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Pedagógiai hitvallásunk: 
 

 

 

 
„ A gyermek nem gép, ami csak akkor működik, ha mozgásba hozzuk! 

Különös, hatalmas erő dolgozik benne: 

 

AZ ÉLET MAGA 
 

Ezt figyeld, lesd ki útját, ritmusát, hagyd kifejlődni, megnyilatkozni, 

Mielőtt szándékosan formálnád. 

 

Nehéz dolgot kérek: tedd félre a személyiségformálás direkt 

módszereit, ne „ NEVELJ” lépten-nyomon, hanem élj együtt a 

gyerekkel a személyiség tisztelete alapján. 

 

MINDEN NAP EGYENLETES NAPSÜTÉS ÉS 

CSENDES ESŐ LÉGY! 
 

Ismered a paraszti bölcsességet? 

„ Csendes eső, nagy növesztő!” Tehát semmit ne sürgess, ne 

nyugtalankodj, lassan, ráérően, biztos, de gyöngéd kézzel dolgozz! 

Sok lesz a dolgod! 

Ne akarj sokat, és ne akarj nagyon, -és főként ne faggasd, ne kérdezd 

ki a gyerekeket! Többet fognak tudni, mint gondolnánk. 

 

Nem tananyagot, hanem önmagukat és téged tanulnak, s csakis ezen 

keresztül a világot!” 

 

 

 

Frenet 
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1. BEVEZETŐ 
 

 Pedagógiai programunk módosításánál, tartalmi elemei kidolgozásánál figyelembe 

vettük: 

➢ a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, és annak módosításait 

➢ az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) 

Kormányrendeletet 

➢ a 137/2018.(VII.25.) Kormányrendeletet – az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának módosításáról 

➢ A 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendeletet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és annak 

módosításait 

➢ a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 

szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletet  

 

 

 

1.1 Az óvoda adatai 
 

Az óvoda neve:    Tündér-tavi Óvoda 

 

Székhelye    9144 Kóny. Petőfi u. 40/B ( 96/530-001 és 96/530-002 ) 

Telephely:    9164 Markotabödöge, Közkapu u. 12.  ( 0620/293-1211 

e-mail cím:    kony@tundertaviovoda.t-online.hu 

web cím.    www.tunder-taviovoda.hu 

    

OM azonosító:   030350 

Fenntartó neve, címe:  Kóny Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

     9144 Kóny, Rákóczi u. 30. 

 

 

 

 

                           

Az alapító okirat ismertetése:  

 

1. A Költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

Alapítás dátuma: 1994. 05. 17. 

Az alapításra, átalakítására, megszűntetésére jogosult szerv:  

Kóny Község Önkormányzata, 9144 Kóny, Rákóczi u. 30.  

 

2. A költésvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

A költségvetési szerv irányító szerve, és fenntartója:  

Kóny Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. 

mailto:kony@tundertaviovoda.t-online.hu
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3. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás 

Szakágazati besorolás: 851020, óvodai nevelés 

 

 

  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek óvodai nevelését, a 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, 

az iskolai előkészítést, a HH/HHH gyermekek integrációs nevelését és az óvodai 

étkeztetést. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerint megjelölése: 

 

091110     Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetésének szakmai feladatai 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Kóny község közigazgatási területe 

Markotabödöge község közigazgatási területe feladat-ellátási megállapodás alapján 

 

4. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

  Az óvoda vezetői állást nyilvános pályázat útján – az oktatási intézmények vezető 

kinevezésére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerint – kell betölteni. 

Az intézmény vezetői megbízást az alapító Kóny Község Képviselő-testülete adja. 

A megbízás 5 évre, illetve nevelési évre szól. 

( Jogszabályi hiv.: a Kjt 1992. évi XXXIII. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv.) 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

Közalkalmazotti jogviszony:   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (Megbízási jogviszony):   Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 

 

5. A költségvetési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv gazdálkodásával 

összefüggő feladatokat a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjére az intézmény és a Közös Hivatal között fennálló megállapodás, 
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valamint a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályzatokban 

foglalt előírások az irányadók. 

 

 

Feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:  

Tündér-tavi óvoda:    90 fő 

Markotabödögei Telephely   25 fő 

 

 

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

9144 Kóny, Petőfi u. 40/B,  hrsz: 521/1 

a vagyon feletti rendelkezés joga: használati jog 

az ingatlan funkciója: óvoda 

 

9164 Markotabödöge, Közkapu u. 12. hrsz: 385, 

 vagyon feletti rendelkezés joga: használati jog,  

az ingatlan funkciója: óvoda 

   

Az Alapító Okiratot  Kóny Község Képviselő-testülete  58/2016. (VII.14) sz. 

határozatával  hagyta jóvá.  

Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2016. július 14. 

 

          

          

1.2. A települések bemutatása 
 

 

Kóny és Markotabödöge a Hanság szélén helyezkednek el, közvetlenül határosak a Fertő-

Hansági Nemzeti Parkkal. 

  

Kóny közel 2700 lakosú, fejlődő nagyközség, a Kisalföldön, a Rábaköz keleti felszínén, a 

Tóköz délnyugati területén fekszik. Határában található a hansági tórendszer egyik tagja, a 

Tündér-tó. A falu jól megközelíthető, a 85-ös számú főútvonal és M-85-ös autóút mellett, 

Győr és Csorna között helyezkedik el. Szinte óránként közlekednek az autóbuszok mindkét 

irányba, a vasúti közlekedés is egyre népszerűbb. Az oktatási intézmények mellett nagyon jó 

az egészségügyi ellátás is, háziorvosi, fogorvosi rendelés mellett a védőnői szolgálat is magas 

színvonalon működik, van gyógyszertár, postahivatal. A családi bölcsőde két csoportja várja a 

három évesnél kisebb gyermekeket. A szociális hálózat teljes körű.(idősek napközi ellátása, 

étkeztetése, gondozása, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat.)  A szépen felújított, és 

kibővített faluházban egyre bővül a kulturális események köre, a fiatalokat és idősebbeket 

megmozgató rendezvények, programok száma. A korszerűen kiépített szabadidő központ sok 

sport- és szabadidős rendezvénynek ad helyet. Vezetékes víz, szennyvíz, telefon és 

gázrendszer működik. Sokan költöznek ide a környező településekről, egyre gyakrabban az 

ország más pontjairól A fiatalok főleg új házak építésével, régi házak felújításával kezdik a 

családalapítást.  

 

Markotabödöge lakossága 2007 évi adat szerint 477 fő, főleg az idősebb emberek nagyobb 

aránya meghatározó. A főútvonaltól távol fekszik, menetrendszerinti járatok ritkábban 

közlekednek, ezért a munkába járás a környező városokba nehézkesebb. A fiatalok ezért 

inkább a szomszédos településeken telepednek le, ezért a gyermekek száma néhány évvel 

ezelőtt 7 főre csökkent, azóta viszont a létszám emelkedett.  
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1.3. Az óvoda személyi feltételei   

 
Határozatlan időre szóló kinevezéssel alkalmazható dolgozók: 

 

 Kóny Markotabödöge összesen 

Óvodapedagógus 6 fő 2 fő 8 fő 

Pedagógiai 

asszisztens 

1 fő --- 1 fő 

Dajka 3 fő 1 fő 4 fő 

 

Az óvodapedagógusok közössége, a nevelőtestület egy együttműködő, egymás munkája iránt 

érdeklődő, egymást segítő, egységes szemléletmóddal rendelkező közösség, melynek minden 

tagja elfogadja, és önmaga számára kötelezővé teszi az óvónői értékrend négy pontját: 

 

1. Tiszteld a gyermeket!- hiszen ők számunkra a legfontosabbak, értük 

történik minden, értük vagyunk mi is. 

 

2. Tiszteld a gyerekek szüleit!- hiszen a szülő ránk bízza gyermekét, 

vállalja, hogy társai, partnerei legyünk gyermeke nevelésében.  

 

 

3. Tiszteld kollégáid!- hiszen ez kölcsönös megbecsülést, elismerést jelent, 

érdeklődést egymás dolgai iránt, segítőkészséget, nyíltságot, bizalmat, az 

óvodáért, a közösen végzett munkáért érzett közös felelősséget 

 

4. Tiszteld önmagadat, tiszteld hivatásod!- hiszen ahhoz, hogy erőnk, 

kitartásunk legyen, szükséges az önismeret, az önértékelés 
 

Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek 

és szülők számára 

 

A nevelőtestület tagjait az önképzés igénye, a továbbképzéseken való részvétel jellemzi. A 

továbbképzések témájának kiválasztása a nevelőmunkánk céljának hatékonyabb 

megvalósítására irányul, az éves kiemelt feladatokhoz igazodik. 

 

A pedagógiai asszisztens egészségügyi asszisztens végzettsége mellett pedagógiai 

asszisztensi végzettség megszerzését tervezi. Az óvodapedagógusok aktív segítője.  

 

A nevelő-oktató munkát dajkák segítik. (3 dolgozó dajkai végzettséggel rendelkezik.)  

 Az óvónők és dajkák összehangolt munkája feltétele az óvodai nevelés eredményességének 

Az óvónő-dajka kapcsolat meghatározza a nevelőmunka hatékonyságát.  A dajkáknak tudniuk 

és érezniük kell, hogy tiszteljük és megbecsüljük őket, de érezniük kell a közös munka 

felelősségét is. 

 Az óvodapedagógusoknak úgy kell irányítani a dajkákkal való kapcsolatot, hogy az óvónők 

igazi segítői legyenek a napi munkában!  
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A dajkáknak tudniuk kell, hogy a gyermeki magatartás alakulása szempontjából a 

gyerekekkel való bánásmódjuk, viselkedésük, kommunikációjuk éppúgy minta értékű, mint 

az óvodapedagógusoké.  

 

A nevelőmunkánkat utazó logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segítik.  

 

 

 

. 

 

 

1. 4. Az óvoda tárgyi feltételei 

 
KÓNY:  A NYDOP-5.3.1./B-09-2010-

0007 pályázattal nyert támogatás, valamint 

Kóny Község Önkormányzata 

hozzájárulásával több, mint 500 m2-rel 

bővült az óvoda meglévő épülete. Az 

épületet 2011. július 11-én adták át. A 150 

milliós beruházás lehetővé tette, hogy az 

intézmény férőhelyet biztosítson minden 

kónyi óvodás számára. 

A  székhelyi óvoda a 2011.évi bővítés és 

felújítást követően teljes mértékben 

megfelel a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

kötelező eszköz és felszerelések 

jegyzékének. A rendeletben meghatározott helyiségek megtalálhatók az épületben. Az 

intézményben négy foglalkoztató terem, tornaszoba, a gyermekeket és felnőtteket kiszolgáló 

helyiségek kaptak helyet. Törekszünk az egymáshoz korban közel álló gyermekek egy 

csoportba osztására.  

 

 

Az udvar mérete a gyermeklétszámhoz megfelelő. Az építkezés utáni átalakításnál fontos 

volt a fás, bokros, park jellegű környezet megőrzése, illetve a gyermekek mozgásigényének 

megfelelő játszóeszközök telepítése. Az új udvarrészen füvesítettünk, fákat telepítettünk.  

A játékszerek baleset-mentesítése befejeződött. Az 

elmúlt években új játékszereket is vásároltunk. ( 

rugós hinták, körhinta, csúszdák, mászó-vár, 

célba-dobó tölcsér) A rendelkezésre álló udvari 

játékok mennyisége elegendő a gyermekek 

mozgás és játékigényének kielégítésére. Méretük 

megfelel a gyermekek testméreteinek, az európai 

szabványoknak. Biztonságtechnikai 

felülvizsgálatuk megtörtént. Új játékok telepítése, 

a régiek karbantartása, az udvar rendezése 

folyamatos.   
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A foglalkoztató termek mérete a gyermeklétszámokhoz megfelelő.  

 

       
 

      
 

 

A csoportszobák felszereltsége megfelel a kötelező eszköz és felszerelések jegyzékében 

előírtaknak (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete)  

A gyermeköltözők mérete az előírásoknak megfelelnek. Az öltöző berendezése megfelel a 

funkciójának, rekeszes öltözőszekrényekben tárolják a gyermekek a ruhadarabjaikat. 

A mosdók, WC-k berendezése korszerű. 

A nevelőmunkát kiszolgáló helyiségek, a tevékenységekhez szükséges eszközök tárolásához 

szükséges szertárak a bővítés során kialakításra kerültek. 
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A tágas teret az aula biztosítja.  

 

A gyermekek képességfejlesztéséhez 

szükséges eszközök, rendelkezésre állnak, de 

ezek cseréje, és bővítése folyamatos. 

A játékhoz, barkácsoláshoz, munka jellegű 

tevékenységekhez szükséges eszközök 

megfelelő számban állnak a gyermekek 

rendelkezésére, számukra hozzáférhető módon 

elhelyezve.  

A gyermek és szakkönyv ellátottsága az 

óvodának jó, a legújabb könyvek, kiadványok, folyóiratok rendelkezésre állnak gyerekeknek 

és óvónőknek egyaránt. 

A színvonalas munkavégzéshez szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak (Minden 

csoportszobában van televízió, DVD lejátszó, CD lejátszó, digitális fényképezőgép. A vezetői 

és vezető-helyettesi irodákban számítógép, nyomtató, fax, telefon, fénymásoló) 

 

 

 

A MARKOTABÖDÖGEI tagóvodát 1960.-ban 

építették, eredetileg iskolának, majd 1978.-ban 

átalakították óvodának. 1993.-ban nagyobb 

átalakítás történt, felnőttek részére alakítottak ki 

mosdót, zuhanyzót és WC-t. 1999.-benközponti 

fűtést szereltek be, melyet gázzal működtetnek.  

A két foglalkoztató terem közül az egyik termet a 

délelőtti tevékenységekre, játékra, étkezésre, 

alvásra, a másikat testnevelésre, használják. 

Jelenleg egy vegyes csoporttal működik. 

 

 

 

Az udvar tágas, de főleg az árnyékos szélvédett 

részét veszik igénybe. Itt alakították ki a 

gyermekek mozgásához, játékához szükséges 

játszóudvart.
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1.5. Gyermekekkel kapcsolatos adatok 

 
A Kónyi feladat-ellátási helyen a maximálisan felvehető gyermeklétszám 90 fő, 

Markotabödögén 25 fő.  Jelenleg Kónyban 3 csoporttal működik az óvoda, Markotabödögén 

egy vegyes csoport van. A gyermeklétszám emelkedése esetén lehetőség van Kónyban 

negyedik csoport indítására. Markotabödögén az elmúlt évek születési arányát megfigyelve 

továbbra is egy csoport működése prognosztizálható. 

 

A gyermeklétszám változása az elmúlt négy évben: 

 

 2014. 2015. 2016. 2017. 

 Kóny Markota- 

bödöge 

Kóny Markota- 

bödöge 

Kóny Markota- 

bödöge 

Kóny Markota- 

bödöge 
Gyermekek száma az 

októberi statisztika 

alapján 

73 14 74 21 63 17 65 14 

Csoportok száma 4 1 4 1 3 1 3 1 

 

A gyermekek nagy része nyugodt, kiegyensúlyozott, jó családi környezetből érkezik 

óvodánkba.  

 

 

A gyermekek fejlődését DIFER módszerrel vizsgáljuk, ezek eredményei mutatják a  

standardhoz való viszonyt. 

 

 DIFER mérések eredményei nagycsoportban 

 2014-2015 

nevelési év 

 

2015-2016 

nevelési év 

2016-2017 

nevelési év 

2017-2018 

nevelési év 

1.mérés 2.mérés 1.mérés 2.mérés 1.mérés 2.mérés  

Írásmozgás-

koordináció 

 

36% 

 

42% 

 

40% 

 

52% 

 

65,5% 

 

72,8% 

 

63,7% 

fejlődési 

szakasz 

kezdő 

szint 

kezdő szint kezdő 

szint 

haladó 

szint 

haladó 

szint 

befejező 

szint 

befejező 

szint 

DIFER 

index 

73% 78% 74% 81% 82% 87% 89,1% 

fejlődési 

szakasz 

haladó 

szint 

befejező 

szint 

haladó 

szint 

befejező 

szint 

befejező 

szint 

optimum optimum 
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1.6.Gyermekképünk 

 

                   
„ Ilyen az ember. 

Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él, 

S mint fán sem nő egyforma két levél, 

A nagy időn sem lesz hozzá hasonló.” 

 

                                  ( Kosztolányi Dezső) 

 

 

      Olyan programot szeretnénk megvalósítani, amely  

 

a gyermeket állítja a középpontba! 
 

Valljuk, hogy a gyermek megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi 

és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény, egyéniség, ezért nem 

egyformán teljesítő átlagemberek nevelése a célunk. 

 

Minden gyermek a saját képességei szerint, önmagához mérten nevelhető, fejleszthető, 

feltétel nélküli szeretettel, biztonságérzetet nyújtó környezetben, személyiségének, 

jogainak tiszteletben tartásával. 

 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését: 

• a genetikai adottságok, 

•  az érés sajátos törvényszerűségei,  

• a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.  

 

A nevelőmunkánk során szem előtt tartjuk, hogy a gyermekeknek 

- életkoronként (életkori szakaszonként) és  

- egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

 

 

Minden óvodapedagógus a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, 

biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes 

nevelésben részesüljön, és a meglevő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle 

előítélet kibontakozásának.  

 

Az óvodába érkező migráns gyermek nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, lehetőséget kell teremteni ahhoz, hogy a gyerekek 

megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 
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1.7.Óvodaképünk: 
 

Olyan óvodát szeretnénk, 

 

 Ahol legfontosabb a gyermek, ahol azért dolgozik minden óvónő és dajka, hogy 

boldog gyermekkort biztosítsanak a gyermekek számára, elősegítsék a gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok 

csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

 

 Ahol kellő figyelmet fordítanak a pedagógusok az eltérő ütemben fejlődő, valamint a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre is. 

 Amely biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, segíti 

az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások 

fejlődését. 

 Ahol sok lehetőséget kap a gyermek a mással nem helyettesíthető, szabad játékra. 

 Ahol a pedagógiai tevékenységrendszer és az óvoda tárgyi környezete segíti a 

gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

 

 Ahol gondoskodnak az óvodapedagógusok arról, hogy a játékon és más 

tevékenységeken keresztül életkornak és egyéni képességeknek megfelelő 

műveltségtartalmakat közvetítsenek.  

 

 Ahol olyan munkahelyi légkör uralkodik, mely pozitívan hat a nevelőmunkára, ahol 

minden óvodapedagógus egyenlő értékrend szerint, szakmai egyetértésben, együttműködve 

végzi munkáját, ahol az óvodapedagógusok és dajkák között együttműködő a kapcsolat. 

 

 Ahol minden óvodapedagógus nyitott az újra, lépést tud tartani a közoktatási 

folyamatokkal, képes a megújulásra. A gyermekek fejlesztése érdekében, módszertani 

szabadságát érvényesítve alkalmazza az új pedagógiai módszereket. 

 Amely jelen van a falu kulturális életében, részt vállal a közösség hagyományainak 

gazdagításában, a helyi értékek továbbfejlesztésében, kiemelt szerepet tölt be a térség óvodái 

között. 

 Amelyben olyan minőségű munka folyik, mellyel elégedettek a közvetlen partnerek. 

 

 Ahol fő alapelv az, hogy a gyermek első nevelési színtere a család, az óvodai nevelés 

a gyermek családi kultúrájának figyelembevételére, a gyermek meglevő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire épít. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője.  

 

 Ahol a pedagógusok munkája, a tárgyi környezet biztosítja a gyermekek fejlődésének 

legmegfelelőbb feltételeit, az alkalmazotti közösség minden tagja az alapfunkciók teljesítésén 

túl (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) megteremtik a gyermekekben a 

következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit. 

 

 Ahol otthon érzik magukat a hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) gyermekek is, 

és biztosítják számukra az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelmét. 
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1.8.   Nevelési programunk rendszerábrája 
 

 

Az óvodai nevelés célja, alapelvei 
 

 

 

 

Kiemelt feladatok 

és általános feladatok 
 

 

 

 

 

Egészséges életmód              Érzelmi az erkölcsi               Az anyanyelvi, az értelmi                 

alakítása  és az egészség-               és értékorientált                        fejlesztés és nevelés  

fejlesztés programja                        közösségi nevelés                     megvalósítása       

                                                                        

 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

 

 

 
 Napirend                                  Az óvodák kapcsolata                         Gyermekvédelem,  
                                             Ünnepek, hagyományápolás, jeles napok 

                                                         Az óvoda kapcsolatai                     A gyermek esélyegyenlőségét 

                                                                                                         szolgáló intézkedések és  

                                                                                                                  szociális hátrányok enyhítését  

                                                                                                                   segítő tevékenységek. 

Kiemelt figyelmet igénylő              

gyermekek  

                                                                                                                 egyéni fejlődésének segítése                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                   

A program tevékenységformái 
 

Játék 

Külső világ tevékeny megismerése 

            Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, mintázás, kézi munka 

Mozgás 

 

Munka jellegű tevékenységek 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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2. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEI 
 

 

Az óvodai nevelésünk célja, 

➢ a családi nevelést kiegészítve a különböző szociális háttérrel érkező gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik valamint az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével.  

➢ A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz 

igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, 

hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és 

részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan. 

➢ Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gyógypedagógusok irányításával, a 

családdal történő szoros együttműködéssel 

➢ Harmonikus, kiegyensúlyozott, toleráns, békeszerető, békére törekvő, egészségesen 

élő, egymást megértő és segítő, alkalmazkodó, a szépséget felismerő, a tudást 

megbecsülő, a tanulást és munkát kedvelő, önálló gondolkodásra, döntésre, 

cselekvésre képes, művelt és boldog emberek nevelése 

➢ Az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások kialakítása. 

➢ A természetet szerető, ápoló és védő, a hagyományokat megbecsülő és tisztelő  

gyermeki magatartásformák kialakítása. 

➢ A sikeres és boldog felnőtt korhoz nélkülözhetetlen érzelmi és szociális kompetenciák 

kialakítása, erősítése: szeretet, összetartozás, elfogadás, tisztelet, egymásra figyelés, 

bizalom, önfegyelem, felelősségtudat, rendszeretet stb.   

 

 

Az óvodai nevelésben alapelv: 
 

 

1. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom 

övezi 

2. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

3. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk. 

4. Differenciált fejlesztés nem direkt módszerekkel, kötelező tevékenységekkel, 

hanem játékkal, mozgással, örömmel végzett tevékenységekkel. 

5. Modellnyújtás. 

6. Gyermekek érdekeinek szem előtt tartása, esélyegyenlőség biztosítása, 

gyermekek védelmének biztosítása, egészségének megóvása. 

 

Ennek érdekében gondoskodnunk kell: 

 

• Gyermeki szükségletek kielégítéséről. 

 

• Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, óvodai légkör megteremtéséről. 

 

• Testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. 
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• A gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel a 

mással nem helyettesíthető szabad játékra. 

 

• Az életkornak megfelelő, egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítéséről az egyes tevékenységeken keresztül. 

 

• A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről 

 

•  A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek nyelvi neveléséről, a multikulturális 

nevelésen alapuló integrációról. 

 

•  A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek nevelésében az 

önazonosság megőrzéséről, ápolásáról, erősítéséről, az interkulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségéről, az emberi jogok és alapvető szabadság védelméről. 

 

 

3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

3.1. Kiemelt feladatunk:        

      

A környezeti nevelés, hagyományőrzés és hagyományápolás 

 
Óvodánk 2012-ben és 2015-ben elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet jelenleg elbírálás alatt 

van az új pályázatunk.  

Eddigi munkánk, és további céljaink, valamint a cím elnyerése ad iránymutatást arra, 

hogy programunk kiemelt feladataként jelöljük meg a környezeti nevelést.  

 

A környezeti neveléshez szorosan hozzátartozik a környezet- és természetvédelem, a 

környezettudatos magatartásra nevelés, a hagyományőrzés és hagyományápolás, és az 

egészséges életmódra nevelés. Ezek a feladatok megjelennek programunkban a 

különböző fejezetekben:  

 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztés 

 Ünnepek, hagyományápolás, jeles napok 

 

A nevelőmunkánk tervezésénél és a feladatok megvalósításánál a külső világ tevékeny 

megismerése adja az alapot, erre építjük fel a különböző tevékenységek láncolatát.  

 

A környezeti nevelést az óvodai nevelés vezérfonalának tekintjük, s a tevékenységeket 

(játék, mese, vers, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás, stb. ) 

mintegy gyöngyként erre fűzzük fel. 

Így lesz komplex, egész az óvodai nevelés, így szereznek olyan ismereteket, amelyek egész 

életre szóló tudássá alakulnak. 
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3. 2.  Egészséges életmód alakítása és az 

egészségfejlesztés programja  
 

 

Célunk: 

 

             A gyermekek egészséges életvitel igényének 

alakítása, testi fejlődésük elősegítése, egészségük védelme. 

 

 

Feladataink:  

1.  A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése, testi képességek 

fejlődésének segítése. 

 

2. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. Balesetvédelem. 

 

3. Az egészséges életmód, a testápolás, tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 

4. A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos  

környezet biztosítása 

 

5. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, 

környezettudatos magatartás megalapozása 

 

6. Megfelelő szakemberek bevonásával - szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása  

 

 

 

1. A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése, testi képességek 

fejlődésének segítése. 

 

A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése az óvodai élet kezdeti időszakában 

domináns szerepet kap. Meghatározza a mindennapokat, a beilleszkedés időszakában az 

érzelmi kötődés alapja. Az édesanya szerepét átveszi az óvó néni és a dajka, gondoskodnak a 

gyermekről. Segítik őt az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben. A gondozás következő 

szakaszában a pedagógus arra irányítja a gyermeket, hogy szükségletei kielégítésében egyre 

önállóbbá váljék. A gyermekek szükségleteinek önálló kielégítésére fokozatosan válnak 

képessé. Az önálló testápolás, öltözködés, étkezés, azaz az önkiszolgálás kezdetben komoly 

feladatot jelent számukra. Óvodába lépéskor a gyermekek az önkiszolgálásban különböző 

fejlettségi fokon vannak, és e téren is eltérő ütemben fejlődnek. Célunk, hogy a gyermek saját 

fejlettségéhez viszonyítva eljusson az optimális szintre. Ehhez szükség van az 

óvodapedagógus támogató, bátorító attitűdjére. 
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A gyermekek mozgásigényének kielégítését a mindennapos testnevelés, a heti egy kötelező 

testnevelés és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek biztosítják.  

( bővebben a „Mozgás” című fejezetben )  

 

Fontos feladatunk, hogy évszaknak megfelelően elegendő időt biztosítsunk az udvaron 

történő szabad mozgásra! Az udvaron tartózkodás időtartamát meghatározó tényezők: 

• évszakok, ezen belül az időjárás 

• a gyermekek életkori sajátosságai (csoportok életkora) 

• aktuális események 

 

Minden csoport, minden nap töltsön megfelelő időt a szabadban, kivéve a szélsőséges 

időjárási viszonyok esetén. (pl. esik az eső, vagy erős, hideg szél fúj. ) 

Ha az udvaron nem lehet tartózkodni, (pl. sáros helyek vannak) akkor elsétálnak egy olyan 

biztonságos, nagyobb területre, ahol szabadon „futkározhatnak A hóesés, vagy havas udvar 

nem akadály! A téli hideg sem akadályozhatja meg a levegőzést, akkor inkább sétálunk a 

friss levegőn, és nem az aktív mozgást engedjük. Az óvoda melletti dombos terület kiváló 

lehetőséget nyújt a szánkózáshoz, ezt a lehetőséget ki kell használnunk! 

A levegőztetést, a szabad levegőn való játék formáját, időtartamát minden esetben az óvónő 

dönti el, a fenti szempontokat figyelembe véve. 

 

2. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. Balesetvédelem. 

 

A testi épség megőrzésének alapvető feltétele a balesetmentes környezet, berendezés 

kialakítása, olyan eszközök használata, amelyek nem veszélyeztetik a gyermekek testi 

épségét. Ennek érdekében az udvari játékokat felülvizsgáltattuk. Az épületek és azok 

berendezésére a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az óvoda udvarán, 

vagy az épületben keletkező bármely veszélyforrás észlelése minden dolgozó felelőssége, 

azok megszűntetése az óvodavezető feladata. 

A gyermekek egészségének védelme elsősorban gondozási feladat. A higiénés szabályok 

betartása, a gyermekek öltözésének testápolásának, étkezésének figyelemmel kísérése óvónő 

és a dajka közös felelőssége. 

Járvány időszakban a szükséges feladatok felismerése, betartása minden dolgozóra kötelező 

érvényű. 

 

 

A balesetvédelem érdekében szükséges intézkedések: 

A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás 

stb. előtt a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a 

következő védő-óvó előírásokat: 

 

Veszélyforrás Megelőzés Elvárt magatartásforma  

Világító testek, konnektorok Rendszeres felülvizsgálat A gyermek ne nyúljon hozzá 

Elektromos berendezés Rendszeres felülvizsgálat csak óvónői 

felügyelet mellett használható 

A gyermek ne nyúljon 

hozzá 

Csúszós szőnyegek vagy sarkai 

 

Szőnyegek rögzítése, járási útvonalakon 

nem lehet szőnyeg, vagy sarka 

A teremben szaladgálni csak az 

óvónő által vezetett 

foglalkozásokon lehet 

Csúszós burkolat Felmosás után nem tartózkodhat gyermek Ne menjen be a felmosott 
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a helységben helységbe 

Hibás eszközök, apró tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, szükség esetén 

eltávolítás 

A gyermek is szóljon, ha ilyet 

tapasztal 

Éles vagy törékeny eszközök Csak óvónői felügyelet mellett 

használható 

Ülve felügyelet mellett 

használják 

Forró étel Tálalás csak megfelelő hőmérsékleten 

történhet 

 

Tisztítószerek hatása A gyermekek számára nem elérhetően, 

elzárva kell tárolni, felhasználásuk során a 

helységben gyermek nem tartózkodhat 

Takarítás közben a gyermek ne 

menjen a helységbe 

Fertőzés  Rendszeres fertőtlenítés Csak a saját holmijukat 

használják 

Leeső, elmozduló tárgyak Rendszeres felülvizsgálat, hatásos rögzítés Berendezési tárgyakra,            

bútorzatra felmászni nem lehet 

Nem megfelelő ruházat, lábbeli Azokat a ruhadarabokat, eszközöket 

melyek elakadhatnak, sérülést (fulladást, 

bokaficamot, stb.)  okozhatnak lecseréljük 

Kérjük a szülőket a veszélyt 

jelentő ruházat, lábbeli 

cseréjére.  

Balesetveszélyes tornaszerek Rendszeres felülvizsgálat Csak az óvónő 

irányítása mellett használható 

Óvónői felügyelet nélkül ne 

használja 

Egyedül maradt gyermek Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben 

gyermek nem tartózkodhat 

Szóljon a gyermek, ha más 

helyiségbe kíván menni 

Elesés kőburkolaton Felügyelet nélkül az óvoda helyiségeiben 

gyermek nem tartózkodhat 

A folyosókon, aulában nem 

lehet szaladgálni 

A gyermek felügyelet nélkül 

elhagyja az óvodát 

Bejárati ajtók és a kapuk zárva tartása, 

karbantartása 

A gyermek felügyelet nélkül ne 

hagyja el az óvodát 

Udvaron eldobott hulladék, 

leesett ágak stb. 

Rendszeres felülvizsgálat (naponta), 

tisztántartás 

A gyermek ne nyúljon ezekhez 

a tárgyakhoz, jelezze, ha 

ilyesmit talál. 

Leesés magas tárgyakról Óvónői felügyelet, ütéscsillapító aljzat 

biztosítása 

Szabályok betartása 

Utcai közlekedés 

 

Megfelelő számú kísérő, páros sorok, 

életkornak megfelelő távolságok, 

útvonalak helyszínek biztosítása  

Tartsák be az óvónő által 

ismertetett szabályokat 

 

Tömegközlekedési eszközök 

használata 

Megfelelő számú kísérő, elegendő 

férőhely biztosítása 

Tartsák be az óvónő által 

ismertetett szabályokat 
 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatokat az SZMSZ-ben 

részletezzük.  

 

 

3. Az egészséges életmód, a testápolás, tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 

 

Testápolás, tisztálkodás  a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 

rendszeres és szükség szerinti tisztálkodását, valamint tisztaság-igényük kialakulását 
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szolgálja.  A testápolási teendők óvónő-gyermek, dajka-gyermek közötti érzelmi kapcsolat 

alakulását is erősíti, miközben elsajátítják a műveletek helyes sorrendjét 

A gyermekek folyékony szappannal folyóvízben mosnak kezet WC használat után, étkezések 

előtt és minden esetben, amikor szükséges. 

Szükség szerint körömkefével tisztítják körmeiket, ezzel elkerülve az egyes fertőzések 

terjedését.  

A helyes orrfújás és a zsebkendő használatát fontosnak tartjuk megtanítani. Minden 

csoportszobában elérhető helyen tartjuk a papír-zsebkendőt. WC-re akkor mennek, amikor 

szükségük van rá.  Szükségleteiket térelválasztóval és függönnyel intimmé téve végezhetik el, 

szükség szerint segítséggel. A teljes óvodai beilleszkedést követően ebéd után fogat mosnak a 

gyerekek. 

 

A fejlődés fontos feltétele a táplálkozás.  

A gyermekek étrendje az óvodában változatos, megfelelő tápanyag-összetételű.  

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a nap bármely szakában tudjanak vizet inni. Az étkezés 

kulturált lebonyolítására nagy gondot fordítunk. (terítés, szalvéta stb.) 

Az étkezés, az önkiszolgálás szokásainak kialakítását fokozatosan, átgondoltan nagy 

tapintattal végzik az óvónők, ebédelés kivételével folyamatos étkezést vezettünk be. A kicsik  

csak kanállal étkeznek, és mélytányérból, a nagyobbak már használnak villát is és lapos 

tányért, és gyakorolják a kés használatát, öntést kancsóból.   

Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása érdekében minden héten gyümölcsnapot 

tartunk. A kijelölt napon a gyermekek egy-egy tetszés szerinti gyümölcsöt hoznak az 

óvodába. Az őszi időszakban a családok kertjeikben termett zöldségeket is szívesen 

fogadunk, különböző salátákat készítünk belőle, vagy nyersen, darabolva fogyasztjuk. 

Az étrend összeállítását szakképzett élelemezés-vezető végzi, figyelembe véve a magas 

cukortartalmú ételek és italok, valamint a só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentését, valamint a zöldségek és  gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

emelését. Az otthoni étkezésben törekszünk a szülők szemléletmódját ebbe az irányba 

fordítani. Egészséghét keretében a korszerű táplálkozási szokások kialakítását segítő előadást 

szervezünk.   

 

Évente egy alkalommal egészséghetet tartunk. Változatos tevékenységekkel erősítjük meg a 

gyermekekben a mozgás, a megfelelő táplálkozás fontosságát, a betegségek megelőzésének 

szükségességét. 

 

A gyermekek napi alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A csoportszobát alvás előtt 

jól kiszellőztetjük, a felesleges ruhaneműt, cipőt levetik. A szülők igényeit felmérve a 

gyerekek nem vetkőznek pizsamára. Amennyiben azonban egy-egy szülő igényli, lehetőséget 

biztosítunk az átöltözésre. Elalvás előtt rövid mesét mondunk, időnként zenét hallgatnak, aki 

igényli,  maga mellé veheti kedvenc játékállatát, „alvókáját”. Az alvást nem kényszerítjük.  

A nyári hónapokban az iskolába készülő gyermekek alkalmanként nem fekszenek le, ezzel is 

készülve az iskolások napirendje szerinti életre. 

 

A szülőkkel együttműködünk a helyes fogmosás tanításában. Reggel és este otthon, ebéd után 

az óvodában mosnak fogat a gyermekek. 

 

Az öltözködésben fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. Időt biztosítunk az önálló öltözés 

gyakorlására, de ebben is a szülők együttműködését kérjük. 
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4. A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 

 

 

Minden óvodai alkalmazott érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik, az évenként 

alkalmassági vizsgálatokon részt vesznek óvónők és dajkák. Az óvoda helyiségeit 

rendszeresen, az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik és takarítják a dajkák.  

Az óvoda minden helyisége a biztonsági előírásoknak megfelel. (balesetvédelmi intézkedések 

felsorolása az előző bekezdésekben, illetve az SZMSZ-ben. ) 

 

5. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

 

Nevelési feladatunk fontos része a szűkebb környezetünk védelme. Ennek része az épület, a 

berendezési tárgyak, játékok megóvása, illetve az óvoda udvarában a fák, bokrok védelme. 

Szeméttartók elhelyezésével, állandó figyelmeztetéssel szoktatjuk a gyerekeket arra, hogy ne 

szemeteljenek! Rácsodálkozunk a környezetünk szépségeire, virágot ültetünk, gereblyézünk, 

madarakat etetünk. A Föld napja alkalmából virágpalántákat ültetünk. Megünnepeljük a zöld 

jeles napokat.  A nagycsoportosokkal részt veszünk a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén 

óvodásoknak megfelelő túrán. Odúkat helyezünk ki az óvodák udvarára a madarak 

védelmében. A szelektív hulladékgyűjtés szellemében gyűjtést szervezünk. ( pl. papír, 

használt elem) Az évszakok változásával egyidejűleg figyelemmel kísérjük a növények 

változását, a vadon élő állatok életét. ( bővebben a „ Külső környezet tevékeny megismerése” 

fejezetben ) 

 

6. Megfelelő szakemberek bevonásával – szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 

-  speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása  

 

A gyermekek fejlődését minden csoportvezető óvónő figyelemmel kíséri.  A kiscsoportban 

feljegyzést készít a beilleszkedés időszakáról, illetve a fejlődés egyes szakaszaiban. Középső 

és nagycsoportban felmérik az óvónők a gyermekek fejlettségét, e felméréseknek megfelelően 

végzik további fejlesztő tevékenységüket. ( DIFER) Logopédus és fejlesztő pedagógus 

rendszeresen foglalkozik elsősorban azokkal a középső- és nagycsoportos gyermekekkel, 

akiknél ez szükséges, amennyiben a felhasználható órakeret engedi, középső csoportos 

gyerekekkel is. A gyermekek fejlesztésében pszichológustól is kapunk segítséget. 

A lúdtalp megelőzését, vagy korrekciójához az óvónők speciális tornát alkalmaznak. 

Amennyiben egy-egy gyermek viselkedésében, magatartásában eltérést látunk a 

megszokottól, figyelemmel kísérjük. Ha problémát észlel az óvónő, felveszi a kapcsolatot a 

szülőkkel. Amennyiben súlyosabb a probléma, a családsegítő szolgálat, pszichológus, védőnő 

vagy orvos segítségét kérjük.  

A betegségek megelőzése érdekében az egészséghetek programjába gyermekek életkorának 

megfelelően különböző prevenciós témákat dolgozunk fel. (fogápolási tanácsok, a víz 

fogyasztásának fontossága stb.)  

 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• Önállóan tisztálkodnak, mosakodnak, törülköznek, fogat mosnak. 

• Használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére, a tisztálkodási eszközöket a helyére 

teszik. 
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• Önállóan használják a zsebkendőt 

• Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek. Ruhájukat, ágyneműjüket hajtogatva a 

helyére teszik. 

• Cipőfűzőjüket megkötik 

• Az önkiszolgálást teljesen önállóan, természetes teendőként látják el. 

• Helyesen használják az evőeszközöket 

• Étkezés közben kulturáltan viselkednek. 

• Ügyelnek személyük és környezetük rendjére, tisztaságára. 

• Egészségvédelmi ismereteik alapján  választani tudnak az egészséget megőrző – 

károsító magatartások között. 

 

 

 

 

 

3.3. Az érzelmi, az erkölcsi és az 

értékorientált közösségi nevelés  
 

Célunk: 

 

A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, 

képességeinek kibontakoztatása 

 a közösségen belül, a gyermekcsoport normái 

alapján. 

 A spontán és szerzett nevelési hatásokra jussanak 

el a gyermekek a puszta együttléttől 

együttműködésig, az „én –tudattól „ a mi –tudatig.      

 

 

Feladataink: 

 

 l.   Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, családias légkör, az 

állandó értékrend megteremtése az óvodai élet során.  

Ennek alapja,  

 hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, a gyerekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,én-

tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek, 

 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

     

2.  Az óvodai élet megszervezése közös élményekre, tevékenységekre építve,   

     segítse a gyermek erkölcsi és akarati tulajdonságainak fejlődését, szociális 

     érzékenységének fejlődését, én-tudatának, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek 

     alakulását,szokás- és normarendszerének megalapozása. 

 

    Olyan lehetőségek teremtésére, melyek során a gyermekek kielégíthetik természetes társas  

    szükségleteiket,elfogadják és megértik  a különbözőségeket, tisztelik társaikat  
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3.  Segítjük a szűkebb és tágabb környezet megismerését, a szülőföldhöz való kötődés  

             kialakulását, mely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

             hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. Kiemelten törekszünk  

             arra, hogy a gyermekek rá tudjanak rácsodálkozni a természetben, az emberi  

             környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tanulják meg azok megbecsülését. 

 

4. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az óvoda minden alkalmazottjának 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet töltsön be. 

 

5. Együttműködés speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

 

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

Tudjuk, hogy ez a kor a nagyfokú emocionális ingerlékenység, érzelmi labilitás, 

polarizált érzelmek kora. 

Ezen életkori sajátosságokat olyan szeretetteljes neveléssel szeretnénk befolyásolni, amelyben 

a gyermekek érzelme differenciálódhat, megnövekedhet az érzelmi állapot tartóssága, 

csökkenhet az érzelmi labilitás, megszelídülhet a végleteket mutató érzelmi reagálás, 

fokozódhat az érzelmek feletti uralkodás képessége, kialakulhat az érzelmek gazdag skálája és 

megjelenhetnek a magasabb rendű érzelmek. 

A családias légkör alapozza meg a gyermekek érzelmi kötődését a felnőttekhez és társaihoz 

egyaránt.  

A gyermekek életterét (csoportszoba, előtér) úgy rendezzük be, hogy otthonos, barátságos 

legyen, lehetőséget adva arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesüljenek. 

Ügyelünk arra, hogy a berendezés összhangban legyen az óvoda közvetlen környezetével. 

Minden gyermekcsoportnak van saját szokásrendszere, hagyománya, sajátos légköre. 

Az otthonosság érzését teremtjük meg azzal, hogy minden gyermeknek van saját tároló-helye, 

ahova rajzait, egyéb dolgait teheti.  

Csak a délelőtti játék végén, a levegőzés előtt rakodunk össze a csoportszobában, illetve 

akkor várjuk el a játék elrakását a gyermektől, ha már nem játszik az adott játékkal, 

vagy hazamegy.   

Új gyerekek befogadása: Az óvodába lépés első időszaka meghatározza a gyermek 

kötődését az óvodához, ezért azon vagyunk, hogy a legideálisabb feltételeket teremtsük meg a 

közösségbe történő beilleszkedéshez. 

A gyermekek szüleikkel már óvodába lépés előtt ismerkednek a személyi és tárgyi 

környezettel, nyílt délelőttöt szervezve betekintenek az óvoda életébe.  

Az első időszakban elhozhatják kedvenc játékukat. Ölbeli játékokkal, mondókákkal, mesével 

igyekszünk a megfelelő érzelmi kapcsolatot kialakítani. 

A családias légkör megteremtése segíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, a 

közösségi életet. Mindehhez gazdag tevékenységi formákat biztosítunk. 

A közös élmények, tevékenységek közben formálódik egymáshoz való viszonyuk, kialakul az 

együttműködés. 

Fontos, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő tevékenységeket végezzenek, saját 

képességeiknek megfelelő szinten. 

A zárkózott, magába forduló gyermekekre fokozott figyelmet fordítunk, kiderítjük okát. 

 

 

Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, a gyermekek, az óvodai alkalmazottak közötti 

pozitív attitűd, érzelmi kapcsolat kialakítása, formálása, erősítése.  
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A gyermek – felnőtt és a gyermek - gyermek  közötti pozitív kapcsolat úgy alakulhat ki, ha 

a gyermekek jól érzik magukat a  közösségben. A kölcsönös bizalom, a biztonságérzés 

kialakulásában fontos szerepe van az óvónőnek. A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, 

korlátokkal együtt. A korlátokat mindig az adott korosztály életkori sajátosságai szabják meg. 

A nevelés akkor lesz hatékony, ha a feladatokat minden egyes gyermek számára érzelmileg 

elfogadhatóvá, vonzóvá tudjuk tenni. A gyermek-dajka közötti kapcsolatot is pozitív attitűd 

jellemezze! 

 

A gyermekek fejlődési tempója eltérő. Különböznek egymástól testi, idegrendszeri 

sajátosságokban, tapasztalatokban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas 

magatartásuk, érdeklődésük, aktivitásuk terén. A feladatmegoldásokban jelentkező 

teljesítménykülönbséget természetes dolognak tartjuk. 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelésére 

kiemelt figyelmet fordítunk. 

Szükség esetén megfelelő szakember segítségét kérjük. (logopédus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus) 

Senki sem kaphat megkülönböztető jelzőt vagy elmarasztalást. 

 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermekkel egyénileg is foglalkozzunk.                 

Biztosítunk minden gyermeknek „személyes perceket”.  

Az egyéni bánásmód alapvető feltétele, hogy ismerjük a gyermekek életkori és egyéni 

sajátosságait. Segítjük, hogy minden gyermek önmagához képest optimálisan fejlődjön. 

- Parancsolás, tiltás helyett inkább kérünk.  

- Elégedettségünket dicsérettel fejezzük ki.  

- Rugalmas szabályokat alakítunk ki, biztosítjuk a gyermeki szabadságot.  

- Tilalom helyett választási lehetőséget adunk az önálló döntésre. 

-  Fejlesztjük a bátortalan gyermekek önbizalmát,  

- Segítjük a gyermekek pozitív „én képének” kialakulását 

- Félelemkeltés nélkül jelezzük a veszélyhelyzetet 

 

2. Az óvodai életünkbe minél több közös tevékenységet kell terveznünk, hiszen ezek 

által jutnak a gyermekek közös élményekhez, mely kialakítja azokat az erkölcsi, 

akarati tulajdonságokat, melyek pozitívan hatnak 

személyiségfejlődésükre.(együttérzés, önzetlenség, segítőkészség, figyelmesség, másság 

elfogadása, őszinteség, közösségi érzés, kitartás, feladattudat, szabálytudat, önállóság, 

önfegyelem) 

 

Fontosnak tartjuk: 

- a gyermekek érdeklődjenek a közös célok, feladatok iránt 

- a felmerülő konfliktusokat közösen oldják meg 

 

 

3. A gyermekek nyitottságára építve az óvodapedagógus segítse elő, hogy a gyermek 

tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra 

és szépre, tisztelje és becsülje azt. Sok séta, kirándulás szervezésével megismertetjük 

szűkebb és tágabb környezetünket, alapot teremtve a szülőföldhöz való kötődéshez. ( 
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Séták az óvoda környékén, kirándulások a falu határában, a környező falvakban, Győrbe, 

Sopronba, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban stb. 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell 

értékű szerepet töltsön be! 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szorosan együttműködünk a 

speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel! (fejlesztő pedagógus, 

logopédus) 
 

 

A gyermekek értékelése és jutalmazása:  

 

Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazzuk.. Az óvodában 

a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel 

erősíti leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítja ki a pozitív 

motivációkat.  

A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente minimum 

két alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, méréseik alapján. Elsődleges 

mérőeszköz a tudatos megfigyelés, a gyermek tevékenységek és produktumok vizsgálata  

 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális 

és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-

megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a 

gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalmazást nem 

alkalmazunk.  

 

A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba 

ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges (veszélyt jelentő) esetben 

tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás 

nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a 

pillanatnyilag adott magatartást ítéli el és nem a gyermeket. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, a felnőttekhez 

• Számon tartják a gyermekcsoport tagjait, érdeklődnek a hiányzók után. 

Konfliktusos helyzetekben társaikkal egyezkednek 

• A közös tevékenységben aktívan részt vesznek, együttműködnek, ébredezik 

bennük a közösségi öntudat, örülnek a közös sikereknek 

• A megkezdett tevékenységet befejezik, képesek nyugodtan ülni, figyelmesen 

hallgatják a felnőttek és egymás közléseit 

• Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

• A gyermekek igényévé válik a helyes viselkedés szabályainak betartása, egymást 

figyelmeztetik a szabályok betartására 

• Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben, a csoportszobába lépő vendéget 

illendően fogadják 
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• Vállalkoznak önálló véleményalkotásra, választanak, döntenek egyes 

helyzetekben 

• Képesek az együttműködésre, a kapcsolatteremtésre a felnőttekkel és 

gyermektársakkal
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3 .4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és 

nevelés megvalósítása 
       

Célunk:  

  

A gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára 

alapozva az intellektuális érzelmek felkeltése, a 

tanulási vágy kialakítása a befogadást segítő értelmi 

képességek fejlesztése által 

 

 

Feladataink: 

 

1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladatunk. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak 

alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az 

óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, 

megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és 

kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 

gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet 

fordítani. 

 

2.  Az óvodai nevelésünk a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori 

sajátosságra - valamint a meglevő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyen keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

 

 

3. A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása. Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és alkotóképesség fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen 

a képzelet és kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 

Az anyanyelv fejlesztése az egész óvodai nevelés során, elsősorban helyes beszédminta 

alapján valósul meg.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés alapjai: 

• a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, fokozása, 

• a gyermek meghallgatása 

• a gyermeki kérések támogatása. 

A gyermekek játéktevékenységét gazdagítsuk nyelvi játékokkal, találós kérdésekkel.  

 

Az értelmi fejlesztés jelen van az egész nap folyamán, spontán helyzetekben és szervezett 

tevékenységekben egyaránt. Minden óvónőnek tudnia kell, hogy az egyes tevékenységek 

milyen értelmi képességek fejlesztése adnak lehetőséget, érvényesítse a játékosság elvét.  
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• A gyermekek érthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszélnek,  

• gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető formában, életkoruknak megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudják kifejezni, 

•  minden szófajt használnak, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkotnak,  

• tisztán ejtik a magán-és mássalhangzókat ( fogváltással járó egyéni eltérésekkel)  

• végighallgatják és megértik mások beszédét. 

 

Érzékelés, észlelés:  

• érdeklődik az ismeretlen dolgok iránt, kitűzött céloknak megfelelően tevékenykedik, 

kérdéseket tesz fel, tevékenységek során és a kérdéseire kapott válaszok alapján eljut 

az analizáláshoz, szintetizáláshoz, csoportosításhoz, általánosításhoz. 

• Megfelelően fejlett a téri észlelés, kialakul a testséma. 

Érdeklődés: 

• érdeklődése a környezet iránt széleskörű, 

• tevékenységekben kitartó, 

Figyelem: 

• megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, 

könnyebbé válik a megosztása, átvitele 

Emlékezet: 

• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá  a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés,  

• megnő a megőrzés időtartama, a régebben történt eseményeket is fel tudja idézni 

• a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

Gondolkodás: 

• cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

• egyszerűbb összefüggéseket felismeri, következtetéseket von le, 

• a bonyolultabb szabályokat is megérti, 

• meghatározott szempontok alapján válogat, sorba rendez, hiányzó részeket észrevesz, 

pótol 

Képzelet: 

• különbséget tesz a valóság és a képzelet között 

• alkotó képzelete megjelenik a játékban, tevékenységekben, 

• képes történeteket elképzelni, alkotni 
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4. ÓVODAI NEVELÉS TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

 

4. l. Játék.   
 

 

 A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása, 

Segítségével láthatóvá válik a világ.” 

 

                                       ( Ancsel Éva) 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, és így 

az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 
               

A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, semmi mással nem helyettesíthető, 

magáért a tevékenység öröméért végzett, önként választott, spontán gyermeki tevékenység. A 

gyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait a játékában 

tagolja. Ezért lehetőséget kell adnunk a hosszantartó, és zavartalan játék kialakulására. A játék 

során fejlődik a megismerő tevékenység, pontosabbá válik a gyermek valóságról alkotott 

képe. 

A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, akarati, 

szociális, társas fejlődéstől. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és tudat kialakulásától.  

 

Az egyes játékok személyiségformáló hatása: 

• Gyakorlójáték:  Mozgásos, manipulációs, verbális) 

Miközben ismerkedik a gyermek a különböző tárgyakkal, játékeszközökkel, 

megismeri azok tulajdonságait, matematikai tapasztalatokat szerez. Fejlődik a 

mozgása, (nagymozgás, finommozgás, mozgáskoordináció) a térészlelés, tapintásos 

észlelés, verbális készség. 

•  Szerepjáték:  

A gyermek egész személyiségének fejlődésében nagy jelentősége van. A gyermek a  

szerepjátékkal kifejezi élményeit, kivetíti a felnőttek viselkedését, gyakorolja a 

társakkal való együttműködést, a konfliktusok megoldását. A szerepjáték során alakul 

a szocializációs készség, kommunikáció, fejlődik képzelete, szervezőkészsége, az 

erkölcsi, akarati tulajdonságok, kognitív képességek. 

• Építő-konstruáló játék:  

Alakul a szem-kéz koordináció, finom-motorika, térészlelés, alak és formaállandóság, 

rész és egész viszonyának észlelése, képzelet, kreativitás, vizuális memória. 

• Szabályjáték:  mozgásos, értelemfejlesztő) 

A mozgásos szabályjáték során erkölcsi, akarati tulajdonságai, szocializációs 

készségei fejlődnek (sikerélmény feldolgozása, kudarctűrés, közösségi érzés, 

feladattudat, felelősségtudat) Az értelemfejlesztő szabályjátékok elsősorban az értelmi 

fejlődést szolgálják. 

• Barkácsolás:  

A játékhoz szükséges eszközök készítése közben fejlődik a képzelet, a finommozgás. 

 

 



 30 

 

 

• Bábozás: 

 Elősegíti a kommunikáció, a képzelet, a finommozgások fejlődését. A szerepek 

kiosztása, a párbeszédes formák alkalmazása az együttműködést, egymáshoz 

alkalmazkodást alakítják. 

• Dramatizálás: 

Hasonlóan a bábozáshoz, a kommunikáció és szocializációs tulajdonságok 

fejlődésében játszik kiemelkedő szerepet, de a képzelet, az emlékezet, a térészlelés 

alakításában is jelentős. 

 

 

Célunk: 

 

- A tevékenységeken keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének 

kibontakoztatása, képességek fejlesztése.  

- Érzelmi, akarati tulajdonságok alakítása 

- Szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása. 

 

Feladataink: 

 

1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (Hely, idő, eszköz, megfelelő 

csoportlégkör, élményszerzési lehetőségek) 

2. Az óvónő játéksegítő módszereinek kialakítása, az indirekt irányítás érvényesítése 

3. Képességfejlesztés. 

 

 

1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 

A játék egyik színtere a csoportszoba. 

A csoportszobákat úgy alakítottuk ki, hogy helyet kapjon a babaszoba és konyha, az 

építőjátékhoz nélkülözhetetlen szőnyeg, és a megfelelő számú asztalok és székek a különböző 

tevékenységekhez.  A játéktartó polcok a gyermekek számára megfelelő magasságban 

vannak, a játékokat és a kiegészítő eszközöket fonott kosarakban tároljuk. A foglalkoztató 

terem berendezését szabadon felhasználhatják játékukban. (pl. asztalokból kuckót alakítanak 

ki, székekből vonatot, stb.) 

 A játék másik színtere az udvar. A gyermeklétszámhoz viszonyítva az udvarok megfelelő 

méretűek és a kialakításukra nagy gondot fordítottunk, és fordítunk. Olyan játékszereket 

helyeztünk el, amelyek a szabadban, természetes körülmények között különböző nehézségi 

fokú mozgáslehetőségeket kínálnak a gyermekek számára.  

Szervezéssel, irányítással segítjük az udvari szerepjátékok, színpadi játékok, ügyességi-sport 

játékok kialakulását.  

 

 A napi életszervezésben arra törekszünk, hogy a gyermekek minél több időt kapjanak a 

szabad játékra, kiemelt figyelemmel az udvari játéktevékenységekre. 

 A játéktevékenység az óvoda nyitásától kezdődik, 7.30-ig a kijelölt „gyülekező teremben”, 

majd a saját csoportszobákban folytatódik. A folyamatos étkeztetés bevezetésével lehetőséget 

adunk arra, hogy hosszabb legyen a játékidő, minden gyermek érdeklődésének megfelelő időt 

tölthessen egy-egy játéktevékenységgel, önmaga dönthesse el, mikor szakítja meg játékát a 
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tízóraizás idejére.. A délutáni pihenő után a hazamenésig tartó időszakban szabad játékkal 

töltik az időt a gyerekek.    

 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a különböző játék típusoknak megfelelő 

játékeszközök minden csoportban megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre.. Ezek 

cseréje, pótlása folyamatos. A játékok beszerzésénél törekszünk arra, hogy olyan anyagból 

készült játékok kerüljenek a gyermekek kezébe, amelyek egészségre nem ártalmasak, 

könnyen tisztíthatók, és a képességfejlesztést szolgálják. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelő játékszereket kínálunk a gyermekeknek. A különböző konstruáló, építő, kirakó 

játékok mellett megtalálhatók a memória játékok, társas játékok, de a gyermekek számára 

elérhető helyen vannak a barkácsoláshoz szükséges eszközök is (olló, ragasztó, papírok, stb.) 

Az óvónők a játékidő alatt gyakran kínálnak barkácsolási lehetőségeket. A babaszobában és 

konyhában megfelelő mennyiségű kiegészítő kellék van. (edények, műanyag gyümölcsök, 

péksütemények, babák, mackók, babakocsi, az átváltozáshoz szükséges ruhadarabok.)  

A gondosan válogatott játékok ösztönzik a gyermek képzelőerejét. 

Az udvari játék lehetőségeit is igyekszünk játékszerekkel bővíteni. homokozó játékok, aszfalt 

kréták, rollerek, autók, stb.)  

 

Az óvodapedagógusnak meghatározó szerepe van a megfelelő csoportlégkör kialakításában. 

Nyugodt viselkedése, konfliktuskezelő magatartása, a meghitt légkör kialakulásának 

alapfeltétele. 

 

 

A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal, élményekkel a játék tartalmát 

gazdagítják. Ezek az élmények egy része otthonról hozott élmények, egy része a csoporttal 

közösen szerzett élmények. Fontos feladatunk tehát, hogy minél több kirándulást, sétát, 

minél több közös tevékenységet szervezzünk, hiszen ezek mindig megjelennek gyermekeink 

játékában.  

 

 

2. Az óvónő játéksegítő módszereinek kialakítása, az indirekt irányítás érvényesítése 

 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az 

óvodapedagógus.  

Az óvodapedagógus szerepe a gyermekek játék-tevékenységében: 

➢ utánozható mintát ad a játéktevékenységre,  

➢  amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad,  

➢  segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. 

➢ „tudatos” jelenlétével segíti a játékkapcsolatok kialakítását, a gyermeki játék 

kibontakozását. 

 

Az óvodapedagógus feladata tehát: 

1. megteremti a játék kialakításának feltételeit 

2. szükség és igény szerint együttjátszik 

3. támogat, segít, ösztönöz, indirekt módon vesz részt a játék folyamatában 

 

Kísérjük figyelemmel a gyermekek játékát, teremtsük meg a feltételeket, éljük át 

közösen a gyermekekkel a játékot, ha kell, legyünk aktív részesei, de csak akkor 

avatkozzunk közbe, ha szükségesnek látjuk. ( a játék felbomlóban van, szomorúan 

magányos gyermeket látva, vagy társakat rendszeresen zaklató gyermekek esetében. 
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3. Képességfejlesztés. 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

harmonikus mozgás, testséma,  

szem –kéz - láb koordináció,  

testi képességek (erő, ügyesség, 

gyorsaság, állóképesség)  

finom-motorika,  

téri tájékozódás, 

társas kapcsolatok építése, 

együttműködés, 

önfegyelem, 

társas magatartás, 

nyitottság, kíváncsiság,  

érzelmek megélése, szabályozása, 

empátia, problémamegoldás, 

segítőkészség, figyelmesség, 

együttműködés, szabálytudat, 

 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

tapasztalatszerzés, 

érdeklődés,  

érzékelés, észlelés, emlékezet, szándékos 

figyelem, képzelet, számolási készség, 

gondolkodási műveletek 

Egymás megértése és megértetése – 

párbeszéd, 

szókapcsolatok,  

Nonverbális jelzések, mimika, gesztus, 

hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín 

megfelelő alkalmazása. 

 

 

 

 

 

A vegyes csoportban fontos feladata az óvónőknek a különböző fejlettségű gyermekek 

együttjátszásának segítése. Lehetőséget kell biztosítani a különböző korosztályok igény szerint 

elkülönült játékához.  

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

• A gyermekek képesek kitartóan, hosszan, elmélyülten, csoportosan és egyedül 

játszani.  Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

• Igénylik a közös játékot, alkalmazkodnak egymáshoz, kisebb konfliktusokat képesek 

megoldani. 

• Bonyolult építményeket képesek alkotni 

• Képesek a szabályjátékok megtanulására, a szabályok betartására. 

• Társas viselkedésükben megjelennek a magatartás alapvető formái 

• Interakciójuk (szókincs, beszéd) kulturált és érthető 
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4. 2. Külső világ tevékeny megismerése 

 
 

                                                                 

   „ Az ember úgy nő, mint a fa gyökérzetével 

  kapcsolatai szerteágazó rostjával. 

 Minél több, épebb kapcsolattal szívja 

A világot, annál magasabb lombot vethet 

                                       ( Németh László ) 

 

 

Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén 

környezetkultúrájának alakításában. A gyermekek hihetetlenül aktívak, nekünk „csak” az a 

dolgunk, hogy helyes mederbe tereljük őket. Mindenre nyitottak minden érdekli őket. A 

feladatunk nem más, mint az, hogy időt, lehetőséget és eszközt biztosítunk  a számukra. 

 

A környezeti nevelés területei: 

 

1. Külső természeti környezet (levegő, víz, talaj, növények, állatok) 

2. Külső, ember alkotta (épített) környezet (az épületek, tárgykultúra, 

műemlékvédelem, téralkotás, hulladékkezelés, vásárlási szokások, emberi 

kapcsolatok) 

3. Belső természeti környezet (egészséges életmód, táplálkozás, mozgás, megfelelő 

napirend, az egészséges életmód szokásainak alapozása, betegség megelőzése) 

4. Belső személyes környezet mentálhigiéné, a lelki élet egészsége, önértékelés, énkép) 

 

Célunk:  

  

- A gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, az itt élő embereket,  

a helyi hagyományokat, néphagyományokat, szokásokat, fedezzék fel a szülőföld 

szépségeit. 

- A környezet tevékeny megismerése közben fejlődjék a gyermekek mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemlélete.  

- Jussanak el olyan tapasztalatokhoz, ismeretekhez, amelyek az életkoruknak 

megfelelő, a biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlen. 

- Gyarapodjon szókincsük, folyamatosan fejlődjön beszédmegértő, nyelvi kifejező 

és kommunikációs képességük. 

- Alakuljanak ki azok a pozitív szokások, viselkedési normák, amelyek az őket  

körülvevő természeti – társadalmi környezet fenntartását, megőrzését szolgálják. 
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Feladataink: 

            

1. Minél több alkalmat biztosítani a környezet tevékeny megismerésére, minél több 

időt, helyet, eszközöket a spontán és szerzett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a 

környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. A közvetlen 

tapasztalatok gyarapításával felkelteni, ébren tartani, kielégíteni a gyermekek 

kíváncsiságát, megismerési vágyát. 

2. Elősegíteni, hogy a környezet megismerése során matematikai tartalmú 

tapasztalatokat szerezzenek, azokat tevékenységben alkalmazzák, felismerjék a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli, és téri viszonyokat. 

3. Elősegíteni a gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

4. A környezettudatos viselkedés megalapozása, kialakítása, fenntartása. A 

fenntarthatóságra nevelés elvei alapján végzett nevelőmunka során a 

természet és környezetvédelem kialakítása, a helyi értékek megismerése, 

védelme, megőrzése. 

 

 

A külső világon, környezeten értjük egyrészről a természeti környezetet (természet, víz, 

levegő, talaj, növények, állatok) másrészről az ember alkotta, épített környezetet (épületek, 

műemlékek, hulladékkezelés, emberi kapcsolatok, városi környezet) 

 

A környezet megismerése alapvető igénye a gyermekeknek, érdeklődésük, kíváncsiságuk   

számtalan lehetőséget nyújt a folyamatos, spontán, közös és egyéni megfigyelésre, 

élményszerzésre. 

 

Mivel falun élünk, több lehetőségünk van a természeti környezet megismerésére, mint a 

városban élő gyermekeknek. Ezért változatos tevékenységeket biztosítunk a felfedezésre, a 

megfigyelésre, a megismerésre. A faluban tett séták, kirándulások lehetőséget nyújtanak a  

növények, állatok megismerésére, termések gyűjtésére. A legapróbb virág, vagy bogár 

megfigyelése, a madarak énekének hallgatása, a természet szépségeire való rácsodálkozás 

mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy környezetszerető, környezetvédő emberekké váljanak.  

Megismerni, tapasztalatokat szerezni róluk, megcsodálni, személyes kapcsolatba kerülni 

velük, csak így érhető el, hogy a természet szeretete és védelme belülről jövő érzés legyen 

számunkra. 

Meg kell tanulniuk,a környezetvédelem alapjait, azt,  hogy vigyázzanak a növényekre, fákra, 

bokrokra, hogy ne szemeteljenek, ne bántsák az állatokat. Meg kell alapoznunk a 

környezetbarát szokásokat, például takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral, illetve 

megismertetni őket a hulladékkezeléssel, szelektálással. 

 

 

A növény és állatvilág mellett megismerkedünk az ember alkotta környezettel. Ismerjék és 

szeressék a saját falujuk épületeit, a közintézményeket, a műemlék-jellegű épületeket,              

(templom, kápolna) szobrokat. A középső- és nagycsoportosokkal ellátogatunk a tájházba, 

megismertetjük nagyszüleink használati tárgyait, beszélünk életükről, munkájukról, 

ünnepeikről és hétköznapjaikról. Részt veszünk a tájházi napok szervezésében, 

lebonyolításában.  

A faluban tett séták alkalmával ismerkedjenek a helyes közlekedés alapszabályival, a 

közlekedési eszközökkel.  
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Megismertetjük a testrészeket, érzékszerveket, az orvos gyógyító szerepét, egészségünk 

védelmének módját.  

Megfigyeljük az évszakok változásait, a napszakokat, az időjárás jellemzőit.  

  

Minden, ami körülvesz bennünket matematikai nyelven felfogható, megérthető. Éppen ezért 

természetes úton, természetes megközelítésben, játékosan lehetőséget biztosítunk a 

gyermekeknek önálló tapasztalásra, kereső és felfedező tevékenységekre, matematikai 

összefüggések feltárására. 

 

A természeti és társadalmi környezet megismerése közben segítjük a gyermekeket abban, 

hogy kialakuljanak azok a szokások, viselkedési normák és elsajátítsák mindazokat az 

ismereteket, amelyek a környezetvédelemhez szükségesek. 

 

A helyi hagyományok ápolásával, a népszokások megismertetésével elősegítjük a 

szülőhelyhez való kötődést, megalapozzuk a szülőföld szeretetét. (néptánc, lucázás, ) 

 

A tevékenységek tervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a „Zöld jeles napok” 

megtartására, a néphagyományokra, azok megismerésére, ápolására. A tervezett 

témákat ezek határozzák meg, a keretet az évszakok adják. 

 

 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése 

 

Feladatunk, hogy különböző tevékenységek során adódó spontán matematikai helyzeteket 

kihasználjunk, megismertessük a gyermekeket különböző  

• matematikai fogalmakkal, ( kör, négyzet, háromszög, kocka, téglatest, gömb) 

• kifejezésekkel, összefüggésekkel ( hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, sok-kevés, több, 

kevesebb, alacsony-magas,)  

• tő –és sorszámokkal,  

• névutókkal.  

• Játszunk logikai és szabályjátékokat. Gyakoroljuk a matematikai osztályozást, 

halmazokkal végezhető feladatokat, a térbeli viszonyokat, irányokat.  

 

A nagycsoportban a spontán helyzeteken túl tervezett játékszituációkat is beépítünk 

időszakonként, melyek alkalmával a spontán szerzett matematikai ismereteket felidézzük, 

rögzítjük. 

 

 

3- 4 éves korban a gyermekek az óvodai élet megkedvelése után, megismerkednek az  óvoda   

            szűkebb környezetével, az ott lévő személyekkel, az óvoda berendezésével. 

- Megfigyeltetjük az évszakok színeit, szépségeit 

- Gyűjtünk az évszakokra jellemző dolgokat, azokat szétválogatják, összehasonlítják 

- Megismertetjük, megfigyeltetjük a környezetükben élő állatokat, növényeket, legfőbb 

jellegzetességeit, formai hasonlóságait, nagyságbeli különbözőségeit 

- Tevékenység közben megismerik saját testük felépítését 

-  beszélgetünk családjuk tagjairól 

- Séták alkalmával megismerkednek a helyes gyalogos közlekedéssel 

4 – 5 éves korban már figyeljék az időjárás változásait évszakonként 

- A közösen gyűjtött terméseket hasznosítjuk 

- Alkalmat biztosítunk a megismert tárgyak összehasonlítására, szétválogatására, 
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sorba - rendezésére 

- Megfigyeltetjük, hogy az ember mi módon alkalmazkodik az időjárás változásaihoz 

- Ismerkedünk a környezetünkben élő növényekkel, állatokkal, bogarakkal 

- felsoroljuk a családtagokat, a neveiket, foglalkozásukat 

- Tudatosítjuk bennük testük ápolásának szükségességét 

- Séták alkalmával, a gyalogos közlekedés közben megismerik a gyakori közlekedési 

eszközöket, azok méreteit és formai különbségeit 

 

 

6 – 7 éves korban tágabb környezetükkel ismerkednek. 

 

- megismerik az évszakokat, azok jellemzőit, különbözőségeit, szépségét, sokszínűségét 

- megismerik a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat 

- Megtapasztalják, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van 

- Megismerik a legfontosabb életelemeket, egyszerű kísérleteket végeznek 

- megismernek néhány gyógy-és védett növényt, fákat, virágokat 

- megismerik a környezetükben élő állatokat, azok életmódját, hasznát, 

- Megismernek több vadon élő állatot, azok élőhelyeit, főbb tulajdonságait 

- Ismerkednek a költöző és itt telelő madarakkal, télen etetik azokat 

- Utazás során megfigyelik a városi közlekedés szabályait, a forgalmat, a közlekedési 

eszközöket, ismerkednek a rendőr munkájával. 

- megismerik testrészeiket, érzékszerveiket, azok funkcióját, ápolását, ismereteket 

szereznek egészségük védelméhez, megőrzéséhez,, a balesetek elkerülése érdekében. 

- Kirándulni megyünk Fertő-Hanság Nemzeti Park tájvédelmi területére, óvodásoknak 

megfelelő túra-útvonalon. 

-  ismereteket szereznek a környezetvédelemmel kapcsolatban, a környezettudatos 

magatartás kialakulása érdekében.  

 

A tervezhető tartalmak mellett minden olyan természeti és társadalmi témát 

„feldolgozunk”, (tervezett vagy spontán) amelyek a gyermekeket érdekli, fejlettségi 

szintjüknek megfelelő és megérthető. 

 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

Egyensúlyérzék  

finom-motorika 

nagymozgások, 

szem-kéz, szem-láb koordináció 

gyors reagálás 

A természethez való pozitív érzelmi viszony 

kialakítása. 

A szülőföld, az itt élő emberek, a táj 

szeretetére nevelés. 

Tárgyi kultúra értékeinek szeretete, védelme. 

Feladattudat, szabálytudat, kitartás, 

türelem, ítélőképesség, 

kapcsolatteremtő képesség, 

közösségi érzés, 

másokkal valókapcsolat igénye 

testséma felismerése 

intellektuális érzelmek, 

együttműködési készség, 

feladattartás, 



 37 

önálló feladatmegoldás 

biztonságos közlekedés alapjai 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

Érzékelés: íz, tér, idő, hallási, tapintásos 

Figyelem: koncentrált, szándékos 

Formaalakítás, 

téri helyzetek, cselekvések, 

színek, irányok, formák, tulajdonságok, 

méretek, 

Fogalomalkotás: számfogalom, 

számolási készség 

problémamegoldó gondolkodás, 

szándékos figyelem, 

analizáló-szintetizáló készség 

beszédkultúra, kérdéskultúra, 

kifejezőkészség, 

magabiztos, tudatos, kreatív önkifejezés, 

választékos beszéd 

beszédbátorság, szövegértés, 

szövegalkotási kedv felkeltése, 

kommunikációs igény kielégítése, 

kommunikációs kedv fenntartása 

szókincsbővítés, tiszta artikuláció, 

verbális fejlesztés 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

• Minden gyermek tudja saját nevét, személyi adatait, szülei nevét, foglalkozását. 

Tudják lakcímüket, óvodájuk nevét. 

• Jól tájékozódnak az óvodában és környékén 

• Ismerik a falu jellegzetes épületeit és annak funkcióit 

• Észreveszik az évszakok változásait, hatását az emberre, természetre 

• Össze tudják hasonlítani az évszakokat 

• Ismerik a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását, hasznát, 

védelmét 

• Ismerik a környezetvédelem alapjait, az alapvető környezettudatos szokásokat, 

kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.. 

• Betartják a gyalogos közlekedés szabályait, felismerik a közlekedési eszközöket 

• Ismerik testük részeit, érzékszerveiket, azok megóvását, igényesek testük 

tisztántartására 

• A környezetükben lévő tárgyak, dolgok tulajdonságait ismerik. Össze tudják 

hasonlítani, felfedezik az azonosságokat és különbözőségeket 

• Az alapvető formákat felismerik, azonosítják: kör, négyzet, téglalap, háromszög. 

• Ismerik az alapvető mértani testeket, meg tudják nevezni azokat: kocka, gömb, 

téglatest. 

• Van tapasztalatuk a tükörképről, szimmetriáról. 

• Felismerik a sorba-rendezés logikáját, azt képesek folytatni, legalább 3 elemszámmal. 

• Biztos számfogalommal rendelkeznek 10-es számkörben  

• Tudnak legalább l5 – 20 – ig elszámolni 

• Tájékozódnak síkban és térben 

• Ismerik a helyeket kifejező névutókat 

• Megfigyeléseiket, tapasztalataikat, élményeiket megfelelő nyelvi szabályokkal 

érthetően mondják el. 
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4. 3. Verselés, mesélés  
 

 

 

Célunk: 

 

 Az irodalmi érdeklődés felkeltése.  

A gyermekek szívesen és örömmel hallgassák és mondják a verseket, mondókákat. Szeressék 

a meséket, legyen számukra ez örömforrás és társas élmény. Az érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődés elősegítése. 

 

 

Feladataink: 

             

             l. Az aktualitásnak megfelelő, a tevékenységekhez illeszkedő irodalmi anyag 

                 kiválasztása, és közvetítése (Népi,- klasszikus és kortárs irodalmi művek 

             2. A mesélés és verselés beépítése a napirendbe. 

             3. A szülők nevelési szemléletének formálása. 

 

 

1. Az aktualitásnak megfelelő, a tevékenységekhez illeszkedő irodalmi anyag 

 kiválasztása  és közvetítése  

 

A versek, mesék kiválasztását sok tényező befolyásolja. A kiválasztásnál egyaránt 

érvényesüljön a pedagógiai, a pszichológiai, és a módszertani tudatosság.  Csak a nyelvtanilag 

tiszta, irodalmi értékű versek, mesék biztosítják azt az élményt a gyermekek számára, 

amelyek fejlődésüket pozitív irányban befolyásolják.  

A mondókák, versek érzéki-érzelmi élményt nyújtanak a gyermekeknek, hozzájárulnak az 

érzelmi biztonság kialakulásához és fenntartásához, az anyanyelvi neveléshez.  A mesék az 

élmény-nyújtáson túl, a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlesztésének egyik legfőbb 

segítői. A mese képi formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a 

gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges 

és megfelelő viselkedésformákat. 

Minél kisebbek a gyermekek, annál több mondókát, dúdolgatót válasszunk. Főleg az 

állathangutánzó és felelgetős mondókák nyújtanak élményt.  A mesék közül az egyszerű, 

rövid „ állatos”meséket, láncmeséket válasszuk a kicsiknek, majd fokozatosan hosszabbodó, 

bonyolultabb mesék következzenek.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek, képességeiknek 

megfelelő mennyiségű mondókát, verset, mesét halljanak és tanuljanak. Az óvodában  a 3-7 

éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népmesék, a népi hagyományokat 

felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág 

elemei, meséi, - a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

Az irodalmi anyag választásának szempontjai: 

- a feldolgozásra kerülő téma  

- a gyermekek életkora, a csoport összetétele 

- a népi,- klasszikus és kortárs művek megfelelő aránya 

 

 

3 – 4 évesek első igazi versélményei a népi mondókák és ölbeli játékok. Az otthonról hozott 

ujjkiszámolók, lovagoltatók, állathívogatók újabbakkal való kiegészítésére nagy hangsúlyt 
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fektetünk, mert a gyermekeknek nagy örömet nyújt.  A népi mondókákat kiegészítjük 

legismertebb költőink ritmikus, zenei hatású verseivel. 

Minél több lehetőséget teremtünk arra, hogy sokszor ismételjék az állathívogatókat, altatókat, 

kiolvasókat velünk, óvónőkkel együtt. 

Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető és ritmikusan ismétlődő. 

 

 

4 – 5 éves korú gyermekek mondókaanyagát a névcsúfolók, halandzsaszövegű kiolvasók, a 

környezetről, az időjárásról, évszakokról, természeti jelenségekről, állatokról szóló mondókák 

alkotják. 

Megismertetjük őket: vidám,- humoros,- klasszikus- és mai magyar költők népköltészeti 

ihletésű verseivel. 

Sok verset mondunk csak szórakoztatásul is. A mesék már 2-3 epizód összekapcsolásával 

szerkesztett prózai állatmesék, halmozó- és láncmesék, egyszerűbb szerkezetű tündérmesék. 

Helyet adunk a magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern műveinek is.  

 

 

6 – 7 éves korban a gyermekek versanyaga gazdagodik a különböző típusú népi 

mondókákkal, kiolvasókkal. Megismerkednek olyan közmondásokkal, amelyeket a 

környezetük gyakran használ. Lírai verseket is tervezünk. A kiválasztott versek segítik a 

környezet megszerettetését, néphagyomány ápolást, az évszakok szépségeinek felismerését. 

Az igazi mesehallgatás ideje ez az életkor. Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb 

népmeséken át, beépülnek a tündérmesék, a tréfás – és mű mesék is a gyermekek mesetárába. 

A gyakorlat igazolja, hogy a gyermekek szívesen hallgatják a meseregényeket is. 

Ebben az életkorban többször is báboznak a gyermekek, a kisebbeknek is, valamint óvodai 

ünnepek, rendezvények színfoltjaként. (gyermekcsoportok közötti kapcsolat) 

Ösztönözzük őket a saját vers-és mesealkotásra, annak mozgással és/vagy ábrázolással 

történő kombinálásra, mely az önkifejezés egyik módja. 

 

 

2.  A mesélés és verselés beépítése a napirendbe. 

 

A mesélő óvónővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi 

magát, a mesehallgatás elengedett intim állapotban eleven, belső képvilágot jelenít meg.  

Ezért fontos a mesélés helye, ideje, módja. 

 

Minden nap mesélünk, délelőtt és délután elalvás előtt is. 

A mesemondásnak megszokott helye van általában a szőnyegen, ülve történik.   

(Csoportonként más módon) A kezdetét minden óvónő maga alakítja ki ( furulyázás, zene, 

éneklés) majd  gyertyagyújtás és közös éneklés következik.  

Általában egy hétre egy-két  mesét tervezünk.  A kisebbeknél többnyire bábokkal 

szemléltetjük a mese cselekményét, a nagyobbaknál könyvből, vagy könyv nélkül mesélünk. ( 

a mese hosszától, nyelvezetétől stb. függően) A mese befejeztével „visszavezetjük a 

gyermekeket a valóságba” a közös énekléssel és gyertya elfújásával. Várjuk ki a hatás-

szünetet, hagyjunk időt az élmények leülepedésére.  

A gyermekekben felmerülő kérdésekre  mindig válaszolunk, és ha igénylik, beszélgetünk  az 

őket foglalkoztató kérdésről. Ha kell, az idegen, vagy népies szavakat, kifejezéseket, 

szófordulatokat magyarázzuk meg. 

Versmondásnál elvünk az alkalomszerűség. Kihasználjuk a spontán helyzeteket, 

szituációkhoz kapcsoltan a versmondást, vagy irodalmi élményeik felelevenítését, eljátszását. 
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A versmondás, mesemondás célja nem az elsajátítás, a direkt tanítás, hanem az érzelmi, 

morális, szociális kompetenciák alakítása, melynek természetes velejárója a tárgyi ismeretek 

bővülése. A gyermek csak az érzelmileg biztonságos közegben képes a saját fejlődési, érési 

útját bejárni, ezt sürgetni idomítással nem lehet. 

 

 

 

3.A szülők nevelési szemléletének formálása. 

 

Tapasztalataink szerint a családokban túlburjánzott a televízió, videó, DVD és számítógép 

játékot és mesélést helyettesítő szerepe. A médiumok által közvetített műsorok válogatás 

nélkül kerülnek a gyerekek elé, ezzel fokozva a feszültségüket, félelmüket, agresszivitásukat, 

és sok esetben helytelen mintát adnak. Ezért fontos a szülők szemléletének formálása, a 

semmivel sem helyettesíthető, bensőséges kapcsolatot feltételező és alakító mesélés iránt. 

 

 

A képességfejlesztés lehetőségei a vers- és mesehallgatás során: 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

ritmikus, összerendezett 

mozgás fejlesztése, 

beszéd és mozgás 

összekapcsolása 

testséma fejlesztése 

Az irodalom nem megtanulandó szövegek tárháza. Az 

óvodapedagógustól hallott mesék történetek azt 

szolgálják, hogy a gyermekeknek segítsenek eligazodni a 

világban, segítsék feloldani szorongásaikat, 

feszültségeiket, érzelmi motiváltságuk alapján segítsék az 

eligazodást a gyermekek értékítéletében. 

érzelmi biztonság kialakítása, 

érzelmi életük gazdagítása, 

igazságérzet kialakítása, 

kapcsolatteremtő képesség 

 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

belső képi világ fejlesztése, 

fantázia, 

időrendiség, 

 

 tiszta beszédhallás,  

helyes kiejtés – és nyelvtanilag helyes beszéd 

hangészlelés, auditív emlékezet, beszédritmus. 

 A magán – és mássalhangzók tiszta ejtése, megfelelő 

artikulációja.  

szókincsbővítés,  

 beszédkedv felébresztése, fokozása. 

Vers- és mesealkotással az önkifejezés fejlesztése.  

beszédkészség, beszédkultúra 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

• A gyermekek szívesen ismételgetik a rigmusokat, verseket 

• Várják, igénylik a mesehallgatást 
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• Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek vagy maguk 

szórakoztatására 

• Életkoruknak, fejlettségüknek, képességeiknek megfelelő mondókát, verset, tudnak, 

• Jól ismert, egyszerű meséket el tudnak játszani 

• A folytatásos mesék szálait össze tudják kötni 

• Szívesen nézegetik a meséskönyveket, felismerik a jellemző mesealakokat 

• A képeket nézegetve utánozzák az olvasást, vigyáznak a könyvekre. 

 

 

 

 

 

 

4. 4. Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 
 

 

Célunk:    

-  A gyermekek zenei érdeklődésének 

felkeltése, közös éneklés, közös játék 

örömének  

              megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. 

-  A zenei anyanyelv, műveltség alapjainak lerakása 

-  Néphagyományok, népzene megismertetése, megőrzése 

: 

Feladataink: 

 

              l. A zenei anyag igényes, életkornak megfelelő és az adott csoport 

                 képesség-szintjének megfelelő válogatása ( énekes népi játékok, kortárs művészeti 

                  alkotások) 

              2. A gyermekek zenei képességeinek: hallásának, ritmusérzékének, éneklési  

                  készségének, harmonikus mozgásának fejlesztése 

              3. A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

 

l. A zenei anyag igényes, az életkornak és az adott gyermekcsoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 

 

Valamennyi korcsoportban a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek, képességüknek 

megfelelő mennyiségű mondókát, éneket, énekes játékot tanulnak.  

Az énekes népi játékok, a gyermektánc mellett kortárs művészeti alkotások is fontos eszközül 

szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában. 

Nagy hangsúlyt helyezünk az ismétlő gyakorlásokra. 

 

 

A mondóka- és dalanyag kiválasztásában alapként szolgál:  

Forrai Katalin: Ének az óvodában c. gyűjteménye 

A zenehallgatás nagyobb részét:           
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Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában c. gyűjteményéből válogatjuk, de felhasználjuk  

ismert népdalgyűjtemények anyagát is. 

( Daloló Rábaköz, óvónők által összegyűjtött magyar népi gyermekjátékok, )  
 

1. A gyermekek zenei képességeinek: hallásának, ritmusérzékének, éneklési 

készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. 

 

3-4 évesek: 

 

• Ritmusérzék fejlesztése: Egyenletes lüktetés érzékeltetése körben járással,  gyors-

lassú érzékeltetése játékos mozdulatokkal  

• Egyszerű táncmozgások utánzásos elsajátítása 

• ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek használatának gyakorlása 

• Hallásfejlesztés: magas-mély reláció, halk-hangos különbsége 

• környezet hangjainak, egyes dallamjátszó hangszerek hangszínének megfigyeltetése 

 

4-5 évesek 

 

• Ritmusérzék fejlesztése: Egyenletes lüktetés érzékeltetése körben járással, a járás és 

tapsolás összhangjának megteremtésével. Az egyenletes lüktetés kiemelése különböző 

mozdulatokkal, egyszerű ritmus- eszközökkel. 

• Ritmus kiemelése olyan mozdulatokkal, amelyek akusztikusan is segítik a 

gyermekeket a ritmus megérzésében ( taps, koppantás) 

• Táncos jellegű mozdulatok alakítása. 

• Ritmus-visszhang 

• Ismerkedés a ritmusfejlesztő hangszerekkel 

 

• Hallásfejlesztés: Halk-hangos, magas és mély megkülönböztetése, térben való 

kifejezése 

• Dallamvisszhang 

• Kisebb csoportokban, vagy egyéni éneklésre ösztönzés 

• Ismerkedés a hallásfejlesztő hangszerekkel. 

• Zörejek, egymás hangjának és a természet hangjainak felismerése. 

 

5-6-7 évesek 

 

• Ritmusérzék fejlesztése: egyenletes lüktetés és ritmus megkülönböztetése, 

összekapcsolása. 

• Ritmushangszerek alkalmazása, együtt-használata, énekléssel összekapcsolva 

• dalok felismerése ritmusról 

• ritmus-visszhang, ritmus-bújtatás 

• Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák alakítása 

táncmozdulatok gyakorlása. A táncban a párok összehangoltan, és a többi párhoz 

igazodva lépjenek. 

• Hallásfejlesztés: csoportos és önálló éneklés 

• Halk –hangos és gyors-lassú összekapcsolása 

• Magas-mély dallam vonalának térbeli érzékeltetése. 

• dallambújtatás hosszabb-rövidebb egységekkel. 

• dallamfelismerés kezdő motívumról, vagy belső motívumról. 
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• Dallamvisszhang ( csoportosan vagy egyénileg) 

• Zörejek és zenei hangok felismerése. 

 

 

 

 

3. A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 

A zenei nevelés kötetlen jellegű. Az egy hétre tervezett zenei anyagot több napon át is 

megvalósíthatjuk, annak megfelelően, hogy  a gyermekek mennyire motiváltak.   

Az énekes játékhoz nem minden esetben kapcsolunk zenei képességfejlesztést, hagyjuk a 

gyermekeket önfeledten játszani. A zenei képességfejlesztést magvalósíthatjuk a hét folyamán 

bármikor, bármilyen tevékenységhez kapcsoltan is, akár mikro-csoportos formában.  

A zenehallgatást is kapcsolhatjuk különböző tevékenységekhez. 

Elalvás előtt halk zenét hallgathatnak a gyermekek. 

Az éneklés és a mondókázás a mindennapok velejárója. 

 

A csoportokban végzett zenei nevelésen túl a középső csoportban a gyermektánc alapjait, népi 

gyermekjátékokat óvodapedagógusok tanítják a gyermekeknek délutánonként.  

A 6 – 7 évesek heti egy alkalommal NÉPTÁNC ELŐKÉPZÉSBEN vesznek részt, 

szakember irányításával ingyenesen. ( Kónyban) 

 

 Markotabödögén a néptánc alapelemeit az óvónők segítségével sajátítják el a gyermekek. 

 

 

 

Képességfejlesztés az ének, zene, énekes játék tevékenység során: 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

mozgáskultúra fejlesztés,  

(egyenletes lüktetés különböző 

mozgásformákkal) 

ritmustartás, ritmus tapsolás, 

nagymozgások fejlesztése: gyors-lassú 

mozgások, 

egyensúlyérzék, finommotorika 

testséma, 

zenei ízlés, 

népi hagyományok ápolása, 

ismerkedés a klasszikus zenével, 

alkalmazkodó képesség,  

együttműködő készség,  

közösségi érzés, 

figyelmesség, alkalmazkodás 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

auditív, vizuális  memória, 

belső hallás, 

dallamfelismerés, dallamvisszhang, 

zenei érdeklődés, téri tájékozódás, 

zenei kreativitás, 

emlékezet,  

 

Szókincsbővítés, 

 hangok tiszta, szép ejtése 

egymás közötti kommunikáció 

halk-hangos felismerése, 

magas-mély felismerése 

környezet hangjainak felismerése 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a ritmustól, a különbséget kifejezik 

mozgással, ütőhangszerrel 

• Érzékelik a szünet jelentését 

• Minden gyermek zenei képességének megfelelően tud tisztán, érthető 

szövegkiejtéssel énekelni együtt és egyénileg is. 

• Egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza 

• Megkülönböztetik a zenei fogalom-párokat 

• A jól ismert dalokat felismerik dúdolásról, ritmusukról, hangszerről 

• Képesek egyszerű játékos, táncos mozgások egyöntetű szép megformálására, 

térformák kialakítására 

• Figyelmesen hallgatják végig a zenehallgatásra szánt élőzenét   

     

 

 

 

4. 5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

 

Célunk: 

A gyermeki személyiség fejlesztése, örömforrás 

biztosítása a tevékenységek által, igény kialakítása az 

alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

 

 

 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedésis fontos eszköze a 

gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.  

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

 

Feladataink: 

 

1.   A gyermekek ábrázoló tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése 

             ( hely, idő, eszköz )  

 

2.  3 – 7 éves korban tervezhető alkotó – alakító tevékenységek tartalmának,  

             minőségének differenciált fejlesztése. 

 

3. Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 

rajzolás, festés, mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel, és 

eljárásaival. 
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1.   A gyermekek ábrázoló tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése 

             ( hely, idő, eszköz )  

 

Olyan eszközöket biztosítunk, amelyek méretben és minőségben megfelelőek. 

Az eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és az esztétikum dominál. 

Az eszközöket olyan helyen tároljuk, ahol minden gyermek számára elérhető. A tároló 

helyhez közel van a munkaasztal, ahol az alkotó gyermekek tevékenységéhez biztosítjuk az 

állandó helyet és időt, hogy addig munkálkodhassanak, amíg kedvük tartja.  

Nyugodt, családias légkör a biztosítéka annak, hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt a 

tevékenységben és sikertelen munkáikat lelki feszültség nélkül javíthassák. 

Megismertetjük a gyermekeket különböző anyagokkal, technikákkal és az eszközök kezelését, 

a munkafogásokat egyenként tanítjuk meg. 

 

2. 3 – 7 éves korban tervezhető alkotó – alakító tevékenységek tartalmának,  

 minőségének differenciált fejlesztése. 

 

A gyermekek természetes alkotókedvét megőrizve tovább ösztönözzük őket az önkifejezésre,  

az esztétikai élmények befogadására. 

Megismertetjük a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 

rajzolás, mintázás és kézi- munka különböző technikai alapelemeivel, és eljárásaival. 

                        

A rajzolás, mintázás, kézi munka  tevékenységet  mikro-csoportos formában szervezünk 

a játékidő alatt, de lehetőséget biztosítunk már a gyülekezés kezdetétől a tevékenységre.  

 

3 – 4 éves gyermekek játszva ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel. Ebben az életkorban 

indul erőteljes fejlődésnek a gyermekek képalakítása, képi önkifejezése, alkotókedve, 

színhasználata. 

A gyermekekkel együtt fedezzük fel a valamire hasonlító formákat, színfoltokat, vonalakat. 

Ekkor kell megkezdenünk az esztétikum iránti fogékonyság alakítását. 

Sematikus irányítással nem kötjük meg fantáziájukat, csupán ötletekkel segítjük a szabad 

képzeletáramlást. 

A képalakítás megjelenik homokba firkálással, rajzzal, festéssel, nyomdázással, tépéssel, 

ragasztással. A festésnél temperát használunk, kezdetben egy, majd kettő és három színnel 

dolgozunk. A festékkel való ismerkedést először ujj, tenyér, dugó-nyomdázással kezdjük, ezt 

követi a felületek festése. 

Megismertetjük a gyermekeket a gyurma alakíthatóságával,( gyurkálás, gömbölyítés, sodrás, 

simítás)  

Építés során megismertetjük a különböző tárgyak formáival, ezek felhasználási lehetőségeivel 

és arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy hozzanak létre kisebb, nagyobb térbeli alakzatokat. 

(torony, kerítés, stb.) 

Évszaknak megfelelően homokból vagy hóból építenek. 

              

4 – 5 éves korban megjelenik a szándékos képalakító tevékenység. Ebben segítjük őket, az 

élményeikhez kapcsolódó témajavaslatokkal, különböző technikák biztosításával. 

Megjelenik az emberábrázolás, a környezet, események saját elképzelésük alapján történő 

megjelenítése. 

Segítségünkkel próbálkoznak a közös játékhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz szükséges 

eszközök elkészítésével. 

Leginkább színes ceruzát, zsírkrétát, vízfestéket, temperát használnak.. Gyakorolják a vágást, 

a hajtogatás, egyszerűbb fonás, varrás, gyöngyfűzés alapjait.. 
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Örömmel alakítanak képeket fonalból, textilből, termésből.   

Segítjük, hogy minél többször alkossanak közösen, amit együtt megcsodálnak, értékelnek. 

Természetesnek vesszük, ha saját élményeiken alapuló cselekvések témáival jelennek meg a 

mesék, énekes játékok, ünnepek, stb. 

Az építés során próbálkoznak a tér beépítésével, az építés részleteinek kimunkálásával. 

Részt vesznek az eszközök tisztántartásában. 

Felhívjuk figyelmüket a környezet színeire, a természet szépségére. 

            

6 – 7 éves gyermekek már saját élményeiket, környezetükben történő eseményeket, meséket 

,verseket jelenítenek meg. 

Környezetük szebbé tételéhez, szüleik, társaik megajándékozásához tárgyakat, eszközöket 

készítenek. Megismerik a szövés technikájának alapjait. A kép-alkotáshoz változatos 

technikákat alkalmaznak.  

Segítjük a gyermekeket abban, hogy minél többször alkossanak közös kompozíciókat. 

 

A helyes ceruzafogás kialakításához 3 oldalú ceruzafogót adunk a gyerekek kezébe, vagy 

háromoldalú ceruzákat használunk. 

Évente egy-két alkalommal lehetőséget adunk rajzpályázaton való részvételre.    

 

 

 

   Képességfejlesztés a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka során: 

        

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

finommotorika, kézügyesség,  

szem-kéz koordináció, 

helyes eszközfogás, ülés, testtartás, 

testséma, testrészek, 

 

 

akarati tulajdonságok, 

igényesség, 

szép iránti fogékonyság, 

esztétikai érzelmek, 

önismeret, önértékelés, önbizalom, 

alkalmazkodási készség, együttműködés, 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

alaklátás, formaérzék, 

formaismeret,formaállandóság,  

rajzi kifejezőkészség, díszítő érzék,  

emlékezet, fantázia, alkotóképesség,  

megfigyelőképesség 

érzékelés, észlelés, 

rész-egész látás, összehasonlítás, csoportosítás, 

formák, arányok, méretek, színek, 

színharmóniák, színárnyalatok, 

szókincsbővítés, (anyagok, technikák, 

eszközök) 

halk beszélgetés munka közben, 

segítő, konzultáló párbeszéd, 

helyes mondatszerkesztés, 

gondolataik, érzéseik megfogalmazása, 

 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

• Örülnek alkotásaiknak, a közösen végzett munkáknak 

• Formaábrázolásuk változatos, megjelennek az emberábrázolásban a rész-formák 

• Fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat 

• Téralakításban bátrak, ötletesek, rajzaikban kitöltik a teret  

• Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne 



 47 

• Megfogalmazzák értékítéletüket 

• Fejlett a finom-motorika, biztos a ceruzafogás, ami az írástanuláshoz fontos 

 

 

 

 

 

 

 

4. 6.    Mozgás 

 

 

Célunk:   

A pszicho-motoros készségek és képességek kialakítása, a hely-helyzetváltoztató –és 

finommotoros mozgáskészségek tanulása, a mozgáskoordináció intenzív fejlesztése, a 

kondicionális képességek fejlesztése.  

A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése A rendszeres 

mozgással egy egészséges életvitel megalapozása  

 

Feladataink: 

             

1. Az egyéni szükségleteknek és képességeknek megfelelő mozgástevékenységek 

biztosítása, az óvodás gyermekek mozgás igényének kielégítése, 

 

2. Természetes mozgásformák (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

dobás) és testi képességek ( erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése. a 

harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakítása. Társra 

figyelés kialakítása.  

  

3.  A különböző szervezeti formák megteremtése, a gyermekek mozgás-  

                  szükségletének  differenciált kielégítése érdekében. 

       Mozgáshoz kapcsolódó szókészlet fejlesztése 

 

1. Az egyéni szükségleteknek és képességeknek megfelelő mozgástevékenységek 

biztosítása, az óvodás gyermekek mozgás igényének kielégítése 

 

 

A mozgástevékenységek területei: 

 

• Spontán mozgásos tevékenységek a szabad játékban, kiemelten az udvari játékban 

• irányított mozgásos tevékenységek kötelező testnevelés foglalkozásokon 

• egészségfejlesztő testmozgás a mindennapi testnevelés során 

 

A szabad játék során célunk, hogy megőrizzük a gyermekek természetes mozgáskedvét, a 

természetes mozgásformák alkalmazásával fejlődjenek testi képességeik, ( járás, futás, csúszás, 

bújás, mászás)  a szem-kéz, szem-láb koordináció, az egyensúlyérzék,   ( célba-dobó játékok, 

ugróiskola, ugrókötelezés, labdázás). A spontán mozgásos tevékenységeknek 
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mozgásformáknak a helyszíne főleg az udvar. Udvari játékaink alkalmasak a fejlesztésre: 

láncos lépegető-híd, rugós hinták, mászó-állványok, csúszda, kosárlabda, tölcsér stb. 

 

A heti egy kötelező testnevelés foglalkozás célja: a mozgáskultúra fejlesztése, a koordinált 

mozgás alakítása, a téri tájékozódás, oldaliság kialakítása, illetve a testi képességek, akarati 

tulajdonságok fejlesztése. 

A foglalkozást minden csoport a tornateremben tartja, „tornaruhába” öltözve ( tornacipő, 

rövidnadrág és póló)  

A foglalkozás időtartama a csoportba járó gyermekek életkorától függ. 

 (kiscsoportban 15-25 perc, középső csoportban 25-30 perc, nagycsoportban 30-35 perc.)  

A mozgástevékenységek formáit, fajtáit és eszközeit   a gyermekek életkora, fejlettségi szintje   

határozzák meg.  

A testnevelés foglalkozások anyagát főleg a  játék jellegű főgyakorlatok alkotják, de 

érvényesítjük a komplexitás és aktualitás elvét is. A tervezésnél segítséget nyújt  

Tótszőllősyné „zöld” könyve,  mely útmutatást ad a tematikára és módszertanra.  
 

A naponta szervezett egyszeri testnevelés tartalmát főként a testnevelési játékok teszik ki. ( 

A helyszíne az időjárástól függően a csoportszoba, tornaterem vagy az udvar) Alapja a 

gyermekek mozgáskedve, feladatunk ennek megőrzése, és a rendszeres mozgás szokássá 

válásával az egészséges életvitel megalapozása. 

 

3-4 éves korban: a nagymozgások fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt. Ebben a korban 

ismerkednek meg néhány futás, dobás, ugrás módozattal, de az egyensúlyozó játékok is tág 

teret kapnak. 

A testséma kialakítása és fejlesztése is ekkor kezdődik. 

A mozgásos játékokhoz a kézi-szereket az életkornak megfelelően választjuk meg.(babzsák, 

kislabdák, kendők) 

 

4 – 5 éves korban még mindig a nagymozgások fejlesztésére kerül a hangsúly, de már a 

talajtorna is megjelenik. 

Kiemelt szerepet kap az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem-kéz, szem-láb koordináció  

differenciálódása.  

Szerepet kapnak az irányított mozgásos játékok, futás, dobás, ugrás elemek felhasználásával. 

A kézi-szerek bővülnek, (babzsák, kislabdák, kendők, tornabotok, talpformák, szalagok.). 

 

5- 6 – 7 éves korban hangsúlyt kap a finommotorika fejlesztése és a szabály-játékok 

alkalmazása. 

A finommotorika fejlesztése során olyan kézi-szereket használunk, amelyek a kézfejet és az 

ujjakat erősíti. 

A futást, ugrást, dobást, járást, mint mozgásformákat, nehezítve építjük be a különböző 

szabályjátékokba. 

Testséma fejlesztésében az „oldaliság” kialakítására és a térirányok gyakorlására helyezzük a 

hangsúlyt. 

Játékos légzési és relaxációs gyakorlatokat is betervezünk, de zenés – mozgásos önkifejezésre 

is adunk lehetőséget. 

 

Alkalmanként „ lúdtalp-tornát” is beiktatunk. 

 

Kónyban: 5 – 6 – 7 évesek heti l alkalommal ovi-focin és kézilabdán vesznek részt, 

szakember irányításával, térítésmentesen. 



 49 

Képességfejlesztés a mozgás tevékenység során: 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

testi képességek ( erő, ügyesség, 

állóképesség, gyorsaság) 

összerendezett mozgás, 

egyensúlyérzék, 

szem –kéz – láb koordináció, 

nagymozgások, 

téri tájékozódás, 

testséma, oldaliság 

 

aktivitás, 

érzelmi motiváció, 

kitartás, szabálytudat, 

közösségi magatartás, kudarc elviselése, 

önbizalom, önértékelés,  

 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

térérzékelés, téri irányok és viszonyok,  

alak, forma, szín, méret, 

szándékos figyelem, koncentráció, 

 

 

beszéd észlelése, értése 

utasítások megértése, 

szókincsbővítés ( szakkifejezések 

irányok és testrészek nevei,) 

 

 

 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 

• A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban 

• Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok játszásakor 

• Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni 

• Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat végezni 

• Szeretnek futni, tudnak labdát vezetni 

• Mozgásukat tudják irányítani, a mozgás erejét szabályozni 

• Szabadtéri mozgásoknál képesek a veszélyhelyzetek kivédésére 

• Mozgásuk összerendezett, harmonikus finommozgásokra képesek 

• Képesek mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteik kielégítését szándékosan 

irányítani. 
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4. 7. Munka jellegű tevékenységek 
 

 

Célunk:  

 

    Legyen a gyermeki munka örömmel és szívesen 

végzett aktív tevékenység, mely során alakulnak a 

munkavégzéshez szükséges attitűdök és 

képességek, készségek, tulajdonságok. (kitartás, 

önállóság, felelősség, céltudatosság.)  

 

Feladataink: 

 

          - A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése, s azok feltételeinek 

    biztosítása. 

-   A gyermeki munka folyamatos, konkrét, reális, a gyermekeknek saját magához 

mérten fejlesztő értékelése. 

 

A munka jellegű tevékenységek - a játékhoz és a cselekvő tapasztaláshoz hasonlóan-  a 

személyiségfejlesztés fontos eszközei.  A gyermekek önként, örömmel és szívesen végeznek 

különböző, életkori sajátosságaiknak megfelelő munkát,  az óvodapedagógusnak  azonban a 

munka tervezésében tudatosnak kell lennie, és az értékelésről sem szabad megfeledkeznie. Az 

óvodáskor elején végzett önkiszolgálással kapcsolatos tevékenységek középső és 

nagycsoportra kibővülnek a közösségért végzett tevékenységekre. A munka megfelelő 

elismerése eredményeként a gyermekek fontosnak érzik, hogy nem csak saját érdekükben, 

hanem a közösség érdekében végezzenek feladatokat. Eközben alakulnak a közösségi 

kapcsolatok, a kötelességteljesítés érzése. Az óvodapedagógus dicsérete, konkrét, reális 

értékelése fejlesztő értékű.  

A munka jellegű tevékenységeket kezdetben az óvodapedagógus és a dajka segítségével, 

később teljesen önállóan végzik a gyermekek. Mintát adunk mindegyik munkafajtánál az 

eszközök használatára, a munkafázisok sorrendjének megismerésére.  

Értékelésünk buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a 

rendszeres munkavégzéshez. 

 

 

Munkajellegű tevékenységek formái: 

 

                                       

•  Önkiszolgáló tevékenységek 

•  Segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek 

•  Alkalomszerű megbízások teljesítése 

•  Naposi munka 

•  Egyéb munkák (A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák: 

környezet-, növény- és állatgondozás). 
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3 – 4 éves gyermekek: 

 

Ebben a korosztályban az önkiszolgálással kapcsolatos tevékenységek dominálnak, kezdetben 

sok felnőtti segítséggel, majd egyre önállóbban. Ezek a tevékenységek a testápolásra, az 

étkezésre és öltözködésre irányulnak. Az alkalomszerű munkák is megjelennek ebben az 

életkorban, hiszen szívesen teljesítenek apróbb megbízatásokat. 

4 – 5 éves gyermekek: 

 

Az önkiszolgáláson és az alaklomszerű munkákon túl megkezdődnek a közösségért végzett 

munkák, melyek legfőbb formája a naposi munka. A naposi munka jól fejleszti a gyermekek 

közösségi kapcsolatait, amit akkor tartunk célszerűnek bevezetni, ha a gyermekek 

készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait. 

A naposi munka elsősorban az étkezési feladatokhoz társul.  

Fontos, hogy az óvónő-dajka közösen átgondolja a naposi munkát, és ezután alakítsa ki a 

gyermekek összehangolt cselekvésláncát. 

 

Megjelennek a környezettudatos viselkedés magalapozását segítő munkák és alkalomszerű  

munkák, egyéni megbízatások. Ügyelnek a csoportszobák, folyosó és udvar rendjére, a 

szemetet nem szórják el, vagy ha találnak, azt a szemétkosárba teszik. Nem tépik le a 

virágokat, a bokrok, fák ágait. Szívesen segítenek a falevek gyűjtésében. Szívesen gondozzák 

a virágokat az udvaron. Gondoskodnak télen a madarak etetéséről. Szívesen segítenek a  

játékok helyére rakásában, a csoportszoba átrendezésében, a tevékenységekhez használt 

eszközök kiosztásában, összeszedésében, az öltöző, mosdó rendjének ellenőrzésében. 

Ezeket a munkákat a gyermekek együtt végzik a felnőttek konstruktív vezetésével. 

 

 

6 – 7 éves gyermekek: 

 

Az önkiszolgálással kapcsolatos teendőket önállóan végzik.  

A közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik a helyes önértékelés, önbizalom. A 

naposi munkát önállóan végzik, a kialakult szokásoknak megfelelően. Közösen döntik el a 

munkamegosztást. Ízlésesen terítenek. Étkezés után a szokásrendnek megfelelően mindent a 

helyére tesznek.   

 

Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végzik, sohasem 

kényszerítjük őket. A gyakori dicséret, elismerés hatásával kívánjuk elérni, hogy a gyermekek 

szívesen vegyenek részt a munkában. Minden gyermeket önmagához mérten értékelünk, az 

értékelésünk legyen konkrét és reális. Törekszünk arra, hogy a munka jellegű tevékenység  

során alakuljon a gyermekek önértékelése, mások munkájának megbecsülése, elismerése.   

Végeznek önállóan környezetszépítő munkát is, és sütés nélküli édességek, vitaminsaláták 

készítésében is részt vesznek. 

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkákban jártasakká válnak. ( udvar 

rendezése, seprés, levélseprés, fűgereblyézés, virágöntözés, gyomlálás,  ) 

Fontosnak tartjuk, hogy a megbízatásokat felelősséggel, pontosan végezzék. 
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Képességfejlesztés a munka során: 

 

TESTI ÉRZELMI-SZOCIÁLIS 

szem-kéz, szem-láb  koordináció 

nagymozgások, állóképesség, ügyesség, 

eszközhasználat, 

 

közösségi érzés, 

felelősségérzet, teherbíró képesség, 

kötelességtudat,  önállóság, önbizalom, 

önérvényesítés, nyitottság, érzelmek 

felismerése megélése ( siker, kudarc)  

érzelmek szabályozása (tolerancia, türelem9 

érzelmek leküzdése (akarat, kitartás, 

önfegyelem) 

 

ÉRTELMI KOMMUNIKÁCIÓS 

érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség, 

emlékezet, szándékos figyelem, 

logikai érzék, sorrendiség, 

problémamegoldó gondolkodás, 

kreatívitás, 

 

szókincsbővítés (szerszámok, munkálatok) 

beszédkészség, 

kulturált párbeszéd, kommunikációs készség, 

beszédaktivitás,  

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

• A gyermekek szeretnek közösen dolgozni 

• Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát 

• Szívesen működnek közre a növények és állatok gondozásában 

• Örömmel segítenek a kisebbeknek 
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4. 8. Tevékenységben megvalósuló tanulás 
 

 

                                                              „ A tudás kívánása eredeti vágy 

                                                                 a lélekben, csak fel kell serkenteni.” 

                                                                                                    ( Bólyai Farkas ) 

 

Az óvodában a tanulás a gyermekek életkori sajátosságaira építve a nevelés szerves része. 

 

Célunk:       

Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, 

rendezése. 

A  kreativitás erősítése,  a gyermek teljes személyiségének kibontakoztatása, 

fejlesztése. 

Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása. 

  

 

Feladataink: 

 

1. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a tapasztalatszerzésre, vizsgálódásra, 

felfedezésre, törekszünk arra, hogy mindent a természetes környezetben mutassunk 

meg. 

2. Olyan témákat tervezünk, amelyekben a tevékenykedés kiemelt szerepet kap. 

3. Törekszünk a komplexitás megvalósítására, biztosítjuk a többoldalú érzékszervi 

magtapasztalást és a felfedezés lehetőségét. 

4. Mindig szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek önmaguk lehetőségeihez viszonyítva 

fejlődjenek, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítve azt. 

5. Alapelvünk, hogy  a gyermekek belső motiváció és nem külső kényszer 

hatására vegyenek részt a tanulási folyamatban 

6. A tanulás folyamatában törekszünk a helyes magatartási formák, viselkedési 

szokások, erkölcsi tulajdonságok kialakítására. 

7. Törekszünk a gyermekek megismerési vágyának, érdeklődésének kielégítésére, a 

spontán játékos helyzetek kihasználására. 

8. Lehetőséget adunk a kutatás, felfedezés örömének átélésére 

9. Elősegítjük, hogy saját teljesítőképességüket megismerjék és fejlődjön 

önértékelésük 

10. Mindig szem előtt tartjuk az eltérő képességű gyermekek differenciált fejlesztését: 

egyrészt a kiemelkedő képességű, tehetséges gyerekek, másrészt a 

részképességekben lemaradt, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. 

 

A tanulás lehetséges formái: 

 

- az utánzásos, minta – és modellkövetéses magatartás – és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

- spontán játékos tapasztalatszerzés, 

- játékos, cselekvéses tanulás, 

- gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

- óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

- gyakorlati problémamegoldás 
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A tevékenységek szervezési formái: 

 

1. A külső világ tevékeny megismerése, - mely magában foglalja az épített és természeti 

környezet megismerését, a néphagyományok, népszokások, jeles napok körét, az 

évszakok változását, a matematikai tapasztalatszerzést, - általában kötetlen  formában 

szervezzük, kivéve, ha sétákat, kirándulásokat tervezünk. A matematikai tartalmak 

felfedezése kötetlen formában, az aktuális tevékenységbe ágyazva történik.  

 

2.  A mesélés kötött formában  zajlik, általában megszokott formával kezdeményezve, a 

verselés más tevékenységekhez kapcsolódva, kötetlen módon.    

 

3. Az énekes játékokat, a gyermektáncot  főleg  kötetlen formában, alkalmanként kötött 

formában szervezzük, a zenehallgatásra szánt dalokat, a ritmus- és hallásfejlesztést 

hozzákapcsolva, vagy más időpontban, egy-egy tevékenységhez illesztve tervezzük. 

 

 

4. Rajzolás, festés, mintázás és kézimunka kötetlen formában valósul meg, általában 

játékidőben, a gyermekek érdeklődésének megfelelően, egy hétre egy-két technikát 

kínálva.   

 

5. A mozgás szervezése kötelezően zajlik, hetenként egy „nagy” testnevelés és mindennapi 

testnevelés formájában.  

 

 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• Rendelkezik a tanuláshoz szükséges képességekkel. 

• Megfelelő fejlettséget mutat érzékelése, észlelése, téri észlelése, téri tájékozódása, 

térbeli mozgásfejlettsége, kialakul a testséma. 

• Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama. 

• Megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem időtartama, terjedelme, 

könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

• A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 

kialakulóban van. 

 

 

 

 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 

„A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és heti-rend biztosítja a feltételeket, melyek megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 

végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg.” ( Óvodai nevelés országos alapprogramja) 

 

 



 55 

5.1. Napirend  

A napirend kialakításának alapelvei: 

➢ Biztosítsa a napirend a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és 

passzív pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek megfelelő váltakozását. 

➢ Járuljon hozzá a gyermekek egészséges fejlődéséhez, igazodjon a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez. 

➢ Teremtsenek érzelmi biztonságot a  rendszeresen visszatérő ismétlődések. 

➢ Jellemezze a rugalmasság, a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, a 

váratlan külső eseményekhez való alkalmazkodás. 

➢ Érvényesüljön a játék kiemelt szerepe 

➢ Jellemezze a folyamatosság. 

 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve, a játék folytathatóságának megvalósítása 

érdekében a kiscsoport  kivételével a tízóraizás folyamatos. Ez lehetővé teszi azt, hogy 

minden gyermek saját tempójában étkezzen, illetve maga döntsön az étkezés kezdetéről 

és végéről, meghatározott időkereten belül. Az uzsonnázás folyamatosságát is 

igyekszünk biztosítani úgy, hogy aki végzett, játék tevékenységet kezdhet. Az ebédelés 

együtt történik. A tevékenységek szervezési formája kötetlen, kivétel a mozgás, ami 

mindig kötelező. A folyamatos étkezés a nyári időszakban nem megvalósítható. 

 

A folyamatos tízóraizás megvalósításának feltételei:  

• Dajkai jelenlét.  

• Étkezési asztal. 

 

A megvalósítás során az óvónő vagy a dajka figyelemmel kíséri,  

 hogy az egészségügyi szokásokat minden étkezni akaró gyermek elvégezze,  

 az étkezési szokásokat betartsa,  

 hogy minden gyermek étkezhessen. 

 

A napirend keretei minden csoportban azonosak, saját szokások azonban minden csoportban a 

feltételektől függően alakulnak ki 

 

6.30-12.00  
JÁTÉKBA INTEGRÁLT 

KÖTETLENTEVÉKENYSÉGEK 

kivéve a hetenként egyszeri 

kötelező mozgást, amely kötelező 

Külső világ tevékeny megismerése 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Verselés, mesélés 

Rajzolás, mintázás, kézi munka 

Egyéni fejlesztés 

Munka jellegű tevékenységek 

Egyéni beszélgetések 

Játék, séta, kirándulás a szabadban 

12.00-15.00  

EBÉD 

PIHENÉS 

UZSONNÁZÁS 

 

Előkészületek az ebédhez 

Előkészületek a pihenéshez 

Előkészületek az uzsonnához 

 

15.00-16.30 JÁTÉK Egyéni képességfejlesztés 

Levegőzés 
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 Az egyes tevékenységek időtartamát nem határozzuk meg, hiszen a tevékenységek jellege, az 

időjárás, az aktuális események módosíthatják az időkereteket. A tevékenységek 

egymásutániságát azonban megtartjuk, mert ez nyújt biztonságot a gyermekek számára.  

A levegőzésre, udvari játékra, szabad levegőn való mozgásra kiemelt figyelmet fordítunk.   

 

 

A tornaterem beosztást az óvónők tervei alapján koordináljuk. Ennek értelmében a kötelező 

testnevelés a hét egy napjához kötött minden csoportban. A többi tevékenység nem naphoz 

kötött, a megvalósítás idejének megválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek aktuális 

hangulatát, érdeklődését, terhelhetőségét, de befolyásoló tényező lehet az időjárás, vagy egy-

egy váratlan esemény. Minden óvodapedagógus törekszik arra, hogy a hétekre tervezett 

tevékenységek megvalósuljanak, betartva a komplexitás, fokozatosság, folyamatosság elvét.  

A komplexitás elve alapján több tevékenység-típus is jelen lehet egy-egy napon, hogy 

melyik tevékenység a domináns, a gyermekek érdeklődése határozza meg.  

A tervszerűséget a heti tervezés biztosítja.  

Tevékenységek Naphoz kötöttség 

A külső világ tevékeny megismerése nem naphoz kötött 

Mese, vers a hét minden napján, minden korcsoportban 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc éneklés több napon, énekes játék, 

gyermektánc nem naphoz kötött 

Mozgás Kötelező testnevelés naphoz kötötten, 

mindennapos testnevelés naponta 

Rajzolás, mintázás, kézimunka a hét minden napján 

 

 

5.2. Tevékenységek tervezése 
  

Az óvodai nevelés tervezettsége fontos, mert tudatos, felkészült munkát eredményez. A 

tervezés irányt ad, segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését. Ugyanakkor a 

jó terv szabadságot, rugalmas alkalmazkodást, a gyermekekhez való igazodást biztosítja. A 

tervezés  minden területen a gyermekek képességfejlesztését szolgálja.  Szorosan összefügg a 

gyermekek fejlődésének nyomon követésével, hiszen a gyermekek fejlődési ütemének 

követése ad irányt az újabb tervezésnek. 

 

A tervezés alapját az intézmény pedagógiai programja adja, erre építjük az éves munkatervet 

és a csoportok éves terveit. A nevelési feladatokat fél évre tervezzük, a tevékenységek 

tervezését az éves ütemterv alapján hetekre bontva. A nevelési feladatok megvalósulását fél 

évenként értékeljük, a heti tervezéshez reflexiókat írunk.  

 

A tevékenységek tervezése a komplexitás elve alapján épül fel, alkalmazkodva az 

évszakokhoz, a kapcsolódó ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles napokhoz, helyi 

történésekhez. 
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Az éves ütemtervet évszakokra bontava készítjük el. Évszakonként több témát tervezünk. Az 

alapot a környezet tevékenységének megismerése adja, ehhez kapcsolódnak az egyéb 

tevékenységi formák. Egy-egy téma feldolgozása 1-3 hétig tart. 

 

A heti tervezés során a témákat lebontjuk tevékenységenként, ügyelve a komplexitás elvének 

betartására. A tevékenységek nincsenek napokhoz kötve, a gyermekek érdeklődése a fő 

szempont. 

 

 

A tervezés dokumentumai:  

 

- Munkaterv: 

Az intézmény éves munkatervét az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A 

nevelési év rendjének elfogadásához kikérjük a fenntartó és a szülői munkaközösség 

véleményét. 

A munkaterv tartalma megfelel a 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI  rendelet 3.§ -nak. 

 

 

- Csoportnapló: 

A csoportnapló a nevelőtestület által kidolgozott, egyéni formájú napló. 

Tartalma megfelel 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI  rendelet 91.§ nak: 

 

 

 

                                     

5.3. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

 
Cél: 

Olyan mérési, értékelési eljárások alkalmazása, amelyek a gyermekek megismerését  

szolgálják. Reális és szakmailag megalapozott értékelés az alapja a további fejlesztési 

feladatoknak. 

A feljegyzések segítségével visszajelzéseket kapni arról, hogy gyakorlati munkánk mennyire 

volt eredményes, mennyire sikerült kitűzött céljainkat megvalósítani. 

 

A mérések, megfigyelések rögzítése segíti az óvodapedagógust a differenciált egyéni 

fejlesztés megvalósításában, kiemelten a fejlődésben lemaradó és tehetséges gyermekeknél. 

Minden óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben és mivel kell segíteni, 

hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok 

nyomon követése, mérése, értékelése és a további fejlesztési menet meghatározása 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez fejlődési naplót vezetünk minden 

gyermekről. 

Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum a gyermekek óvoda előtti fejlődésének 

rögzítésével kezdődik, majd az óvodába való beilleszkedésről készítenek feljegyzést az 

óvodapedagógusok. A napló további részeiben a gyermekek fejlődését a nevelőtestület által 

meghatározott szempontsor alapján fél évenként rögzítjük, egészen az iskolakezdésig. Ha 

lemaradást tapasztalnak az óvodapedagógusok, fejlesztési tervet készítenek a gyermekekről.  

A fejlesztési terv készítésénél, és a fejlesztő munka során  együttműködünk a logopédussal, 

fejlesztő pedagógussal és gyógypedagógussal. 

 



 58 

A fejlődési napló fejezetei: 

• A gyermek adatlapja ( a gyermek legfontosabb adatai) 

• A gyermek óvodai felvétel előtti fejlődésével kapcsolatos információk 

• Feljegyzés a gyermek beilleszkedéséről 

• Egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások 

• Szociális érettség 

• érzelmi, akarati képességek 

• Értelmi képességek 

• Anyanyelvi fejlettség 

• Mozgás 

• Finommozgás 

• Téri tájékozódás 

• Játék 

• Munka 

• Egyéni fejlesztési terv 

 

 

A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése mérésekkel: 

 

▪ Az óvodában a leginkább alkalmazható módszer a megfigyelés, beszélgetés. 

▪ A gyermekmunkák elemzésével a rajzkészség fejlődésén túl az érzelmi élet változásait 

is láthatjuk. 

▪ Nagycsoportban többször adhatunk feladatlapot, a környezettel, matematikai 

ismeretekkel kapcsolatos fejlettséget vizsgálva. 

▪ DIFER mérés középsős korúaknál évvégén,  nagycsoportos életkorban év közepén. 

 

 

.A módszerek megválasztásának elvei: 

- A DIFER vizsgálat kivételével a mérések beágyazódnak az egész napi óvodai életbe, 

- természetes környezetben, a megszokott társak, tárgyak között, tevékenység közben 

történik, 

- saját óvónő végzi, 

 

A szülőket egy évben kétszer tájékoztatjuk a gyermekeik fejlődéséről, fogadó órák keretében.  

 

 

 

6 . GYERMEKVÉDELEM 
 

 

A teendőket meghatározza a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtáshoz 

kapcsolódó jogszabályok, valamint az óvoda 

gyermekvédelmi szabályozása.  

A gyermekvédelem felelősségteljes ellátását az 

óvodavezető, munkáját megosztva az erre a 

célra megbízott gyermekvédelmi felelőssel 

valamint az óvodapedagógusokkal együtt végzi. 
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Célunk: a gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény 

lehetőségeihez mérten. Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális é a kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 

 

 

A hátrányos szociális helyzetben levő családok segítésének formái: 

- Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről 

- Kedvezményes étkezési díj biztosítása 

 

 

 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 

• Képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja és 

személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését. 

• A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett 

gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve 

ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. 

• A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot. 

• Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az 

intézményvezető utasítására. 

• Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, Nevelési 

Tanácsadóval, gyámhatósággal, pártfogókkal, nevelőszülői felügyelőkkel, 

rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel. 

• Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a 

helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái 

tudomására hozza. 

• Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak 

intézményi szintű megállapítását. 

• Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők 

között. 

• Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, 

az eredményeket. 

• Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben 

családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 

• Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és 

minőségbiztosításában. 

 

 
Az óvodavezető feladatai: 

 

• Kapcsolattartás a jegyzővel, hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nyilvántartásának vonatkozásában. 

• Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

• A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása. ( gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése, továbbképzések támogatása, ) 
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• Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

• A törvények és rendeletek naprakész ismerete. 

• Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

• Étkezési kedvezmények meghatározása, a törvényi jogszabályoknak és az 

önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

• Az óvodába járó gyerekek szociális, szocio-kultúrális családi hátterének megismerése, 

szükség szerint környezettanulmány végzése. 

• Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősöknek, a  HH-s  és  HHH-s gyermekek differenciált fejlesztése. 

 

 

 

7. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK EGYÉNI 

FEJLESZTÉSE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 

 

7.1.Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

 
A sajátos nevelési szükséglet, mint fogalom, sokkal tágabb elnevezés, szélesebb populációra 

terjed ki, mint a fogyatékos, vagy sérült elnevezés. Több az olyan gyermek, akinek szüksége 

van a megsegítésre, hátrányos helyzete, születési determinációja, részképesség zavara miatt. 

A speciális nevelési szükséglet nem a képességek hiányára, hanem inkább a teendőkre 

összpontosít.  

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási figyele- 

vagy magatartásszabályozási zavarral ) küzd. A sajátos nevelési igényű gyermeknek 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.  

 

Óvodai nevelésünkben a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 

célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. A nevelés hatására a sérült gyermekeknél 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 annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéshez 

szükséges.  

 

Fejlesztésünk alapja a szakértői bizottság szakvéleménye. Ennek alapján figyelemmel kell 

lenni arra, hogy: 



 61 

• a sérült gyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő közösség segíti  

• a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg 

• terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

A fejlesztési feladatok megvalósításának lehetőségei: 

-  szakszolgálat igénybevételével 

- utazó logopédus, gyógypedagógus felkérésével 

- szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 

A gyógypedagógus fejlesztési tervet készít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. 

A szakértői bizottság javaslatait figyelembe véve az óvodapedagógus is fokozott 

figyelmet fordít az SNI-s gyermekek fejlesztésére.  

Az óvodapedagógusok a gyermek fejlődési naplójában rögzítik a méréseket, 

megfigyeléseket. A gyermekek fejlesztése egyénileg, kisebb csoportokban történik, illetve 

és a csoport egészét átfogó tevékenységek közben. 

 

 

Az óvodapedagógusok feladatai azokban a csoportokban, ahol a sajátos nevelési 

igényű gyermek van: 

 

•  a gyógypedagógus közreműködésével a fejlődési naplóban meghatározza a fejlesztési 

területeket, a fejlesztés módszereit, technikáit 

• alternatívákat keres egy-egy probléma megoldásához 

• alkalmazkodik a gyermek eltérő képességeihez, eltérő viselkedéséhez 

• együttműködik a gyermek fejlesztésében résztvevő szakemberekkel, azok 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

• lehetőségeihez mérten részt vesz az integrációt segítő továbbképzéseken,  

szakirodalom segítségével bővíti ismereteit. 

• segíti az SNI-s gyermek elfogadását, befogadását a csoportban, illetve a szülők 

körében 

• kiemelt figyelmet fordít az egyéni fejlesztés lehetőségeinek feltárására, illetve 

kihasználására, a természetes élethelyzetekben 

-  

 

Az SNI gyermek integrálásának pedagógiai folyamata: 

 

 A szakértői vizsgálat előkészítése 

 A szülők tájékoztatása az őket megillető jogokról. 

 A gyermek vizsgálata a szakértői bizottság által. 

 A szakértői vélemény alapján a fejlesztés megszervezése a véleményben előírt 

szakember felkérésével. 

 A szakember által kidolgozott fejlesztési terv megismerése. 

 Az óvodapedagógusra vonatkozó fejlesztési feladatok beépítése a gyerekek 

fejlődési naplójába. 

 Kontrollvizsgálatok figyelemmel kísérése.  
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7.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 

gyermekek nevelése 
 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral 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 való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. Ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás az óvodai nevelés keretében 

valósul meg, a szakértői vélemény alapján egyéni, mikrocsoportos foglalkoztatás 

keretében. 

 

 

 

A fejlesztő foglalkozások szervezésének szempontjai: 

 

• Egyéni vagy mikrocsoportos foglalkoztatás a gyermekek képességének, 

motiváltságának ismeretében 

• Játékos, kreatív, kerülve az iskolai helyzeteket, nyugodt, ingerszegény 

környezetben, 

• A foglalkozások időpontja és helye tekintetében rendszeres. 

 

A fejlesztésben a saját óvodapedagógus vesz részt, de a fejlesztő pedagógus tevékenysége a 

meghatározó. 

 

 

 

 

 

7.3.A kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 
 

Célunk:  

 

Olyan támogató környezet megteremtése, amelyben a tehetséges gyermekek minél korábbi 

életkorban felfedezhetők, és képességeik továbbfejlesztése biztosítottá válik. 

 

Feladataink: 

  

• A tehetséges gyermekek felismerése 

• Sokféle tevékenység biztosításával a gyermekek érdeklődési körének megismerése, 

• Tehetségfejlesztő programok szervezése 

• Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, a tehetséges, illetve valamilyen 

területen kiemelkedőbb képességű gyermek differenciált fejlesztése, 

• Támogató környezet kialakítása 

• Szülőkkel való együttműködés,  
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•  A tehetséges gyermek szakember felé irányítása 

 

Az óvodapedagógusok felelőssége, hogy a kiemelkedő képességű gyermekeket, illetve 

valamely művészeti területen, a sportban,  az átlagostól eltérő, nagyobb teljesítményt nyújtó, 

tehetségesebb gyermekeket észrevegyék, őket megfelelően fejlesszék, olyan 

sikerélményekhez juttassák, hogy tehetségük kibontakozhasson.  

A tehetségesebb gyermekeknek lehetőséget adunk különböző programokon való részvételre, 

önbizalmuk erősítése érdekében. 

A hétköznapok során olyan tevékenységeket biztosítunk a kiemelkedő képességű 

gyermekeknek, amelyek a további fejlődésüket segítik. ( társasjátékok, logikai játékok, 

memória játékok, barkács-eszközök, stb. )  

 

 
 

 

7.4 . A GYERMEKEK   ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT  SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK  ÉS  SZOCIÁLIS  HÁTRÁNYOK  ENYHÍTÉSÉT 

SEGÍTŐ  TEVÉKENYSÉGEK 

 
A szociális hátrányok enyhítő tevékenység célja, hogy a hátrányos- és halmozottan 

hátrányos gyermekek érdekében tett intézkedésekkel, gyermekközpontúsággal, családorientált 

szemlélettel, az együttműködések elősegítésével az esélyteremtés növelése, valamint a 

gyermekek komplex személyiségfejlődésében bekövetkezett pozitív változások elősegítése. 

 

A hátrányos helyzet okai lehetnek: 

• A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete, életvitele, értékrendje 

• A család lakhelye, környezete 

• A családtagok száma 

• Több generáció együttélése 

• Szülők iskolázatlansága 

• Nevelési hiányosságok ( kettős nevelés, felügyelet vagy gondozás hiánya, helytelen 

bánásmód, érzelmi közömbösség, könnyelmű felelőtlen életvitel, bűnöző családi 

háttér) 

• Anyagi okok ( munkanélküliség, létminimum alatti jövedelem, csökkent 

munkaképesség vagy munkaképtelenség, kereset nem az alapvető szükségletekre 

fordítódik) 

• Egészségügyi okok ( születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság, higénés 

hiányosságok 

• A gyermek személyiségében rejlő okok ( érzelmileg vagy értelmileg visszamaradt) 

 

 

Óvodai nevelőmunkánk tervezésénél figyelembe kell vennünk a fenti szempontokat.  

Az óvodás gyermekek  eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező családokból érkeznek. 

Másképpen viszonyulunk az elfoglalt, időhiánnyal küzdő szülők gyermekeihez, és másképpen 

a szerényebb anyagi lehetőséggel bíró családból származó gyermekekhez. Más foglalkozást 

igényelnek a kétszülős családban nevelkedő gyermekek, és mást az egyszülős, csonka 

családban élők. Másképpen viselkedik az a gyermek, ahol egy gyermekként nevelkedik a 

családban, és másképpen az, akinek több testvére van. 
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A szociokulturális háttér vizsgálata ezek feltérképezését segíti. Ennek mérését három 

évenként végezzük. A 2017. évi felmérés leglényegesebb adatai: 

 

Kóny:  a családok 74%-a saját családi házban él, a családi házak  68%-ban három vagy több 

szobásak, és a lakások komfortfokozata 64,5%-ban összkomfortos. 

A családok 61,5%-ában mindkét szülő dolgozik, 38,5 %-ában csak az egyik szülő. Ez 

általában nem munkanélküliséget jelent, hanem GYES és GYED miatt otthon levő anyukákra 

vonatkozik. 

Majdnem minden családban van számítógép, a családok 78%-ában személygépkocsi. A 

szülők közel egyharmada felsőfokú végzettségű, több mint fele szakmunkás vagy 

középiskolai végzettségű, és csak  5%-a képesítés nélküli. 

Markotabödöge: minden gyermek kétszülős családban él, a családok több mint felénél 

mindkét szülő dolgozik. A szülők 19%-a képesítés nélküli, fele szakmával rendelkezik, illetve 

középfokú képesítéssel, az anyukák 25%-a felsőfokú végzettségű. A családok 88%-a saját 

családi házban él, melyek több mint fele összkomfortos. A háztartások 88%-ában van 

számítógép és személygépkocsi. 

 

A felmérésből is követhető, hogy a családoknál nincs olyan veszélyeztető körülmény, ami a 

hátrányos helyzet megállapítását tenné indokolttá. Hátrányos helyzetű gyermek jelenleg nincs 

óvodánkban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya pedig 

az előző évekre visszatekintve 2-4%. 

 

Az óvodapedagógusok és a  gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kísérik a 

gyermekek viselkedésében bekövetkezett változásokat. Amennyiben ezek hosszabb ideje 

tartanak, és a gyermek fejlődését negatívan befolyásolják, jelzést tesznek az óvodavezető felé. 

Ha szükséges a gyermekjóléti szolgálathoz fordulunk segítségért. 

 

 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII.31. ) 

EMMI rendelet 173. §-a szabályozza a fejlesztőprogram megszervezésének előírásait. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos gyermekek számára szervezi a fejlesztő programot. A 

fejlesztő programba felvehető az a gyermek is, aki hátrányos helyzetűnek minősül. 

Mivel óvodánkban az elmúlt öt évben nem volt halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 

fejlesztő programot nem szervezünk. 

 

 

 

8. AZ  ÓVODA  KAPCSOLATAI 

 
Óvoda – család kapcsolata: 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a szülőkkel való szoros együttműködés. Az 

együttműködés formáinak megválasztásában az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
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Az óvodai nevelés eredményességének egyik meghatározója az óvoda kapcsolata a szülői 

házzal.   

Alapelvünk az egyenrangú nevelőtársi viszony. 

Óvoda részéről ez a folyamatos kapcsolattartás, reális tájékoztatás, érdeklődés, megértés és 

segíteni akarásban nyilvánul meg. 

 

Kapcsolattartás formái:  

 alkalmi beszélgetések,  

 szülői értekezletek,  

 családlátogatások,  

 közös rendezvények,  

 fogadó órák. 

 

 

A szülők tájékoztatásának formái: szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás. 

Az intézmény a köznevelési törvénynek megfelelően a gyermekekről a nevelési év során 

folyamatos szóbeli tájékoztatást ad. Ez lehet csoportos, vagy egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, melyeken az egész csoportra vonatkozó 

információkat adják az óvónők. Az egyéni tájékoztatás a szülő által kért, (óvónővel 

egyeztetett)  időpontban történik, fogadóórák alkalmával. Amennyiben rövid, aktuális 

tájékoztatást kér a szülő, ezt reggel, gyülekezéskor, vagy délután távozáskor is kérheti, 

tiszteletben tartva a csoportban folyó nevelőmunkát. 

 

Alkalmi beszélgetések:  

Csak  rövid tájékoztatás a szülő vagy az óvónő részéről, érkezéskor, vagy távozáskor. 

Amennyiben halaszthatatlan, de hosszabb ( 5-10 perces) beszélgetésre van szükség, a dajka 

segítségét kérjük, hogy felügyeljen a csoportra. 

 

Szülői értekezletek:  

- Tanév- nyitó szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők a tanév rendjéről, 

feladatairól, a házirendről, az első félév tervezett rendezvényiről, eseményeiről, 

ünnepeiről. A kiscsoportosoknál tájékoztatjuk a szülőket a pedagógiai programról. 

- A januári szülői értekezleten értékelik a csoportvezető óvónők az első félévet, 

tájékoztatják a szülőket a következő időszak feladatairól, eseményeiről.  

- Tájékoztató szülői értekezlet szervezünk az iskolai beíratás előtt a nagycsoportban. 

-  Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvodapedagógus 

és az SZM elnöke a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.  

 

 

Családlátogatás:  

A szülői kérdőívekből kiderült, hogy a családlátogatásra nem tartanak igényt. Abban az 

esetben azonban, ha gyermek viselkedése sokat változik, vagy olyan problémát észlelünk, 

amelyek esetén  a szülőkkel szükségesnek tartjuk a hosszabb megbeszélést, kérjük a 

családokat, hogy fogadjanak bennünket. 

 

Írásbeli tájékoztatás: A csoportok saját üzenő-táblával rendelkeznek, melyen az óvónők és 

óvodavezető tájékoztatják a szülőket az aktuális információkról. A gyermekek jelével 

ellátott”postaládákba” személyesen juttatjuk el az információkat. A központi faliújságon  

(előtér) közzétesszük a mindenki számára  fontos aktuális információkat. 
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Közös rendezvények: 

A közös rendezvények alkalmat adnak a kötetlen beszélgetésekre, a kapcsolat erősítésére.                                                 

Kónyban   ovi-nyitogató családi napot, és évzáró családi napot szervezünk. 

Markotabödögén együtt ünnepelnek a szülők a gyermekekkel karácsonykor és farsang napján.  

 

Fogadó órák: 

Az óvodapedagógusok a szülők igényeit felmérve tartanak fogadó órát.  

A fogadó órák alkalmával csoportvezető óvónők  tájékoztatják a szülőket  a gyermekük 

óvodai fejlődéséről, és javaslatot tesznek a gyermek további fejlődéséhez szükséges 

intézkedésekre (fejlesztési javaslat)  

 

 
Családi bölcsődével való kapcsolattartás 

 

2010-ben jött létre községünkben a családi bölcsőde intézménye, mely 1-3 éves gyermekek 

befogadását tűzte ki célul. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot az ott dolgozókkal, informálódni 

az oda járó gyermekekről, megbeszélni az óvodába lépés idejét, formáját, ismerkedünk a 

gyermekekkel. 

 

 

Óvoda – Iskola kapcsolata: 

 

Az iskolával jól működő kapcsolatunk van. 

Alapja: a gyermekek felkészítése az iskolai munkára, a problémamentes beilleszkedés 

segítése  az iskolai életbe. 

Az iskola elfogadja óvodai nevelésünkben alkalmazott módszereket, nem követel iskolás 

eljárásokat. 

A kapcsolattartók: az óvoda vezetője és óvodapedagógusai.  

 

A kapcsolat formái: Kölcsönös látogatás, szakmai megbeszélés, az iskola képviselőinek 

meghívása óvodai ünnepélyre, rendezvényre. 

A kölcsönös látogatások formái: 

- A „leendő első osztályos tanítónő” részt vesz szülői értekezleten, 

megismerkedik a szülőkkel, hasznos információkkal, tanácsokkal szolgál 

- Az iskolába készülő gyerekekkel részt vesznek az óvónők egy tanítási órán 

- A nagycsoportosokat elbocsátó óvónők  hónapban részt vesznek egy tanórán 

az első osztályosoknál. 

A markotabödögei nagycsoportosok a kónyiakkal együtt mennek óralátogatásra, a tanítónő 

szülői értekezleten ad tájékoztatást.  

 

 

Kapcsolat a Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálattal  

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása érdekében a gyermekjóléti szolgálattal. 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint olyan esetekben, amikor a 

gyermekközösség védelme miatt ez indokolt. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 
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- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

Kapcsolattartó főként a gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető. Kapcsolattartás 

gyakorisága: évenként egyszeri beszámoló alkalmával, esetmegbeszéléseken, illetve szükség 

szerint. 

 

Orvosokkal – védőnővel való kapcsolat 

 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A kapcsolat tartalma: a gyerekek egészségügyi ellátása, iskolába menő gyerekek körében az 

általános vizsgálaton túl szemészeti és hallásvizsgálat. Rendszeres tisztasági vizsgálat. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelése 

Gyakoriság: nevelési évenként egy alkalommal orvosi és fogászati vizsgálat, évente 

háromszor tisztasági vizsgálat. 

 

Fenntartóval való kapcsolattartás 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 

költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), 

- az intézmény ellenőrzésére: 

- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

- szakmai munka eredményessége tekintetében,  

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

- az intézmény pedagógiai programja, SZMSZ-e, házirendje egyetértése tekintetében,  

(abban az esetben, ha a fenntartóra többletkötelezettség hárul) 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás, 

 - írásbeli beszámoló adása,  

 - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

Kapcsolattartók: főként az óvoda vezetője és helyettese, illetve a tagóvoda-vezetők 

 

Más  óvodákkal  való kapcsolattartás 
 

Óvodánk kapcsolatot tart fenn a környező települések óvodáival. Kapcsolattartók: az óvoda 

vezetője, és óvodapedagógusai.  

A kapcsolatok szakmai, kulturális,  sport és egyéb jellegűek. 
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A kapcsolatok formái: rendezvények, versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakul. 

Törekszünk a szlovákiai Nyárasd község óvodájával kialakítani szakmai kapcsolatot. 

 

 
A helyi nyugdíjas klubbal való kapcsolattartás 

 

A Piros Rózsa nyugdíjas klub ünnepségein óvodásaink műsorral vesznek részt. Ez évente két 

alakalom:  karácsony, anyák napja. A kapcsolattartó az óvodavezető, helyettese, és az 

óvodapedagógusok.  

 
Pedagógiai Oktatási Központtal és Oktatási Hivatallal:  

 

A kapcsolattartó: óvodavezető 

A POK által szervezett programokon részvétel, a szakmai ellenőrzésekhez fűződő 

kapcsolattartás 

 

Pedagógiai Szakszolgálat,  Szakértői Bizottság:   

 
Kapcsolattartó: óvoda vezetője 

A kapcsolat tartalma: a gyerekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, előadások szervezése a szülők számára 

Gyakoriság: szükség szerint 

 

Az IKSZT-vel való kapcsolattartás: 

 

Rendezvényeink szervezésében kérünk segítséget, illetve az IKSZTáltal rendezett 

programokon veszünk részt, ha szükséges, segítünk a szervezésben, lebonyolításban. (pl. 

gyereknap, vakáció-sirató) 

 

 

 

9. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK, JELES NAPOK 

 
Mit jelentsen az ünnep a gyerekek életében? 

Lelkes készülődést, 

szebbé tett környezetet, 

ünneplőbe öltöztetett lelket, 

alkalomhoz illő ruhát, 

sajátos hangulatot. 

Mindenképpen a hétköznapoktól való valamilyen eltérést, örömöt, szeretetet, és olyan jó 

érzést, amelyet megannyiszor szeretne még átélni. 

 

Ha ezekre tanítjuk a gyerekeket, akkor talán újra lesz „ becsülete” az apró figyelmességeknek, 

a szívből jövő jó szónak, és az anyagiaktól függetlenül minden család gyermeke egyaránt 

lehet lelki gazdag az ünnepnapon. 
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Az óvoda-család együttműködése e területen újraértelmezést kíván. A családi ünnepek 

maradjanak meg a családnak, az óvoda pedig használja ki a nevelési lehetőségeket, és tegye 

emlékezetessé a hagyományokhoz és a gyermekek életéhez kapcsolódó ünnepeket.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a népszokásokat, a lakóhelyünk hagyományai szerint ismertessük 

meg a gyermekekkel.. A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, 

együttmunkálkodás, tervezgetés izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Minden jeles napot 

egy hosszabb előkészület előz meg, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve 

folyamatosan biztosítjuk a változatos tevékenységeket. 

Maga az ünnep külsőségeivel sem válik erőltetetté, hanem mindig az adott hangulatának 

megfelelően felszabadult együttléte az egész óvoda közösségének. 

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének 

megőrzése, növelése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

 - ünnepségek, rendezvények,  

 - egyéb kulturális versenyek, 

 - egyéb sport versenyek, 

 - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 - az intézmény ellátottjait (gyermekeket),  

 - a felnőtt dolgozókat,  

 - a szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 - jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

 - gyermekek ünnepi viseletével,  

 - az intézmény belső dekorációjával. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

Az ünnepeket öt csoportra osztjuk: 

 

1. Vallási ünnepek, a hagyományok oldaláról 

megközelítve 

advent, karácsony, húsvét, Márton nap 

2.Társadalmi, nemzeti ünnepek március 15. május 1. 

3.A gyermeki élethez kapcsolódó ünnepek születésnapok, gyermeknap,  anyák napja, 

nagycsoportosok búcsúztatása,  

4.A hagyományokon alapuló népszokások, 

valamint az évszakokhoz kötődő jeles napok 

búcsúi népszokások, Mihály nap, 

Mikulás,Luca, Farsang 

5.Egyéb  programok ovi-nyitogató,   Zöld jeles napok, 

Egészséghét, Ki Mit Tud, évzáró családi nap 
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Az ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás, óvodai programok rendje: 

 

 

Hónap Óvodaszintű ünnepek Csoport szintű 

ünnepek 

egyéb programok 

szeptember Ovi-nyitogató családi nap születésnapok  

október  Mihály napi vásár Állatok világnapja 

születésnapok 

kirándulások 

november Márton nap születésnapok  

december Mikulás 

Luca napja 

Karácsony 

születésnapok kirándulások 

január  Egészséghét 

 

 

február  Farsang 

születésnapok 

február 

március 

 

Nemzeti ünnep  

Víz világnapja 

születésnapok 

Ki Mit Tud 
( térség óvodásai számára 

Kónyban) 

április 

 

Húsvét 

Föld napja 

születésnapok  ének találkozók, 

versmondó verseny,  

május májusfa állítás 

gyereknap 

Anyák napja 

Madarak és fák napja 

születésnapok 

kirándulások, 

 

június Környezetvédelmi 

világnap 

Évzáró családi nap 

születésnapok, 

nagycsoportosok 

búcsúzása 

 

 

 

 

Az ünnep, ünnepély, megemlékezés, 

hagyományápolás  neve 

 

A rendezvénnyel érintettek 

köre 

Az ünnep, ünnepély, 

megemlékezés , 

hagyományápolás 

(irányadó) időpontja 
Ovi-nyitogató Nyár-búcsúztató családi 

nap 
Szülők, gyerekek, 

alkalmazottak 

Augusztus vége, 

szeptember eleje 

állatok világnapja 
gyerekek, alkalmazottak 

október 4. 

Mihály napi vásár 
gyerekek, alkalmazottak, szülők 

október 

Márton nap  
gyerekek, alkalmazottak 

november második hete 

Mikulás 
gyerekek, alkalmazottak 

December 6. 
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Luca napja 
gyerekek, óvodapedagógusok, 

szülők 

december 13. 

Karácsony 
gyerekek, alkalmazottak, 

meghívott vendégek  

December 18-20. 

Farsang 
gyerekek, alkalmazottak 

Február  

Egészséghét 
gyerekek, alkalmazottak 

január  

Ki Mit Tud ( Kóny ) 

 

Alkalmazottak, meghívott 

résztvevők 

március 

Március 15. gyermekek, alkalmazottak márc. 14. 

Víz világnapja gyerekek, alkalmazottak március 22. 

Húsvét 
gyerekek, alkalmazottak 

Április 

A Föld napja gyerekek, alkalmazottak április 22. 

Anyák napja 
édesanyák, gyerekek, 

alkalmazottak 

Május első vasárnapja 

előtti pénteken a 

kiscsoportosok, a 

középső és 

nagycsoportosok azt 

követő hétfőn 

Madarak és fák napja gyerekek és alkalmazottak május 10. 

Gyermeknap 

 

gyerekek, alkalmazottak Május 

Nagycsoportosok búcsúztatása nagycsoportosok, 

alkalmazottak, szülők 

május vége 

Környezetvédelmi világnap gyerekek és alkalmazottak június 5. 

Születésnap, névnap 

 

Alkalmazottak, gyerekek  

Évzáró családi nap szülők, nagyszülők, 

gyerekek, alkalmazottak 

június 

 

 

 

1. Vallási ünnepek, a hagyományok oldaláról megközelítve 

 

A vallási eredetű ünnepek megünneplése valamilyen módon minden családban megtörténik. 

Az óvodában jellemzőbb, hogy a hagyományok oldaláról közelítjük meg. Az óvodának a 

családok nézeteinek tiszteletben tartásával, mások szokásainak elfogadásával kell az 

ünnepeket közvetíteni olyan módon, hogy a gyermek tanulhasson belőle, és érzelmi fejlődését 

elősegítsük.  

 

Advent és karácsony. 

Az adventi időszakban az óvónő megtaníthatja a gyerekekkel az advent jelképeit, elkészítik 

közösen az adventi koszorút, kinyitják az adventi ház ablakait, átélik a meglepetések izgalmát, 

beszélgetnek a jelképekről. Folyamatosan megtanulják a köszöntőket, énekeket, betlehemes 

játékokat, elkészítik a fenyőfadíszeket, feldíszítik a csoportszobát.  

A nagycsoportos gyerekek az óvoda közös karácsonyfája alatt köszöntsék az ünnepet kis 

műsorokkal. Kapjanak közös ajándékot a gyermekek a karácsonyfa alá, legyen örömteli 

esemény a karácsony, de az ünnep fényét, az érzelmi beteljesülést hagyjuk meg a családnak. 
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Húsvét 

A húsvét a keresztény egyházak tanai szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, melyet 

megelőz a nagyböjt, a húsvét előtti nagyhét. Ehhez tartozó fogalmak a vízkereszt, a 

hamvazószerda, a virágvasárnap stb, amelyeket hall a gyermek a családban. Ha kérdeznek 

róla, válaszolni kell az óvónőnek. Az óvodában azonban az ünnep tekintetében a 

népszokások, a hagyományok épülnek be a mindennapokba.  

Húsvétkor a népszokások szerint a fiuk locsolkodni mennek, a kislányok hímes tojást 

festenek, s azzal megajándékozzák a fiúkat. A gyermekeket megajándékozó nyúl megjelenik a 

versekben, mesékben, vizuális munkákban. A népszokások ápolása, a tavaszvárás, 

hangulatának megteremtése jelenti az óvodában a hagyományok őrzését, az előkészületet: a 

csoportszobák díszítése, hímes tojások készítése, versek tanulása. Az ünnepet az óvodában az 

ajándékok keresése jelenti, az öröm, hogy a nyuszi ajándékot hozott mindenkinek. A húsvéti 

locsolkodást az óvodában húsvét harmadnapján eljátszhatják a gyerekek a viselkedési 

szokásoknak megfelelően. Maga a húsvét ünnepe a családé. 

 

Márton nap 

Szent Márton püspök legendáját felelevenítve lámpásokkal, libás énekekkel felvonulunk az 

óvoda udvarán. 

 

2. Társadalmi, nemzeti ünnepek ( március 15.május 1.) 

 

Az óvodában a társadalmi, nemzeti ünnepek közül a március 15-ét tartjuk meg. Célunk a 

hazaszeretet, a hazafias érzelmek megalapozása. Ismerjék meg a gyerekek az ünnep jelképeit, 

énekeljenek a nagyobbak Kossuth dalokat, tanulják meg a Nemzeti dal első versszakát, 

helyezzenek el zászlókat az 1848-49-es emlékműnél. 

Május elseje előtt májusfát díszítenek a gyermekek közösen színes szalagokkal. 

 

3. A gyermeki élethez kapcsolódó ünnepek 

 

A gyermeki élethez kapcsolódó ünnepek közül vannak magánjellegűek, ( születésnap) egy-

egy csoporthoz  tartozó ünnepek, ( anyák napja)  és az egész óvodát érintő ünnepek.   ( 

gyereknap, évzáró családi nap) 

 

 

Születésnap 

Óvodánkban születésnapot ünnepelünk, névnapot abban az esetben, ha a szülő igényli..  

Azon a napon, amikor a gyermek a születésnapját ünnepli, megkülönböztetett odafigyelés 

illesse! Az ünnepelt kerüljön a középpontba! Rajzoljanak, énekeljenek neki a többiek, 

köszöntsék őt szeretettel. Az ünnepelt kínálja meg a köszöntőket apró süteménnyel, 

gyümölccsel, gyümölcslével. ( Kerüljük az egészségtelen szörpöket. A ropi, vagy 

teasütemény mellett kínálhatnak az ünnepeltek házilag sütött süteményt is, a lényeg, hogy a 

ne legyen krémes, romlandó.)A cél a közösségi érzés alakítása, a baráti kapcsolatok építése. 

 

Gyermeknap 

A gyermeknapot a faluház gyermeknapi rendezvényéhez is csatlakozva, a szülőkkel közösen 

rendezzük, de az óvodai életünkbe is beépítjük péntek délelőtt. 
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Anyák napja 

A jeles napra a kiscsoportosok  egy verset tanulnak, melyet anyák napját követő hétfőn az 

anyuka érkezésekor mondanak el egyenként. Ajándékul „tenyérlenyomatot” kapnak az 

édesanyák. A nagyobbak  műsorral készülnek, ajándékot adnak.  

 

Nagycsoportosok búcsúzása 

A nagycsoportosok ezen a napon búcsúznak az óvodától. Vendégül  hívjuk a szülőket, 

nagyszülőket 

 

 

4. A néphagyományokon alapuló népszokások, valamint az évszakokhoz kötődő 

jeles napok. 

 

A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés 

izgalmassá teszik a várakozás időszakát. Minden jeles napot egy hosszabb előkészület előz 

meg, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítjuk a változatos 

tevékenységeket. 

Fontosnak tartjuk, hogy a népszokásokat, a lakóhelyünk hagyományai szerint ismertessük 

meg a gyermekekkel. Ez megkívánja tőlünk, hogy ismerjük a helyi népszokások eredetét és 

jártasak legyünk a népi kismesterségekben.  

Maga az ünnep külsőségeivel sem válik erőltetetté, hanem mindig az adott hangulatának 

megfelelően felszabadult együttléte az egész óvoda közösségének. 

 

Kónyban felelevenítjük a  Bucsui népszokásokat és a Mihály-napi néphagyományokat.  

Mihály napi vásárt rendezünk, melyre a gyermekekkel közösen is készítünk „portékákat”, 

amit a vásár napján a szülőkkel együtt megvásárolhatnak.  A vásárt énekes műsorral, vásári 

kikiáltókkal nyitjuk.  

A Mikulásvárás időszaka mindegyik intézményben versek, énekek tanulásával 

barkácsolással telik, amikor pedig megérkezik a Mikulás az ajándékokkal, énekelünk, 

verselünk neki.  

Luca napján a  középsősök felvonulnak az óvoda előtti parkolóban, elénekelik 

jókívánságokkal teli dalukat, amelyért gyümölccsel, édességgel ajándékozzák meg őket a 

szülők, nagyszülők és gyermekek. A programot ádventi vásárral kötjük egybe. 

Farsang.  

Jelmezbe öltözve vidám mulatságot szervezünk a gyerekeknek, énekkel, tánccal ünnepelünk. 

A  „kiszebáb” égetésével a tél búcsúztatásának hagyományait őrizzük. 

 

 

5. Egyéb  programok 

 

Az ovi-nyitogatót a vakáció-siratóval együtt tartjuk, falurendezvényként. 

 

A zöld jeles napokat évenként változóan tartjuk meg, általában csoportonként, de az egész 

óvodai megmozdulás is jellemző. ( pl. Föld napján a szülők által felajánlott pénzből az óvoda 

szépítése virágpalántákkal.)  

 

Egészséghét: a hét minden napján az egészség-megőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket 

tervezünk. 
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Ki Mit Tud 

A Rábaköz óvodáiból várunk szépen éneklő, verselő, ügyesen táncoló, vagy dramatizáló, 

illetve egyéb produkciót bemutató gyermekeket. Zsűrizés nélkül, egymás örömére adják elő 

produkcióikat. a gyerekek. 

 

Évzáró családi nap 

A hagyományos évzáró műsorok helyett családi napot tartunk, ahol a gyerekek az év közben 

tanult énekes körjátékokat mutatják be, játékos sportvetélkedőt rendezünk a szülők 

bevonásával. A szülők közreműködésével ételkészítéssel tesszük hangulatossá a délelőttöt 

 

 

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 

használatának leírása 

 

Ünnepi viselet       

  karácsony                       szülői ízlés szerint 

 anyák napja                     sötét szoknya vagy nadrág, fehér felső 

 nemzeti ünnepen márc. 15.        fehér felső, kokárda 

 

Népviselet 

 lányoknak fehér szoknya kék köténnyel, vagy piros apró virágos szoknya, fehér blúzzal, 

fiuknak fekete nadrág, fehér ing, fekete mellény 

 

Óvodapedagógusok által kijelölt ünnepségeken 

sport- rendezvényeken, vetélkedőkön        az óvoda logójával ellátott póló 

 

 

 10.A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyerekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben 

majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához. 

 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz . 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgására jellemző: részletesen a „Mozgás” című fejezetben 

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába 

lépésre. 

A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. 

Értelmi fejlettségről és anyanyelvi fejlettségről részletesen: „Az anyanyelvi, az értelmi 

fejlesztés és nevelés megvalósítása” című fejezetben. 
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Az óvodáskor végére a gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és 

környezetükről. Részletesen: „ A külső világ tevékeny megismerése” című fejezetben. 

 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. Kedvező iskolai 

légkörben készek elfogadni az iskolai életet, a tanítót, képesek az együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre a felnőttekkel és gyermektársakkal. Tudnak a szabályokhoz 

alkalmazkodni, képesek késleltetni szükségleteik kielégítését. Feladattudatuk kialakulóban 

van, ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség 

szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg. Az iskolaérett gyermekre jellemző a  kitartása, 

a megfelelő munkatempó, az önállóság és önfegyelem.   

 

Összefoglalva: 

 

✓ Óvodásainknál a test-lélek és szellem életkorra jellemző összhangja figyelhető meg. 

✓ Mozgásuk összerendezett, koordinált. ( nagy- és finommozgások) 

✓ A gyermekek viselkedése alkalmazkodik az emberi együttélés szempontjából lényeges 

szabályokhoz. 

✓ Képesek a kompromisszum-kötésre, a nehézségek megoldására törekednek. 

✓ Önállóak személyes és szükségleteik megoldásában, a környezetük és társaik 

érdekében végzett munkák elvégzésében. 

✓ Nyitottak, érdeklődők az emberi, természeti és társadalmi világra, ezekről megfelelő 

ismeretekkel rendelkeznek. 

✓ Képesek az összehasonlításra, megkülönböztetésre, megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek a színekről, formákról, hangokról, a számosságról. 

✓ Képi látásmód jellemzi őket, melynek kifejezési formáit megtalálják  rajzban, 

játékban, mesehallgatásban. 

✓ Gondolkodásukat a szemléletesség jellemzi, bizonyos helyzetekben azonban 

megjelennek a fogalmi gondolkodás jelei. 

✓ Játékos tevékenységükre az együttműködés jellemző, de egyedül és párban is szívesen 

játszanak. 

✓ Beszédük érthető, összefüggő mondatokkal tudják kifejezni magukat. 

✓ Örömmel várják az iskolát. 

 

Az iskolába lépés feltételei: 

Az óvoda, illetve az óvodavezető feladata a gyermekek iskolába lépéséhez szükséges 

fejlettségének megítélése és annak igazolása. 

 

 

 

11.AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

Az óvoda, illetve az óvodavezető feladata a gyermekek iskolába lépéséhez szükséges 

fejlettség megítélése és annak igazolása. 

A Szakértői Bizottság vizsgálatát akkor kell kérni, amennyiben az óvodapedagógusok nem 

tudnak egyértelműen dönteni az iskolába lépsről vagy ha a szülő nem ért egyet az óvoda 

döntésével.  

Minden esetben kérni kell a Szakértői Bizottság javaslatát, amennyiben a gyermek a 7. 

életévét augusztus 31-ig betölti. Csak az ő javaslatukkal részesülhet a gyermek további óvodai 

nevelésben. 
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Az iskolába lépés elsődleges feltétele a gyermek érettsége, mely különböző életkorban 

alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni eltéréseket mutatva. Mindezt figyelembe véve tárjuk fel, 

mikor válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg, szociálisan, pszichikusan – a sikeres iskolai 

élet megkezdésére.  

 

Az óvoda a tankötelezettség megkezdése előtt: 

• Tájékoztatja a szülőket a tankötelezettséggel kapcsolatos törvényi szabályozásról 

• Bekéri a szülői kérelmeket a tankötelezettség megkezdésére, a további óvodai 

nevelésre, vagy a Szakértői Bizottság vizsgálatára 

• Kiadja az óvodai szakvéleményeket. 

• Tájékoztatja a jegyzőt az iskolakezdő és óvodában maradó gyermekekről. 
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12. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  
 
 

 

 

A Tündér-tavi Óvoda nevelőtestülete az óvoda Pedagógiai programját  

………………………………………………… határozatával elfogadta. 

Az elfogadásról jegyzőkönyv készült, mely a dokumentum melléklete. 

 

 

  Termeczkyné Kovács Katalin  

 szakmai munkaközösség vezető, 

 a nevelőtestület képviselője 

 

 

Kóny,  ………………………… 

 

 

 

A Tündér-tavi Óvoda Pedagógiai programját az intézményvezető jóváhagyta:       

 

 

 

  ..........................................................................   

                                                                                        Tuba Csilla óvodavezető 

Kóny, …………………………… 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai program elfogadásához Képviselő testületi döntés, illetve a fenntartó  

egyetértése  két pontban  szükséges: 1. néptánc-oktató díjazása 2. az „ovi-foci” 

rendszeres megtartásához testnevelő tanár díjazása.  Kóny Község Önkormányzata a 

Pedagógiai program fenti két pontjához szükséges fedezet biztosítására kötelezettséget 

vállal 

 

 

  ..........................................................................  

                                                                                   Némethné Hajzer Marietta jegyző 

 

Kóny, …………………………. 
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13. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 
 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje:  2018. szeptember 01-től , határozatlan ideig 

 

 

A program bevezetésének menete: 

                                                       

2018.  szeptember 0l-től minden  gyermekcsoportban. 
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