
biztosított még az étkezés, azt a szülők segítségével oldjuk meg.
Az óvoda és a pedagógus feladatai:
- Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja. Az étkezés végén az
asztalok rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az új ízeket, intenzív rágásra
ösztönöz, folyamatosan folyadékot biztosít. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál,
villa és kés helyes használatával ismerteti meg a gyerekeket. Fokozottan ügyel a táplálék
érzékeny gyermekek diétájára (a család biztosítja).
- Tanácsot adnak (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés keretében), hogy az
óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. Kerüljék a családi étkezés során a
haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat.
Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a
ropit, a chipset. Szerepeljen a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv,
állati zsiradék, és annál több alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül),
barna kenyér.
- Óvodai napirend keretében ismertetik meg az óvónők a dajkákkal együttműködve a
gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel. Az étkezést örömtelivé
teszik, jó hangulatot teremtenek az ételek elfogyasztásához.
- Az anyagi lehetőségekhez mérten szerveznek az óvónők gyümölcs- és zöldség-napokat. Ezek
játékos alkalmat teremtenek arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb
ételek elkészítésének (pl. salátakészítés).
- Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot e tevékenységeknek. Így
a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek
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gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés
során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még
vonzóvá a gyermekek részére az óvó nénik. A legvonzóbbak a kóstolók és salátakészítés
zöldségből, gyümölcsből.
- Az étkezések során előforduló mindenféle tejterméket kóstoljanak meg a gyerekek.
Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a
csontok, és a fogak egészségét.
Mindennapos testnevelés, testmozgás
Az óvodapedagógus feladatai a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztése.
Minden nap szervez mozgástevékenységet (csoportszobában vagy udvaron). Heti 1 kötelező
testnevelés foglalkozást vezet. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap
kihasználásával biztosítja. Megtervezi a helyet, időt, a mozgást, fokozatos terheléssel,
figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait.
Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) naponta levegő és napfényedzést
biztosít a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn való
tartózkodásra építi (kivétel az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak). A mozgás
anyagát lásd mozgás fejezetben.
Személyi higiéné
Óvodapedagógus feladatai:
Tisztálkodás
A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó szerinti
végzésére. Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával,
egészségügyi szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és
fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja a
gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek,
körmök ápolását, a ruházat higiéniája a mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a
közvetlen környezetünk tisztántartására is hangsúlyt fektet. A megvalósításban fejlettség
szerinti segítséget nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot.
Öltözködés
Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében a
saját polcán. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az
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időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan sajátíttatja el az öltözködés helyes sorrendjét és
alakítja ki az önállóságot. A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és
minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz. Például: váltóruhák, lábboltozatot és
lábfejet védő megfelelő méretű cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása.
Pihenés
Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit biztosítja,
ellenőrzi a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb
távolságban). A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével,
énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát az egyéni
szükségletekhez igazítja, az ébredés és a délutáni étkezés folyamatosan történik. Az
ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik kéthetente, valamint a gyermek minden
megbetegedése alkalmával.
Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése, higiéniás szabályok kialakítása.
Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak
egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a
mindennapos portalanítás, fertőtlenítés, rendszeres szellőztetés, a higiéniás szabályok
betartatása a gyermekkel.
A gyermekek egészségvédelme érdekében az óvodában megbetegedett gyermekeket
elkülönítjük, a szülőket értesítjük (a lázas, beteg gyermek nem járhat közösségbe).
A fertőzések elterjedését saját eszközök használatával, a higiénés szabályok betartásával
igyekszünk megakadályozni (saját, jellel ellátott törölköző, fogmosó felszerelés, öltöző fogas).
Az óvodapedagógus a balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt
eszközöket fokozott odafigyeléssel kezeli, szükség esetén kezdeményezi javítását, cseréjét.
Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek figyelmét a helyes
eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira.
Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
Célja:
 Elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést
 Támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazkodását
 Pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére
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Feladatunk:
 Nyugodt, szerető, gondoskodó légkör megteremtése
 beilleszkedés segítése érzelmi biztonságot nyújtó légkörrel, a szülő együttműködésével
 „jóllét” állapotának kialakítása, fenntartása
 kölcsönösen kielégítő társas és közösségi kapcsolatok kialakítása
 problémamegoldás, konfliktus kezelés képességének kialakítása
 szükség esetén szakemberek bevonása (óvodapszichológus, ha van rá lehetőség)
Szenvedélybetegségek megelőzése óvodában:
Az óvodás gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a szenvedélybetegségekkel és
függőségekkel kapcsolatban főleg a dohányzás káros hatásaira hívhatjuk fel a figyelmüket,
hiszen ők főleg ezzel találkoznak a mindennapok során, így ennek káros hatásait képesek
megérteni, befogadni.
A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak
és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói mintát jelentenek a
gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a
gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel
tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése,
amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat.
A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei:
Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de lehet maga
gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A
szabad beszélgetésben fontos az önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás és véleménynyilvánítás.
A dohányzás ártalmainak elemzésére szolgáló szabad beszélgetések kezdeményezésére a
következő alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk:
• Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás (lebarnulás),
szabad mozgás, jókedv, veszélyek (napozás, növényzet.), értéke: füstmentesség, pormentesség,
szabad légzés, erőkifejtés, sok mozgás.
• Az élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, utazás tömegközlekedési
járművön, az utcai porképződés.
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• Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, szórakozó helyek
füstje, füstmérgezéses balesetek; a családban dohányzók megszokott dohányzási helyei,
vendégségben tapasztalt dohányzás.
• Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan: károsítja a
tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív munkáját; másokat is károsít, zavarja
azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni,
hogyan védekezhetünk ellene (szabad levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése).
• Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni akarok
másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit kell ezért tenni, mit kell
elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a dohányzást).
A bántalmazás, erőszak megelőzése
Alapelvek:
A WHO definíciója:
„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai
és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag
bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek
egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét
eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon
alapul.”
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek
alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy
ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés,
táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy
valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi
és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben
adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan
mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja,
akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a
gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő
erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.
Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a
felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek
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van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a
védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy
ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem
akadályozza meg, illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás,
mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez,
halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan
veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot
jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában
foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és
nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások
támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez
nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy
szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek
kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek
szem és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket
magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.
Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a
gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni,
vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az
adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk.
A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy gyermek és gyermek között.
Magában foglalja többek között: a gyermek kényszerítését, vagy késztetését bármilyen
törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermekprostitúciót, gyermek pornográf anyagokkal
kapcsolatos tevékenységeket (készítés, birtoklás, terjesztés, stb.).
Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az
esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok
szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál.
A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő
segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma
miatt.
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A pedagógus alapvető feladatai, kötelességei:
 a rábízott gyermekek, nevelése, tanítása.
 Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti szolgálattal, a feladatok ellátásában, a
gyermek

fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében,

feltárásában,

megszüntetésében.
 Esetmegbeszélés kezdeményezése szakemberek bevonásával
Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás
• Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési
nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését
veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére,
illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.
• A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.
• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.
A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős
fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos
cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég
a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is
szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési anyagként
alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is.
Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és
a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy
balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is
tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése), a beteggel való
kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy
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hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz
magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere a
szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.
Óvodapedagógus feladatai:
Általános előírások
 gyermekek felügyeletének folyamatos biztosítása
 biztonságos környezet megteremtése
 balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartásformák kialakítása
 a gyermekek biztonságra törekvő viselkedésének fejlesztése
 az óvodában bekövetkezett balesetet nyilván kell tartani, a 8 napon túl gyógyuló
sérüléssel járó gyermekbalesetet ki kell vizsgálni


baleset esetén az intézménynek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló
balesetek megelőzésére.

 A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint - szükség szerint - a foglalkozás,
kirándulás stb. előtt ismertetni kell a védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
 a tilos és az elvárható magatartásforma.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.
Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek
megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ –ben kerültek
rögzítésre. Elsősegély doboz a folyosói szekrényben, illetve az óvónői öltözőben található.
Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat
után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök
esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 Kulturáltan étkezik, helyesen használja az evőeszközöket
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 Önállóan használja a vécét
 Önállóan és helyesen mos kezet, szájat öblít
 Szükség szerint használja a zsebkendőt
 Helyesen, megfelelő sorrendben öltözködik, vetkőzik, ruháját helyrerakja
 Vigyáz környezete rendjére, kialakul benne az igény a tiszta és esztétikus környezet
iránt
 Szívesen kezdeményez mozgásos játékokat, szívesen vesz részt benne
 Mozgása koordinált, harmonikus

2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
Célja:
 a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a
közösségen belül, a csoport normái alapján,
 a másság, a közösségi együttélés normáinak, szabályainak elfogadtatása
 a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl.: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség,
figyelmesség) és akaratának (pl.: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat-, és
szabálytudat) szokás- és normarendszerének megalapozása közös élményeken alapuló
tevékenységek által

Feladatunk:
 Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a
beszoktatástól az óvodás kor végéig.
 A gyermek – gyermek, a felnőtt – gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze.
 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a
társas kapcsolatok létrehozása érdekében
Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége.
Személyiségén belül az érzelmek dominálnak. Ezért törekszünk arra, hogy a gyermeket
óvodába lépéskor érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias, gondoskodó légkör
fogadja.

39

A beszoktatásra különös gondot fordítunk, biztosítjuk, hogy a gyermeket kedvező hatások
érjék. Minden csoportnak hagyomány és szokásrendszere van, amely sajátos légkört biztosít,
ami mélyíti összetartozásukat. Igény szerint lehetőséget adunk arra, hogy a szülő és a gyermek
együtt ismerkedjen az óvodával. Így betekinthetnek az óvoda szokásrendjébe, belső életébe,
ezzel könnyebbé tesszük a gyermekek számára az új környezet elfogadását. Megismerkedünk
az otthon kialakult szokásaikkal, magukkal hozhatják kedves tárgyaikat, játékaikat. Jeleiket
előzetes megbeszélés után kapják a gyerekek. Megmutatjuk a testápolásnál és az étkezésnél
szokásos tárgyakat, eszközöket és azok használatát. Már a beszoktatás ideje alatt játékos
formában gyakoroltatjuk a különböző tevékenységeket, figyelembe vesszük a gyerekek egyéni
képességeit, tempóját. A nehezen beilleszkedő gyermekeket mondókával, dallal, ölbeli játékkal
nyugtatjuk meg. Lefekvésnél különös gondot fordítunk a személyes kapcsolatra (mesélés,
betakarás, simogatás).
A családias légkör megteremtése segíti a társas kapcsolatok alakulását. Mindehhez
tevékenykedtető élet szükséges, ahol a közös élmények biztosítják a gyermekek
együttműködését, amely formálja egymáshoz való viszonyukat. A bátortalanabb gyerekeket
odafigyeléssel, bátorítással segítjük az előrelépésben, örülünk apró sikereiknek. A gyermekek
felé nyitottak vagyunk, segítjük a barátságok kialakulását, a másság elfogadását és tiszteletben
tartását, az érzelmileg átélt közös feladatok megvalósulását. Az érzelmi hatások sokféleségét
engedjük érvényesülni, szem előtt tartva azt, hogy a pozitív érzelmeket megerősítjük, a
negatívokat visszatartjuk, fékezzük.
A nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat úgy állítjuk, hogy
az adott közösség meg tudjon felelni az elvárásoknak. Az egész csoport előtt álló feladatokat
minden gyermek számára érthetővé, vonzóvá tesszük egyéni sajátosságaik figyelembe
vételével. A gyermekek kezdetben érzelmileg, majd később a belátás alapján azonosulnak azzal
az értékrenddel, amelyet az óvónő közvetít. Az azonosulás elősegíti a csoport közösségé
formálódását.
A szocializáció szempontjából különös jelentősége van a közös élményekre épülő
tevékenységek gyakorlásának. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme olyan
erkölcsi tulajdonságokat erősít, mint az együttérzés, a segítőkészség, lelkiismeretesség,
őszinteség, igazmondás, önzetlenség, figyelmesség. Fejleszti akaratukat, ezen belül
önállóságukat, önfegyelmüket, kitartásukat, feladattudatukat, szabálytudatukat.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel esetében speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel működik együtt óvodánk.
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermekek szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt, képesek lesznek más
csoportokkal való együttműködésre
 A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt.
 Figyelemmel, türelemmel hallgatják az óvónő és a társaik közlését. Ébredezik bennük a
közösségi tudat
 Az énkép –önismeret- önértékelés fejlődése révén képessé válnak az önálló
helyzetmegoldásokra, önérvényesítésük a társas kapcsolatokban elfogadható módon
történik.
 Örülnek a közösen elért sikereknek, a közös élményeknek, szívesen dolgoznak a
közösségért.
 A másságot megértéssel fogadják
 Igényükké válik a helyes viselkedés és cselekvés szabályainak betartása.
 Segítenek egymásnak, megértőbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyuk
megszilárdul
 Képesek nyugodtan ülni, a tevékenységeket türelmesen befejezni, késleltetni tudják
szükségleteik kielégítését
 Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket.
 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat.

3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Anyanyelvi nevelés
„Minden nemzetnek fő kincse az anyanyelve. Ha elhal, a nemzet megszűnik létezni, és beolvad
a környező népek tengerébe.”
Célja:
 Az anyanyelv ápolása, a szép magyar beszéd elsajátítása a különböző tevékenységek
során
 A gyermek életkorának és ismereteinek megfelelő szókincscsel, tiszta ejtéssel,
összefüggően, anyanyelvünkre jellemző mondatalkotással legyen képes beszélni.
 A verbális és a nonverbális jeleket használja.
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Feladatunk:
 a gyerek beszédkedvének felkeltése, szóbeli aktivizálás,
 az óvónő kísérje figyelemmel a gyerek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait
 folyamatos megfigyelésen keresztül egyéni fejlesztés
 beszédhibák felismerése, szükség esetén szakember bevonása (szűrés, fejlesztés)
 anyanyelvi játékok
 a beszédszervek ügyesítése, a magyar beszédhangok sajátosságainak kiemelése
 hangutánzó gyakorlatok
 közvetlen környezet hangjainak felismerése
 egymás hangjának felismerése
 hangfelismerés, hangdifferenciálás (pl.: f-v, k-t,sz-z,sz-s, d-g, o-ó, i-í,stb.)
 ritmus tapsolása, lekopogása
A magyar nyelv rendkívül gazdag. Beszédpéldáinkon keresztül is megismertetjük a
gyermekeket nyelvünk szépségével, árnyaltságával, a helyes mondat-szerkesztéssel. Az óvodai
anyanyelvi nevelés során elsősorban a szókincset, a beszédértést, és az önálló szóbeli
megnyilvánulásokat fejleszthetjük a beszédkedv felkeltésével, az élmények megbeszélésével,
mesével, verssel, bábozással, változatos irodalmi élmények nyújtásával. A népi mondókák, a
versek, a mesék ősi forrásai az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat
közvetítenek.
Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész
folyamatának. A beszéd a gyerek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének
gondolkodásának legfőbb eszköze. A beszédtevékenység beszédmegértésre és a beszéd
létrehozására oszlik. E két folyamat egymást feltételezve és támogatva fejlődik a
nyelvelsajátítás során. A beszéd megértés és a beszéd alapfeltétele a magán – és a
mássalhangzók pontos hallása és tiszta képzése.
Helyesen beszélni csak úgy tudunk, ha a nyelvi szabályokat elsajátítjuk. Óvodáskorban a
szabálytudat még nem teljes és nem tudatos, de közvetítjük a gyerek felé.
A hibák javítása csak toleránsan történhet. A gyerekek szókincsének bővítése és helyes
beszédének kialakítása érdekében az óvónő a gyerek mondatát szükség szerint kibővítve ismétli
meg és közben a helyes nyelvtani elemeket alkalmazza.
Az anyanyelvi nevelés legfőbb színtere a család. Az óvónő ismerje meg a család anyanyelvi
kultúráját. A gyerek kommunikációs képessége nagymértékben függ a családi szocializációtól.
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Az óvónőnek a differenciált, egyéni bánásmód alkalmazásával kell fejlesztenie a nyelvileg
hátrányos helyzetű, a fejlesztendő és nyelvileg kiemelkedően fejlett gyereket.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Érthetően, folyamatosan kommunikál
 Minden szófajt használ
 Érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és
hangsúllyal tudja kifejezni
 Különböző mondatszerkezeteket, mondat fajtákat alkot
 végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét
 tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy fogváltással is összefüggő nagy
egyéni eltérések is lehetségesek

Értelmi nevelés és fejlesztés
Célja:
 a gyermek életkori sajátosságaira – érdeklődésére, kíváncsiságára – alapozva, változatos
tevékenységekkel a meglévő ismereteinek, tapasztalatainak bővítése, ez által az értelmi
képességeik fejlesztése
 szándékos figyelem, bevésés és felidézés, valamint a fogalmi gondolkodás előhívása
óvodás kor végére

Feladatunk:
 változatos tevékenységek biztosítása
 új élményekhez, tapasztalatokhoz juttatni a gyermeket
 ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, bővítése, gyakorlása
 értelmi képességek, alkotóképesség fejlesztése
 képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása
Az értelmi képességek a cselekvés és megismerés feltételei, melyek cselekvés és megismerés
közben fejlődnek. Ki kell használnunk a gyermeki kíváncsiságot, érdeklődést, így az
önmagából fakadó tudásvágy lehet az alapja az értelmi képességek és az alkotóképesség
fejlesztésének. Minden tevékenységi forma során fejlődnek a gyermek ezen képességei, hiszen
43

mind az észlelésen és az érzékelésen alapul, és folyamatosan szükség van mindeközben a
gondolkodási folyamatokra, a figyelemre, az emlékezetre, a képzeletre.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés
fejlettségének, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma
kialakulásának.
 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,
 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.

VII. Az óvodai élet tevékenységformái
1. Játék
Célja:
 A gyermek mind tökéletesebb megismerése.
 A gyermek játékszükségletének kielégítése.
 A gyermek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása
 A gyermeket ért külső negatív és pozitív hatások feldolgozása (pl.: testvér születése,
válás, külföldi munkavállalás, költözés, stb.)
 Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás.
 A fejlesztési feladatok játékban történő alkalmazásával biztosítani lehetőséget a
gyermekeknek arra, hogy tevékenység közben gyakorolhassák azokat a funkciókat,
amelyek fejlődésüket segítik.
 A játék a szocializáció leghatékonyabb eszköze. A feltételek biztosításával a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrálásának elősegítése.
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Feladatunk:
 Nyugodt légkör, elegendő hely, idő, eszköz, valamint élményszerzési lehetőség
biztosítása a különböző játékformákhoz.
 Együttélés alapvető szabályainak, szokásainak kialakítása, és betartatása.
 Tudatos megengedő, támogató, biztonságot adó, potenciális partnerként legyünk jelen.
Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyerekekkel.
 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. A játékhoz olyan eszközöket
biztosítunk, mely esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen, jó minőségű, különböző
alapanyagú, sokféleképpen variálható egymással.
 Játék közben a beszédkészség fejlesztése.
 Az egyéni élményeken túl közös élményszerzés biztosítása a játék fejlődése érdekében.
 Az óvodában megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása a
gyerekek sajátosságainak figyelembe vételével.
 Az óvoda napirendje és időbeosztása tükrözze a szabad játék kiemelt jelentőségét!
Játékfajták:
Gyakorlójáték
A gyakorlójáték során a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker ismétlésre készteti a
gyermeket és ezek az újraismétlések örömöt jelentenek számára. A mozgásos gyakorlójáték
során, a gyakori ismételgetéssel bizonyos mozgásokat begyakorol a gyermek (bújik, mászik,
ugrik). A manipulációs gyakorlójáték nagy jelentőségű a gyermek szem-kéz koordinációjának
fejlődésében (tépés, öntögetés, egymásra rakosgatás). A verbális gyakorlójátéknak szociális
hatása is van a gyermekre.
Szimbolikus játék:
A szimbolikus átéknak nagy jelentősége van a gyermek személyiségfejlődésében, elsősorban
szociális területeken. A gyermek, különböző mintákat követ, hozzá érzelmileg közelálló
személyeket utánoz és érzelmileg közelálló helyzeteket él át, mely építő személyiségére,
gazdagítja lelkivilágát, mélyíti kapcsolatait, megtanulja az erkölcsi értékeket, a társadalmi
együttélés

szabályait.

Fejlődik

képzelete

egy-egy

kitalált

történet

eljátszásával,

szervezőkészsége a játék megszervezésével, empátiája a társak érzelmeinek felfogásával,
elgondolásaik megértésével.
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Építő-konstruáló játék
Az építés konstruálás közben a gyermek átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása. Tanulja
és tapasztalja a rész-egész viszonyát, megtanul tervezni, szerkeszteni. A modellről való építésszerkesztés közben fejlődik megfigyelőkészsége, gondolkodása. Az építés-konstruálás elősegíti
a szem-kéz koordináció fejlődését.
Szabályjáték
Fontos, hogy sok, mozgásos szabályjátékkal ismertessük meg a gyerekeket (bújócska,
labdajátékok,

szembekötősdi).

Az

értelemfejlesztő

játékok

(társasjátékok,

dominók,

kártyajátékok, logikai játékok) a gyermekek szociális és értelmi fejlesztését szolgálják.
Barkácsolás
Fontos, hogy a barkácsolás ne legyen öncélú, az elkészített eszközökkel játszhassanak, legyen
azoknak funkciójuk. A barkácsoláshoz folyamatos gyűjtőmunka és az eszközök megfelelő
elhelyezése szükséges, azért, hogy a gyerekek azokhoz hozzáférhessenek.
Bábozás, dramatizálás
A rendszeres, többször ismétlődő meseélményből dramatizálás, bábozás alakulhat ki. Az
egyszerű mesék megjelenítésében legyünk résztvevők adjunk modellt egy-egy szereplő
megformálásához. A bábozás először az óvónők előadásában jelenik meg. A bábozáshoz
szükséges kellékeket a gyerekekkel készítsük el közösen. A gyerekek bábozzák, dramatizálják
a meséket, hogy a meseélmény többoldalú örömszerzés legyen számukra.
Udvari játék:
Nagyon fontos színtere a gyermek játéktevékenységének. Alapfeltétele, hogy az udvar alkalmas
legyen a szabad nagymozgásokra /futás, ugrálás, csúszás, mászás, stb./. Mivel a csoport
szobában ezeket a mozgásokat csak korlátozott mértékben van mód gyakorolni /testnevelés
foglalkozás/, ezért az udvaron ne szabályozzuk túl a gyerekeket, legyen lehetősége az önfeledt
futkározásra, akár céltalanul is. Ennek megfelelően az óvoda udvarának nagy részét a gyermek
játszóteréül kell kialakítani. Erre a célra nagy felületen pázsitra van szükség. Azon a helyen,
ahol balesetveszéllyel is számolni kell, homokszőnyeget kell készíteni. Az udvari játékhoz
feltétlenül szükség van árnyékra, valamint kis játszóhelyekre, ahol zavartalanul játszhat a
gyermek. Az udvari játékoknak olyanoknak kell lenniük, amelyek a 3-7 éves gyermekek
mozgásigényének, magasságuknak, karjuk, tenyerük nagyságának megfelelnek, mozgásra
ösztönzőek. Esztétikusak legyenek, természetes anyagból készüljenek.
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Tanulást segítő játékok, játékba integrált tanulás:
Miután minden fejlesztés csak az életkorra jellemző fő tevékenységben végezhető
eredményesen, óvodáskorban a tanulás valódi terepe is csak a játék lehet. A játékos feladatok
vonzóak a gyermek számára, így tapasztalatszerzésre, cselekvésre, felfedezésre ösztönzik őket.
Örömmel és önként vesznek részt az óvónő által kezdeményezett és irányított fejlesztő
tevékenységben.
Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:
 Játékukban leggyakrabban a szimbolikus játék jelentkezik, amiben képesek szerepet
vállalni, megosztani vagy arról lemondani, képesek kitartóan több napon keresztül
egyazon játéktémában együtt játszani.
 Az ismert meséket szívesen dramatizálják, bábozzák.
 Képesek bonyolultabb építményeket létrehozni.
 Kedvelik a szabályjátékokat, a szabályokat betartják.
 Társas viselkedésükben az elvárt viselkedési szabályokat alkalmazzák.

2. Verselés, mesélés
Célja:
 Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése, a későbbi irodalmi élmények befogadására
való felkészítés.
 A gyermekirodalmi alkotásokkal történő sokoldalú nevelés.
 Az érthető, kifejező beszéd és belső képalkotás készségének kialakítása.
 A gyermek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, szorongás feloldása,
megoldása
 A gyermek saját vers- és mesealkotásával az önkifejezés erősítése.
 A báb pozitív személyiségfejlesztő hatásával a társas viszonyok alakítása.
 Helyes, igényes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés
megalapozása.

Feladatunk:
 Más tanulási tevékenység tartalmához kapcsolódó, igényes, a gyermek életkorának
megfelelő gyermekirodalmi alkotások kiválasztása (évszakok, ünnepek, aktualitások)
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 Örömet okozó együttes élmény nyújtása (közös versmondás, mesehallgatás)
 Helyes mintaadással az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak
alakítása az óvodai nevelőtevékenység egészébe
 A gyermek tájékoztatása a külvilág és a belső emberi világ legfőbb érzelmi
viszonylatairól.
 Személyes kapcsolat által érzelmi biztonság nyújtása. (arcsimogató, lovagoltató,
mesélés, stb.)
 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése.
 Beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, kérdéseinek megválaszolása,
szókincsének bővítése.
 A megfelelő (állandó, nyugodt) hely, az idő biztosítása és a hangulat megteremtése.
 Eszközök biztosítása, készítése a figyelem felkeltéséhez, a szemléletes előadáshoz,
bábozáshoz, dramatizáláshoz (pl.: bábok, paraván, fejdíszek, képek, stb.)
Az irodalmi anyagok kiválasztása:
A mese és a vers az anyanyelv közegén át az emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az
önismeretet, csodákkal és átváltoztatásokkal ráébreszti a gyermeket a világ megismerésére.
Mindig többről szól, mint amit szavakkal kimond. Ezért nagyon fontos az igényes válogatás.
Az irodalmi művek kiválasztásánál a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt. Minden óvónő az
adott csoportja összetételét figyelembe véve választhat a rendelkezésére álló magyar és
külföldi, a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek közül:
 Simogatók, tapsoltatók, höcögtetők, hintáztatók, vigasztalók, lovagoltatók, altatók.
 Népi mondókák, vidám rigmusok.
 Állathangutánzó és felelgetős mondókamesék.
 Egyszerű cselekményű mesék, ritmikus ismétlődésekkel.
 Ritmikus zenei hatású versek.
 Verses-mesék.
 Egyszerűbb szerkezetű állatmesék, tündérmesék.
 Hosszabb mondókák, kiolvasók.
 Találós kérdések, csúfolók, közmondások.
 Humoros, komikus művek, tréfás mesék.
 Bonyolultabb magyar népmesék és más népek klasszikus meséi.
 Magyar és külföldi szerzők meséi
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 Állatmesék és nagy tündérmesék.
 Folytatásos mesék, elbeszélések.
 Meseregények több napon át történő mesélése.
 Cigány mesék megismertetése.
Az első időszakban ritmikus mozgással kapcsoljuk össze a verseket, mondókákat, amikor is a
kisgyermek az óvónőt utánozva kapcsolódik be.
Közvetlen kapcsolatot teremtünk a gyermekkel, amikor csak vele játsszuk a felnőtt-gyermek
(ölbeli) játékokat, ezzel erősítvén érzelmi biztonságérzetét, bizalmát irántunk.
A gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja. A dramatikus játéknál először „főszereplő” az
óvónő, majd a nagyobb gyermek. A kicsik kezdetben csak nézőként vesznek részt a
tevékenységben, és fokozatosan válnak szereplővé.
A bábjáték alkalmas a visszahúzódó, hallgatag gyermek megszólaltatására. A dramatikus
játékban és a bábjátékban a gyermek kifejezheti önmagát, kimutathatja érzelmeit,
megvalósíthatja vágyait, akaratát. Az érzelmeket a hangszínnel, hangerővel érzékeltetjük.
A mesék elősegítik a gyermek érzelmi, akarati tulajdonságainak fejlődését, a viselkedés
alakulását. A befejezetlen mesék megoldási lehetőségek keresésére buzdítják a gyermeket. A
meseszereplő tulajdonságainak megismerése után tanulságok, következtetések vonhatók le.
Ilyenkor bővíthetjük a gyermek ismereteit odaillő közmondásokkal.
A versek bárhol, bármikor elmondhatóak, ahol aktuális lehetőség adódik. A természetes
környezetben való verselés maradandóbb élményt nyújt a gyermeknek. Séták alkalmával akár
az egész csoport együtt örülhet egy-egy nyíló virágnak, amit az éppen róla szóló verssel
köszönthet, de ugyanígy örülhetünk a madaraknak vagy más állatoknak. Utánozhatjuk
hangjukat, verselhetünk, vagy énekelhetünk nekik.
Mesélés, verselés nemcsak a tervezett tevékenységekre korlátozódik, az óvónők kihasználnak
minden spontán adódó helyzetet (játék, várakozási idő, stb.), a pihenés-alvás előtti időszakot,
valamint más tevékenységekbe ágyazódva is megjelennek a versek,mesék.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
 A más tevékenységet folytató gyermekek nyugodtan, elmélyülten, megfelelő hangerővel
játszanak és beszélgetnek az egyéb játszóhelyeken.
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 A gyermekek szeretik a verset és a mesét hallgatni, mondani, örömöt okoz nekik és
várják a vele való találkozást.
 Szívesen nézegetnek mesekönyveket, vigyáznak azokra.
 Képesek szövegalkotóként egy elkezdett mese befejezésére, esetleg önálló mese
alkotására.
 Személyes élmény, illetve kép alapján képesek az elbeszélésre, önálló történet
elmondására.

3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Célja:
 A zenei képességek fejlesztésén túl, a zenét szerető, kulturált, boldog ember nevelése.
 zenei anyanyelv kialakulásának elősegítése
 A gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása, esztétikai
fogékonyságra nevelése.
 Az éneklés, az énekes játékok megszerettetése, szoktatás a szép, tiszta éneklésre.
 A zenei hallás, ritmusérzék, zenei emlékezet, játékos zenei alkotókedv fejlesztése.
 A gyerekdalok ritmusából fakadó harmonikus mozgás által a mozgáskultúra fejlődése.

Feladatunk:
 A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos, tervszerű és folyamatos
fejlesztő hatások megszervezése.
 A felhasznált zenei anyag igényes válogatása, az életkor és a csoport képességszintjének
figyelembevételével.
 Zenei élmények nyújtása az egész nap folyamán: játék közben dúdolgatás, énekelgetés,
zenehallgatás.
 A kezdeményezésekhez a nyugodt légkör, megfelelő hely, elegendő idő megteremtése,
szükséges eszközök biztosítása (pl.: hangszer, énekes játékhoz szükséges kellékek, stb.).
 A kezdeményezéseken a zenei tapasztalatok tudatos fejlesztése, megerősítése, rendezése
 A zenehallgatási anyag megválasztásánál a gyermekek nemzetiségi hovatartozásának
figyelembe vétele.
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A foglalkozások dalanyaga:
-

mondókák

-

énekes gyermekjátékok

-

műdalok

-

zenehallgatás anyaga

Képességfejlesztés anyaga:
-

egyenletes lüktetés

-

dalok és mondókák ritmusának kiemelése

-

ritmusvisszhang

-

tempótartás

-

gyors és lassú közötti különbségének felismerése és alkalmazása

-

egyszerű játékos mozgások egyöntetű, esztétikus végzése

-

ütőhangszerek használata a lüktetés és ritmus kifejezésére

-

halk-hangos közti különbség

-

magas-mély hangok (beszéd, ének, hangszer) felismerése és térbeni érzékeltetése

-

különböző zörejek, hangszínek megfigyelése, felismerése

-

dallamfelismerés

-

dallamok kitalálása versekhez, mondókákhoz, énekes beszélgetés

-

dallambújtatás

-

néhány hangszer hangjának megismerése

A kezdeményezések anyagát mindig az óvónő választja ki a csoportjába járó gyermekek
fejlettségi szintjének, életkorának, egyéni képességeiknek figyelembe vételével. Mindezt úgy
kel összeállítani, hogy minden gyermek élményhez jusson, örömét lelje az éneklésben,
zenélésben, táncban, és mindemellett fejlődjön zenei képessége és kreativitása.
Minden kezdeményezésnél legyen a kisebbeknek szóló, egyszerűbb dal, mondóka, és legyen
nagyobbaknak szóló, komplikáltabb mozgással járó, hosszabb lélegzetvételű mondóka, énekes
játék is. A kezdeményezések kötetlenek, a tevékenységen való részvétel és annak időtartama a
gyermek fejlettségétől, korától, motiváltságától függ. Addig vesz részt benne, amíg igényli
(főleg a kicsiknél).
Mozgásfejlesztés a zenei nevelés folyamatában:
A mozgásos játék, az együttes táncmozdulatok örömteli végzése közben fejlődik a gyerekek
nagymozgása. A zene segít ebben, hiszen a dal ritmusa, lüktetése önmagában mozgásra serkent.
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Egyensúlyérzékük fejlődésével párhuzamosan éreznek rá fokozatosan a mozgás ritmusára, ez a
ritmikus mozgás visszahat, erősíti az egyensúlyérzékelést. Az oldaliság ismerete, fejlesztése a
páros játékok, táncok közben is alakul. A tapsoltatók, a tenyérsimogatók, a láblógatók, a
ritmikus mozdulatok, a különböző testrészek megismerését nagyban segítik. A térérzékelés
fejlesztésére tág lehetőséget biztosít a zenei nevelés is. A dalos játékok és táncok közben
alapvető szerepet játszik a tér mozgásos alakítása:


téri irányok bemozgása;



különböző téri helyzetek mozgásos megélése;



térformák kialakítása



egyensúlyérzék fejlesztése.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
 Dallammotívumokat énekelnek vissza.
 Magas-mély hangokat térben mutatják.
 A halk és a hangos, a gyors és a lassú fogalom párokat ismerik és gyakorolják.
 Kezdő vagy belső motívumról dallamokat ismernek fel.
 Dallambújtatás hosszabb és rövidebb egységekkel.
 Zörejeket, zenei hangokat, egymás hangját felismerik.
 Hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott dalt figyelmesen hallgatnak.
 Felismerik az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségét,
 Ritmus motívumokat tapsolnak vissza.
 Esztétikusan egy ütemre mozognak, változatos térformákat alakítanak ki, játékos
táncmozdulatokat végeznek.
 Az ütőhangszereket egyénileg, változatosan használják.

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Célja:
 A gyermekek szabad önkifejezése, élmény- és fantáziavilágának gazdagodása és annak
képi kifejezése.
 A gyermekek esztétikai érzékenységének, szép iránti nyitottságának alakulása.
 A gyermekek tér, forma és szín képzeteinek gazdagodása.
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 Képi gondolkodás fejlődése
 Igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására

Feladatunk:
 A

gyermekek

környezetük

iránti

érzékenységének

alakítása,

alkotó-alakító

tevékenységük feltételeinek megteremtése.
 A gyermeki személyiség fejlesztésének biztosítása a műalkotásokkal, népművészeti
elemekkel, esztétikus tárgyi, természeti környezettel való találkozás során.
 Az egész nap folyamán teret, időt, lehetőséget és eszközöket biztosítani e
tevékenységhez
 Megismertetni a gyerekekkel a különböző anyagokat, eszközöket és azok használatát
 Megismertetni az ábrázolás technikai alapelemeit, és eljárásait.
 Esztétikus

környezet

biztosításával,

művészeti

alkotások

megismertetésével

megalapozzuk a gyerekek esztétikum iránti vonzódását, jó ízlését
Az ábrázolás az önmegvalósítás, önkifejezés eszköze; a játékra épül, a játék egyik formája.
A gyermek saját szintjén, saját elgondolásai szerint, saját élményeit jeleníti meg. Az örömmel
végzett változatos ábrázoló tevékenység által alakul ki a gyermekek igénye az alkotásra, az
önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
A gyermekek egyéni fejlettségét és képességét figyelembe vesszük, és ehhez igazodva segítjük
képi-, plasztikai kifejezőképességük, térbeli tájékozódó- és rendezőképességük alakulását,
valamint a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését.
A csoportszobákban és az udvaron egyaránt biztosítjuk a megfelelő feltételeket a játékidőben
zajló ábrázoláshoz. Feladatunk: egy elhatárolt hely biztosítása, ahol a nap folyamán a gyerekek
saját választásuk szerint szabadon tevékenykedhetnek. Ehhez megfelelő méretű és minőségű
eszközöket biztosítunk, melyek a gyermekek számára elérhető helyen vannak.
Az ábrázoló tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Hetente minimum két
alkalommal – igény szerint többször is – mikrocsoportos formában szervezünk kötetlen
formájú tevékenységet.
Legelőször (kicsiknél) megismertetjük a gyerekeket különféle anyagokkal, eszközökkel és a
legegyszerűbb technikákkal. E korosztály sajátossága a firkálgatás, mázolás, gyurkálás. Ezen
keresztül tapasztalják meg az anyagok tulajdonságait, a színeket, a formákat.
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Majd később, az egyéni képességeknek és fejlődésnek megfelelően a rajzolás, a gondolkodás és
a környezet megfigyelése között állandó kapcsolat jön létre. Megjelenik a szándékos
képkialakításra való igény. Egyre többször megfigyelhetjük munkáikban a természeti és
társadalmi környezet tárgyait, szereplőit /pl.: emberábrázolás/.
A gyerekeket egyénileg segítjük a továbblépésben, újabb anyagokat, technikákat ismertetünk
meg velük. Ügyelünk arra, hogy alkotásaik során használjanak változatos színeket, formáik
legyenek tagoltak. A gyerekeket bevonjuk az eszközök előkészítésébe, elrakásába.
Végül egyre sűrűbben jelenik meg a cselekményábrázolás. Meghatározó szerepe van a
gyermekek alkotásaiban a saját élményeiknek, a hozzájuk közel álló történéseknek, a mesék,
versek, dalok szereplőinek. A gyermeket sok irodalmi és énekes anyaggal, változatos
játékokkal, dramatizálásokkal, bábozásokkal, sétákkal, kirándulásokkal, stb. juttatjuk új
élményekhez, melyek az alkotásaikban megmutatkoznak. Ösztönözzük őket arra, hogy az eddig
megismert technikákat bátran alkalmazzák, valamint munkáik legyenek egyre pontosabbak,
kidolgozottabbak, az apró részletekre is ügyeljenek. Többször készítünk közös kompozíciókat.
Bonyolultabb technikai megoldásokat is megismertetünk a gyerekekkel. Bevonjuk őket az
előkészületekbe és a munka elkészültével az eszközök elrakásába is.
A gyermeki személyiségfejlődés egyik fontos része az esztétikai érzékenység, a szép iránti
nyitottság, az igényesség alakítása. Az ábrázoló tevékenység többek között fejleszti a gyermek
ízlését, alkotó-befogadóképességét és ez által az esztétikai nevelés egyik eszközévé vált.
Biztosítjuk a gyermekek számára az esztétikus környezetet / tiszta, rendezett csoportszobák,
udvar; szép, ízléses dekoráció, stb./. megismertetjük őket különböző művészeti alkotásokkal,
együtt gyönyörködünk ezekben. Így megalapozhatjuk a gyermek esztétikum iránti vonzódását,
jó ízlését.
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:
 Örömmel,

saját

kezdeményezésükre

is

folytatnak

ábrázoló

tevékenységeket,

megtanulnak „látni”.
 Örülnek az alkotásuknak, a közös elkészített kompozícióknak.
 A képalkotásban megjelennek ismereteik, gondolataik, élményeik, elképzeléseik,
kedvelt színeik.
 Fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat, vigyáznak önmaguk és
egymás testi épségére.
 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők.

54

 Meglátják a környezetükben az esztétikai értékeket.
 Kialakul a gyermek tér-, forma-, színképzetének gazdagodása; képi gondolkodásának
fejlődése
 Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük fejlődik
 Az eszközöket jól kezelik
 Kreatívak, ötletesek
 Fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat
 Színhasználatuk változatos
 Alkotásaik részletesek, kidolgozottak
 Közös kompozíciók készítésében szívesen vesznek részt
 Kialakul a helyes ceruzafogás

5. Külsővilág tevékeny megismerése
Célja:
 A bennünket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedeztetése, megtapasztalása játékos formában.
 A gyermekek minél több mozgásos, érzékszervi tapasztalatot szerezzenek az őket
körülvevő természeti és társadalmi környezetükből életkoruknak megfelelő szinten,
ezáltal biztonságban tájékozódjanak az őket körülvevő környezetükben.
 A gyermekek globális világképének formálása
 Értelmi képességek fejlődése
A külső világ tevékeny megismerésén belül nevelőtestületünk fontosnak tartja a matematikai
tapasztalatszerzést külön is taglalni a környezeti neveléstől. Nem tartjuk elégségesnek a
környezeti neveléssel komplexen történő matematikai tapasztalatszerzést és a spontán adódó
helyzetek kihasználását. Tapasztalatunk szerint - a helyi viszonyokat figyelembe véve - mai
gyermekek többsége igen hiányos ismeretekkel rendelkezik. A családi háttér sajnos nem
biztosítja ezeket sokuk számára (szülők rohanó életmódja, aluliskolázottsága, hanyagsága).
Mindemellett az iskolai elvárásoknak is nőnek. Ezért tartjuk fontosnak, hogy tervezett
matematikai játékot is beillesszünk programunkba, ahol minden gyermek egyenlő mértékben
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hozzájut a számára az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen tapasztalatokhoz, ismeretekhez,
tudáshoz. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált, egyénre szabott fejlesztésre, a játékosságra.

Matematikai játékok
Célja:
 A környező világ mennyiségi viszonyainak, formáinak megismertetésével, matematikai
összefüggések felfedeztetésével, logikus gondolkodás fejlesztésével felébreszteni a
gyermekben a matematikai érdeklődést.
 Tevékenységek, cselekvések során mélyüljenek képességeik, melyek hozzásegítik őket,
hogy pozitív viszony alakuljon ki bennük a későbbi matematikához.
 A gyermekek tér-, sík-, és mennyiségszemlélete, valamint ítélőképessége alakul,
fejlődik
 Értelmi képességek fejlődnek

Feladatunk:
 A gyermekek matematikai érdeklődésének kielégítése és fejlesztése
 Biztosítani, hogy a gyermekek matematikai ismereteket, tapasztalatokat szerezhessenek,
és azokat a tevékenységeikben alkalmazni tudják.
 A gyakorlati cselekvés síkján feldolgozott tapasztalataikat próbálják meg érthetően
kifejezően elmondani.
 Biztosítani a tevékenységek során a nyugodt légkört, helyet, és elég időt a
tapasztalatszerzéshez.
 Biztosítani a megfelelő, érdeklődést felkeltő eszközöket
 Az

érdeklődés

állandó

táplálása

összefüggések

felfedeztetésével,

érdekes

tevékenységekkel, a foglalkozások derűs játékos légkörével.
 Differenciált, egyéni képességekhez alkalmazkodó fejlesztés, a nap bármely
időszakában, spontán adódó helyzeteket is kihasználva; tervezett kezdeményezések
alkalmával mikrocsoportos, szükség szerint egyéni formában.
A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása a 2 – 7 életévekre esik. A matematikai
érdeklődésnek különböző megnyilvánulási formái ezért már az óvodáskor kezdetén
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tapasztalhatók a gyermeki játék és egyéb tevékenységek közben. Az érdeklődéssel végzett
eredményes tevékenység sikerélményhez vezet, és ez az érdeklődést tovább fokozza.
Az ismeretek kialakításához tapasztalatokra van szükség. A matematikai tapasztalatokat
tevékenység közben szerzik meg a gyerekek. Kiscsoportos korú gyermekeknél ez teljesen
önkéntes és kötetlen, az érdeklődésükön, kíváncsiságukon alapul. A nagyobbaknál
figyelemfelkeltő játékokkal, érdekes, nem mindennapi tevékenységekkel érjük el, hogy
mindenki részt vegyen ezekben a tapasztalatszerzésekben.
Az értelmi képességek fejlesztése:
Az értelmi képességek a cselekvés és megismerés feltételei, melyek a cselekvés és megismerés
közben fejlődnek. Ezeknek a képességeknek a fejlettsége befolyásolja a matematikai
ismeretszerzést, a feladatmegoldást és egyúttal a kezdeményezések által maguk is sajátosan
fejlődnek.
Fontos feladatunk a matematikai tevékenységek során:
- az érzékelés és észlelés fejlesztése
- a megfigyelés fejlesztése
- a figyelem fejlesztése (szándékos figyelem kialakítása)
- az emlékezet fejlesztése (szándékos felidézés kialakítása)
- a képzelet fejlesztése
- a gondolkodás fejlesztése (a szemléletes cselekvő gondolkodástól a szemléletes
képszerű gondolkodáson keresztül az elvont fogalmi gondolkodás előkészítéséig, a
nyelvi gondolkodás szintjéig kell eljuttatni a gyerekeket.)
- Fejleszteni kell a gyermekek beszédkészségét is, matematikai kifejezőkészségük
növelésével.
A matematikai tapasztalatszerzés anyaga:
A számfogalom megalapozása:
- halmazok létrehozása, válogatás, osztályozás
- a halmazok számosságának meghatározása (tízes számkörön belül, az egyéni
fejlettségnek megfelelően)
- a halmazok összehasonlítása, a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának kialakítása,
relációs jel megismertetése
- a mennyiségek számnévvel való egyeztetése, a természetes számsorozat tudatosítása
- növekvő, illetve csökkenő számsorozat kialakítása
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- különböző számoságú halmazok egyenlővé, majd egyenlőtlenné tétele (azonosság és
különbözőség létrehozásának gyakorlása)
- a sorszámok megismertetése
Kiterjedések
- Különböző magasságú tárgyak rendezése (alacsonyabb, magasabb, ugyanolyan
magas)
- Eltérő magasságok egyenlővé tétele
- Fokozatosan növekvő, illetve csökkenő magasságok létrehozása (ugyan ez egy adott
egység többszörösével, melyből a számlépcsőt keletkeztethetjük)
- Nyitott és zárt, egyenes és görbe vonalak
- Különböző hosszúságú vonalak keletkeztetése, hosszabb, rövidebb fogalmának
megalapozása
- Különböző hosszúságok sorba rendezése, eltérő hosszúságok egyenlővé tétele
- Különböző szélességű felületek létrehozása, rendezésük szélességük szerint
- Testek súlyának érzékelése
Testek és síkmértani formák
- A téglatest, a gömb, a kocka tulajdonságainak megismertetése, az adott test
összehasonlítása különböző tárgyakkal
-Egy adott test lapjainak elemzése során a síkidomok keletkeztetése (kör, téglalap,
négyzet)
-A testek és síkidomok osztályozása tulajdonságaik alapján
- Perioditás, sorozatok
-Szimmetrikus sorok, alakzatok létrehozása, szimmetriatengely megkeresése adott
formán
-Tájékozódás a térben: tárgyak közötti térbeli relációk, önmagukhoz viszonyított
térbeli relációk
- Téri viszonyok, oldaliság (alá, fölé, elé, mögé, mellé, jobbra - balra, alatt, fölött,
előtt, mögött, mellett, között kifejezések értése, értelmes használata)
-Tevékenységek tükörrel: mozgások a tükör előtt, saját maguk és társaik azonosítása a
tükörben, testséma kialakítása
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:
 Képesek legyenek két mennyiséget, vagy méretet egymással egyenlővé tenni, vagy
adott mennyiségnél, méretnél többet, nagyobbat, vagy kevesebbet, kisebbet létrehozni.
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 Képesek legyenek különböző méretek összehasonlítására, létrehozására, ezek
nagyságbeli felsorakoztatására, a fokozatosságot határozatlan és határozott számokkal,
melléknévfokozással kifejezni.
 Tudjanak tárgyakat osztályozni tulajdonságaik alapján.
 Tudjanak

tárgyakat,

dolgokat,

jelenségeket

megszámlálni,

tízes

számkörben

mennyiségeket létrehozni. Tudják szóban kifejezni tevékenységüket.
 Tudjanak tízes számkörben halmazokat részhalmazokra osztani, azok mennyiségét
határozatlan, vagy határozott számmal kifejezni.
 Ismerjék, és helyesen alkalmazzák a tő – és sorszámneveket (10 - es számkörben)
 A környezetükben található tárgyak közül ismerjék fel azokat, amelyek kocka, gömb,
téglalap alakúak, keressenek tárgyakon négyzet, kör és téglalap alakú síkidomokat.
 Értsék, és helyesen használják a térbeli tájékozódás kifejezéseit saját személyük és
környezetük relációjában (térben, síkban).

A környezet megismerése
Célja:
 A közvetlen és a tágabb természeti-társadalmi környezetről olyan tapasztalatok,
ismeretek átadása, amelyek az életkornak megfelelő biztonságos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek.
 Pozitív érzelmi viszony kialakulása a természethez, az emberi alkotásokhoz.
 Szülőföld, helyi- és néphagyományok, értékek megismertetése, megszerettetése
 A természet, az emberi alkotások védelmére, értékek megőrzésére nevelés

Feladatunk:
 Megismertetni a természeti és társadalmi környezet érdekes és lényeges összefüggéseit,
a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét és védelmét.
 Biztosítani elegendő alkalmat, időt, megfelelő helyet, eszközöket a spontán és tervezett
tapasztalat- és ismeretszerzésre.
 A környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítása.
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 Tapasztalatok, ismeretek gyarapításával, feldolgozásával felkelteni és elmélyíteni a
gyermekek környező valóság iránti kíváncsiságát, érdeklődését, megismerési vágyát.
 Elősegíteni a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeik fejlődését a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában
 A fenntartható fejlődés érdekében nagy hangsúlyt helyezni a környezettudatos
magatartásformálás alapozására, alakítására.
 Az óvónő a gyermek tapasztalatainak, ismereteinek gyarapítása közben:
- fejlessze érzékelésüket, észlelésüket, képzeletüket, megfigyelőképességüket,
emlékezetüket, képzeletüket.
- formálja beszédüket, beszédmegértő és nyelvi kifejezőképességüket,
gondolkodásukat.
- alakítsa ki a kulturált magatartás helyes szokásait, legelemibb normáit.
- fejlessze esztétikai fogékonyságukat, igényeljék a természeti és emberi környezetben
a szépet, az esztétikus környezetet, a környezetvédelem, a környezethigiénia
szerepét.
- legyenek képesek összefüggések felfogására, elemi általánosításokra,
következtetésekre.
- gondolkodásuk legyen élénk, rugalmas.
- magatartásukat az aktivitás, az önállóság, az önfegyelem, a biztonságérzet
jellemezze.

A fejlesztés tartalma:
Arra törekszünk, hogy a gyermekek közvetlen, természetes környezetben szerezzenek minél
több ismeretet, tapasztalatot. Az óvodás korosztályra jellemző sokoldalú érzékelést
hangsúlyozzuk az ismeretek megszerzésének forrásaként.
A témakörök több ponton kapcsolódnak, ill. összefüggnek egymással (pl,:évszakok - növények,
állatok), élesen nem határolhatók el egymástól.
A környezet megismerésére nevelés területeinek megismertetésére a kötetlen kezdeményezési
forma felel meg a legjobban. A kezdeményezések alkalmával nemcsak az ismeretek átadására
törekszünk, hanem mód nyílik az elsajátított ismeretek, tapasztalatok rendezésére
mikrocsoportos és egyéni formában, így jelzést kaphat az óvónő a gyermekek biztos tudásáról,
ill. annak esetleges hiányosságáról.
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Évszakok:
- Jellemző jegyek, időjárási jelenségek, megnevezés, felismerés, összehasonlítás
- Időjárás hatása az emberre /időjárás- öltözködés összefüggése, munka, játék, sport,
betegségmegelőzés, stb./
- Időjárás hatása a növényekre /gyümölcsök, zöldségfélék, fák, virágok, fű, termések,
munkák, stb/
- Időjárás hatása az állatokra /költöző madarak, megváltozott életmód, téli álom, etetés,
stb./
- Természetvédelem /helyes és helytelen viselkedés/
- Évszakokkal kapcsolatos ismeretek komplex, egyéni gyakoroltatása
Közlekedés:
- Gyalogos közlekedés szabályai
- Járművek /tulajdonságaik, összehasonlításuk/
- Járművek haszna /megkülönböztetett jelzésű járművek, utas- és teherszállító járművek/
- Helyes és helytelen viselkedés, szabályos és szabálytalan közlekedés
- Közlekedési ismeretek komplex, egyéni gyakoroltatása
Állatok:
- Háziállatok, ház körül élő állatok:
o Madarak - baromfi /megnevezése, jellemző jegyek, táplálkozás, gondozás,
lakhely, hasznuk, kicsinyek neve, stb./
o emlősök /megnevezés, jellemző jegyek, táplálkozás, gondozás, lakhely, hasznuk,
kicsinyek neve, stb./
-

Vadállatok / megnevezés, hazánkban élő vadállatok, nem hazánkban élő vadállatok,
táplálkozás, gondozás, élőhely, hasznuk, kicsinyek neve, stb./

Család:
- Kialakulása, létrejötte /házasság, gyerekszületés, családtagok, nevek/
- Családtagok viszonya, szerepe, munkája a családban és a családon kívül /foglalkozások/
- Otthonunk /lakcím, időtöltés otthon, saját szoba/
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Évszakok, hónapok, napok, napszakok:
- Megnevezés
- Mely hónap mely évszakban van?
- Születési dátum
- Hétköznap, hétvége napjai
- Mely napszakban mit teszel?
Testünk:
- Testrészek /megnevezés, jobb-bal fogalma, érzékszervek, testápolás, fogápolás/
- Egészséges életmód /táplálkozás, testmozgás, betegség megelőzés, orvos munkája/
Színek:
- Alapszínek, környezetünk színei, sötét-világos árnyalatok
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére:


Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről.

 Tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását.
 Ismeri a testrészeket, az érzékszerveket, igényesek testük tisztaságára.
 Tudja, hogy az ősz, tél, tavasz, nyár évszakok.
 Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
 Ismeri szűkebb lakóhelyét.
 Ismeri a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét.
 Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait
 Felismeri és megnevezi környezete színeit, azok sötét és világos változatait.
 Felismeri a napszakokat.
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait.
 Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.

Környezet és természetvédelem óvodánkban
Célja:
 A környezet – és természetvédelmi szemlélet megalapozása
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 A gyermekek környezetvédelemhez kapcsolódó ismeretei a nevelés során bővüljenek.
 Környezettudatos magatartás megalapozás

Feladatunk:
 Fedeztessük fel a közvetlen környezetet, érezzék a szépet, féltsék, óvják a természetet.
 Olyan szokásokat, magatartásformákat alakítsunk ki, amelyek a környezettel való
harmonikus együttélést biztosítják későbbi életükben.
 Alakítsuk ki a környezeti problémák felismerésének, megoldásának igényét.
 Történetekkel, helyzet megbeszélésekkel, kereső, tapasztaló magatartásmóddal a
problémaérzékenység és a problémamegoldó képesség gazdagítása.
 Érzelmi és értelmi erők fejlesztése mellett a társakkal való kapcsolat építése, a nyelvi
kifejezőképesség fejlesztése.
 Törekedjünk arra, hogy az ismeretek valódiak, realisztikusak legyenek, és a célzott
korosztálynak

megfelelőek.

Az

ismeretek

tartalmazzanak

alapvető

tényeket,

összefüggéseket, problémákat, és az ezzel kapcsolatos megoldásokat.
Mit tehetnek az óvodás korú gyerekek a környezetükért?
A természetvédelem, környezetvédelmi nevelés szervesen beépül az óvodai nevelés egészébe.
A feldolgozás során fontos rendezőelvek az évszakok, a helyi sajátosságok, a spontán
lehetőségek kihasználása.
Közvetlen környezet védelem, állatvédelem, föld, levegő, víz védelme
 Közvetlen környezetüket, tartsák tisztán, rendben.
 Ne dobálják el a szemetet.
 Segítsenek a hulladékgyűjtésben, ismerkedjenek a szelektív gyűjtési móddal, az
újrahasznosítással.
 Vegyenek részt az óvoda udvarának szépítésében (levelek, ágak összeszedése).
 Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a talaj, a víz, a levegő szennyeződése és az élőlények
összefüggésében
 Ne bántsák, ne tapossák el a bogarakat, rovarokat.
 A madarak védelmére télen.
 Óvják a fákat és a többi növényt. Tudják, hogy csak a lehullott ágat, gallyat, termést,
levelet gyűjthetik.
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Táj- és településvédelem
 A természet épített értékeit közvetlen környezetükben ismerjék meg, tudatosodjon, hogy
ezeket óvni, védeni kell (hidak, szobrok, épületek)
 Lehetőség szerint ismerjék meg séták, kirándulások alkalmával (család szerepe) a
településünk természetvédelem alá tartozó értékeit (pl.: liget, vadkörtefa, stb.)
 Hagyományőrzés: a „zöld ünnepek”, falusi, népi hagyományokkal való ismerkedés,
azok ápolása, stb.

6. Mozgás
Célja:
 pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, formálása, fejlesztése,
 mozgáskoordináció intenzív fejlődése, finommotoros mozgáskészségek elsajátítása,
 biztosítani a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását,
 az erő és az állóképesség fejlődése
 helyes testtartás, harmonikus mozgás kialakítása, egészséges fejlődés biztosítása
 gyermek személyiségének fejlesztése: pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás

Feladatunk:
 A mozgáshoz szükséges megfelelő feltételek biztosítása /jó levegő, tiszta környezet,
megfelelő hely, elegendő idő, stb./.
 Egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok biztosítása.
 A különböző mozgások elsajátításánál építsünk a gyerekek egyéni szükségleteire,
képességeire, mozgástapasztalatukra, játékos kedvükre.
 Törekedni kell a gyermeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok
széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
 A feladatok teljesítését a mindennapi élet keretein belül a heti egy testneveléssel
(irányított, tervezett mozgás), naponta irányított (csoportszobában, rossz idő esetén),
vagy spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgástevékenységgel, a szabadban
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történő levegőztetéssel biztosítjuk. Kihasználjuk az óvodaudvar, a liget és az évszakok
nyújtotta lehetőségeket.
A tervezett mozgástevékenység tartalmi ajánlása:
Nagymozgások fejlesztése:
a.) Járás
o természetes

járás

egyenesen,

és

különböző

irányokba

óvónő

vezetésével

hullámvonalban, csigavonalban, nyolcasban, átlósan, oldalt, hátra
o hosszabb és rövidebb lépésekkel váltakozva
o speciális járások: talp külső élén, guggolásban, lábujjon, térdemeléssel, feladatokkal,
zenére is;
b) Futás
o természetes módon kötetlenül, szétszórtan, különböző irányokba, irányváltoztatással,
akadályok kerülésével, járásnál megismert alakzatokban,
o rövidtávon

versenyezve,

többféle

testhelyzetből

indulva,

versenyezzenek

harántterpeszállásból indulva
o versenyezzenek hosszabb távon, rajtszavakra indulással, állórajtból;
c) Ugrások
o szökdeljenek páros lábon, egy lábon, helyben, haladással, és célba (ugróiskola), ugrások
egyre szűkülő célmezőkbe
o lépjenek és fussanak át eleinte alacsonyabb, és rövidebb, később magasabb, és hosszabb
akadályt
o gyakorolják a helyből magasugrást és távolugrást is,
d) Csúszás, kúszás, mászás:
o talajon előre, oldalt, körbe, kézi szerrel is, szerek alatt, padon
o irányváltoztatással, hátrafelé, társhoz alkalmazkodva
o különböző formában (pók, rák, sánta-róka, fóka), akadályokon át, talicskázzanak;
e) Gurulások
o a test hossztengelye körül;
o gurulóátfordulás előre előkészítő gyakorlata, gurulóátfordulás előre
o gurulóátfordulás hátra előkészítő gyakorlata
Egyensúlygyakorlatok
a) Állás:
65

o zárt lábbal, testfordulatok;
o egy lábon, lábujjon, sarkon;
o mérlegállás;
b) Járások:
o egyensúlyozó járás
o padon, kézi szerekkel, padon feladattal is
o törpejárás guggolásban, óriásjárás lábujjon;
o egyensúlyozó járás padmerevítő gerendán, talajon lábujjérintéssel, lefeszített lábfejjel;
c) Támasz ugrás:
o zsugorkanyarulati átugrás előkészítése (fel-és lelépéssel);
o zsugorkanyarulati átugrás páros lábbal a padra, talajra;
o majd zárt térddel átugrás a pad fölött;
d) Kézállás támaszgyakorlata.
o egyik, majd másik lábbal hátrarúgás (csikórugdalózások)
o láblendítés hátra, falra, kartámasz a talajon
o állásból kéztámasz, láblendítés függőleges helyzetig egy lábbal;
Finommotorika fejlesztése
a) Kézfej, ujjak:
o különböző kézi szerek fogása, tartása, marokba gyűrése;
o kézi szerek fogása két ujjal; léglabda pörgetése egy kézzel talajon
o kislabda tartás öt ujj szorításával, karika tartása különböző helyzetekben; vízszintes
helyzetű karika forgatása két oldalról fogva;
b) Lábfej, lábujjak:
o sarkon, lábujjon járás, labda görgetése talppal
o talp élen járás "markolással" - lábujjak szétfeszítése, zárása;
o papírtépés, szalaggyűjtés lábujjal; lábbal ceruzamarkolás, rajzolás,
Szem-kéz, szem-láb koordinációs gyakorlatok
a) Labdagyakorlatok:
o gurítás különböző helyzetekből, társhoz terpeszülésben
o labda leejtése, elkapása, lepattintása, feldobása, elkapása ülő, térdeplő, álló helyzetből,
járás és futás közben
o földre, falra pattintás, elkapás
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o földre pattintás, társhoz irányítva; dobás társnak, elkapás;
o labdavezetés folyamatosan kézzel, lábbal, akadálykerüléssel is; labdagörgetés lábbal,
hullámvonalban, sávban, akadályok között
o gurítások léglabdával, szivacs- és maroklabdával egyre szűkülő sávokban, egyre kisebb
célba
o labda rúgása társnak, szűkülő célba is; labda rúgása padok között, célba;
b) Dobások:
o tárgyak fogása, elengedése jelre;
o dobások sávba, körbe, függőleges, és vízszintes célokba babzsákkal, szivacslabdával,
léglabdával, stb. 3-5 m távolságból egy kézzel; kétkezes alsó és felső dobások
léglabdával;
o célba dobás szűkülő sávba; kislabda hajítás 2m magas zsinór fölött; kétkezes alsó és
felső dobások vízszintes és függőleges célba, karikába
Testséma fejlesztés
a). A testrészek ismerete:
o Önmaga beazonosítása;
o Tevékenységek a testrészek megismerését célozva, a gyakorlatokat csukott szemmel is
végezve;
o Különböző testhelyzetekben a testrészek megérintése, mozgatása;
o Valamilyen tárgyat a testrésszel érintve (test viszonya a tárgyhoz)
b) Személyi zónák alakítása:
o "Oldaliság" kialakítása;
o A test elülső és hátulsó zónájának kialakítása;
o Függőleges zóna;
o Tárgyhoz viszonyított testhelyzet;
c) A testrészek funkciója
o A különböző testrészekkel végezhető mozdulatokat nagy részben a gimnasztika anyaga
tartalmazza.

Percepciófejlesztés
a) Alaklátás, formaállandóság (lásd járás- futásgyakorlatoknál);
b) Térpercepció fejlesztés
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o Saját test elhelyezése a térben;
o Irányok megtalálása a térben;
o A test mozgatása megadott irányokba;
o Keresztcsatorna fejlesztés
o Verbális fejlesztés (testrészek, térirányok, szakszavak)
Játékok
o Szerepes játékok
o Szabályjátékok (egyéni-, csoport-, sor- és váltóversenyek)
Mindig célszerű mozgásos játékkal /pl.: egyszerű futó-, fogójátékkal/ kezdeni a mozgás, a
testnevelés megszerettetését, illetve a bemelegítést. A kicsik ilyenkor még csak ismerkednek
ezekkel a mozgásformákkal, így nem baj, ha a félénkebbek eleinte csak szemlélődők, és csak
később kapcsolódnak be ezekbe a mozgásos játékokba. A kiscsoportosokat 5-10 perc mozgás
után, ha fáradnak, engedjük pihenni, s ha kedvük és energiájuk van, újra beállhatnak a
nagyobbak közé. A nagycsoportosoknak, a fokozatosság elvét betartva, 35 perc legyen egy-egy
tevékenység időtartama. A kicsik és a gyengébb képességű gyermekek feltétlenül igénylik a
bemutatást, hiszen csak cselekvés közben értik meg a szavak és a mozgás kapcsolatát, így soha
se mulasszuk el a bemutatást, vagy a bemutattatást, főleg az új, még ismeretlen gyakorlatoknál.
Már az első alkalommal rátérhetünk bizonyos szervezési gyakorlatokra / pl.: köralakítás,
szétszórt alakzat, fordulás, elindulás, megállás /.
A hibákat a helyesen végzett gyakorlatok kiemelésével javítsuk.
A változatosság, az újszerűség minden korcsoportnál fontos: a kisebbeknél ez elsősorban a
szerek és eszközök tekintetében, a nagyobbaknál a feladat megoldásának módjaiban
nyilvánuljon meg. A szervezési formát mindig a gyakorlatok függvényében válasszuk meg.
A bátortalanabb, vagy ügyetlenebb gyerekeknek mindig segítsünk és vigyázzunk, hogy ezek a
gyerekek társaik előtt ne kerülhessenek kedvezőtlen helyzetbe.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
 Első alakváltozás megtörténik, testarányai megváltoznak
 Teste arányosan fejlett, teherbíró
 Mozgása összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő ritmusúvá válik.
 Harmonikus finommozgásra képes.
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 Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani képes.
 Fejlődik tér és időtájékozódó képessége.
 Megszereti és igényli a mozgást.

7. Munka jellegű tevékenységek
Célja:
 Személyiségfejlesztés
 Az erkölcsi tulajdonságok alakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus
példaadásával és helyzetteremtésével.
 Olyan készségek és tulajdonságok (pl.: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság)
kialakítása, amelyekkel a gyermekek képesek saját szükségleteiket kielégíteni,
közösségért tevékenykedni.

Feladatunk:
 A különböző munka jellegű tevékenységek megismertetése a gyermekekkel és az ehhez
szükséges feltételek megteremtése
 A gyermeki személyiség fejlesztése: kötelességtudat, felelősségérzet, közösségi
kapcsolatok alakítása.
 Tudatos pedagógiai szervezés
 Gyermekkel való együttműködés
 Folyamatos, konkrét, reális /a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő/ értékelés
 Saját és mások elismerésére nevelés
A munka jellegű tevékenység a gyermekek mindennapi tevékenységének szerves része. A
munkára nevelés áthatja az óvodai élet egészét. A munka jellegű tevékenység a játékkal és a
cselekvő tapasztalással sok azonosságot mutat, gyakran nem választhatók el egymástól.
A gyermekek munkáján saját személyével kapcsolatos és a közösség érdekében végzett
tevékenységet értjük. A munkajellegű szervezéskor az óvodapedagógusnak figyelembe kell
vennie az egyéni képességeket és fontos, hogy saját magához mérten fejlessze a gyermeket.
Óvodánkban a következő munka jellegű tevékenységeket alkalmazzuk:
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- Önkiszolgáló munka
- A mindennapi élettel kapcsolatos munka
- Környezetgondozás
- Alkalmi megbízatások (pl.: segítés felnőtteknek, gyerekeknek)
A gyermekek a munka jellegű tevékenységeket örömmel végzik. Kezdetben a segítségünkkel,
később önállóan öltözködnek, étkeznek, tisztálkodnak.
A csoport mindennapi életével kapcsolatos munkákban /pl.: csoportszoba rendben tartása,
játékok, eszközök elrakása, élősarok rendezése, stb./ minden gyermek életkorához, egyéni
képességeihez mérten részt vesz.
A környezetgondozás nagyrészt évszakokhoz kapcsolódó tevékenység. Pl.: falevélseprés,
madáretetés, élősarok rendezése, szobanövények ápolása és egyéb környezetünkkel kapcsolatos
munkák.
Az alkalomszerű tevékenység a gyermek egyéni megbízatásait jelenti.
A közösségért végzett tevékenység alakítja a gyermekek közösségi és társas kapcsolatait, a
kötelességteljesítés gyakorlását, felelősségérzetüket, feladattudatukat.
A munka jellegű tevékenységek szervezésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét /eltérő
életkor, szociokulturális háttér/. Minden gyermek végez feladatokat, de senkit nem terhelünk
túl.
A tevékenységek során a gyermekek megtanulják a szükséges eszközök, tárgyak
rendeltetésszerű, balesetmentes használatát. Tapasztalatot szereznek szűkebb és tágabb
környezetükről. Különféle képességeik fejlődnek közvetett módon /pl.: mozgásos, vizuális,
tapintásos érzékelésük; értelmi képességeik/.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére:
 Egyéni szükségleteiket önállóan elégítik ki
 Szívesen dolgoznak együtt a közösségért
 Szívesen közreműködnek szűkebb- tágabb környezetük gondozásában
 A munkákhoz szükséges eszközök, tárgyak használatát ismerik
 Szívesen segítenek társaiknak
 Egyéni megbízatásaikat szívesen és jól végzik

8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
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Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan
szervezett tevékenység. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja.
Mivel a fejlődés nem egyenletes, fontos, hogy minden gyerek önmaga lehetőségeihez képest
fejlődjék. A gyerekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően, differenciált feladatadással
késztetjük sokoldalú tevékenységre.
Célja:
 Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése.
 Az idegrendszeri alapon fejlődő önkéntelen figyelemből alakuljon ki a szándékos
figyelem.
 A spontán emlékezet szándékos felidézéssé váljon

Feladatunk:
 Biztosítani a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő és ismeretközvetítő hatásának
érvényesülését.
 A tanulást támogató környezet megteremtése során a gyermek előzetes élményeire,
tapasztalataira, ismereteire támaszkodjunk.
 A tanulásirányítás a gyerekek folyamatos megfigyelésére épüljön.
 Differenciált, pozitív értékelés
 A tanulás tartalma (tapasztalatok és ismeretek) elsősorban a gyerekek közvetlen
környezetéből származzanak.
 A gyermekek cselekvő aktivitásának felkeltése
 A közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének
biztosítása,
 Kreativitás erősítése
Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad. A játékos
feladatmegoldások fokozzák a gyerek érdeklődését, kitartását, fejlesztik gondolkodását.
Az óvodáskorú gyermeknél az érzékszervek fejlődése funkcionális, használat közben történik.
A gyermek képzeletét erős emóciói táplálják. A gyermeki képzelet legtipikusabb
megnyilvánulási formái a játék és a mese. A gyermek a mese szereplőivel azonosítja magát.
Feladatunk, hogy megfelelő élményeket nyújtsunk mind a játék mind a mesehallgatás terén,
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változatos eszközökkel, módszerekkel. Az ismeretszerzés minden területe legyen fejlesztő
hatású. A gondolkodás – a megismerés más formáival együtt - részt vesz a gyermek, világról
való tájékozottságának a kialakításában.
A kreativitás fejlesztése összetett, sokszínű nevelési terület. A megfigyelés, ábrázolás, alkotás
által formálódnak a gyerekek képzetei, gazdagodik élmény és fantáziaviláguk, tartalmasabbá
válnak fogalmaik. Az építő alkotó tevékenység segíti a gyerekek téri, formai és színképzeteinek
kialakulását, gazdagodását.
Az óvónő feladata, hogy a kreativitás fejlesztéséhez, a gyermekek kifejezőképességének
fejlődéséhez megteremtsen minden feltételt.
Ennek érdekében a gyermek tevékenységvágyát felkeltjük, élmény, fantázia és megfigyelés
sokféle megjelenítésének lehetőségeit biztosítjuk. A gyermekeket az alakítás öröméhez
juttatjuk, a tárgyi, hangulati feltételeket megteremtjük a gyerek aktivitására építve.
Tanulás lehetséges formái az óvodában:
 Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása
 Spontán játékos tapasztalatszerzés
 Cselekvéses tanulás
 Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő tanulás
 Óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
 Gyakorlati problémamegoldás
A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet,
pozitív megerősítést kapnak. Ezért arra törekszünk, hogy mindegyik gyermek, minden nap
kapjon valamilyen pozitív megerősítést. A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási
folyamatban, mert a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, motiváltságát visszaszorítja,
lefékezi. A tanulási szokásokat oly módon alakítjuk, hogy egy gesztus, tekintet, egy
átrendeződés, egy kérdés segítsen a nemkívánatos magatartás megszüntetésében.

VIII. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
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Alapelvek:
 A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás, és különleges
védelem illeti meg.
 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
 Emberi jogok, és a gyermeket megillető jogok maximális tiszteletben tartása.
Célok:
 Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek időben tudják megkezdeni az
általános iskolát. (Ezáltal talán a tankötelezettséget is teljesíteni fogja, kora miatt nem
marad ki az iskolából!)
 A halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 3 éves korban kezdjék
el a rendszeres óvodába járást.
 A sérült gyermekek önmagukhoz képest eljussanak a fejlődőképességük optimális
fokához, és időben a sérülésüknek megfelelő fejlesztő intézménybe kerüljenek.
 Legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a „másság” elfogadása.
 A nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek személyiségének kibontakoztatása mellett
fontos, hogy szocializációjuk megalapozódjék az óvodában.
Különös figyelmet kell szentelni arra, hogy veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek személyisége korukhoz mérten kiteljesedjék és önmagukhoz
mérten a lehető legjobban fejlődjenek. Érezzék jól magukat az óvodában társaik és a felnőtt
dolgozók között, a szocializációs zavarokat (bizonytalanság, szorongás, hangulatzavarok,
támaszkeresés fokozódása, társas kapcsolatok hiánya stb.) kiküszöböljük.
Ők is, mint minden óvodába járó gyermek, esélyt kapjanak a tehetségük kibontakoztatására, az
átlagon felüli képességeik fejlesztésére, kreativitásuk megmutatására, gyakorlására.
A célok elérése érdekében az óvodának prevenciós, feltáró és problémákat megszüntető
feladatai vannak. E feladatok átfogják az óvodai nevelésünk egészét. Minden pedagógus és
óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel
való segítése.
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Feladatainkat tematikus bontásban a következőképp határozzuk meg:
A megelőzés (prevenció) feladatai:
 Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése, a prevenció minden
gyermekre történő kiterjesztése.
 Elősegíteni a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek óvodába kerülését, járását.
 A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást.
 Az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba a lehető
leg-zökkenőmentesebbé tenni.
 Biztosítani a gyermekeket és szülőket megillető jogok megismerését, érvényesülését az
óvodán belül, szükség esetén védő-óvóintézkedésekre javaslatot tenni.
 A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni.
 A szülőkkel való rendszeres együttműködő kapcsolatot kialakítani, a szülői szerep
eredményesebb betöltését elősegíteni.
 A problémás gyermekeknek a szűrővizsgálatot megszervezni, az integrált nevelést
elősegíteni a gyermekek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő ellátási
formában
 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz,
kedvezményekhez való hozzájutást javaslattal elősegíteni.
 Jó kapcsolatot kiépíteni és működtetni a helyi gyermekvédelmi szervekkel, a
jelzőrendszer tagjaival.
A feltárás feladatai:
 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteit felismerni, problémákat feljegyezni,
szükség esetén jelezni a megfelelő szakember felé.
 A tünetek okainak megkeresése.
 Fontos megvizsgálni, hogy a „tüneteket” mi okozza, hiszen nem minden esetben otthoni
környezet az ok. Vizsgálódjunk „saját” berkeinkben belül is, megfelel-e az intézmény
személyi, tárgyi környezete a gyermeknek, vagy relatív ártalmak érik (pl. zsúfoltság az
óvodában, kudarcélmények, stb.).
A megszüntetés feladatai:
 Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a gyermek családban történő felnevelését
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 Egyéni tehetséggondozás,
 Induló hátrányok csökkentése
 Egészségvédő programok szervezése,
 A szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez,
 A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása
 Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően stb.,
 Együttműködés

konkrét

esetekben

a

segítőkkel,

társszervekkel,

jelzőrendszer

működtetése
Mivel minden óvodapedagógus végez gyermekvédelmi munkát, ezért a szakmai ismeretek
(szociális, egészségügyi, jogi, gyermekvédelmi ismeretek) megszerzését elő kell segíteni. A
gyermekvédelmi munkát egy óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős fogja össze. A
jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető dolga.
A tevékenységi formáink céljaink eléréséhez:
 Szülőkkel való kapcsolattartás terén: családlátogatások, egyéni beszélgetések
 Lehetőség szerint személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak.
 Igény szerint mentálhigiénés foglalkozások tartása, tanácsadás szervezés szülők részére.
 Problémával küszködő gyermekek fejlesztésének megszervezése lehetőségek szerint
helyben
 Óvodai szociális szolgáltatások: nappali ellátás, ingyenes étkeztetés.
 Segítségnyújtás megszervezése az új és pályakezdő kollégák részére a gyermekvédelmi
munkához.
 Kapcsolat tartása a Gyermekjóléti Szolgálattal, esetmegbeszéléseken való részvétel.

IX. A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó
feladatok
Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés:
A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol a szülők a
nemzetiségi nevelésben való részvételt gyermekük számára nyilatkozatukban igénylik.
A nemzetiségi nevelésünk formája: magyar nyelvű cigány kulturális nevelést folytató óvoda.
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Az óvodai nevelés keretében pedagógiai programunk jelen fejezete tartalmazza a roma kultúra,
művészetek és hagyományok értékei közül azokat, amelyek az óvodás gyerekek életkori
sajátosságaiknak és egyéni fejlettségeiknek megfelelnek.
Cigány nemzetiségi óvodai nevelés célja:
 A roma életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások ápolása és
fejlesztése.
 A nemzetiségi identitástudat kialakulásának és fejlesztésének segítése.
 A gyermekek egészséges életvitelének, biztonságos, harmonikus fejlődésének
biztosítása, az egyéni és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 A másság tiszteletben tartása, elfogadása, melynek eredményeképpen kölcsönös
együttműködés alakul ki a játékon és a különböző érzelemgazdag, életkornak megfelelő
hagyományokat ápoló tevékenységeken keresztül.
 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek
felkarolása, segítése, részképesség zavaraik kialakulásának megelőzése, fejlesztése.

Feladatunk:
 A nemzetiség kultúrájának és szokásainak megismertetése.
 A pozitív érzelmi viszony kialakítása a nemzetiségi kultúra iránt, melynek hatására
erősödik az identitásuk.
 Fontos feladat, hogy a magyar, roma gyermekek ismerjék meg és tartsák tiszteletben
egymás hagyományait, szokásait.
 A roma gyermekeket nevelő óvodák alapvető feladata a körültekintő testápolási
higiénia, az étkezési kultúra megalapozása, az öltözködési szokások kialakítása. Az
egészség megőrzéshez szükséges a szokások megalapozása, a harmonikus, szép mozgás
elsajátíttatása.
 Másság elfogadtatása.
 Az anyanyelvi nevelés területén a nyelvi képesség, a kommunikáció fejlesztése.
A nemzetiségi nevelés tevékenységi formái:
A nemzetiségi óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban
valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. Óvodánk pedagógiai programjában kitűzött
célok, a megvalósításához kapcsolódó feladatok minden óvodánkba járó gyermek harmonikus
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fejlődését, személyiségének kibontakoztatását kívánja elérni, oly módon, hogy figyelembe
vesszük a cigány nemzetiség sajátosságait.
Tudatosan kell építeni a cigány kultúra és többségi kultúra közötti különbségre és hasonlóságra.
A nemzetiségi nevelés tevékenységi formáiból az alábbi négy terület kerül bemutatásra, mivel
ezeken a területeken mutatkozhatnak specialitások.
Verselés, mesélés
Feladatunk:
 Cigány mesék, versek gyűjtése, bemutatása
 A felhasználandó irodalmi anyagok – nemzetiségi nevelésének megfelelő – igényes
összeállítása.
Ének, zene énekes játék, gyermektánc
Feladatunk:
 A felhasználandó zenei anyagok igényes összeállítása (cigány dalok, zenék gyűjtése,
bemutatása).
 A nemzetiségi anyanyelv, tánckultúra megalapozását szolgáló zenei élmények tervezése
(zenehallgatási anyag).
 Lehetőséget kell adni arra, hogy a településen élő cigányzenészek bemutathassák zenei
tudásukat, hangszerismeretüket.
 Cigány tánckultúra megismertetése.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Feladatunk:
 A nemzetiségi kultúrában jelentkező alkotói technikák beépítése.
 Helyet és lehetőséget kell biztosítani a nemzetiséghez tartozó szülőknek, ismerősöknek
produktumaik

bemutatására,

(alapműveletek

megismerése,

gyakorlása,

pl.

gyékényszövés, vesszőfonás, stb.)
 Teret engedni a sajátos roma szín és formavilág kifejezésének
A külső világ tevékeny megismerése
Feladatunk:
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 A gyermekek pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ
értékei iránt.
 A nemzetiségi szokások, népviseleti hagyományok, tárgyi jellemzők megismertetése,
tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
 A gyermekek mennyiségi-, alaki-, nagyságbeli-, tér-és síkbeli szemléletének alakítása.
A fenti feladatok szakszerű teljesítéséhez szükséges, hogy segítő és partneri kapcsolat alakuljon
ki az óvoda és a szülők között, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselői, és az
óvoda között.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
 A gyermekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a roma nemzetiség kultúrája iránt.
 Ismerjen a nemzetiség kultúrájából merített meséket, verseket, dalokat.
 Ismerkedjék meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra
értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését.
 A gyermekek rendelkezzenek olyan szókinccsel, amellyel képesek a megszerzett
ismeretek közvetítésére.
 Rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek szükségesek a zökkenőmentes
iskolakezdéshez.

X. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
 Különleges bánásmódot igénylő gyermek:
- sajátos nevelési igényű gyermek,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
- kiemelten tehetséges gyermek,
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
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1. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
Alapelvek:
 Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.
 A gyermek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakértői véleménye.
 A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az
akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.
 A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és
segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a
napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló
cselekvéséhez szükséges.
 A gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának
jellege, súlyosságának mértéke határozza meg.
 A sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezet segíti.
 Terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolják.
 A gyermekek fejlesztéséhez az óvoda biztosítja a szakembereket.
 A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének sajátossága, hogy az egész
napos tevékenység a különleges gondozási igény kielégítését is szolgálja csoportos,
kiscsoportos vagy egyéni formában. A különleges gondozási igényből adódó feladatok
végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével bővüljenek a kompenzációs
lehetőségek.
 A

fejlesztés

rövidtávú

céljait

minden

esetben

a

fejleszthetőséget

tükröző

gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira
kell építeni.
Céljaink, feladataink:
 Az inklúzió (befogadás) beépítése az óvodai élet mindennapjaiba
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 Biztonságos, elfogadó, együttműködő, ösztönző közösség kialakítása, ahol minden
gyermeket becsülnek, ahol ezek a gyermekek megtalálják értékeiket, hiszen ez az
elérhető legjobb teljesítmény alapja.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozása, állapotuknak megfelelő
szakemberek biztosítása.
 Hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a megfelelő ép
funkciók bevonásával.
 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
 Szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtaníttatása.
 Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
 Az egyes területen kimagasló képességeket mutató gyermekek támogatása
 Az esélyegyenlőség biztosítása mellett a szülők segítése a megfelelő iskola
kiválasztásában.
Ha integrált nevelésre vállalkozik egy óvodai nevelőközösség, a családban való nevelkedést
biztosítja a sérült kisgyermek számára. A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a
közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy
egészben együtt történő integrált nevelése. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal,
magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.
Intézményünkben figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének
igényeit, külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon
hátrányainak leküzdéséhez. Az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai
integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.
A gyermeknek felbecsülhetetlen érték az életkori közösség. Modellt kap társai viselkedéséről,
szokásairól, beszédéről, mozgásáról, játékairól. A csoporttársak, nevelők, szülők teljes
közösségének úgy kell elfogadni a sérült kisgyermeket, hogy mindig az értéket keresi benne.
Nem csak a speciális nevelési igényű gyermek szorul speciális megsegítésre, a többi gyermeket
is nevelni kell az elfogadásra, az együttműködésre.
Az óvodai nevelés folytatója a családi nevelésnek, új módon kiegészíti – bizonyos esetekben
korrigálja – azt. Azoknál a sajátos nevelési igényű gyermekeknél pedig, akik korai
gyógypedagógiai fejlesztésben és gondozásban részesültek, arra is épít.
Különleges gonddal kell eljárni azoknak a gyerekeknek az esetében, akinél a sajátos nevelési
igény enyhe gyanúja csak az utolsó óvodás években (az iskolára előkészítés során) merül fel.
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A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező, szakirányú
végzettségű gyógypedagógus, logopédus, terapeuta fejleszti a gyermeket a szakértői bizottság
szakértői javaslata alapján, valamint segíti a diagnózis értelmezését, és egyéni fejlesztési
rehabilitációs naplót vezet. Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a
gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, segít a helyi
feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, kapcsolatot tart a szülővel a
rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai:
Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott gyermek)
Feladat:
 A mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése, a
speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, s ezek
segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése, és ily
módon az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás alkalmazására
nevelés.
 Biztosítani kell a megfelelő mozgás – és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes
környezetet, eszközöket, pl.: lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra
nevelés elvét.
 A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított
mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend
egészét átszövő feladat.
Az óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok
figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén.
Látássérült gyermek
A látássérült gyermek látásteljesítménye az ép látáshoz viszonyítva két szemmel és korrigáltan
(szemüveggel) is 0-33% közötti. Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése
fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10o, azaz teljes szélességében legfeljebb 20o.
Feladat:
 Önkiszolgálás megtanítása.

81

 Tárgyak és helyük megismertetése, a rendszeretet megtanítása.
 Higiéné fontossága, különösen a kéz és a szem tisztán tartása.
 Vegyük figyelembe a fizikai terhelhetőség korlátait!
Hallássérült gyermek
A hallássérült gyermek fejlesztésének eredményességét döntően meghatározza, hogy az
óvodába lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ
a hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon
befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapotáról, szociokulturális
környezetéről és korai ellátástól stb.).
Feladat:
 A korai pedagógiai és audiológiai gondozásra építve a nyelvi kommunikáció
megalapozása, megindítása, fejlesztése.
 Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében
megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be
kell vonni a hallássérült gyermekeket.
 Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi
élet fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat
építése. Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási
készséget. Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók
esetében.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség
esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata,
valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.

Enyhén értelmi fogyatékos gyermek
Az enyhe értelmi sérült kisgyermek fejlesztésében meghatározó az egészséges óvodás
korúakkal történő együttnevelés az óvodában. A spontán tanulást, a társakkal történő
együttműködést, a kommunikáció fejlődését segíti a számtalan élmény és minta, amelyet a
kortárscsoportban megél.
Feladat:
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 Az óvodai nevelés során a gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai
megsegítésről

kell

gondoskodni,

hogy

a

tankötelezettségi

korra

elérje

az

iskolakészültséget, amellyel a tanulmányait elkezdheti.
Beszédfogyatékos gyermek
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplexvizsgálata alapján annak
minősít. A beszédfogyatékos gyermek esetén az anyanyelv elsajátítás folyamata akadályozott, a
gyermek

életkorától

eltérő.

A

beszédfogyatékos

gyermek

problémája

(megkésett

beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos orrhangzósság stb.), a beszédhibához társuló
megismerési nehézségek és viselkedési zavarok miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi
fejlettség alacsony szintjében, a beszédértés és észlelés nehézségében, kifejezőkészség
nehézségében (szegényes szókincs), a beszédszerveződés nehézségében (pl.: összefüggő beszéd
kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének
hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban, a
verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánul meg.

Feladat:
 A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó
intenzív, komplex nevelési környezetben valósulhat meg.
 Az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása.
 A mozgás és észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása.
 Az érzelmi élet fejlesztése.
 Speciális eszközök és módszerek alkalmazása, egyéni és kiscsoportos fejlesztési
formában logopédus és szükség szerint más szakember bevonásával.
 A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell.
 A gyermek megfelelő fejlődésének biztosítása érdekében a szülői együttműködés és
otthoni fejlesztés is szükséges, a szakember instrukciói alapján.
A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás
zavarral) küzdő gyermek
A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképességzavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.
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Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta
feszültségeket, a váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.
Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint
a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az
emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre
való felkészülési folyamatot késleltetheti.
Feladat:
 A gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképességzavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan
megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával.
 A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen.
 Megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés
kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges
készültséget.
 Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési
fázis befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés
további menetét erre alapozva kell meghatározni.
Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét
megállapító, komplex – gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – szakértői véleményben
foglaltak alapján történik.

2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
fejlesztése
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 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 valóbeilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség hátterében részképesség zavar, kóros
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar, pszichikus funkciók kialakulatlansága,
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valamint ezek halmozott előfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes jellemző
jegyeket, funkciógyengeségtől a komplex személyiség és tanulási zavarig terjednek.
Tanulási zavarok főbb formái: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kevert típus.
Beilleszkedési

és

magatartási

nehézség főbb

formái:

hiperaktivitás,

figyelemzavar,

impulzivitás, magatartási zavarok (idegrendszer csökkent terhelhetősége), oppozíciós zavar,
emocionális zavarok, szocializáció zavarai, TIC zavarok, stb.

Alapelvek:
 A gyermek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő
pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították
 A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
 Ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult, ami a nevelési tanácsadás és az óvodai nevelés keretében
valósítható meg.
Célok:
 A gyermeket képessé tenni a közösségbe való beilleszkedésre, szabályok elfogadására.
 Minél zökkenőmentesebb iskolakezdés elérése.
 Másság elfogadtatása.

Feladatok:
 A szakértői bizottság szakértői véleményében leírt fejlesztési javaslatok végrehajtása, és
az ahhoz szükséges szakember biztosítása
 Differenciálás, egyéni bánásmód.
 Sikerek, eredmények elismerése, kiemelése, megszégyenítés mellőzése.
 Önállóságra nevelés.
 Korlátok, egyértelmű, egyszerű szabályok felállítása, következetes betartatása.
 Szokatlan ingerek kizárása.
 Dühkitörések figyelmen kívül hagyása, nem megerősítése.
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3. Kiemelten tehetséges gyermekek
Kiemelten tehetséges gyermek az a gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális
képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat
iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Alapelv:

 A kiemelten tehetséges gyermekeknek joguk van tudásszomjuk megfelelő kielégítésére.
 A nevelés célja az egyén képességeinek kibontakoztatása önmaga és a társadalom
hasznára.
 A kivételes szellemi adottság, kreativitás nem lehet hátrányos helyzet, csak előny, ezért
a személyiségük sajátos adottságait tudatosítani kell a tehetségígéretekben és a
környezetükben élőkben (csoporttársak, család, stb.).
Célok:
 A kiemelkedő képességű gyermekekben tudatosodjon személyiségük sajátos adottsága,
speciális képessége a reális énkép kialakulása mellett.
 Kreativitásuk, személyiségük optimálisan fejlődjön.
 Tehetségígéretek elkallódásának megelőzése.
 Tehetséges gyermek erős oldalának támogatása, gyengébb területek kiegyenlítése.

Feladataink:
 Felismerni a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekeket.
 Segíteni a tehetséges gyermek képességeinek maximális kibontakozását.
 Érzelmileg biztonságos, segítő, bíztató légkör megteremtése, mert a tehetségesnek
tekinthető gyermekek sok esetben érzékenyebbek, érzelmileg sérülékenyebbek és
kiegyensúlyozatlanabbak társaiknál.
 Megfelelő, a tehetséges gyermekek képességeit kibontakoztató, ösztönző tárgyi
feltételek, változatos tevékenységek biztosítása.
 Személyiségének harmonikus fejlesztése minden területen.
 Ismeretek elmélyítése, rendszerezése.
Az óvónő a kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket a mindennapi tervezett
cselekvéses helyzetekbe építi bele. A gyermekek szabadon dönthetnek, részt kívánnak- e venni
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a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a
kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az óvodapedagógus szerepe, hogy
észrevegye, támogassa, és komplex ismeretekhez juttassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a
tudomány világában. Többféle lehetőség kínálkozik vegyes összetételű csoportjaink miatt a
tehetségfejlesztésre, ugyanis a dúsítás mellett megjelenik a gyorsítás is spontán módon, az
életkori sajátosságok miatt, hiszen a kicsik, ha akarnak, részt vehetnek a nagyoknak szánt
tevékenységekben. Ez gyorsabb fejlődést biztosít számukra, ugyanakkor saját koruknak
megfelelő készségeik zavartalanul fejlődhetnek.
A mindennapos tervezett cselekvéses helyzeteken felül maximálisan kihasználja az
óvodapedagógus a spontán adódó, játékba ágyazott helyzeteket is, amik kiválóan alkalmasak az
egyéni fejlesztéshez.
Mindezek mellett a nagyobbak kreativitásukat fejlesztő kézműves tevékenységekben vehetnek
részt, ahol megismerkedhetnek a népi kismesterségekkel (csuhéj-, szalmatárgyak készítése,
szövés, fonás, stb.), valamint a néptánc alapjait is elsajátíthatják.

4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
fejlesztése
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a gyermek, aki esetében a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A§ (1)(2). bekezdése alapján a gyámhatóság megállapítja azt.

Alapelvek:
 Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat minden hátrányos helyzetű gyermek esélyének
növeléséhez.
 A

társas

kapcsolatok

kialakulása,

a

motiváción

alapuló

tevékenységek,

ismeretszerzések, mind-mind elősegítik az egyéni fejlődési utakat, a készségek,
képességek kialakulását.
 Az óvodai közösség, a gyermekek-felnőttek együttélése, egymásra hatása, a szokásszabályrend kialakítása, a rendszeresség, az érdeklődés felkeltése és fenntartása
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nagyban hozzásegíti a gyerekeket az érzelmi stabilitás, az együttérzés és elfogadás, a
tudásvágy alakulásában, formálódásában.
Célok:
 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HH/HHH gyermek beóvodázásra kerüljön.
 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon
óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő
munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő

esélyét az

iskolakezdéshez.
 Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének
érvényesítése.
 A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembe vételével.
 Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal,
Nemzetiségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a
gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg.
 Gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása.

Feladatok:
 Elősegíteni minden HH/HHH gyermek beóvodáztatását, aki nem jelentkezik, azt
felkeresni.
 Szegregációmentesség biztosítása.
 Egyéni, differenciált készség- és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, mérések
alapján, a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésével.
 Hatékony együttműködés kiépítése a szülőkkel, társadalmi és civil szervezetekkel.
Az óvoda biztosítja:
 a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeket,
 az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat
biztosítanak.
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A további feladatainkat és tevékenységeinket a programunk soron következő pontjai
részletezik.

XI. A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai
tevékenységek
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése

A célok elérése érdekében a Pedagógiai Programunk cél, feladat és tevékenységrendszerébe
integráltan beépülve a szociális hátrányok enyhítését segítő feladataink, tevékenységeink:
1. Szervezési Feladatok

Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása
A HHH Gyermekek
beóvodázásáért felelős team
kijelölése
Kapcsolatfelvétel a
védőnővel
Kapcsolatfelvétel a
fenntartó önkormányzat
anyakönyvi nyilvántartó
rendszerével
A védőnő, a Családsegítő
Szolgálat és a helyi Cigány
Önkormányzat bevonása a
„felderítő-meggyőző”
munkába
Az óvodai előjegyzést
követően, azon HHH
gyermekek meglátogatása,
akik nem jelentkeztek
óvodai felvételre

Óvodavezető
Beóvodázásért
felelős team
vezetője

Mindenkori
nevelési év
Április 30.
Mindenkori
nevelési év
május 01-31.
hó

Óvodavezető
Óvodavezető
Beóvodázásért
felelős team
vezetője

Megbízás
Együttműködési
Megállapodás
Anyakönyvi
kimutatás
Együttműködési
Megállapodás

Az óvoda körzetében
a HHH gyermekek
minden nevelési évben
beóvodázása 100%-os

Mindenkori
nevelési év
05.15-06.30.
Feljegyzés

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás
Csoportalakítás az integrált
óvodai nevelésnek
megfelelve

Óvodavezető
Óvodavezető
helyettes

Minden
nevelési év:
06.01-08.31.

Felvételi és
Mulasztási naplók,
Kimutatás a HHH
gyermekekről

Minden nevelési
évben megfelelő a
HHH gyermekek
arányos elosztása a
gyermekcsoportokban
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Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
Érzelem gazdag, családias
óvodai légkör kialakítása
Nyitott óvodai működés
fenntartása: a szülői házzal
való nyitott kapcsolat

A HHH gyermekek körében
a Hiányzási Nyilvántartás
vezetése, folyamatos
figyelemmel kísérése,
szükséges intézkedések
megtétele
Jelző rendszer működtetése
a széles körű intézményi
együttműködés keretében:
orvos, védőnő, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat,
Helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Folyamatos

Teljes dolgozói
kör

Folyamatos

Csoportok
óvodaPedagógusai,
IPR team

Folyamatos,
Havi zárás:
minden hó 05ig

Óvodavezető
IPR team

Folyamatos

Pedagógiai
Program,
Partneri
elégedettség
Felmérések
dokumentációja,
Csoportos és
intézményi
értékelések
HHH gyermekek
csoportos és
intézményi
nyilvántartása

A HHH gyermekek
rendszeresen járnak
óvodába, igazolatlan
hiányzás nincs

Együttműködési
Megállapodások

1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása
Az óvodai nyitvatartási idő
igényének felmérése a
szülők körében
Az óvodai nyitvatartási idő
meghatározása az
óvodavezető javaslata
alapján

Óvodavezető,
Óvodavezető
helyettes
Fenntartó

Mindenkori
nevelési év
06.30.
Mindenkori
nevelési év

Csoportnaplók
Szülői jelzések
feljegyzése
A nevelési évre
szóló Munkaterv

Az óvoda minimum 9
órás nyitva tartása
biztosítja, hogy a
szülők munkát
kereshessenek,
felkészüljenek a
munkavilágába,
munkát
vállalhassanak.

2. Nevelőtestület együttműködése
Formája
Értékelő esetmegbeszélések
Problémamegoldó fórumok

Résztvevők
Nevelőtestület
Külső
szakemberek :
pszichológus,
logopédus,
fejlesztő
pedagógus,

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

IPR
team

Jegyzőkönyv,
Fotók, Videó
felvételek
Együttműködési

Félévente

Probléma
felmerülés
időszakában

Eredményességi
mutató
Az óvodapedagógusi
együttműködés
biztosítja a HHH
gyermekek egyénre
szabott
felzárkóztatását,
tehetséggondozását.
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Hospitálásra
épülő
együttműködés

tehetségfejlesztők

Folyamatos és
tervszerű az éves
IPR
Munkatervnek
megfelelően

Megállapodás

3. Pedagógiai munka kiemelt területei
Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapot felmérés
A gyermek egyéni fejlődését
nyomon követő Egyéni
fejlődési napló „anamnézis”
fejezetének elkészítése az
óvodába lépő HHH
gyermekek teljes körében
Difer mérőeszközzel történő
mérés és értékelés, a
gyermeke fejlettségi fokának
megállapítása és az egyéni
fejlesztési terv elkészítése.

Csoportok
óvodapedagógusai

Mindenkori
nevelési év:
10.30.

Egyéni fejlődési
napló

Az egyénre szabott
fejlesztés,
differenciált
személyiségfejlesztés
valamennyi HHH
gyermek körében
biztosított

Csoportok
óvodapedagógusai

A nevelési év
során folyamatos

Pedagógiai
Program
Intézményi éves
Munkaterv
Csoportnaplók
tervei
DIFER mérés
dokumentációja
A gyermekek
egyéni fejlődési
naplója
Együttműködési
Megállapodás

A HHH gyermekek
szókincs, nyelvi
kifejezőkészség,
beszédértés, beszéd
észlelés fejlődése
folyamatos.
Az iskolába lépéskor
a DIFER mérés
eredménye e
területen
valamennyi HHH
gyermek körében
eléri a „Befejező
szintet” , legalább
80%-uk az
„Optimum szintet”

Mindenkori
nevelési év 11.
30.

Beszoktatási terv
Óvodai IPR éves
Munkaterv

3.2. Kommunikációs nevelés
Pedagógiai Programunk
tevékenységrendszerének
megvalósítása, melyben fő
hangsúlyt kap a mintaadó
óvodai környezet, a HHH
gyermekek élményhez
juttatása folyamatosan, a
tárgyi és humán erőforrás
fejlesztés

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció
Az új HHH gyermekek
személyre szabott
beszoktatása az óvodai
életbe

Azon csoportok
óvodapedagógusai,
akiknek új HHH
gyermekeik
vannak

A HHH gyermekek
sikeresen
beilleszkednek az
óvodai életbe,
szeretnek óvodába
járni, bizalommal
fordulnak a velük
foglalkozó
felnőttekhez,
szívesen és örömmel
vesznek részt a
közös játékokban,
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Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató
tanulásban,
programokban és a
közösségért végzett
munkában. Az
óvodai csoportban év
végére nincs peremre
szorult gyermek

3.4. Egészséges életmódra nevelés
Pedagógiai Programunk
tevékenységrendszerének
megvalósítása, melyben fő
hangsúlyt kap a helyes
egészségtudatuk és a
táplálkozási szokásaik
kialakítása
Sikeres pályázatok útján a
sokoldalú mozgás igény
kielégítése

Óvodavezető
IPR team

Folyamatos

A HHH gyermekek
egészséges fejlődéséhez
szükséges óvodai tárgyi és
személyi feltételrendszer
biztosítása

Pedagógiai
Program
Éves Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
A gyermekek
egyéni fejlődési
naplója, Egyéni
Fejlesztései terv
Együttműködési
Megállapodás

A HHH gyermekek
teljes körében
kialakul az
életkorának
megfelelő
egészségtudatos
szokásrendszer

3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
A Pedagógiai
Programunknak megfelelően
a multikulturális tartalmak
beépülése a csoportok
mindennapi életébe
A Sajátos Nevelési Igényű
gyermekekkel való közös
óvodai élet
Lokálpatriotizmusra nevelés:
részvétel a község
rendezvényein, ünnepségein,
építészeti értékeink
megismerése, megőrzésére
nevelés
A munkára nevelés során a
környezet megóvására,
védelmére való nevelés

Csoportok
óvodapedagógusai

Folyamatos

Pedagógiai
Program
Éves Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
A gyermekek
egyéni fejlődési
naplója, Egyéni
Fejlesztései terv
Együttműködési
Megállapodás

Az óvodás
gyermekek körében
az iskoláskor
eléréséig kialakul
egymás előítéletmentes elfogadása.

Az óvodás
gyermekek körében
az iskoláskor
eléréséig
szokásrendszerükbe
beépül a tudatos
környezetvédelem

3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek
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Tevékenység megnevezése
A Pedagógiai
Programunknak megfelelően
a gyermekek
szocializációjának
megvalósítása projekt
módszerrel, a kooperatív
technikák alkalmazásával
A HHH gyermekek egyéni
fejlesztési naplójában
meghatározott feladatok
végrehajtása
fejlesztőpedagógiai
módszerek alkalmazásával

Felelős

Határidő

ÓvodaPedagógusok

Dokumentálás
módja
Pedagógiai
Program

Eredményességi
mutató

Éves Munkaterv

Az óvoda képes a
különböző háttérrel
és különböző eltérő
fejlettséggel
rendelkező gyerekek
fogadására,
együttnevelésére,
egyéni, differenciált
fejlesztésére.

Csoportok tervei
ÓvodaPedagógusok

Heti tervek
Folyamatos

A gyermekek
egyéni fejlődési
naplója, Egyéni
Fejlesztései terv
Együttműködési
Megállapodás

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos
munka
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok

A gyermek
fejlődésének
nyomon
követése,
regisztrálása,
szükség esetén
szakorvosi –
fogászat,
szemészet,
fülészet,
ortopédia –
vizsgálatának
kezdeményezése,
megszervezése

Védőnő:
egészségügyi
szűrővizsgálatai

Együttműködési
Megállapodás
Együttműködési
Megállapodásnak
Megfelelően

Óvoda vezető

Szakorvosi
szűrővizsgálatok

A HHH
gyermekek teljes
körében az
esetleges
egészségügyi
problémák
megállapításra
kerülnek,
szükség esetén
további ellátásuk
megvalósul

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás
Egészségügyi
tartalmú
programok a
szülők számára
A szülők eseti
problémáiban
segítségnyújtás

Szülői klub
működtetése

IPR team
Pályázat függő

Védőnői
fogadóóra

Szülői klub éves
program terve,
Képek, Videó
felvétel, Védőnő
feljegyzései,
Védőnői
munkanapló
Együttműködési
Megállapodás

A HHH szülők
körében végzett
felvilágosító,
tanácsadó munka
hatására a
gyermekek
otthoni
egészséges
életmódja javul

4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése
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Tartalma

A Pedagógiai
Programunknak
megfelelően a
családok
szociális
támogatása.

Formája

Gyakorisága

Felelős

Kirándulások,
programok,
szervezése,
Pályázat függő

Rendezvényeken
való részvétel
biztosítása:
szülőkgyermekek

IPR team

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Együttműködési
Megállapodás
Képek, Videó
felvétel,
belépőjegyek,
feljegyzések,
jegyzőkönyvek

A Gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HHH
gyermekek
szociális
hátrányaiból
eredő
lemaradások
csökkennek.

4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés

A HHH
gyermekek
óvodai
ingyenességének
biztosítása

Szülők
felvilágosítása a
szociális
támogatás
lehetőségeiről
A gyámügyi
munkatárssal
közvetlen
kapcsolat
felvétel, a szülő
érdekében

Nevelési év elején:
09. 30-ig, utána
folyamatos

Óvoda vezető

HH gyermekek
térítési díj
kedvezményének
kimutatása,
Jegyzői
határozatok

Egyetlen
gyermek sem
marad ki az
óvodából a
szülők
szegénysége
miatt

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

5.1. Gyermekjóléti, Családsegítő szolgálat
Folyamatos
információ és
segítségnyújtás a
szülők számára a
szociális
támogatás
lehetőségeiről,

Együttműködési
Megállapodás
Pedagógiai
Programunk
megvalósításában
való aktív részvétel:
Családok szociális,
mentális támogatása,
segítése

Pedagógiai
Program

Folyamatos

Óvodavezető
és IPR team

Éves
Munkaterv

A Gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HHH
gyermekek
szociális
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Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Szülői klub
működtetése
családi felkérésre a
családok és a
szakszolgáltató
intézmény közötti
közvetítés

Dokumentálás
módja
Csoportok
projekttervei

Eredményességi
mutató
hátrányaiból eredő
lemaradások
csökkennek.

Heti tervek
A gyermekek
egyéni fejlődési
naplója, Egyéni
Fejlesztései terv

Jelzőrendszer
folyamatos
működtetése
Közös pályázati
munka

A szülők
erőforrásainak
feltárása

Karitatív
tevékenység
Folyamatos
Szociális ellátó
rendszerrel való
közvetlen
kapcsolattartás

5.2. Védőnői hálózattal
A gyermekek óvodai
beíratásának
támogatása

Jelzőrendszer
műkötetése
Esetmegbeszélés

Nevelési év
elején, majd
folyamatosan

Korai
képességgondozással
kapcsolatos
tanácsadásig

Pályázati
eredményesség
esetén: Szülői klub
és Baba-mama
játszóház
működtetése
Közös pályázat
írása,
eredményesség
esetén:
megvalósítás

Pályázati
programnak
megfelelve

Pályázati
lehetőségek együttes
kihasználása a HHH
gyermekek óvodai
sikeressége jegyében

Óvodavezető
és
IPR team

Pedagógiai
Program
Éves munkaterv
Együttműködési
Megállapodás
Program terv,
Képek, videó
felvételek,
Feljegyzések,
Jegyzőkönyvek

Pályázati
kiírások
időszakában

Pályázati
dokumentáció

Esetmegbeszélések
Problémamegoldó
fórumok

Szükség szerint

Fejlesztési terv
közös kidolgozása

Pedagógiai
Program
szabályozásának
megfelelően

Jegyzőkönyv,
Fotók, Videó
felvételek,
Együttműködési
Megállapodás
Egyéni
fejlesztési terv

Az óvoda
körzetébe járó
HHH óvodáskorú
gyermekek teljes
köre rendszeresen
jár óvodába,
egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen valósul
meg, ennek
megfelelően az
óvodai életükben
az
iskolakezdéshez
szükséges
esélyegyenlőségük
biztosított

5.3. Szakmai szolgáltatók

A gyermek
fejlesztésében való
kooperatív
együttműködés

Óvodavezető
és
IPR team

Az óvoda képes a
különböző
háttérrel és
különböző eltérő
fejlettséggel
rendelkező
gyerekeke
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Formája

Tartalma

Gyakorisága

Szakmai- és
szakszolgáltatások
biztosításának
megtervezése és
biztosítása

Felelős

Nevelési év
eleje: 10.15-ig,
majd a nevelési
év során
folyamatos

Dokumentálás
módja
Éves
Munkaterv,
Egyéni
Fejlesztési
napló,
Foglalkozási
napló

Eredményességi
mutató
fogadására,
együttnevelésére,
egyéni,
differenciált
fejlesztésére.

5.4. Cigány nemzetiségi önkormányzat
A gyermekek óvodai
beíratásában való
együttműködés

Az óvodai
előjegyzés
időszakában

Konzultációk

A gyermekek
hiányzás
csökkentésében való
együttműködés
A szülői
programokkal
kapcsolatos
együttműködés

Közös
családlátogatások
Rendezvények
együttes
lebonyolítása

Éves
Munkatervnek
megfelelően

Pályázati
lehetőségek együttes
kihasználása a HHH
gyermekek óvodai
sikeressége jegyében

Közös pályázat
írása,
eredményesség
esetén:
megvalósítás

Pályáztatás
időszakában

Együttműködési
Megállapodás
Feljegyzések

Folyamatos
Óvodavezető
és
IPR team

Éves
Munkaterv,
Fotók, Videó
felvételek,
Programok
terve, értékelése
Pályázati
dokumentáció

Az óvoda
körzetébe járó
HHH óvodáskorú
gyermekek teljes
köre rendszeresen
jár óvodába,
egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen valósul
meg, ennek
megfelelően az
óvodai életükben
az
iskolakezdéshez
szükséges
esélyegyenlőségük
biztosított

6.Óvoda-iskola átmenet támogatása
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Pedagógiai
Program,
Éves
Munkaterv,
Csoportnapló,
Egyéni fejlődési
napló,
Együttműködési
Megállapodások

A tanulási képességek
megalapozásával, a
tanulási és egyéb
részképesség zavarok
kialakulásának
megelőzésével,
megoldási késztetés,
monotónia tűrés,
figyelemkoncentráció,
az alkotásvágy
szükséges szintjének
kialakításával a
kudarcmentes
iskolakezdés
biztosítása

6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka

A Pedagógiai
Program
eredményes
megvalósítása

A mindennapi
óvodai élet
tevékenységei

Folyamatos

Valamennyi
óvodapedagógus
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Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Pedagógiai
Program,
Éves
Munkaterv,
Csoportnapló,
Óvoda – Iskola
Együttműködési
Megállapodása

A HHH gyermekek
kudarcmentesen
illeszkednek az iskolai
életbe.
A HHH gyermekek
többsége integrált
iskolai környezetben
kezdi meg általános
iskolai tanulmányait.

6. 2. Iskolaválasztás támogatása
igény szerint
A HHH
gyermekek
kudarcmentes
iskolakezdése
érdekében a
gyermekek
ismerjék meg
leendő elsős
tanítóikat

Játékos fejlesztő
foglalkozások
Ismerkedés az
iskolával:
játékdélután, nyílt
órák a gyermekek
részvételével
Tájékoztató
megbeszélések

Évi 4 alkalom
IPR team

Beiskolázást
megelőző
időszakban egy
alkalom

6. 3. Az iskolával: közös óvoda-iskola átmenetet segítő programok kidolgozása

A HHH
gyermekek
óvoda-iskola
átmenetének
zökkenőmentes
biztosítása

DIFER mérés 4 –8
éves korig ősszel,
pedagógiai
programban lévő
mérőlapokkal
tavasszal
hospitálások

Évi
rendszerességgel:
11.15-ig és
04.28-ig

Esetmegbeszélések

Negyedévente

Közös Programok

Éves Munkaterv
szerint

IPR team
Évi: min. 2
alkalom

Pedagógiai
Program,
Éves DIFER
mérőlap
Munkaterv,
Csoportnapló,
Óvoda – Iskola
Együttműködési
Megállapodása

Az egyéni differenciált
fejlesztés
eredményeként a HHH
gyermekek általános
iskolai eredményessége
biztosítottá válik

6. 4. A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében

A HHH
gyermekek
sikeres
iskolakezdésének
biztosítása,
kontrolálása

Személyes
beszélgetés az elsős
tanítókkal
Után követő lap
kitöltése, értékelése

A nevelési év
első felében:
12.30-ig,
második felében
05.30-ig

Után követő lap,
Értékelő
megbeszélés
jegyzőkönyve
IPR team

A HHH gyermekek
teljes körében
sikeresen valósul meg
az iskolai életbe való
beilleszkedés:
1. az iskolai DIFER
mérés eredménye nem
tér el az óvodai mérés
eredményétől
2. A gyermekek
többsége integrált
iskolai környezetben
tanul
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7. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés
Tartalma
Személyes
kapcsolat
kialakítása minden
szülővel

Formája
Családlátogatás,

Óvodakezdés
előtt

Egyéni
beszélgetések

Napi
rendszerességgel

Szülői értekezlet,

Évente 3-szor
Befogadásbeszoktatás
ideje

A gyermekek
egyénre szabott
beszoktatásának
biztosítása
Rendszeres
tájékoztatás a
gyermekek
fejlődéséről
Az egyéni
fejlesztési napló
bejegyzéseinek
megbeszélése
A gyerekek
alkotásainak
megmutatása,
elemzése

Tájékoztatás beszélgetés a
szülőkkel,
Gyermekmunkák
kihelyezése a
szülői tájékoztató
táblákra

Gyermekneveléssel
kapcsolatos
nézetek kicserélése
A családok
szokásainak,
értékrendjének
megismerése,
megértése, a család
erőforrásainak
feltárása
Szülői közösségek
kialakítása

Egyéni
beszélgetések

Közös
rendezvények
szervezése

Gyakorisága

Felelős

Csoportok
óvodaPedagógusai
Csoportvezető
óvónők

Pedagógiai
Program
Negyedévente

Szervezeti és
Működési
Szabályzat

Igény szerint
Óvodakezdés
előtt, majd
folyamatosan

Csoportok
óvodapedagógusai
Az
IPR team
irányításával

Eredményességi
mutató

Csoportnaplók
bejegyzései,
Gyermek
anamnézise,
Jegyzőkönyv
Beszoktatási
terv

Igény szerint

Folyamatos

Egyéni
beszélgetések

Dokumentálás
módja

Intézményi
éves
Munkaterv

A Pedagógiai
Programunk nyitott
óvodaképének
megfelelve a családok
bevonásának hatékony
megvalósításával a
Partnerközpontú
működés megvalósul,
az intézmény
párbeszédet alakít ki
minden szülővel

Csoportnaplók
bejegyzései,
Gyermek
egyéni
fejlődési
naplója
Képek, videó
felvételek,

Csoportos és
intézményi
SZMK
megválasztása,
működtetése
Családi napok az
óvodában

Szülői
értekezletek
előtt és szükség
esetén
Éves Munkaterv
szerint

Program
tervek
Csoportok és
intézményi
értékelések
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XII. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az egyenlő bánásmód a negatív diszkrimináció tilalmát jelenti, az esélyegyenlőség fogalma
ennél tágabb:
 diszkrimináció tilalma: a károsodáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel száll
szembe
 az egyenlő esélyek megteremtése: azzal a kiinduló helyzetben rejlő egyenlőtlenséggel
veszi fel a harcot, amely csökkenti a hátrányban lévő emberek lehetőségeit a társadalmi
életben.
 a pozitív megkülönböztetés: előnyben részesítő bánásmód

Alapelvek:
 Igazi esélyegyenlőség csak akkor lehetséges, ha az egyenlő jogokon túl a gyerekek
kiinduló helyzete is hasonló.


Pozitív diszkrimináció, a megkülönböztetett bánásmód, a különleges előnyök
biztosítása is szükséges, hogy a hátrányok újratermelődése csökkenjen.

 Nem szabad, hogy a különbségek hátránnyá váljanak. Vonatkozik ez minden kiemelt
figyelmet igénylő gyermekre (SNI, BTM, HHH, HH, tehetséges gyermek).
 Minden gyermeknek joga van a korának, képességeinek megfelelő, más, vele hasonló
adottságú személyekkel azonos színvonalú nevelésben részesülni.
Célok:
 Egyenlő bánásmód követelményeinek megtartása.
 Egyenlőtlenségek mérséklése.
 Diszkrimináció és szegregáció mentesség.

Feladataink:
 Beóvodáztatásnál figyelni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket beírassák szüleik 3
éves korukban az óvodába.
 A gyermekek egyéni fejlődésének, fejlesztési lehetőségeinek figyelembevételével az
óvodai nevelés differenciált tervezése, szervezése.
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 Fontos a prevenció: a nevelés, fejlesztés során az egyik feladat a gyermekek
állapotromlásának megelőzése, az esetleg kialakuló rendellenességek kiküszöbölése.
Feladat a másodlagos személyiség- vagy viselkedészavarok kialakulásának megelőzése.
 A gyermekek számára komplex, a fejlődés irányába mutató, nevelőkörnyezetet
biztosítsunk. Ennek megvalósításához elengedhetetlen az óvodapedagógusok, a
speciális

szakemberek,

a

szülők,

a

technikai

alkalmazottak

feladatorientált

együttműködése.
 A hátrányos helyzetű, a sérült és a tehetséges gyermekek csoportok közötti arányos
elosztása.
 Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival.
 Óvodába lépéskor anamnézis felvétele, majd minden év elején komplex állapotfelmérés
(difer, megfigyelésen alapuló mérések).
 Méréseken, megfigyelésen alapuló egyéni, differenciált fejlesztés.
 Gyermekek fejlődésének nyomon követése, szülők rendszeres tájékoztatása.
 Személyre szabott beszoktatás.
 Másság elfogadására nevelés.

XIII. Óvodánk ellenőrzési, értékelési rendszere
1. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés és értékelés célja a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése.
Területei:
 dokumentumok ellenőrzése, elemzése
 a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése
 pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése
 helyi nevelési program megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése
Az óvoda pedagógiai munkájáért az óvoda vezetője a felelős, tehát az ellenőrzés és értékelés is
elsősorban az ő feladata. Az óvodavezető helyettes, a munkaközösség vezetők pedagógiai,
szervezési és működtetési feladatait a Szervezeti és Működési szabályzat rögzíti.
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Fontos az objektív értékelés, amely alaposságot, körültekintést igényel. A gyakorlati munka
elemzése során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani
szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés, az elfogadott elvek számonkérése.
A pedagógiai gyakorlat ellenőrzése két szinten történik:
 a gyermekek fejlettségének értékelése
 és az óvónői gyakorlati munka szintjén
A gyermekcsoport fejlettségének értékelése az egyéni megfigyelések eredményeinek és az
egyéni munkák áttekintése után közös konzultációval történik. Mivel a gyermekek
megfigyelési adatait folyamatosan gyűjtjük az óvodás évek alatt, ezért az összehasonlítás
azonnali eredményt mutat. A fejlettségi mutatók ismeretében a gyakorlati munka megfigyelése
egészíti ki az óvónői pedagógiai-szakmai ellenőrzését, értékelését.
Az óvónők pedagógiai munkájának ellenőrzésére azért van szükség, hogy munkájuk
értékelésével tisztában legyenek, megőrizzék a megújulás képességét, innovációjuk szakmai
kontroll segítségével fejlődjön.
Az ellenőrzés a nevelési év folyamán előre ütemezetten történik, az éves pedagógiai terv
tartalmazza.

2. Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése és értékelése
Az egész óvodát érintő folyamatokban kiemelt jelentőségű a kimenet, az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése.
A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre
szabott nevelési- fejlesztési eljárások folyamatos írásbeli munkát igényelnek. Segítik a
folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését, ugyanakkor rugalmas alkalmazást és a
gyerekekhez való igazodást biztosítják.
A gyermekcsoportok nevelési – tevékenységi programjának tervezése (csoportnapló) a
gyermekek fejlődési üteméhez, igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik, a feladatok
egymásra épülnek. A terv nem megmásíthatatlan, hanem az élethelyzetek, a gyermekek, az
aktuális feladatok irányítják a folyamatot.
Az egyéni képességfejlesztésnek mindenhol érvényesülnie kell. Minden óvónőnek tudnia kell,
hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest
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optimálisan fejlődjön. Legfontosabb a gyermekek megfigyelése, megismerése, mérése,
értékelése.
Óvodába lépéskor minden gyermekről anamnézist veszünk föl. Majd minden év elején mérjük
a gyermekeket, melynek eredményeképp elkészíthető az egyéni fejlesztési terv. Ehhez
használjuk az 1. sz. mellékletben található mérő-értékelő lapokat.
A méréseket mindig év elején (okt. 31—ig) és év vége felé (máj. 30-ig) készítjük el, ez az
alapja az egyénre szabott, differenciált fejlesztésnek, valamint az év végi értékelésnek. Év
elején megmutatja, ha valamely területen elmaradás mutatkozik, és felhívja a figyelmet arra, ha
területi, vagy a megyei szakértői bizottság véleményét kell kérnünk. (Ebben az esetben,
bizonytalanság esetén, a DIFER mérőeszköz használata is szóba jöhet.) Év végi mérésnél pedig
segít az értékelésben, láttatja, hogy miben mennyit fejlődött a gyermek, nincs-e megrekedés,
miben szorul még segítségre.
Ezzel a mérőeszközzel négy terültet vizsgálunk. Ezek a következők:
 a gyermek értelmi fejlettsége
 a gyermek nyelvi kifejezőképessége
 a gyermek mozgása
 a gyermek szociális fejlettsége
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 4 éves kortól minden év elején a
Diagnosztikus

Fejlődésvizsgáló

Rendszert

/későbbiekben:

DIFER/

használjuk,

mely

segítségével képet kaphatunk a gyermekek elemi alapkészségeinek alakulásáról. Ezek a
következők:
 írás-mozgáskoordináció készsége, mely az írás feltétele
 beszédhanghallás készsége, mely az eredményes olvasástanítás fontos feltétele
 relációszókincs, mely a megfelelő szóbeli kommunikáció és térbeli tájékozódás feltétele
 elemi számolási készség
 tapasztalati következtetés készsége
 tapasztalati összefüggés-megértés készsége, melyek az értelmi fejlődés fontos feltételei
 szocialitás, vagyis néhány olyan szociális készség, melyek a közösségi léthez
nélkülözhetetlenek.
Ennek alapján készítjük el az egyéni fejlődési naplójukban található egyéni fejlesztési tervet.
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3. A pedagógiai program ellenőrzése, értékelése
A program sikerkritériumát a „Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére” címmel kiemelt
programelem, valamint az értékelő lapokon csillaggal jelzett képességek jelentik (kimenet
nagycsoportos korban).
A program ellenőrzésében és értékelésében valamennyi óvónő részt vesz:
 A bevezetés előtt a feltételrendszer vizsgálatában.
 A bevezetést követő második nevelési év közepén (dec. 20-ig) átfogó értékelésében:
megjelennek-e a nevelő, fejlesztő tartalmak; a program milyen eredményeket hozott;
mit mutatnak a szülők, az iskola visszajelzései (partneri elégedettségmérés).
 A bevezetést követően 3 évenként a nevelési folyamat vizsgálatában a kimenet
oldaláról: mennyire sikeres az óvodánk nevelő, fejlesztő munkája?
Az értékelés a csillaggal jelzett képességek figyelembe vételével történik.
Az értékelés célja a hatékonyság, a minőségjavítás, az önképzés és továbbképzés tudatos
tervezése. Az elemzésben, értékelésben segíthet a szaktanácsadó és a szakértő.

4. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
Óvodánk programja megvalósításához leltár szerint rendelkezik a legalapvetőbb eszközökkel.
A most benyújtott program nem kíván olyan, a kötelező és funkcionális eszközjegyzéktől eltérő
felszereltséget, amely akadályozná a pedagógiai program végrehajtását. A nevelést segítő,
különböző fejlesztő eszközök biztosítottak és folyamatosan bővítésre kerülnek, illetve pótlásuk
és karbantartásuk megoldott.

XIV. A gyermekek fejlettségi állapotának nyomon követése, a
megfigyelési tapasztalatok dokumentálása
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az
óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
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Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét is –
szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését
szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan
vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének
ütemét, a differenciált nevelés irányát.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza:
 a gyermek anamnézisét
 a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés),
valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel
kapcsolatos egyéb megfigyeléseket.
 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedést, az elért eredményt
 amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a
fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait
 a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait
 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket
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1. sz. melléklet
A gyermek értelmi fejlettsége
Óvoda neve: Dobozi Mesekert Óvoda
Gyermek neve:
Születési dátuma:
Érzékelés
észlelés

Óvodába
lépéskor
/3-4 éves/
I.
II.

4-5 éves

5-6 éves

6-7 éves

I.

I.

I.

II.

II.

II.

alakháttér-látás működik *
alakállandóság törvényszerűségét észleli *
szín szerint *

Csoportosítás

forma szerint *
méret szerint *
hasonlóság, különbözőség szerint *
időrendiség képi szinten *

Időbeli

időrendiség beszédszinten *

relációk

ok-okozati viszony *

mutatói

balról jobbra irányt betartja *
perioditásra képes 3-4 elemmel *
számokat 10-ig oda-vissza képes felsorolni *
összpontosításra képes
rövid ideig figyel

Figyelem

csak a játék köti le

jellemzői

könnyen elterelhető
szétszórt, figyelmetlen
szándékos figyelme is van *
hosszú ideig megtart

Felidézés,

rövid ideig tart meg

emlékezet

képes emlékezni 5 szóra *
képes emlékezni 5 képre *
tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását *

Ismeretek

ismeri a napszakokat *
ismeri a körülötte élő növényeket, állatokat *

Képolvasás,
mesélj
a képről

teljes, pontos visszaadás *
a lényeges mozzanatok visszaadása *
képtelen elmondani *
elmélyülten játszik
kapkodva, szétszórtan játszik
szabályokat betartva játszik
képes társasjátékot játszani
a játékot kezdeményezi
játékot ritkán kezdeményez, motiválni kell

Játék

játékban vezető szerepet vállal
gyakorló játékot játszik
konstrukciós játékot játszik
szerepjátékot játszik
mindenféle játékot játszik, gyakran váltogatja
szabályjátékokban szívesen, jól vesz részt

Megjegyzés
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A gyermek szociális fejlettsége
Óvoda neve: Dobozi Mesekert Óvoda
Gyermek neve:
Születési dátuma:

Óvodába
lépéskor
/3-4 éves/
I.
II.

4-5 éves
I.

II.

5-6 éves

6-7 éves

I.

I.

II.

II.

ideális
Családi
háttér

vannak problémák
hátrányos
veszélyeztetett

Beszokás

problémás
problémamentes
személyi kontaktus nélkül is teljesít

Önállóság

időnként személyi kontaktust igényel
állandó személyi kontaktust igényel
késleltetni tudja testi szükségletei kielégítését

Kapcsolatteremtés
felnőttekkel/
társakkal

kezdeményező
elfogadó
visszahúzódó
elutasító
kiegyensúlyozott
nyugtalan

Érzelmi élete

erőszakos
változó hangulatú
zárkózott

Beillesz-

szemlélődő

kedése

bekapcsolódó

a tevé-

együttműködő

kenységbe

kezdeményező
irányító
megérti

Feladat-

teljesíti

megértése,

nem érti

feladat-

irányítással teljesít

tartása

önállóan teljesít
elmélyült
kitartó
motivált, jó megoldásra törekvő
a motiváltság hiánya jellemzi

Feladat-

tevékenysége elmélyült

végzés

a feladat nem köti le
kitartó a tevékenységében
kapkodó, kitartásra nem képes
gyors, dinamikus

Munka-

átlagos

tempója

lassú, nehézkes
kapkodó

Megjegyzés
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A gyermek nyelvi kifejező képessége
Óvodába
lépéskor
/3-4 év/
I.
II.

Óvoda neve: Dobozi Mesekert Óvoda
Gyermek neve:
Születési dátuma:

4-5 éves
I.

II.

5-6 éves

6-7 éves

I.

I.

II.

II.

gazdag árnyaltan kifejező
Szókincs

átlagos
szegényes hiányos
tud mondatokban beszélni *
folyamatos

Beszédritmus

akadozó
gyors
lassú

Beszédértés
Megjegyzés

értelmetlen szavak zavarják *

A gyermek mozgása
összerendezett
Nagymozgások

diszharmonikus
tudja érzékeltetni az egyenletes lüktetést *
tudja érzékeltetni a ritmust *
összerendezett
ceruzafogás görcsös, merev
ceruzafogás laza
ceruzafogás jó

Finom-

kezesség jobb

motorika

kezesség bal
kétkezes
emberábrázolása korának megfelelő
emberábrázolása korának nem megfelelő
adott útvonalon végig tudja húzni a ceruzát *

Megjegyzés
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2. sz. melléklet
Beszoktatási szabályzat
A szabályozás célja:


Valamennyi új óvodásunk számára megkönnyítsük az első szociális közeg, az óvoda
elfogadtatását.



A gyermekek beszoktatása óvodai szintű folyamat legyen, nevelőtestületi szinten
megtervezett beszoktatási tervvel.



Az óvoda körzetébe tartozó valamennyi Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek
beóvodázása három éves kortól teljes körű legyen, a gyermekek szívesen járjanak
óvodába

Célcsoport: a teljes óvoda
Felelős: óvodavezető
A folyamat dokumentumai:

-

csoportnapló,

-

beszoktatási terv,

-

gyermekek egyéni dokumentációja

A folyamat leírása:
1.Óvodába lépés előtt családlátogatás, beszélgetés a beszoktatás fontosságáról. Anamnézis
felvétele.
Határidő:

Óvodába lépés előtt

Felelős:

Új gyermekeket fogadó csoportok óvodapedagógusai

2. A beszoktatás első napjára a gyermek jelének elkészítése.
Határidő:

augusztus 31.

Felelős:

Új gyermekeket fogadó csoportok óvodapedagógusai

3. A szülő eldöntheti, hogy folyamatos, fokozatos, vagy anyás beszoktatást választ.
Beszoktatás alatt, a gyermek megismerése (tisztálkodási, WC-használati, étkezési, alvási,
játéktevékenységi szokások).
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Határidő:

szeptember 30.

Felelős:

Új gyermekeket fogadó csoportok óvodapedagógusai

4. A beszoktatás időtartama minimum 1 hét, maximum 1 hónap.
Időtartam :
Felelős:

szeptember 01 – szeptember 30. közötti időszak
Új gyermekeket fogadó csoportok óvodapedagógusai

5. A beszoktatás tapasztalatainak dokumentálása, értékelése
Szempontok:
o kapcsolatteremtése a felnőttekkel,
o kapcsolatteremtése társaival,
o érzelmi életének jellemzői a beszoktatás idején,
o a csoportszokásokhoz való viszonyulása,
o viszonyulása az óvoda sokféle tevékenységéhez (játék, mese, ének, rajz,
mozgás, környezet, stb.)
o beszoktatás eredménye csoport szinten
Határidő: december 15.
Felelős: csoport vezető óvónő
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Felhasznált irodalom
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
Ének az óvodában (Forrai Katalin- Zeneműkiadó 1974.)
Mese vers az óvodában (Tankönyvkiadó 1994.)
Kovács György –Bakos Éva: Játék az óvodában. Debrecen, 1995.
Porkolábné dr Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában Alex-typó Bp. 1992.
Nagy Jenőné : Óvodai programkészítés- de hogyan? NAT_TAN sorozat Bp. OKI 1996.
Nagy Jenőné : Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel JNSzM Ped. Int. 1997.
Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában Bp.FER_CO Kft. 1994.
Balázsné Szűcs Judit:Az EMBER aki óvodás Bp. Litogrph Kft. 1997.Hogyan dolgozzuk át
óvodánk nevelési programját? JNSzM. Pedagógiai Intézet 2002.
Hajnal Istvánné: Gyermekvédelmi munka az óvodában JNSzM. Pedagógiai Intézet 2000
Az óvodáskor fejlesztőjátékai. OKKER 2002.
Joseph Cornell: Kézenfogva gyermekekkel a természetben Medicina 1998.
Dr. Havas Péter: Körlánc kalauz BP. AQUA kiadó 1994.
Dr. Kuti István-Dr. Kuti Istvánné: Körlánc Környezeti nevelés az óvodában Kecskemét 1995.
Schantlné Farkas Julianna: Játékos természetvédelem Nodus 1994.
Mérey Ferenc- V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Bp. gondolat Kiadó 1978.
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Legitimációs záradék
Ez a Pedagógiai program a 2010-ben elfogadott Helyi nevelési program aktualizálása.
1. A Pedagógiai Programot készítette: A nevelőtestület

Doboz, 2013. 07. 22.

……………………………………………..
Nevelőtestület nevében

2. Az egyetértési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a Dobozi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat.

Doboz, 2013.08.

..................................................
Sztojka Tibor
Elnök
Ph

3. A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát
gyakorolta és megadta Doboz Nagyközség Önkormányzata.

Doboz, 2013. 07. 29.

.......................................................
Simon István Tamás
Polgármester

Ph.
4. A Dobozi Mesekert Óvoda nevelőtestülete az Pedagógiai Programot

/2013.(

.)

nevelőtestületi határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét igazoló jegyzőkönyv a
hitelesítő aláírásokkal, valamint az ehhez tartozó jelenléti ív csatolva.
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5. Az óvoda nevelőtestületének

/2013.(

.) számú nevelőtestületi határozatával elfogadott

Pedagógiai Programot az intézmény vezetője döntési hatáskörében /2013. (

.) számú

óvodavezetői határozatával jóváhagyta.

Doboz, 2013. 08..

...........................................................
Ph.

Pujuné Deme Anita Eszter
Felkért Óvodavetető
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