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1. Jogszabályi háttér 

 

 

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- A 363/20123. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

kiadásáról. 

- Szakmai ajánlás a többcélú Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézmények bevezetéséhez és 

működtetéséhez (2009) Szombathelyiné Dr Nyitrai Ágnes 

- Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

- A Bölcsödei Nevelés Országos Alapprogramja 

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata,  

- az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

- A az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról  

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

- a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatokról, 

- 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről  

- a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, 

- az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének 

elismerése, 

http://ptszi.ke.hu/files/tiny_mce/Pedag%C3%B3giai%20Program%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%2004%2029.pdf#page=1
http://ptszi.ke.hu/files/tiny_mce/Pedag%C3%B3giai%20Program%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%2004%2029.pdf#page=1


- a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, 

ezeken belül is hangsúlyozottan „A bölcsődei gondozás- nevelés  minimumfeltételei és 

a szakmai munka részletes szempontjai” c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a 

módszertani levelek, útmutatók, ajánlások 

- a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bevezető: 

 

 

 

   

   AZ INTÉZMÉNYJELLEMZŐ ADATAI 

 

 

 

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: 

 

Látrányi Egységes Óvoda- Bölcsőde 

 

  

 

2. Az intézmény  székhelye, és telephelye egyben és telefonszáma: 

 

8681 Látrány, Dózsa György u. 18 

Telefon: 85-527-017. 

http://ptszi.ke.hu/files/tiny_mce/Pedag%C3%B3giai%20Program%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%2004%2029.pdf#page=2
http://ptszi.ke.hu/files/tiny_mce/Pedag%C3%B3giai%20Program%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%2004%2029.pdf#page=2
http://ptszi.ke.hu/files/tiny_mce/Pedag%C3%B3giai%20Program%20fel%C3%BClvizsg%C3%A1lata%2004%2029.pdf#page=2


              85-527-018. 

 

3. Az intézmény fenntartója, címe, telefonszáma: 

 

Látrányi Egységes Óvoda-Bölcsőde Intézményfenntartói Tanács 

 

           Képviselője: Kelemen Ferenc polgármester 

            

            Látrány, Rákóczi u. 69. 

            Telefon: 85-327-165. 

4. Csoportok   száma: 

                                              2 óvodai  csoport 

                                          1 egységes óvodai bölcsődei csoport 

                                                                   

 

5. Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személyként működő, maradvány érdekeltségű költségvetési szerv. Vezetője 

az óvodavezető, akit a Fenntartói Társulási  Tanács nevez ki. 

A fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés után önállóan gazdálkodik.  

Költségvetési elszámolási számláját az Somogy Takarék (Látrányi Kirendeltség ) vezeti. 

 

Számlaszáma:  67000210-11031198 

 

Intézményünk ÁFA-alany: adószáma: 15396334-1-14   

 

PIR törzsszámunk: 396332   

 

OM azonosító: 202389 

 

(Programunkban az integráció elemeit vastagítva, dőlt betűkkel jelöltük.) 

(Programunkban a bölcsődei adaptációkat pirossal jelöltük) 

(Programunkban az önértékelési elvárásokat zölddel jelöltük) 

 

„Keresem minden gyerek titkát, és azt kérdezem: 



Hogyan segítsem abban, hogy önmaga lehessen?” 

(Janus Korczak) 

 

Óvodánk pedagógusainak értékrendjét nevelési célkitűzését tükrözi a fenti idézet, ami 

nevelőtestületünk mottója is egyben. Pedagógiai programunk, intézményünk 

alapdokumentuma, melyhez szervesen kapcsolódik  óvodánk SZMSZ-e és óvodánk 

Házirendje. Ez a két dokumentum biztosítja a pedagógiai programunk személyi és tárgyi 

feltételeit, szervezeti kereteit.  

 

Településünk Látrány, balatoni háttértelepülés, gyönyörű természeti adottságokkal, 

néphagyományokkal. Ezek az adottságok igazi kihívást, lehetőséget jelentettek 

nevelőtestületünknek a program készítésénél. 

 

  

Óvodánkat 1977-ben építették. Óvodatörténetet kutatva az iskola épületén belül működött 

nyári napközi, illetve nyári óvoda. 

 

Nevelőtestületünk mottója :  szeretetteljes gondoskodás, családias, gyermekszerető, 

biztonságot nyújtó intézmény megteremtése, amelyben fontos a gyermekek tisztelete, feltétel 

nélküli elfogadása, egészséges életmódra nevelése, sokoldalú személyiségfejlesztése, 

tudásának gyarapítása.  

Mindezt a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira támaszkodva, korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazásával kívánjuk elérni. 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

Hisszük és valljuk, hogy a műveltség tartalmak a gyermekek életkorának megfelelő szinteken 

valósulhat meg. 

Nevelőtestületünk innovatív. Szervezett továbbképzéseken ismerkedtünk meg a reform 

pedagógia új módszereivel (kooperatív technikák, kompetencia alapú oktatás, integráció, 

drámapedagógia,Két éves gyermekek az óvodában"). Ezeket a módszereket folyamatosan 

beépítjük oktató-nevelő munkánkba, biztosítva az oktatás színvonalának fejlesztését. 

 

A gyermek személyíségének fejlesztése,az egyéni bánásmód érvényesülése,a 

hátrányos helyzetű,sajátos nevelési igényű vagy 



beilleszkedési,tanulási,magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi 

gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,tanításhoz oktatáshoz szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség. 

A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység. 

Intézményünk 2006-os évben a ROP II. pályázatnak köszönhetően teljes felújításban 

részesült. 

 

A pályázatban tett pedagógiai vállalásunk, az integráció bevezetése intézményünkben. 

Nevelőtestületünk 2006 óta folyamatosan részt vesz integrációs továbbképzéseket, 

konferenciákon. Elkészítettük a bevezetési ütemtervet. 2009. szeptember 01-től sikeresen 

pályáztunk az IPR-en belül. Óvodánk a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.  és 39/E. §-a szerint olyan oktatási, szervezési formát 

működtet, amely támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű ,  továbbá a sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált együtt nevelését, a szociális helyzetből és a képességek 

fejlettségéből eredő hátrányok leküzdését. 

 

Óvodánkban  szakképzett táncpedagógusok és drámapedagógusok készítik elő a 

gyermekeket a művészeti iskola képzésére.  

 

Célunk, hogy: 

 

Tapasztalják meg a művészetek, kreatív tevékenységek személyiség formáló hatását.  

 

Óvodás  gyermekeink Látrányból, Viszről, Somogybabodról és Somogytúrból jönnek az 

intézménybe. A társtelepülésekről érkezőket iskolabusz szállítja. 

Intézményünk fontosnak tartja a család és az óvoda, iskola nyitott kölcsönös bizalomra épülő 

kapcsolatát a gyerekek érdekeinek védelmében, és harmonikus fejlődése érdekében. Különös 

tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében. 

Kommunikáció és szakmai együttműködés,problémamegoldás. 

 



Szülői kezdeményezésre a fenntartó döntése alapján óvodánk 2014-es évben szerkezeti 

átalakításon esett át, és Egységes Óvoda-Bölcsődévé alakult, hogy a településeken felmerülő 

bölcsődei igényt kielégítse. Nevelőtestületünkből több kolléga vállalta az átképzést, ennek 

köszönhetően az Egységes Óvoda-Bölcsödei csoportunkban módunkban áll 5 két éves korú 

gyermeket is felvenni. 

 

  

Támaszkodunk a szülők véleményére, jól működő, aktív Szülői Szervezetünk mindenben az 

intézmény segítségére van.  

A természeti környezetünk, a Balaton közelsége, a falunk csodálatos adottságai, nevelő 

testületünk hitvallása kötelez bennünket arra, hogy a környezet védelmet kiemelten kezeljük 

programunkban és a  napi élet szervezésünkben. 

 A társadalmi környezetünk kapcsolatának alakulása, az oktatáspolitika egyik alapvető 

kérdése, mely közvetlenül érinti az óvodát. Intézményünk igyekszik részt vállalni 

településeink közéletében, mivel céljaink között szerepel, hogy a felnövekvő generáció 

kötődjön szülőfalujához, településéhez. (Pl.: a ballagó csoportok faültetése) 

 

 

                 „Ti vagytok az erős ifjú fák, 

                   A régi házhoz visszatérjetek,  

                   Mert öregfa, mely néha enyhet ád, 

                   Számotokra talán én leszek.” 

                                        

                                          Rakk István 

 

 

 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA:  

 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni 

ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének 

megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / 

etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével 

kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, 

viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. 



A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a 

hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 

intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen 

kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás 

tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban 

gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél 

fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a 

habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a 

társadalmi beilleszkedést.  

 

 

 

ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJAI 

 

 

Céljaink: 

 

A tanulás támogatása. 

 

- a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása, az érzelmi, társas és értelmi 

képességek alapozása, fejlesztése egyéni fejlődési ütemben,a diagnózisra épülő sokoldalú 

fejlesztés a Sajátos Nevelésü Igényü és a Beilleszkedési Tanulási Magatartási 

nehézségekkel küzködő gyermekeknél,valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetü 

óvodásoknál. 

 

 

- Kreatív, művészetekre fogékony, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját 

megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. 

 

 

- célunk, hogy intézményeink szoros együttműködése segítse az óvoda-iskola átmenetet 

 



- A gyermekeink védelme érdekében törekvésünk, hogy a gyerekek a pedagógusi és 

gyermekvédelmi tevékenységnek köszönhetően megkapják a szükséges gondoskodást. 

 

- az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek gyerekekkel történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

 Türelem, tolarencia, a másság elfogadása, egymás tisztelete, megbecsülése 

  Nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör 

 Jól hasznosítható képességkibontakoztatás 

 A társadalomba való beilleszkedéshez szükséges magatartási normák elsajátítása 

 A környezet, a természet megismerése, megóvásának fontossága kiemelt feladatunk 

 A hagyományok megismerése és ápolása, művészeti értékek átadása.  

 

 

 

 

Módszereink 

         

 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

 

 

 

 

BESZÉLGETÉS, BEMUTATÁS, MEGFIGYELÉS, SZEMLÉLTETÉS,  

DIFFERENCIÁLÁS, EGYÉNI BÁNÁSMÓD, DRÁMA PEDAGÓGIAI MODSZEREK, 

GYAKORLÁS,PROJEKT MÓDSZER, KOOPERATÍV TECHNIKÁK, 

ELLENŐRZÉS,ÉRTÉKELÉS, JUTALMAZÁS, DICSÉRET, 

BÜNTETÉS, TEVÉKENYSÉG KÖZPONTUSÁG, KIVÁRÁS 

 

 

 



Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyíség fejlődésének folyamatos 

értékelése,elemzése. 

 

 

 

Pedagógiai alapelvek 

 

 

Bölcsődei nevelés alapelvei 

Az Egységes Óvoda- bölcsődei csoportunkban pedagógia alapelveink megfogalmazásánál, 

támpontot jelentett a  2008-ban kidolgozott „A bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja”, mely megfogalmazza az irányvonalakat.melyeken  

 E szerint a bölcsődei gondozás-nevelésnek 7 alapelvre kell támaszkodnia.  

 

Családi nevelés elsődlegességének elve. A bölcsőde a családi szokásainak, erkölcsi 

értékrendszerének figyelembe vételével, azzal összhangban gondozza a gyermeket, szükség 

esetén kompenzálja a hiányosságokat. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul érvényesülni tudjon a 

szülőnek maximálisan biztosítani kell a bölcsődei életbe való betekintést, bekapcsolódást. 

Megértően, elfogadóan kell viseltetni a család elveivel szemben. 

 

Gyermeki személyiség tisztelete. A gyermek fejlődő személyiségét különleges tisztelet illeti 

meg. A bölcsőde feladata segíteni a gyermek személyiségének maximális kibontakoztatását, a 

személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődését. A bölcsődei nevelésnek itt 

értékteremtő-értékközvetítő folyamatnak kell lennie, mely tiszteletben tartja az alapvető 

emberi és szabadság jogokat. 

 

Nevelés és gondozás egységének elve. E kettő elválaszthatatlan egység, a gondozás 

folyamataiban nevelés is zajlik, de a nevelés nem korlátozódik a gondozás folyamataira. 

 

Az egyéni bánásmód elve. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a gondozónő 

őszinte, meleg, szeretetteljes odafordulással segítse a gyermek fejlődését, figyelembe véve 

annak életkori- és fejlődési sajátosságait, pillanatnyi pszichés és fizikai állapotát valamint 



hangulatát. A gyermeknek folyamatosan éreznie kell az állandó figyelmet, törődést, még 

akkor is a gyermek lassabban fejlődik, vagy valamely területen elmaradást mutat. A 

gondozónőnek feltétel nélkül el kell fogadnia a gyermek vallási, etnikai, kulturális 

hovatartozását, és lehetőség szerint segítenie kell a saját és más kultúrák megismertetését, de 

semmiképpen sem sajátjának elnyomásával. 

 

Biztonság és stabilitás elve. Biztosítani kell a gyermeknek a személyi- és tárgyi környezet 

állandóságát, hiszen ez megadja az érzelmi biztonságot, és eligazodást nyújt a 

mindennapokban. A napirend folytonosságából adódó állandóság növeli a stabilitást, és 

kiszámíthatóságot eredményez a gyermek életében. A biztonság természetszerűen magába 

foglalja a bármiféle pszichés (például megfélemlítés) vagy fizikai (például verés) erőszaktól 

való tartózkodást. 

 

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve. A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak 

támogató, elfogadó segítése, az aktivitás és az önállóság iránti vágy kialakulásának fokozása. 

A gondozónő példamutatásával, az élethelyzetek átláthatóvá, befogadhatóvá tételével segíti a 

gyermek fejlődését.  

 

Az egységes nevelő hatások elve. Értékközvetítés és értékteremtés. Célja, hogy a gyermek 

megfelelő fejlődése, fizikai és érzelmi biztonsága érdekében a nevelők egyeztessék az 

alapvető értékeket, erkölcsi normákat, nézeteiket és nevelési gyakorlatukat.   

Ezen elvek alkalmazása biztosítja az intézményben elhelyezett gyermekek biztonságát, 

megfelelő fejlődését a napközbeni ellátás keretein belül. Valamint biztonságot jelent a szülők 

számára is, hiszen könnyebben belelátnak a bölcsődék gondozási-nevelési folyamataiba, s ha 

valamely elv betartásában hiányosságot észlelnek, akkor azonnal a bölcsődevezetőhöz 

fordulhatnak panaszukkal. 

 

 

Óvodai nevelés alapelvei: 

 

Óvodánk Pedagógiai Programjának alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja adja.  

 



Figyelembe vettük a hazai óvodai neveléstörténet hagyományait, értékeit, az ünnepeink 

tervezésekor a nemzeti sajátosságainkat, a gyermekek fejlesztésénél a pedagógiai és 

pszichológiai kutatások eredményeit, Magyarország alaptörvényének értékeit. Óvodai 

nevelésünk pedagógiai alapelveit is az országos alapprogram ajánlása alapján fogalmaztuk 

meg, amivel teljesen azonosulni tudunk: 

 

 

  a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok 

és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 

kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával; 

 

b) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti meg; 

 

c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő 

szerepet játszik. 

 

 

 

 

1. Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol óvodásaink  otthon érezhetik 

magukat. 

 

Ennek keretében: 

 Az óvodás gyermek személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 A gyerekeket bevonjuk saját  óvodai életük megszervezésébe, 

 A gyerekek egyéni képességeit  figyelembe vesszük, 

 Az óvodai életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 

                                  - gyermek és gyermek 

                                  - gyermek és nevelő, 

                                  - szülő és nevelő, 

                                  - nevelő és nevelő között.    

 



 

2. Intézményünkben a gyermek teljes személyiségének fejlesztése,  képességeinek, 

készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, 

erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Pozitív tulajdonságokra való támaszkodás elve. 

 

Ennek érdekében: 

 

 A tervszerű nevelő és oktató munka a gyerekek alapkészségeit fejleszti, és a tanulási 

képességeit megalapozza. 

 A nevelő és oktató tevékenység célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk. 

 Segítünk észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat. 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. 

 Szeretnénk megismertetni őket nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése 

révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 Fontosnak érezzük, hogy gyermekeinket megismertessük más kultúrákkal. 

 

3. Intézményünk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:  

 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal. 

 Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy intézményünk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint településünk 

érdeklődő polgárai. 

 Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a településünk közelében található 

közművelődési intézményekkel. 

 Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy intézményünk  – eddigi hagyományaihoz 

híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle helyi rendezvényeken, illetve a 

gyermekek számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és 

lebonyolításában maga is részt vegyen. 



 

 

 

 

-Az integráltan  nevelt gyermekeknek segítjük a társadalmi beilleszkedését, törekszünk a 

szociális hátrányok enyhítésére, leküzdésére. 

A társakban ezáltal növeljük a szociális érzékenységet, tolarenciát. 

 

                                                                                                       

3. GYERMEKKÉP  

 

Nevelőtestületünk a gyermekkép megfogalmazásánál igazodik az országos 

alapprogramban megfogalmazottakhoz, mely szerint a gyermek, vagyis az ember mással 

nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, 

szociális lény egyszerre. A gyermeket fejlődő személyiségnek tartjuk, fejlődését genetikai 

adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott 

környezeti hatások együttesen határozzák meg, e tényezők együttes hatásának 

következtében, a gyermeknek sajátos életkoronként és egyénenként változó testi, és lelki 

szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő 

személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, 

befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretet teljes nevelésben 

részesüljön óvodánkban, és a meglévő hátrányai csökkenjenek. Óvodánk sem ad helyet 

semmiféle előítélet kibontakozásának. 

 

 

4. ÓVODAKÉP 

 

 

  

A bölcsődés korú gyermek, és az  óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a 

család. 

Az  egységes óvoda-bölcsőde  a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, 

a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 2. életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda 



pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek 

fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. 

 

 

Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit, (óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő) a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba a 

kisiskolás korba való átlépés belső, pszihikus feltételei.  

 

 

Az óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiségek kibontakozását a hátrányok kiegyenlítését, az egyéni sajátosságok 

és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételéve. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermek) 

 

 

A pedagógiai hatásokat, amit a gyermek személyiségfejlesztése érdekében alkalmazunk, hassa 

át az elfogadás, a tisztelet, a szeretet és a megbecsülés. Ennek érdekében a legfontosabb 

feladatunk a gyermeki szükségletek kielégítése az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, a testi, a szociális, és értelmi képességek egyéni és 

életkor specifikus kialakítása, a gyermeki közösségen végezhető tevékenységek sokszínű 

megvalósítása, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra, mint alapvető 

pszichikus szükségletre, a tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó 

műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése, a gyermek egészséges fejlődéséhez 

szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása óvodánkban. Óvodánkban nemzetiségi 

nevelés nincs, de a multikulturális tartalmak, roma származású, és a faluba költözött német 

családok gyermekei miatt megjelennek, szeretnénk biztosítani számukra az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését és közben a társadalmi integrálást.  

 

 

 

5. EgységesÓvoda-Bölcsődénk általános nevelési feladatai. 

 

 



A bölcsődei és az óvodai  nevelés általános feladata a bőlcsődés és az óvodás korú gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítése.  

Gondozás 

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a 

gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan vehessen 

részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a 

gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 

megerősítéssel-, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a 

sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel 

az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció 

érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a 

személyiség egészséges alakulására. 

  

 

 

Ezen belül: 

 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi nevelés és erkölcsi nevelés és  a szocializáció biztosítása, 

- az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 

5/1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA, TESTI-LELKI 

SZÜKSÉGLETEK  KIELÉGÍTÉSE                                                                                                                                    

 

Legfontosabb feladatunknak tartjuk az egészséges életmód helyes szokásrendszerének 

kialakítását, a környezettudatos magatartás megalapozását. 

 

„ A testi szükségletek” civilizált kielégítése mindenek előtt való. Ezek önkényes késleltetése 

vagy agyonszabályozása kínzó feszültséget okoz. 

Tehát vizet inni, WC-re menni, szabadon mozogni mindig lehet. Enni és aludni az egyéni 

igények, és a legszükségesebb csoportnormák figyelembevételével lehet. Az egészséges 

életmód kialakítása érdekében fontos a családokkal való együttműködés. Vegyük figyelembe 

a családokban kialakult szokásokat, ismertessük meg a szülőkkel a mi céljainkat. A 



halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása,hátrányaik leküzdése kiemelt 

feladat az egészséges életmódra nevelésnél. 

 

A megvalósulás részterületei: 

a)- a gyerekek gondozása: testápolás, öltözködés, táplálkozás, 

b)- pihenés, alvás rendszere 

c)- mozgás 

d)- edzés  

e)- egészségvédelem, az egészséges környezet biztosítása, 

f)- helyes életritmus, napirend, heti rend. 

 

 

 

Testápolás, tisztálkodás: 

 

Óvodánkban a három csoport számára csak egy mosdó helyiség áll rendelkezésre 

          Ezért fontos, hogy a zsúfoltság és a hosszas várakozás elkerülése végett az                  

          óvónők egyeztessék a csoportok napirendjét.  

         A gondozás (öltözködés, tisztábatevés, illetve WC-használat, kézmosás, étkezés) és a 

játék a bölcsődei és óvodai élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a 

gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése. 

 

 

 

           Öltözködés: 

 

           A gyerekek öltözéke legyen kényelmes, biztonságos, tiszta. Biztosítson szabad, oldott 

mozgást. Az évszaknak, az időjárásnak megfelelő legyen. A szülőktől váltóruhát kérünk arra 

az esetre, ha ruhacsere indokolt. Óvodánkban váltócipő használata kötelező. Mivel a gyerekek 

a nap jelentős részét váltócipőben töltik, fontos, hogy a láb egészséges fejlődését elősegítse. A 

ruha, az öltözködés hangsúlyozza a kislányos és fiús jegyeket. Óvodában pizsama és 

tornafelszerelés használata kötelező, amelyet a szülők biztosítanak, tetszés szerint.  Célunk a 

rendezett megjelenés iránti igény felkeltése. 



 

             Táplálkozás: 

 

            A táplálkozás a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. Mivel a gyermeknek 

nemcsak a fejlődését, de a közérzetét is befolyásolja. Nagy tapintattal segítsük, szoktassuk 

őket a kívánt táplálkozási követelményekhez. Szorosan működjünk együtt a családdal, s 

esetenként fogadjuk el a szülők adományait zöldség, gyümölcs, ivólevek, stb.  

Az élelmezésvezető tájékoztat bennünket a heti étrendről, amelyet, a korszerű élelmezési 

ajánlás alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 az óvodavezetővel közösen készít el. A szülők informálására a faliújságra, és a honlapra 

felkerül  

 

Az étlapon feltüntetjük a kalória értékeket is.  

 

Az egységes óvodai-bölcsödei csoportban napi 4x –es étkezést biztosítunk.(10-kor gyümölcs-

ívólé) 

 

 Az étkezés jó szokásainak kialakítására fordítsunk nagy figyelmet. A terítés ízléses, 

hangulatos legyen. Az evésre hagyjunk elegendő időt. A tízórai és az uzsonna folyamatos, az 

ebédnél az egész csoport együtt étkezik. A gyerekek közben halkan beszélgethetnek 

egymással. 

Ünnepeink fényét az esztétikusan megterített asztalokkal emeljük, ami a gyerekeket örömmel 

tölti el, és szépérzéküket fejleszti (ünnepi asztalterítő, gyertyák, asztaldíszek)  

Célunk: a gyerekek ismerjék meg a kulturált étkezés illemszabályait (csukott szájjal 

rágjanak, ügyeljenek az asztal rendjére, tisztaságára, udvariasan segítsék egymást, ne 

hangoskodjanak), és váljon igényükké az esztétikus környezet. Külön figyelmet fordítva 

hátrányos helyzetű óvodásainkra. 

 

 

 

 

 PIHENÉS, ALVÁS RENDSZERE 

 



            A pihenéshez legfontosabb a nyugodt légkör biztosítása (az alvás hangulatához illő 

mese, altatódal, halk zene, stb.) Vegyük figyelembe a gyerekek egyéni alvásigényeit, a 

pihenés időtartama ehhez igazodjon. A gyerekeket ne ébresszük, hagyjunk időt a pihenésre. 

Aki nem igényli az alvást, az egy órás fekvés után felkelhet, - különösen nagycsoportban.. Ez 

a szituáció rendkívül sok nevelési lehetőséget teremt. Erősödik önfegyelmük, hisz nem 

könnyű olyan halkan játszani, beszélni, hogy ne zavarják az alvókat. 

A pihenés ott történik, ahol az étkezés, ezért nagyon fontos az alvás előtti alapos szellőztetés. 

A gyerekek pizsamára vetkőznek. A gyerekek alvási szokásait tartsuk tiszteletbe (kendő, kis 

szőrmeállatok) 

 

 MOZGÁS 

 

            A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése fontos feladatunk, 

amelyet sokféle mozgáslehetőség biztosításával valósíthatunk meg. A mozgás    kedvezően 

befolyásolja az egész szervezet fejlődését. Elősegíti a harmonikus testi-, lelki fejlődést, a 

biológiai egyensúly fenntartását, az egészség megóvását. Megfelelő terheléssel az aktivitási 

szintek változtatásával a testi képességek fejlődését segíthetjük. A mozgásokhoz kapcsolódó 

gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások kialakulását is. Figyeljünk arra, 

hogy a gyerekek a mozgást rendszeresen és örömmel végezzék, egészséges életvitel 

kialakulását. Szervezzünk a családokkal együtt mozgásos programokat (pl.: gyereknap, vagy 

egyéb tavaszi ünnephez kapcsolódóan), hogy ezzel is pozitívan befolyásoljuk a családi 

nevelést. 

Feladatunk: 

 

- minél több tevékenységet végezni a szabadban, és aktív játék lehetőségeket 

biztosítani, 

- jó levegőjű, tiszta biztonságos környezetet nyújtani 

 

EDZÉS 

 

 

              Az edzés nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. Elsősorban az óvoda udvara 

kínál e tekintetben jó lehetőségeket, de a tágabb környezetünk is számtalan módot biztosít a 

szervezet edzésére. Fontos, hogy a fokozatosságot betartsuk. 



A légfürdőzés élettani hatása közismert. Tartózkodjunk sokat a szabadban, amikor az időjárás 

engedi (játék a szabadban, séták, testnevelés, étkezés). Nagy hőségben azonban óvni kell a 

gyerekeket a nap káros hatásaitól.  

Nyáron 11 órától délután 15 óráig nem tartózkodunk a tűző napon. 

 

 

 

                 5/2. AZ ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI  NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ 

BIZTOSÍTÁSA 

 

 

           Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 

óvodában érzelmi biztonság, otthonosság vegye körül. Mindezért szükséges, hogy: 

 

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, 

- az óvodapedagógus- gyermek,gondozónő-gyermek gyermek- gyermek 

kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze, 

- az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én-

tudatának alakulását, engedjen teret én-érvényesítő törekvéseinek, 

- az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas 

szükségleteit, nevelje a gyereket a másság elfogadására. 

 

 

Erkölcsi és közösségi nevelés programunkban:    

 

Az alapprogramban megfogalmazott irányelveket figyelembe véve az érzelmi nevelés  és a 

társas kapcsolatok fejlesztése terén célunk: 

Az éntudattól a mi tudatig eljuttatni a gyerekeket, önismeretüket, önértékelésüket fejleszteni 

(viszonyuk saját magukhoz), és sokszínű tevékenységeken keresztül az erkölcsi, érzelmi, 

akarati tulajdonságaikat alakítani. 

            Az első találkozás az óvodával, annak emberi, érzelmi, tárgyi környezetével, szinte 

minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja a csoporthoz fűződő későbbi kapcsolatát. 

A gyermek óvodai beilleszkedése, későbbi szokásainak kialakítása nagyfokú nevelői 



tapintatot igényel. Bármely életkorban történik is a beszoktatás, a tapintat, a törődés, a 

szeretetteljes odafordulás nemcsak a csoport óvodapedagógusaival, hanem az óvoda 

minden dolgozójával szemben követelmény. 

A beszoktatás kettős feladat. Egyrészt a kisgyermeket szoktatjuk, másrészt a szülőket is meg 

kell nyernünk az együttműködéshez. A rendszeres óvodába járás előtt a leendő óvónők 

felkeresik a családot, ahol a szülők, a gyermek, és az óvónők kölcsönösen ismerkednek 

egymással, mindezt a kisgyermek eredményes beilleszkedése érdekében.  

 

  Beszoktatás - szülővel történő fokozatos beszoktatás 

 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének bevezetése, az egységes óvoda 

bölcsődei gondozónevelő munka egyik fontos feladatát, a családdal való együttműködést 

helyezi előtérbe. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti 

az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a gondozónő között fokozatosan 

kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen 

megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az adaptáció során fellépő 

negatív tüneteket (pl. étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, alvászavar, 

stb.).  

 

 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei: 

- a bölcsődevezető és a gondozónő korrekt tájékoztatással teremtse meg az 

együttműködés feltételeit 

- a szülő részéről a módszer elfogadása, és együttműködő részvétele 

- a beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább 2 

hét legyen 

- a beszoktatás első hetében az anyával /szülővel/ együtt, a második héten már az anya 

/szülő/ állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel történjen 

- a beszoktatás első hetében úgy kell a beszoktatási időt alakítani, hogy az anya a 

gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a gondozónő ezeket 

megfigyelhesse 

- a gyermek együttműködésétől függően a gondozónő az első napokban is kísérletet 

tehet egy-egy gondozási művelet elvégzésére az anya jelenlétében /kínálás, orrtörlés/ 



- a harmadik-negyedik naptól a gondozónő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási 

műveleteket 

- a gyermek ébrenléti ideje alatt az anya rövidebb-hosszabb ideig távozhat a 

csoportszobából 

- az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget, ezért az anya még a 

második hét végéig is tartózkodjon a bölcsődében az elaltatás ideje alatt, illetve az 

ébredés várható időpontjában 

- célszerű beszoktatási terv készítése, hogy a csoportban dolgozó gondozónő és óvónők 

összehangolhassák a beszoktatás sorrendjét és a gyermekek által ott töltött időt 

- egy gondozónőhöz egy időben csak egy gyermek kerüljön beszoktatásra, hogy az 

adott gyermekkel tudjon foglalkozni 

- a gyermek bölcsődei életének kialakításánál, a szakmai elvek megszabta kereteken 

belül, figyelembe kell venni az otthoni szokásokat 

- a beszoktatás során a gondozónőnek az egész családot,'nem "csak" a gyermeket kell 

segítenie. 

 

 

 

 

 

 

A beszoktatás legyen fokozatos. Szerencsésebb, ha az első egy-két hétben csak délig van a 

kisgyerek óvodában, és csak azután próbálkozunk az egész napos ott tartózkodással. A 

gyerekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat, biztonságukat fokozó eszközeiket elhozhatják 

magukkal. 

 

A vegyes csoportok jó lehetőséget biztosítanak a gyermekek erkölcsi és szociális 

érzékenységének együtt fejlesztésére.  

Fontos célunk: hogy a gyermeket elfogadásra, megértésre neveljük, rámutatva arra, hogy az 

emberek és így a gyermekek is különböznek egymástól. 

 

 

A ’csoporthelyzet” fejlesztő hatásai 



 

                A társadalmi formák, értékrendszerek mindig egy adott csoportban érvényes 

normaként, annak közvetítésével épülnek be az egyén személyiségébe. Az egyént léte mindig 

egy adott csoporthoz köti (pl.: család, intézmény, barátok), amely számára a közvetlen emberi 

közeg.  

               Ez a mikrokörnyezet követelményeket állít, elvárásokat közvetít, szabályoz, 

befolyásolja a kisgyermek személyiségének fejlődését. A csoporttársakkal átélt élmények 

többletet adnak, összehasonlítási lehetőséget teremtenek, ezáltal kedvezően alakul a 

kisgyerekek önismerete, önértékelése. Ezért valljuk, hogy a csoportnak kiemelkedő 

jelentősége van. Nevelőmunkánk akkor lesz eredményes, ha a csoportban szerzett 

tapasztalatok kiegészítik, megerősítik a családi környezet hatásait. 

 

A felnőtt-gyermek kapcsolat 

                Az  óvodapedagógus a gyermekcsoport életének irányítója. A felnőtt-gyermek 

kapcsolatban az élet első hat évében sokkal erőteljesebb az indulási töltés, az érzelmi 

meghatározó, mint a kortársi kapcsolatokban.  

Az óvodában dolgozó felnőtteknek kiemelkedő a modellszerepe. Megnyilvánulásainkkal, 

viselkedésünkkel példát, mintát adunk, így válunk az érték- és normarendszer közvetítőjévé. 

A felnőtt-gyermek kapcsolatban magatartásunk legyen határozott, szeretetteljes, őszinte, 

minden gyermeket elfogadó, mintaértékű, hiteles. Legyünk türelmesek, következetesek, mert 

ezzel jelentősen formáljuk a csoportunk közösségi életét. Az értelmes fegyelemre szükség 

van, hisz csak így tudjuk a csoportéletének biztonságát, nyugalmát biztosítani.  

A közösen átélt, örömteli tevékenységek biztosításával erősíthetjük az összetartozás érzését. 

 

 

A gyermek-gyermek kapcsolat        

 

             Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt – 

a többiekhez hasonlóan – számon tartják, hogy a csoportnak szüksége van rá. 

              A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a szocializációban. Ehhez az óvodai 

nevelés a családi nevelésen túl – semmivel nem pótolható szociális színteret biztosít a 

kisgyerek számára.  

Az óvodás korú gyermeknek már igénye van a kortárskapcsolatokra. Ezek a kapcsolatok még 

nem tartósak, helyzeti eredetűek, a kötődések gyorsan felcserélődnek. Feladatunk, hogy a 



társas kapcsolatok kialakulását, stabilitását tudatosan segítsük elő, és erősítsük a 

csoportban. 

 

A helyes viselkedés feladatai 

 

             Az  óvodai nevelés alapvető feladata, hogy a kisgyermek számára közvetítse, 

megalapozza és kialakítsa a kapcsolattartás alapvető, normatív szabályait, a kívánt 

viselkedési módokat. 

              Mivel a gyermek boldogulása a felnőtthöz való viszonyában és kortárs 

kapcsolataiban érvényesülő viselkedésétől függ, ezért az óvoda akkor nevel hatékonyan, ha 

e viselkedés kialakítását alapvető célnak tekinti. Világosan behatárolja az együttélés 

szokásait, normáit, elősegíti az ahhoz való alkalmazkodást, a szoktatást példamutatással, a 

követelmények következetes betartásával, miközben a gyerekek egyéni akarati tulajdonságait, 

az egészséges önérvényesítést figyelembe veszi, tiszteletben tartja. 

             E célok megvalósulása a nevelőtől az egyéni bánásmód széles körű alkalmazását 

kívánja meg. 

A viselkedés érvényesítendő módjai: 

 

- A bizalom a felnőtt-gyerek, gyerek-felnőtt, s gyerek-gyerek kapcsolatban. Alapja, 

feltétele minden emberi együttlétnek. Komfortérzés kialakításában, fokozásában 

meghatározó jelentőségű. 

- A szeretetteljes magatartás meleg, barátságos, biztonságot sugárzó légkört 

biztosít a csoport minden tagja számára. Az óvodapedagógus segítse a gyermeket 

érzelmei megjelenítésében, mutasson erre ő maga is követésre méltó példát. 

- A tiszteletadás minden gyermek számára alapvető követelmény. Viselkedésbeli 

megnyilvánulásai nemcsak verbális, hanem kommunikációs helyzetekben is 

követelményt jelentenek a csoport minden tagja számára, vagyis tisztelet a felnőtt 

családtagokkal, az óvoda dolgozóival, vendégekkel, csoporttársakkal szemben. 

- Az együttélés fontos követelménye, a jó csoportlégkör megalapozója a tagok 

egymás iránt érzett s kinyilvánított megbecsülése. A gyermekek figyeljenek a 

felnőttek és társaik produktumaira, munkájára, és vigyázzanak „alkotásaira”. 

- Játékban, egyéb tevékenységekkor gyakorolják a tapintatos viselkedést. 

Vigasztalják szomorú, bánatos társaikat, stb. 

- A csoport együttélésének alapvető érzelmi színeket ad a figyelmesség gyakorlása.  



- A gyermekek éljék át és váljék szokásukká a mások számára szerzett öröm 

(például ajándékkészítés, meglepetés, jó cselekedet). 

- Az óvodában számtalan lehetőség kínálkozik a segítségnyújtás gyakorlására, 

- Az óvodapedagógus segítse elő, hogy az önkiszolgálásban ügyesebb gyermekek 

segítsenek az arra rászorulóknak. 

- A gyermekek a csoportban sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy vágyaikat, 

elképzeléseiket azonnal, rögtön csak a pajtásaik sérelmére érvényesíthetik. Ezért 

fontos feladat, hogy megtanulják türelmesen kivárni a kellő pillanatot. A türelem 

a kisgyermek számára nem jelent lemondást, csak a kívánt tevékenység 

késleltetését. 

- Az önfegyelem azonban már kompromisszumot, lemondást is jelent. A gyermeket 

hozzásegíti ahhoz, hogy egyéni céljait a csoportnormákhoz alkalmazkodva 

valósítsa meg, ha kell rendezze az elképzeléseit, vagy összeférhetetlenség esetén 

álljon el, mondjon le eredeti szándékáról. Az önfegyelem kialakítása türelmes, 

tapintatos nevelői magatartást igényel, amely a gyermekek sajátosságainak egyéni 

eltéréséhez igazodik. 

- Az óvodai élet gazdag tevékenységrendszere, a társak teljesítményszintje 

természetes közege annak, hogy az egyén több dimenzióban is szembesüljön saját 

képességeivel. Minél jobban alakul önértékelése, annál fontosabb számára a 

kudarctűrés képessége. Általa lehetővé válik az értelmes „belátás”, és a 

viszálykodásmentes csoporttársi együttműködés. 

- Az óvodai nevelésben a viselkedés normáinak b elsővé válása cél és kiemelt 

jelentőségű eredmény is. Az 5-6-7 éves életkor táján ennek szép példáját látjuk, 

amikor a gyermekek között kirobbanó konfliktus következtében az alku, a 

megegyezés eredményeként közös megoldás születik. 

 

A konfliktusok kezelése csak személyes tapasztalat útján alakul, így a nevelő vigyázzon arra, 

hogy korai beavatkozásával ne gátolja a gyermekek egyéni, önálló rendezés, megoldási 

törekvéseit. 

Az óvodapedagógus ugyanis könnyen válik újabb konfliktus forrásává, mivel a hatalmi 

pozícióból történő intézkedésnek mindig vannak nyertesei és vesztesei. 

Míg a gyermekek egymás közötti egyezsége, a probléma valamilyen szintű megoldása alku 

alapján jön létre, tehát belátáson is alapul. 

Feladatunk: 



 

- Otthonos körülmények teremtése a csoportszobákban, az óvodában, 

- Lehetőségek biztosítása a közösen átélt élményekre, tapasztalatok szerzésére 

(születésnapok, kirándulások, túrák, sportnapok, ünnepek, egyéb csoport 

hagyományok, stb.) 

- Olyan életszervezés, amely segíti a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak, akaratának 

fejlődését, 

- Keresni és alkalmazni azokat a nevelési módszereket, amelyekkel az érzelmi 

nevelés és szocializáció fejlesztése még eredményesebb lehet (pl.: 

drámapedagógiai, mimetikus játékok, bábozás stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen fontos, hogy az 

óvodánk együttműködjön speciális felkészültségű szakemberrel. 

 

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

érzékszervi, vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő 

képességű gyerekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén 

megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus vagy gyógypedagógus,.) 

közreműködésével. Erre óvodánkban lehetőség van. 

 

 

 

 

5/3. Az anyanyelvi, és   értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

 

Az anyanyelvi,  nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 

az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – a beszélő 



környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelő tevékenység 

egészében jelen van. 

 

 

    Anyanyelvünk színes, árnyalt, sokrétű rendszer, melyet a gyermek tevékenységek közben, 

a felnőttekhez és a társaikhoz való viszonyának fejlődése során sajátít el. 

      A kisgyermek személyisége az anyanyelv által fejlődik a legjobban. 

     Az a gyermek, aki jól beszél, biztonságosabban mozog, jobban tud tájékozódni a 

környezetében. A helyes és szép beszéd mélyíti érzelmeit, és esztétikai érzékét is fejleszti. Az 

anyanyelv első színtere a család. Építi tovább alapköveit az óvoda. Sajnos ez a fejlettségi szint 

korántsem mondható jónak. Vannak, akik jól és sokat beszélnek, de vannak, akik gátlásosak, 

nehezen szólalnak meg. Ezért az óvodában nagy a felelősségünk, s csak igen tudatos 

munkával érhetjük el, hogy gyermekeink tisztán, gazdag szókinccsel, megfelelően tudjanak 

beszélni. 

    A szocializáció folyamatában a beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való 

érintkezésnek, ön kifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb része. A kommunikáció által 

erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei, 

kapcsolatai, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája. 

     A nyelvi kommunikációs helyzetek kialakulásának alapvető feltételei: az egymást 

meghallgató és az egymáshoz beszélő társak (felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek) 

beszédkedve, beszédképessége, az anyanyelv szókincsének, hangzásbeli és 

szövegszerkesztési sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata. 

 

A kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka, az óvodai élet minden területét. 

 

 A kommunikációs nevelés célja: A kreatív interakciós képesség 

kialakítása, 

 A szocializáció elősegítése, a családi nevelés pótlása, kiegészítése, 

 Az iskolai alkalmasság elősegítése, az iskolai kommunikációs kudarcok 

megelőzése, 

 Egyéni fejlesztés az arra rászoruló gyermek részére, 



 A személyiség pszichés beállítódásának megalapozása az elfogadás, az 

együttműködés, önállóság, találékonyság, kapcsolatfelvétel, és alakítás 

területén. 

 

A kreatív együttműködési képesség az óvodai nevelésben egy szélesen értelmezett, 

mindenfajta (nem csak kommunikációs) célú emberi érintkezést jelent. Tehát egy tudatosult, 

alkotóan alkalmazkodó magatartást jelent minden kommunikációs helyzetben.  A 

kommunikációs képességfejlesztés sajátos helyzete abból adódik, hogy valamennyi óvodai 

tevékenység kommunikációs szinten zajlik. Tehát részint közvetítő, részint céltevékenység is 

lehet az óvodai nevelésünk gazdag, sokszínű tevékenységrendszerében… 

 

Az óvodai érintkezés normái közül fontosnak tartjuk: 

 

    A program egész szemlélete életszerű, természetes magatartást vár el felnőttől, gyermektől 

egyaránt. Ezért a gyermekek a felnőtteket ne a napszaknak megfelelő köszönéssel üdvözöljék. 

Gyermek szájából a „Jó napot kívánok! És a „Jó reggelt kívánok” roppant erőltetettnek hat… 

Valószínűtlen, hogy a mindennapokban, ha egy gyermek felnőttel találkozik az utcán, 

hasonlóképpen köszön. Ilyen vonatkozásban a napszaknak megfelelő köszönés rideg, és 

személytelen. A gyerekek ezért egyedileg, például csókolommal köszönjenek. 

      A nem verbális eszközök „használatát” már a bemutatkozáskor, kézfogáskor elkezdjük. Itt 

a tekintet iránya a fontos. A gyermeket arra kell szoktatni, hogy mindig ránézzenek arra, 

akivel beszélnek.  

 

A figyelemfelkeltés, mint kapcsolatteremtés 

 

     Nem verbális eszközei: érintés (a rángatásról, ütögetésről való leszoktatás), „mellé állás”- 

(a másik szavába vágni nem illik – leszoktatás). Az utóbbi az együttbeszélés, a túlkiabálás 

kiküszöbölését, a majdani normatív szerepcsere megtanítását szolgálja. 

    A kapcsolattartásnál természetesen használtassuk az udvariasság nyelvi formáit (kérem, 

köszönöm, légy szíves) és nem nyelvi megnyilvánulásait. El kell utasítani a tettlegességet, 

durvaságot. 

 

A kommunikációs tevékenység gyakorlása áthatja az óvodai nevelés egészét. A játék oldott 

légköre, a spontán játékszituációk pozitívan hatnak a gyerekek anyanyelvi fejlődésére. Bővül 



szókincsük, fokozódik beszédkedvük, javul szövegértésük, és a játékban oldódnak 

beszédgátlásaik is. A mesélés, mesehallgatás, verselés szintén elősegíti a kommunikáció 

fejlődését. Jól használhatjuk a drámapedagógia ide vonatkozó módszereit is. 

 

 

 

 

 

Feladatok 

 

„Az óvodapedagógus beszéde, kommunikációja minta az interakciós képességfejlesztés 

szempontjából.  

Mivel az óvodás gyermek elsősorban érzelmi alapon, mintakövetéssel tanul, így fokozatosan 

igaz, hogy az óvodapedagógus minden megnyilvánulása modellértékű. Az óvodai légkör 

megteremtésében alapvetően meghatározó. 

 

 a) Az óvodapedagógus a gyermekekhez fűződő viszonyában: 

 Legyen elfogadó 

 Legyen kezdeményező a kapcsolatteremtésben, 

 Együttműködő, 

 „Odaforduló”, azaz személyes: egyenként ismerje a gyermekek szokásait, 

kedvenc játékait,napi örömeit, és bánatait, 

 Legyen támogató, határozott, következetes, 

 Eszköztárában szerepeljen a humor, és a vicc, de kerülje a gyermekekre 

irányuló gúnyt, 

 Kerülje a kiabálást és a fenyegetőzést, 

 Felháborodását viszont nyilvánítsa ki, 

 Tárja fel a gyerekek interakciós zavarait, keresse meg azok okait, 

tapintatosan törekedjék azok megszűntetésére, 

 Az óvodapedagógus és a nem pedagógus dolgozók egymás közötti 

érintkezése feleljen meg azoknak a normáknak, amelyeknek szándékunk 

szerint a gyermekeknek meg kellene felelniük. 



A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, normák, stb. elsajátítása elsősorban mintaadással, 

gyakorlással, szoktatással történjék. 

b/ A beszédtechnikai hibákat, például a „nyávogást”, (a magánhangzók időtartamának 

elnyújtása, az egyéni hangfekvéstől magasabb hangfekvés), a légzéstechnikai artikulációs stb. 

hibák javítását célszerű mind a spontán beszédnél, mind a vers és mesemondásnál 

mintaadással elvégezni. 

A dadogás, pöszeség, selypesség korrekciója logopédus szakértelmét igényli, ezeknek a 

hibáknak a javítása tilos. Fontos, hogy az óvodapedagógus minden gyermek beszédtechnikai 

problémáját felismerje és azok módszeres korrigálására legyen programja. Az 

óvodapedagógus tudatossága nem jelentheti azt, hogy a hibajavítás kötött keretű programként 

épüljön – más tevékenységtől függetlenül – a foglalkozások rendszerébe. A korrigálás 

egyébként is hosszadalmas és nagy tapintatot igénylő feladat. 

Kísérjük figyelemmel a logopédus munkáját, és a beszédhibás gyerekek fejlődése érdekében 

segítsük elő a helyes hangképzés rögzülését. 

 

 

A tanulás támogatása 

 

 

Az értelmi nevelés feladatai 

 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori 

sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a 

gyermeknek változatos tevékenységeket, melynek során tapasztalatot szerezhet az őt körül 

vevő természeti és társadalmi környezetéről. 

 

Az értelmi nevelés fő feladatai a gondolkodás és alkotóképesség fejlesztése. Valamennyi 

értelmi képesség különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését  elősegítő, ösztönző 

környezet biztosítja. 

 

Az ismeret, a tudás nem öncélú, értéke abban van, ha a gyakorlatban is fel tudjuk használni. 

Az ismeretszerzés nem képzelhető el anélkül, hogy abban a gyerekek aktívan részt ne 

vennének. 



Az értelmi képességek fejlesztésében, az érzékelés – észlelés, a figyelem, az emlékezet, a 

gondolkodás csakis egymással szoros kapcsolatban fejleszthető. Fontos szerepük van a 

valóságról való információk szerzésében, így a nevelés folyamatában. 

 

 

Érzékelés, észlelés: 

      A megismerő értelmi tevékenység alapfeltétele az érzékszervek működésének megfelelő 

szintje (látás, hallás, tapintás). Az ember érzékszervei és idegrendszere révén képes felfogni 

mindazokat az első és második jelzőrendszerhez tartozó ingereket, hatásokat, benyomásokat, 

amelyek érik. Az érzékelés, észlelés útján szerzett tapasztalat képezi az óvodai tanulási 

folyamat alapját, mely tapasztalatok felidézése, felfogása, megértése, az emlékezet és a 

gondolkodás nélkül nem lehetséges. 

 

Az érzékelés, észlelés minden oldalú fejlesztése fontos feladatunk, mert „az óvodás gyermek 

számára a környezetéből annyi ismerhető meg, amennyi az érzékszerveivel felfogható. 

A fejlesztés közvetlen célja tehát az, hogy ezt az észlelést minél pontosabbá differenciáltabbá, 

reálisabbá tegyük, és minimálisra csökkentsük a torzításokat. 

A percepciófejlesztéshez használjuk Porkolábné Dr. Balogh Katalin fejlesztő programját. 

 

 

Figyelem: 

      Az ismeretszerzés nélkülözhetetlen feltétele a figyelem, mely lehet önkéntelen és 

szándékos. A figyelem fejlesztése fontos feladatunk. Az óvodai oktatás elsősorban az 

önkéntelen figyelemre támaszkodik, arra épít, de nagycsoportban már a szándékos figyelmet 

is fejlesztenünk kell, mivel az iskolaérettség egyik kritériuma. Fontos, hogy ismerjük a 

gyerekek figyelmének egyéni sajátosságait, figyelmük időtartamát, a figyelem átvitelére való 

képességüket, figyelmük terjedelmét, továbbá azt, hogy képesek– e figyelmüket megosztani. 

 

 

Képzelet: 

     A tanulási képességek igen lényeges tényezője a képzelet működése. A képzelet lehet 

produktív és reproduktív. Mind a produktív, vagyis az alkotó kombináló képzelet, mind a 

reproduktív képzelet szerepet játszik abban, hogy a szerzett tapasztalatokat, ismereteket új 

helyzetekben alkalmazni tudjuk. Különösen a mesehallgatás fejleszti a reproduktív 



képzeletet,óvodánkban a mese kötelező, míg a produktív  képzelet fejlesztésére a játék ad 

nagy teret.  

 

 

Emlékezet: 

     Az emlékezet összetett képessége egyrészt eredménye e különböző intellektuális 

működésnek, másrészt feltétele is azoknak, így különösképpen a képzeletnek és a 

gondolkodásnak. Az emlékezetben a bevésés és megtartás képességei összpontosulnak. 

Az alacsonyabb életkorban a bevésés képessége erőteljesebben dominál, s majd csak később 

fejlődik magasabb szintre, a megtartás és a felidézés képességére. A felidézés módját illetően 

az óvodás korban még a mechanikus jelleg dominál, az értelmes logikai felidézés már a 

gondolkodási műveletek bizonyos gyakorlottságát igényli. Az emlékezet gyakorlással nagyon 

jól fejleszthető. 

 

 

 

Gondolkodás: 

       A gondolkodási képesség fejlesztésekor alapfeladatnak tekintjük a gyermekek 

problémalátásának, értésének fejlesztését, melyhez elengedhetetlen a gondolkodási műveletek 

- analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás – tevékenységek 

során történő fejlesztése. Arra neveljük a gyerekeket, hogy problémáikat ismerjék fel, 

önállóan keressenek rá megoldást, döntsenek, szervezzék meg, hajtsák végre. Feladatunk 

ezekben a szituációkban nem a döntés és megoldás átvállalása, hanem a türelem, a kivárás. 

Lényeges, hogy a gyerekek ne általános, hanem konkrét problémára kérjenek segítséget. 

 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

 

 

- „értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás) 



- A gyermek megismerési vágyának, érdeklődésének, kíváncsiságának sokoldalú 

kielégítése, 

- Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol 

megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit, 

- A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, 

- A gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztése, 

- Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

 

   Óvodánkban az országos alapprogramban meghatározott valamennyi tanulási formát 

alkalmazzuk, ennek alapján alakítottuk ki a tanulási szokásokat. 

    Mivel óvodánk vegyes csoportszervezésű, a tanulási formák megválasztásánál 

természetesen figyelembe kell venni a gyerekek életkori sajátosságait. Így kiscsoportban az 

utánzásos minta – és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, a spontán játékos 

tapasztalatszerzés, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, míg a 

nagycsoportban az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, a 

gyakorlati probléma – és feladatmegoldás, az óvodapedagógus által kezdeményezett 

foglalkozásokon megvalósuló tanulás kerül előtérbe. Természetesen valamennyi tanulási 

forma megtalálható mindhárom csoportban, csak más – más arányban. 

 

  

 

A tanulás munkaformái: 

- egyéni,  

- mikro – csoportos, 

- frontális (mese, testnevelés) 

 

 

Óvodánkban lehetőség van a számítógéppel való ismerkedésre, különböző oktató programok 

állnak rendelkezésre. 

Tanulást segítő módszerként alkalmazunk új technikákat (kooperatív-tanulás,projekt 

módszerek stb.) 

 



6. Egységes Óvoda-Bőlcsödénk életének megszervezésének  elvei 

 

 

 

 

Az óvoda személyi feltételei 

 

 

 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus,és a gondozónő akinek személyisége 

meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a nevelési idő egész időtartamában fontos 

feltétele az óvodai nevelésnek. 

 

 

 

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

számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek, és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. A különleges bánásmódot, saját nevelési igényű gyermekek fejlesztése, 

speciálisan képzett szakember közreműködését igényli, ami óvodánkban biztosított, a hiányzó 

szakembereket, a Szakszolgálat biztosítja. 

Óvodánkban 14 közalkalmazott dolgozik főállásban, 3 személy közmunkaprogram keretében 

az Önkormányzat alkalmazásában áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belső kapcsolatrendszerünk,kommunikáció és szakmai 

együttműködés,problémamegoldás. 

Szervezeti felépítésünk az SZMSZ alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

Óvodapedagógusok 

Gondozónő 

élelmezésvezető, 

óvodatitkár 

Dajka,  

pedagógiai 

asszisztens 

konyhai dolgozók fűtő, karbantartó 

takarító 



 

 

Beosztás Szakképzettség 

Óvodavezető Felsőfokú óvodapedagógus 

Közoktatás vezetői szakvizsga 

Középfokú drámapedagógus 

Két évesek az óvodában-továbbképzés 

 

Óvodavezető helyettes Felsőfokú óvodapedagógus 

Gyógypedagógus, gyógy testnevelő 

Óvónő Felsőfokú óvodapedagógus 

 

Óvónő Középfokú óvodapedagógus 

Középfokú drámapedagógus, 

Táncpedagógus 

Óvónő 

Gondozónő 

Középfokú óvodapedagógus, 

Táncpedagógus 

Okj-gondozónői végzettség 

Óvónő Középfokú óvodapedagógus 

Két évesek az óvodában-továbbképzés 

 

Logopédus Felsőfokú képzettség 

Ped.asszisztens 

Gondozónő 

Szakképzett 

Okj-gondozónői végzettség 

Óvodai dajka Szakképzett dajka 

Óvodai dajka Szakképzett dajka 

Óvodai dajka Szakképzett dajka 

Élelmezésvezető Érettségi, + szakirányú végzettség 

Karbantartó Érettségi 

Konyhai dolgozó Szakács 

Konyhai dolgozó Szakács 

Konyhai dolgozó Konyhai kisegítő 

 



 

Az óvoda a  Közoktatási törvényben meghatározottak szerint a nyitva tartás egész időtartama 

alatt biztosítja az óvodapedagógus jelenlétét. 

 

A Házirendünkben elfogadottak szerint nyitva tartásunk a következő: 

 

Nyitva tartás: 7,00 – 17,00 óráig (10 óra) 

 

A törvény által dekralált átfedési idő biztosított. 

 

  

 

 

 

 

 

Az intézmény tárgyi feltételei 

 

 

 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, 

az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését, oly módon próbáltuk kialakítani, hogy 

szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa 

egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás és játék igényük kielégítését, 

feleljen meg az előírt kötelező  eszköznormának. A gyermekek által használt tárgyi 

eszközöket számukra hozzáférhető helyen igyekszünk elhelyezni, a kötelező 

eszközjegyzékben szereplő tornateremmel sajnos óvodánk nem rendelkezik, de az iskolával 

kötött együttműködési megállapodás alapján használjuk az iskolai tornatermet, heti egy 

alkalommal a gyerekek mozgásfejlődése érdekében. 

 

 

Az Óvoda helységei: 

 



3 csoportszoba, 2 vezetői iroda, 1 textilraktár, 1 konyha, 7 kiszolgáló helység, 1 öltöző, 2 

mosdó, 2 fedett terasz. 

Jól felszerelt, folyamatosan karbantartott udvarral rendelkezik óvodánk. 

 

Internet és telefon elérhetősége az óvodának van. 

 

 

 

Az integráltan fejlesztett gyermekek számára intézményünk igyekszik biztosítani 

mindazokat a speciális eszközöket, rehabilitációs mozgásfejlesztéshez szükséges 

tornaszereket, amelyeket a szakértői és rehabilitációs bizottság javasol. 

 

A logopédiai kezeléshez szükséges tárgyi eszközöket intézményünk biztosítja. 

 

Épületeink akadálymentesek. 

 

 

AZ EGYSÉGESÓVODA-BŐLCSÖDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

 

 

A gyermek egészséges fejlődéséhez fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a 

feltételeket. Ezek a megfelelő időtartalmú, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységekben megnyilvánuló a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát 

fejlesztő, növekvő időtartalmú (5-35 perces csoportos és egyéni foglalkozások tervezésével, 

szervezésével valósul meg) Napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. 

Fontos szempontnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, szem 

előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.  

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 

biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 

önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit, úgy kell kielégíteni, 

hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 



tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a 

csoport belső nyugalmát is biztosítja. 

A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a 

gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg - s egyben kiiktatják a felesleges 

várakozási időt. 

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségtől, szükségleteitől, de 

befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. bölcsőde 

nyitása, zárása, stb.) is. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját 

gondozórendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet 

összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti 

figyelembe vétele. A gondozónők munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül 

el. 

 

 

A napirendünk igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. (logopédia, fejlesztő foglalkozások, hitoktatás stb) 

 

A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek gyermekeink számára. A 

napirendet és a heti rendet a gyermekcsoportok óvoda pedagógusai alakítják ki. A 

tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéshez a gyermekek együttműködő képességét, 

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

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. 

 

Óvodai nevelésünk jóváhagyott pedagógiai program alapján a teljes óvodai életet magában 

foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg, az óvodapedagógus és a gondozónő 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

 

 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését, fejlesztését a 

csoportnaplókban, és az egyéni fejlődési naplóban tervezzük,melyhet reflexióval látunk el. 



Kommunikáció és szakmai együttműködés,problémamegoldás 

Az óvoda kapcsolatai: 

 

 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermekek fejlődését, ezért nagyon 

fontos a szoros együttműködés . 

Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól, a különböző 

rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a 

család teremt meg.  

Óvodánkban jól működő Szülői Szervezet éves munkaterv alapján működik együtt 

nevelőtestületünkkel. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait. 

 

 

AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ PARTNEREI:                                                      

 FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK      (KAPCSOLATTARTÓ:INT.VEZETŐ ÉS 

HELYETTESEI) 

 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS BÖLCSÖDÉK (VEZETŐ ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK) 

 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (VEZETŐ ÉS HELYETTESEK -

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 

 SOMOGY MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET (VEZETŐ-  EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 

 NEVELÉSI TANÁCSADÓ BALATONLELLE (VEZETŐ ÉS  GYÓGYPEDAGÓGUS-  

MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 

 JUROMED BT-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT VEZETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

SZERZŐDÉS + ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN) 

 MŰVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐ  PROGRAM LÁTOGATÁSOK+ ÉPÜLET 

HASZNÁLAT) 

 KISSEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (VEZETŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI FELELŐS  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 

 CIVIL SZERVEZETEK NYUGDÍJAS KLUBB(VEZETŐ- EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 



 CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (VEZETŐ+ GYERMEKVÉDELMI 

FELELŐSÖK+JELZŐ TAGOK –EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

ALAPJÁN) 

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNY BELSŐ KAPCSOLATAI: 

 

 ÓVODA-ISKOLA( VEZETŐK+ ÓVODAI NEVELŐTESTÜLET+ALSÓS 

MUNKA KÖZÖSSÉG-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN) 

 SZÜLŐI SZERVEZET (VEZETŐK – EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS) 

 SZÜLŐK (PEDAGÓGUSOK – ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN) 

 LOGOPÉDUS ÉS GYÓGYPEDAGÓGUS+PSZICHOLÓGUS, 

GYÓGYTESTNEVELŐ (PEDAGÓGUSOK- FOLYAMATOS KONZULTÁCIÓ)                      

 

 

 

A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység. 

 

 

 Az Intézmény gyermekvédelmi tevékenységége:  

 

A gyermekvédelmi tevékenység célja az egészséges személyiségfejlődést károsító hatások 

észrevétele, kiszűrése, elhárítása, és enyhítése.  

 

      

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

- a gyermekvédelmi munka megtervezése, helyi hálózat, feladatrendszer kiépítése, 

koordinálása, 

- új ismeretek megszerzése, továbbadása (pedagógiai, szociológia, pszichológiai) 



- továbbképzéseken részt venni, 

- adminisztrációs feladatok ellátása, nyílván tartja a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos gyerekeket. 

- az anyagi, erkölcsi lehetőségek megteremtésében a vezetővel együttműködik, 

- együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

személyekkel, intézményekkel, hatósággal, egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval. 

 

A szülők a nevelési év kezdetekor az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a 

gyermekvédelmi megbízott személyéről. 

A faliújságon, jól látható helyen tesszük közzé a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, telefonszámát. 

A gyermekvédelmi munka végzése nem csak a megbízottnak, hanem valamennyi 

pedagógusnak feladata, munkaköri kötelessége. 

„Előítéletektől mentes, el- és befogadó magatartásmód szükséges ahhoz, hogy 

intézményünkben egyetlen gyermek se érezze magát peremhelyzetűnek. 

 

A pedagógusok gyermekvédelmi feladatai: 

- „a családok megismerése, a peremhelyzet okainak feltárása tapintatos, személyes 

kapcsolattartáson keresztül, 

- A segítségadás jellegétől függő prevenciós – illetve korrekciós módszerek alkalmazása, az 

egyéni sorsokkal való törődés 

- Az esetenkénti hatósági intézkedés kezdeményezése, jelzés. 

- A családra való hatékony „ráhatás” érdekében kapcsolattartás felelős személyekkel, 

intézményekkel, 

- Szükséges a munka folyamatos dokumentálása 

- Tapasztalataikkal, tudásukkal segítik a családokat a gyermekek nevelésében, a szülői 

szerep kifejlesztésében, megerősítésében, módszerek, eszközök keresése a szülők 

megnyerésére, a gyerekek megóvására. 

- A gyermeki jogok pontos ismerete, és ezek megismertetése a szülőkkel. 

- a megfelelő feltételek, az egészséges környezet biztosítása, 

- a különböző módon és tempóban fejlődő gyermekek egyediségének az elismerése, a 

megszégyenítés és kiszolgáltatottság érzését mellőző módszerek alkalmazása, 

- a speciális nevelési szükségletű gyermekek megfelelő ellátása, 

 



 

INTEGRÁCIÓS PROGRAM 

 

 ÓVODAI IPR: 

 

Óvodánk 11/1994 (VI.8.)MKM rendelet alapján képesség kibontakoztató,felzárkóztató 

program szerint szervezi a nevelést. A  halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai 

sikerességének záloga a megfelelő mennyiségű és minőségű óvodáztatásuk, a 

kisgyermekkorban történő megfelelő pedagógiai ráhatás jelentősen csökkenti a későbbi 

iskolai kudarcokat. Intézményünk szocio kulturális háttere indokolta az integrációs 

program bevezetését. 

 

Szervezési feladatok: 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

1. A HHH óvodai beíratásának támogatása Teljes körű minél hosszabb ideig tartó 

óvodáztatás, felelős: kiscsoportos óvónő és 

óvodai menedzsment vezető 

2. Integrációt elősegítő csoport alkotás HHH gyerekek arányos elosztása, felelős 

óvodavezető 

3. Igazolatlan hiányzások minimalizálása  Partneri együttműködések kialakítása  

felelős:óvodavezető 

4. A  szülők munkába állását lehetővé tevő 

nyitva tartás kialakítása 

Szülői igények felmérése, figyelembe vétele 

felelős: óvodavezető 

 

 

Nevelőtestület együttműködése. 

 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

 

 

 

Rendszeres team munka, esetmegbeszélések, 

hospitálások 

Felelős: óvodai menedzsment, IPR 



A nevelőtestület együttműködése menedzsment, óvodai IPR-t támogató 

munkacsoportok.  

Dokumentáció: feljegyzések, jegyzőkönyvek 

 

 

 

Pedagógiai munka kiemelt területei:  

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés Részletes anamnézis, felelős: 

gyógypedagógus, Nevelési Tanácsadó 

KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS Szókincs beszédértés, nyelvi kifejezőkészség 

fejlesztése 

Felelős: logopédus, gyógypedagógus, 

környezeti munkacsoport 

Érzelmi nevelés, szocializáció Beilleszkedés, bizalom, elfogadás, 

együttműködés felelős: óvoda nevelő 

testülete 

Egészséges életmódra nevelés Egészségtudat kialakítása, táplálkozás, 

felelős: óvónők, védőnői szolgálat 

Élelmezésvezető 

Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése Befogadás, tolerancia, felelős: óvodai nevelő 

testület 

Korszerű óvodapedagógiai módszerek Gyermek kezdeményezésére támaszkodó 

módszerek, differenciálás, kooperatív 

technikák, drámapedagógiai módszerek, 

mozgás, zene, tánc, együttműködések. 

 

 

 

 

Gyermekvédelemmel,  egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munka. 



 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Egészségügyi szűrővizsgálatok, 

kezdeményezése, megszervezése 

Fejlődés nyomon követése, szükség esetén 

szakorvosi vizsgálat kezdeményezése- 

Felelős: óvodaorvos, óvodavezető 

Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás A szülők számára az együttműködő 

partnerekkel kialakított közös programok 

szervezése. Felelős: óvodavezető, védőnő 

Gyermekjóléti szolgáltatások 

kezdeményezése, szervezése. 

Ruha, játék, könyvadományok gyűjtése, 

szervezése, kirándulások, programok 

szervezése.  

 

Szociális ellátórendszerrel való aktív 

együttműködés 

Megkeressük annak a lehetőségét, hogy a 

szülők szegénysége miatt egyetlen gyermek 

se maradjon ki programjainkból. 

 

 

Együttműködések kialakítása 

 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szülők támogatása, erőforrásainak feltárása, 

együttműködési megállapodás alapján 

Védőnői hálózat A gyermek óvodai beíratásának támogatása, 

korai képességgondozással kapcsolatos 

tanácsadás, felelős: védőnő és óvodavezető 

Szakmai szolgáltatók Konzultáció a Nevelési Tanácsadó, és a 

Szakértői Bizottság dolgozóival a gyermekek 

fejlődéséről, közös fejlesztési tervek, 

szolgáltatások szervezése, biztosítása, 

felelős: óvodavezető és gyógypedagógus 

A CKÖ, civil szervezetek Beiratkozásnál, hiányzásnál, választásnál, a 

szülői programokkal kapcsolatos 



együttműködéseknél, együttműködési 

megállapodás alapján. 

  

 

Tanulás támogatása 

 

Óvoda – iskola átmenet támogatása 

 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai 

munka 

Tanulási képességek megalapozása, 

részképesség zavarok megelőzése, 

monotónia tűrés, megoldási késztetés, 

alkotásvágy, figyelem koncentráció., felelős: 

óvodapedagógusok. 

Iskolaválasztás támogatása SNI-vel kapcsolatos felvilágosítás, 

tanácsadás, HHH gyerekek előnyben 

részesítése iskolaválasztásnál.  

Óvoda – iskola átmenetet segítő program 

kidolgozása 

Differ 4 éves korban, hospitálás, szakmai 

programok, közös programok, 

műhelymunka, esetmegbeszélések 

Után követés, legalább az első évben Óvoda – iskola átmenet munkatervében 

közös programok szervezése. 

Felelős: nagycsoportos óvónő + 

Első osztályos tanítónő  

 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Személyes kapcsolat minden szülővel Családlátogatások, beszélgetések, közös 



programok, felelős óvodapedagógusok. 

Dokumentum, feljegyzések, fotók 

Egyénre szabott beszoktatás biztosítása Szülők jelenléte a gyermekek igényei szerint, 

felelős: kiscsoportos óvónő 

Rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a 

gyermekek fejlődéséről 

Egyéni fejlődési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése negyedévente, 

foglalkozásokon való részvétel biztosítása, 

munkák elemzése 

Egyéni beszélgetések A család szokásainak, értékrendjének 

megismerése, nézetek kicserélése. 

Szülői közösségek kialakítása Rendezvények közös szervezése 

Partnerközpontú működés Szülői igények kiszolgálása 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért 

Intézményi önértékelés, eredményesség. 

 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya 

Intézményi önértékelés készítése   Mérhető objektív mutatók, fejlesztési irányok 

meghatározása, eredmények összevetése 

Eredményesség mérése  Indikátorok teljesülése, be- óvodázás, 

teljesítése lehetőleg 100 % legyen, a 

hiányzás ne haladja meg az étkezési napok 

15 %-át, a differ mérési rendszerrel mérhető 

lesz, hozzáadott pedagógiai értékünk, az 

iskolaérettség munkánk eredményességét 

jelenti. 

 

 

 

Szervezet fejlesztés óvodánkban az IPR-en belül. 

 

IPR menedzsment:  



tagjai:  

 

 Óvodavezető 

 Óvodavezető helyettes 

 Munkacsoport vezető 

 

 

 

Feladatuk:  

Komplex IPR fejlesztés koordinálása, együttműködések szervezése, intézményen belül és 

kívül. Feltételek biztosítása, (humánerőforrás és eszközök). 

 

Intézményi környezeti csoport tagjai: 

 Óvodapedagógusok 

 Logopédus 

 Gyógypedagógus 

 Gondozónő 

 Pedagógiai asszisztens 

 

Feladatuk: Az IPR-t segítő partneri kapcsolatok kiépítése és hatékony működtetése. 

 

 

Intézményi fejlesztő csoport tagjai: 

 Nagycsoportos óvónők 

 Alsó tagozatos tanítók  

 

Feladatuk: Óvoda – iskola átmenet biztosítása IPR elem saját fejlesztése, projekt tervek 

készítése. 

 

 

IPR Szolgáltató Csoport Tagjai: az intézmény nevelőtestülete 

 



 Feladatuk: külső szolgáltatások igénybevételének szervezése, (szakmai műhely, találkozók, 

hospitáció)   

Az intézmény által nyújtott belső szolgáltatások szervezése.   

 

 

Alapító okiratunkban vállaltuk, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integráltan 

együttnevelését.  

A felzárkóztatás, a hátrányok leküzdése mellett fontos feladatunk a tehetséges gyermekek 

felismerése, tehetségük gondozása.  

Az integráltan fejlesztett gyerekek számára biztosítjuk azokat a speciális eszközöket, amelyre 

a rehabilitációs szakértői bizottság javaslatot tesz.  

Siker kritériumunk, a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetőségét 

tekintjük. 

 

A pedagógus, a gyógypedagógus vezetésével egyéni fejlesztési tervet készít, és az alapján 

foglalkozik a gyermekkel. A konzultáció rendszeres. 

 

Az általános feladatokat beépítettük a programunkba,a speciális feladatokat a fogyatékosság 

típusához igazodó, szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógussal való együttműködéssel 

kívánjuk megoldani. 

 

 

 

7. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A 

GONDOZÓNŐ FELADATAI. 

 

Tanulás támogatása 

 

A JÁTÉK  

     A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb örömszerző tevékenysége, ezért a 

bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze is. Segíti a gyermekeket a világ megismerésében 

és elfogadásában, elősegíti a testi, érzelmi és szociális fejlődésüket. 



     A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával, nevelői magatartásával támogatja, 

segíti az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet. A kisgyermek igényeiről, helyzettől függően 

kezdeményez vagy vállal szerepet a játékban. A játék örömforrás, önként, szabadon választott 

és végzett tevékenység, mintát nyújt, elősegíti a társas kapcsolatok fejlődését, a szocializációt. 

Kiemelten fontos feladat a játékkészlet összeállításának, pedagógiai szempontjainak 

figyelembevétele. 

 

 

 

 

Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok 

kialakulását. A játék folyamatában, az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az 

élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltétel 

teremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával támogató, 

serkentő, ösztönző magatartásával, indirrekt reakcióival éri el. 

 

 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad 

játékfolyamat – a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyerek a külvilágból 

és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék 

kiemelt jelentőségű, tájékozódó tevékenységgé. 

A játék szükséglet, és létforma a kicsiknek. Magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, 

ismereteket, amelyek az óvodáskorú gyermek számára kívánatosak. Elhanyagolása általános 

testi-lelki-szellemi leromláshoz vezet.  

„Kezdetben a felnőtt az igazi társ. Még a játékban is. Az egyéni fejlődéstől függően négy és 

fél, ötéves kortól kezd érdekessé válni a gyermekjátszótárs. Minta, bemérési lehetőség, 

kezdeményező vagy utánzó partner. A társas, dramatikus jellegű, és szimbolikus tartalmú 

játékhoz elengedhetetlen a „másik”. 

A csoportos játék az óvoda egyik vonzó kínálata. A kíváncsiságra alapozott, utánzással, 

cselekvéses próbálkozásokkal teli tanulás a gondolkodás, az értelmi fejlődés „hajtáscsúcsa”, a 

szellemi fejlődés sok lehetőséget magába rejtő záloga. 



 

A szimbolikus játékok az óvodáskor igazi játékai, de természetesen az érzékszervek funkcióit 

próbálgató, tapasztaló gyakorló játékok is, különösen, ha valami új dologgal ismerkedik meg 

a gyermek. Szabályjátékok is folynak az óvodában, bár ezek spontán jellegűek, és a szabályok 

a felnőtt jelenléte nélkül meglehetősen labilisak. 

 

 

Mi a véleményünk a játékról, miért tartjuk fontosnak? 

 

Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, megfelel az életkori sajátosságoknak, abban él, 

azáltal fejlődik. Játéka során a környezetéből visszajelzéseket kap, amely megerősíti és 

további tapasztalatszerzésre ösztönzi, így gondolkodása nem áll le, folyton tanul. 

A valós, átélt, elraktározott élményeket a gyerekek a játék során újraalkotják, variálják, ezáltal 

fejlődik képzeletük, fantáziájuk, mellyel  ügyességre, értelmi mozgékonyságra tesznek szert. 

A játékban a gyermek kockázatok nélkül kipróbálhatja önmagát, érzelmileg biztonságos 

környezetben kísérletezhet tárgyakkal, szerepekkel. Ehhez fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 

a csoportszoba eszközeit, játékait szabadon használhassák. Ne tekintsük rendetlenségnek a 

csoportszobában kialakuló nyüzsgő, állandóan változó „összevisszaságot”. 

A játékot akkor tartjuk igazinak, ha örömszínezetű, a gyerekek szabad akaratból játszanak, 

kényszer nélkül. 

Fontosnak tartjuk a játékot kísérő érzéseket, élményeket, magát a játék folyamatát. Nem a 

végeredményt tartjuk fontosnak. 

 

 

 

Feladatunk:  

 

A játék feltételeinek biztosítása. 

 Elegendő hely 

 Megfelelő játékeszközök, 

 Idő, amely a folyamatos napirendben valósul 

meg. 

 



A játékban a szerepünk ne legyen irányító, de legyünk elérhetők, ha a gyerekeknek szükségük 

van ránk, nyújtsunk segítséget, ha igénylik. 

Ne állítsunk fel felesleges, játékot gátló szabályokat, mert ezzel a konfliktusforrásokat, az 

agressziót növeljük. Kevés, de a gyerekek számára könnyen megjegyezhető elvárásokat 

fogalmazzunk meg.  

 

 

IRODALMI NEVELÉS: MESE, VERS  

 

 

Az óvodáskorú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok a mese és a vers. A mese 

feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a 

lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. Az irodalmi nevelés terén a céljaink: a gyerekek 

értelmi-érzelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyek megalapozása, „a 

nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, 

mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása, a korosztálynak megfelelő 

irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése. 

Feladatunk a változatos irodalmi élmények közvetítése /mondókák, versek, verses mesék, 

mesék, bábjátékok, dramatizálás/, a gyerekek érdeklődésének megfelelő beszédhelyzetek 

teremtése. Teremtsünk „alkalmat arra, hogy a gyerekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák 

kedvelt meséiket, de adjunk lehetőséget az általuk kitalált történetek elmondására, vagy a már 

ismertek másfajta cselekményszövésére, befejezésére is. 

 

„A verset a hangzás és a hangulat felől fogják meg a gyerekek… A vers játék a nyelvvel, az 

érdekesen, szépen hangzó beszéddel. Mondani kell és nem tanítani… Párban, kisebb 

csoportokban,  közösen,  a játéköröm kedvéért számtalan önkéntes ismétléssel ragad rá a 

gyerekekre. A nagy magyar költők versei, strófái egy-egy alkalmas helyzetben, kifejezik a 

felnőtt kedélyállapotát, fokozzák a játék illúzióját. 

 

A gyermek mesehallgatáskor egyértelműen befogadó, odahallgató, amivel sokkal mélyebbre 

hatol a nyelv birtoklásának, használatának lényegében, mint amikor ő maga beszél. Ilyenkor a 

belső képsor csakis a szó segítségével elevenedik meg, a felnőtt képzeletet megmozgató 

beszéde nyomán. Ennek a közlésformának a ritmusa, képi ereje, folyamatossága, hangulata 



fogva tartja, a hét éven aluli gyerekek figyelmét, mert ebből teljességgel hiányzik a közvetlen 

oktató szándék. 

Mondjunk sok népmesét a gyerekeknek, mert a népmesék erkölcsi nevelő hatása erősen hat a 

gyerekek személyiségére. Erkölcsi kategóriákat ismernek meg általa a gyerekek: szép-csúnya, 

jóságos-gonosz, igaz-hamis, stb. 

Megszívlelendő, hogy mesét fejből mondjunk. Előadásmódunk legyen színes, mintaszerű. 

Természetesen a nagy írók műveiből alkalomszerűen felolvashatunk. 

Ne sok mesét tervezzünk, de azt minél több ismétléssel, és minél többféle megjelenítési 

módszerrel mélyítsük a gyermeki tudatban. Az élő mesét jól kiegészítő eszközök a bábozás, 

dramatizálás, drámajátékok. Buzdítsuk a gyerekeket önálló mese- és versmondásra, versek, 

mesék kitalálására. 

Teremtsük meg a mesélés oldott, nyugodt hangulatát. 

 

A DRÁMAPEDAGÓGIA HELYE A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKBAN 

 

    

       Óvodánk nevelőtestülete már régóta érdeklődik a drámapedagógia iránt. 

Igyekeztünk folyamatosan  szakkönyveket beszerezni, két óvónőnk elvégezte a középfokú 

drámapedagógia tanfolyamot. 

 

        A személyi feltételeink és érdeklődésünk lehetővé teszi a drámapedagógia 

népszerűsítését, amelyet szeretnénk programunkban is megfogalmazni. 

 

       Valljuk, hogy emberré valakit csak úgy nevelhetünk, ha magunk is tisztában vagyunk 

értékeinkkel, személyiségünkkel, ismerjük önmagunkat, mert csak így segíthetünk a 

gyerekeknek abban, hogy ők is eljussanak erre a szintre, vállalják önmagukat minden 

helyzetben, toleránsan alkalmazkodnak a világhoz, környezetükhöz, anélkül, hogy eltűnne 

életükből a további vizsgálódáshoz szükséges derű. 

 

      A dramatikus tevékenységek, a drámajátékok a nap bármely szakaszához kellően 

igazodhatnak. A „MINTHA”- szituációkat főleg játék közben, vagy magában a dramatikus 

tevékenységben alkalmazhatjuk. A drámapedagógiát, mint módszert is alkalmazhatjuk az 

óvodai nevelésben, mivel a drámapedagógia szemléletmód, sokoldalú pedagógia. A módszer 

alkalmazható 3 éves kortól. A drámapedagógia segíthet a szülőkkel való kapcsolattartás 



elmélyítésében is. E módszer segítségével az egyén megtalálja önmagát, kibontakoztathatja 

személyiségét, alkotó, kreatív emberré válhat, aki könnyen viszonyul az őt körülvevő 

világhoz.  

 

A drámapedagógia fejlesztő eszközei 

 Drámajátékok 

 Dramatikus tevékenység, 

 „Mintha”-szituációban történő szerepjátszás, eljátszás, vagy átértékelés. 

A drámapedagógia eszközei egységet alkotnak, nem lehet őket különálló területként kezelni. 

 

1. Drámajátékok: 

 

Drámajátéknak nevezünk minden olyan játékos emberi megnyilvánulást, melyben a 

dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők fel. A drámajátékok az emberépítést 

célozzák, feladatuk a személyiségformálás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a közlés 

megkönnyítése. A dramatikus folyamat kifejezési formája a megjelenítés, az utánzás. 

 

 

 

2. Dramatikus tevékenység: 

 

      Az óvodás gyermek már nem csak egyes viselkedés elemeket, hanem magukat a 

személyeket is megpróbálja utánozni, pl.: szüleit. Később a gyermek ebben az utánzási 

folyamatba már több szereplőt von be, sőt elképzelt figurákat is megszemélyesít, kitalál 

magának különböző szerepeket. Négy és hétéves kora között fokozatosan megérti a szerepek 

összefüggéseit, s ekkor már képes mesét, illetve kitalált történeteket is dramatizálni. Kezdik 

érteni és érezni a játékok formáját, rögtönzéseiknek van kezdete, története, és vége, de 

lényegében még mindig kör alakban folyik a szertartás, a játékosok és a nézők egységet 

alkotnak, vagyis maguknak játszanak. Óvodás korban ez az egység lényeges elem, mert éppen 

emiatt az egység miatt nem okoz sérülést maga a szereplés. 

Közönség elé vitt színjátszás: a dramatizáló játék a szerep önálló fejlődéséből alakul ki, s a 

minél tökéletesebb „megjátszást” célozza. 

 

3. „MINTHA” birodalma: 



 

      A készségfejlesztésen túl a szerepvállalásról szól, melynek alapját az interakció és a társas 

kölcsönhatás képezi. A „MINTHA” – szituációkban bármi megtörténhet, eltitkolt vágyak újra 

élhetővé válnak. Ez a közönség nélküli gyermekjáték, amely során képzeletét és fantáziáját 

működteti, kitárul előtte a világ, megnyílnak a kapuk a csodálatos rejtelmekbe, és minden 

csupa öröm, szépség a gyermekek számára. 

 

Óvodánkban lehetőség van a nagycsoportosok számára „dráma ovis ” foglalkozásokon részt 

venni, heti rendszerességgel, éves munkaterv alapján. 

 

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a 

gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az 

élményt nyújtó közös ének – zenei tevékenységek során a gyerekek felfedezik a dallam, a 

ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek 

néptáncok és népi játékok a hagyományok  megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai 

ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei 

anyanyelv kialakulását. 

A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 

A zenei anyanyelv megalapozása az énekes gyermekjátékokkal történik. 

Az óvodai zenei nevelés a gyermeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, 

esztétikai fogékonyságukat.  Megszeretteti a gyermekekkel az éneklést, az énekes játékokat, 

és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre. Fejleszti a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, 

zenei emlékezetét, játékos zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját. 

A zenei élmény serkenti a gyermekek képi és irodalmi alkotások iránti esztétikai 

kíváncsiságát, alkotókedvét, megalapozza a zenei anyanyelv kialakulását. Zenei élményeket 

szereznek a gyerekek játék közben, spontán, kötött, kötetlen keretű szervezett 

foglalkozásokon… egyéni érdeklődés alapján. 

A fejlesztés tartalma a korosztálynak megfelelően dalanyagból, zenehallgatási anyagból, a 

magas – mély hangok megkülönböztetéséből, dallam – ritmus visszaénekléséből, halk – 



hangos fogalom pár megértéséből, egyenletes lüktetésből, dallam motívumokból, ritmus 

motívumokból, zörejhangok felismeréséből állnak. 

 

 

Használjuk ki a zenei nevelés lehetőségeit az egész nap folyamán. Az alkalomszerű helyzetek 

mellett a tudatos tervezésre is szükség van. 

 

 

A tervezésnél vegyük figyelembe: 

 A csoport fejlettségét, 

 Életkorát, 

 A zenei nevelés feladatát. 

Kiscsoportban a kötetlen énekelgetés felel meg a gyerekek életkori sajátosságainak. A 

fejlettebb, kiscsoportot ismétlő gyerekekkel már dalos játékokat is játszunk, kötetlenül, az 

önkéntes érdeklődésükre alapozva. 

A középső csoporttól a nagycsoport végéig fokozatosan szoktatjuk a gyerekeket a kötött 

foglalkozásokhoz. Természetesen ezekben a csoportokban is kezdeményezünk 

alkalomszerűen dalos játékokat, énekeket, mondókákat. Mivel a nap jelentős részét a 

szabadban töltjük, azokat a játékokat, amelyek nagy teret igényelnek, az udvaron 

kezdeményezzük.  

 

 

RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

 

          A rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, a kézimunka különböző fajtái, a 

műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Célunk: a gyerekek szép iránti érzékének, nyitottságának fejlesztése, látásnevelés, 

képességfejlesztés az egyéni fejlettséghez igazodva, kreativitás kibontakoztatása, térbeli 

tájékozódó és rendező képességek alakítása, a gyermek tér-forma és szín képzeteinek 

gazdagítása, képi gondolkodásuk fejlesztése, a művészi ízlés formálása, vizuális élményeik 

szóbeli megfogalmazása, véleményt kifejező megnyilvánulásuk fejlesztése. 

Feladatunk: bíztatás, megerősítés, lehetőségek teremtése a környező világ közvetlen 

érzékszervekkel történő megismerésére, mert ez segíti az alkotói, alakítói kedvet. 

Az ábrázoló tevékenység célja az örömteli cselekvés, és nem az alkotás eredménye fontos. 



 

A vizuális nevelés, az ábrázolás, a mintázás, kézimunka, kézművesség, sokszínű tevékenység, 

amelyet állandóan biztosítani kell, hogy a gyerekek bármikor kedvük szerint rajzoljanak, 

agyagozzanak, fessenek, vagdossanak, barkácsoljanak. Az ábrázolás eszközei a 

csoportszobában a gyerekek számára elérhető helyen legyenek. Ne mondjuk meg, hogy mit 

csináljanak, hanem segítsük őket abban, hogy miből, mivel, hogyan lehet valamit elkészíteni. 

Meg kell ismertetnünk a gyerekeket a különböző anyagokkal, és a kézimunka technikai 

alapelemeivel. Ezen belül fordítsunk gondot az anyagok, azok tulajdonságainak 

megismertetésére. A fokozatosságot tartsuk szem előtt: a könnyebben megmunkálható 

anyagtól a nehezebben megmunkálhatóig. Dolgozzunk együtt a gyerekekkel, és mutassuk 

meg a munkafogásokat, technikákat. Csak akkor segítsünk, ha a gyermek elakad, és kéri 

segítségünket, vagy ha szüksége van instrukcióra. Az elkészült munka lehet játékeszköz is. Ne 

minősítsük az eredményt. Ha véleményt mondunk, az csak az ösztönzés, a megerősítés 

szándékával történjen. 

Használjunk sok természetes anyagot. 

Az ábrázolás kötetlen, szabadon választott önkéntes tevékenység, de a nagycsoportban már 

szervezhetünk néhány együttalkotási alkalmat /pl.: ajándék készítés kicsiknek, vagy anyák 

napjára, vagy egy közösen átélt élmény után/. 

Feladatunk az élménytartalmak biztosítása, a természet színeire, formáira való 

rácsodálkozással, a művészi rajzok, festmények, szobrok, épületek, népi alkotások 

nézegetésével a szépség iránti vonzódás alakítása. Használjuk ki a környezetünkben adódó 

lehetőségeket. Tekintsük meg Somogytúrban a Kunffy képtárat, a múzeumot, Balatonlellén a 

Kapoli Antal népi faragó mesterek kiállítását, látogassunk el kislaki Fazekas házba stb. 

Környezetünk alakításába, díszítésébe vonjuk be a gyerekeket, szülőket. 

 

Környezet esztétikája: 

 

      Az óvodapedagógus ízlése mint modell, követendő példaként hat a gyerekekre. Ezért a 

csoportszoba színvilága, a tárgyak és a dekoráció legyenek mértéktartóak, ízlésesek. A 

csoportszobákban a falak fehér színűek. A díszítéshez használjunk sok virágot, természetes 

anyagot, és a díszítő munkába vonjuk be a gyerekeket és a szülőket is. A dekoráció legyen 

aktuális, a csoportszoba külső megjelenésében is tükrözze az évszakot, a gyermekek speciális 

érdeklődését, a játéktevékenység témáinak alakulását.  

 



MOZGÁS 

 

 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes helyzetváltoztató és 

finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni.  

Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait 

 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. 

 

A spontán a játékban, azon belül a szabad játékban megjelenő mozgásos  

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 

kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő,kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználás 
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Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek mozogni, tevékenykedni. További 

fejlődésükben az óvodáskor egész időszakában is jelentős szerepet tölt be a mozgás.  

Feladatunk: rendszeres mozgásra szoktatás pozitív élményeken keresztül,  tapasztalatok 

megerősítése az adottságok, képességek figyelembevételével, a fokozatosság elvének 

érvényesítésével. 

 

Az egészséges életmódra nevelés c. fejezetben a mozgás fontosságát, szervezetre gyakorolt 

fejlesztő hatását már megfogalmaztuk 

A Pedagógiai  programunkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az aktív mozogás feltételeit, 

lehetőségeit biztosítsuk. Tornaszobával nem rendelkezünk, ezért az udvaron és az iskolai 

tornateremben továbbá a csoportszobákban kell megoldanunk a mozgásfejlesztést. A 

nagycsoportosok , egy héten egyszer átjárnak az iskolai tornaterembe tornázni. A 

csoportszobában található a Greiswald készlet, tornazsámoly, tornaszőnyeg, TINIKONDI, 

labdatenger, amit a gyerekek bármikor használhatnak. A téli hónapokban néhány ROTIKOM 

elem, és a mini trambulin is bekerül a terembe. 

 

 

Télen is sokat tartózkodunk a szabadban, szánkózunk, csúszkálunk a Füzes tó jegén. Az 

udvaron a rollerek, biciklik, labdák, mászókötelek, kötéllétrák, kengurulabdák a mindennapos 

játék eszközei. „A szabadon választott tevékenység közben célunk az,  hogy minden egyes 

gyermeknek biztosítsuk azt a mozgáslehetőséget, amit a szervezete és idegrendszere igényel. 

Mindennapos testnevelést naponta kétszer, de. és du. tartunk, amelynek időtartama 10-20 

perc. Ez a mozgás felfrissíti, edzi őket, elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik 

fejlődését. A mindennapos testnevelés „középpontjában a mozgásos játékok állnak, és  

kiegészülnek gimnasztikai gyakorlatokkal. Tanítsunk a gyerekekkel sok mozgásos játékot, 

régi népi játékot. Jelenleg a következő eszközökkel rendelkezünk: szalag, léglabda, hullahopp 

karika, lépő szőnyeg, rongylabda, kis zászlók, babzsák, körkötél, de néha tornázunk 

építőkockákkal, székekkel is. Pótlásuk, javításuk, fejlesztésük folyamatos feladatunk 

/egyensúlyfejlesztő játékok, és olyan eszközök, amelyek sokoldalú mozgásra ösztönzik a 

gyerekeket. Pl. hengerek./ 

 

 

Úszás oktatás: évi négy alkalommal a nagycsoportosok számára. 

A foglalkozások időtartama a korcsoportoktól függően 20-30-35 percesek. 



A kötelező foglalkozásra tornaruhába öltöznek. 

 

 

 

 

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

             

                          

Mint programunk egy kiemelt területe 

 

Az óvodapedagógusaink feladata és célja a fenntartható fejlődés érdekében, helyezzen nevelő 

munkája során kiemelt hangsúlyt a környezettudatos magatartás formálás megalapozására és 

kialakítására. 

 

     „A környezettel való ismerkedés a kisgyermek születését követő, a fejlődését alapvetően 

befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő 

folyamat. „Az óvodai nevelésben akkor leghatékonyabb az ismeretek átadása, ha a 

gyerekeknek minél sokoldalúbb, túlzásoktól mentes tapasztalatszerzésre és élményszerű 

átélésre adunk lehetőséget.  

 

 

Célunk, nem csak a környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, hanem olyan komplex 

tapasztalatszerzési lehetőségek megteremtése, amelyeknek során a gyerekek már az óvodában 

magukba gyűjthetik azokat a hatásokat, azokat a meghatározó élményeket, amelyek az 

embernek a természeti környezethez való viszonyát, értékrendjét, és magatartását 

meghatározzák. 

 

 Célunk környezetbarát, pozitív kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi 

környezettel, amelyet a szokások, cselekvések, érzelmek mintakövetéssel történő 

alakításával, az egészséges életmód kialakításával szeretnénk elérni.  Fontos, hogy már 

óvodás korban tudatosuljon, hogy milyen öko lábnyomot hagyunk magunk után. 

  

Feladatunk: gyermekközpontú, kereső, kutató, felfedező tevékenységeken keresztül 

felkelteni a gyerekek érdeklődését a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezet 



iránt, és ehhez megfelelő alkalmat, időt, helyet, eszközt biztosítani. Így nevelhetjük a ránk 

bízott gyerekeket környezettudatos, környezetre figyelő magatartásra. Feladatunk elérni, hogy 

a gyerekek pozitív szokásokat, viselkedési normákat képviseljenek az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetben, az óvodában, a családban, stb., továbbá, hogy pozitív 

attitűdökkel viseltessenek az élővilág, a harmonikus szép környezet fenntartásáért, és 

megőrzéséért. 

. A környezet minél átfogóbb megismerése azért is szükséges, mert általa közvetítjük az 

egyetemes, a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, az adott tájra, helységre jellemző 

néphagyományokat. A Balaton közelsége sok lehetőséget rejt, amit igyekszünk kihasználni a 

környezeti nevelés terén. 

 

 

                A KÖRNYEZET MEGISMERÉSÉRE NEVELÉS TERÜLETEINEK 

                                                    TARTALMA 

 

                              A természeti és társadalmi környezet megismerése 

 

        A természeti környezet, a növény és állatvilág megismerése programunk kiemelt 

nevelési területe. 

        Régóta valljuk, hogy a környezet megismerése nem történhet az óvoda falain belül. 

Nevelőmunkánk során eddig is nagy gondot fordítottunk a közvetlen élményszerzésre. 

Hisszük, hogy a természetet megszerettetni csak úgy lehet, hogy a gyerekek mindennapjainak 

részévé tesszük, a gyerekekhez közelebb hozzuk. 

         Óvodánk falusi óvoda, ahol a gyerekeknek a kapcsolata mindennapos a természettel. A 

szülők mezőgazdasággal, állattartással is foglalkoznak. A gyerekek szüleik munkáján 

keresztül sok ismeretet szereznek a háziállatokról, a növények ápolásáról. Munkánk során 

támaszkodhatunk a gyerekek ez irányú tapasztalataira. A környezeti nevelésnél lényegesnek 

tartjuk a szülők, a család bevonását. „A szociális tanulás akkor megfelelő, ha az óvoda falain 

kívül is folytatódik, a családban is megerősítést kap. Ehhez élő kapcsolatra van szükség a 

szülőkkel. Ezért velük közösen keressük a természettel kapcsolatos élményforrásokat. 

Szólnak, ha valahol kiscsikó, vagy borjú született. Ősszel járunk lovas kocsival szüretelni, 

autóbusszal diót szedni, kukoricát törni, amit télen a vadon élő állatok etetésére használunk 

fel. A kukoricát elszórjuk a havas szántóföldön, és pár nap múlva visszatérünk izgalmas 

nyomolvasásra, és találgatjuk, vajon ki volt a vendégünk. Tavasszal vetünk, palántázunk. A 



bent nevelt virágpalántákkal díszítjük az óvoda udvarát, virágágyásait. Több óvodásunknak 

otthon is van kiskertje. A csoportokban akváriumot rendezünk be, és mindhárom csoportban 

ékszerteknős párokat gondoznak a gyerekek. 

        Óvodánk fekvése ideális a séták, kirándulások, túrázások szervezéséhez. A kirándulások 

során fejlődik a gyerekek szépérzéke, mert a természet önmagában is komplex esztétikai  

élmények forrása. Csak a természetet járva lehet igazán megérteni, hogy az ember felelős 

földi környezetének jövőjéért. 

 

A természetjárás tízparancsolatából óvodásainkkal is megszívlelendő: 

 

- A természetben nyitott szemmel és füllel, s szépségre fogékony szívvel járj! 

- Viselkedj csendesen, fegyelmezetten, vendégként! 

- Szeresd és védd a természetet, igyekezd azt másokkal is megszerettetni, 

megismertetni, megvédeni! 

- Séták alkalmával a virágokat, növényeket ne tépéssel, leszakítással gyűjtsük. 

Fényképezzük le, így legyen emlékünk egy szépen nyíló bokorról, virágról. Így 

alkalmunk lehet a különböző évszakokban készített fotók összehasonlítására. 

- Csak akkor szedjünk virágot, termést, ha gyógynövénynek gyűjtjük (pl. 

csipkebogyó, kamilla), vagy ehető termésre bukkanunk. (pl. szamóca). 

- Védett növényeket ne bántsunk, ebben az óvónőnek kell, hogy ismeretei legyenek. 

- Mértékkel szedjünk virágot, csak annyit, hogy a csoportszobát díszítsük vele, vagy 

felköszöntsünk valakit. 

 

A vízpart élővilágának megfigyelésére remek lehetőséget ad a községünkben található Füzes 

tó, amelynek partján lesben ülve, szabad szemmel, vagy távcsővel izgalmas világ tárulhat 

elénk. A vízpart növény és állatvilágát megfigyelhetjük még a Balaton-parton, vagy az egy-

két kilométerre található halastavaknál.  

 

Erdei kirándulások során madarak, vadon élő állatok meglesése izgalmas kaland. Nyitott 

szemmel járva a természetet életnyomok árulkodnak az ott élő állatokról. (mozgásnyom, 

vedlési nyom, táplálko9zási nyom, stb.) 

 

A mező élővilágának megfigyelése is természetes környezetben történik. A megfigyeléseket 

érdekesebbé teszi, ha nagyítót, távcsövet adunk a gyerekek kezébe. 



„Az élettér fogalmat kialakíthatjuk azzal, hogy megfigyeltetjük, hogy melyik állat vagy 

növény hol fejlődik, hol érzi jól magát… Gyakran előfordul, hogy a gyerekek kíváncsiságból, 

és szeretetből az életterükből akarják a kisállatokat kiszakítani (pl. csigát, katicabogarat) és a 

csoportszobában benntartani. Meg kell értetni velük, hogy milyen következményei lehetnek 

az állatokra nézve, ha életterüket megváltoztatjuk. 

 

      „A természeti környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok megfigyelésén 

keresztül kínálkozik. Az időjárás, a természet jellemzői, változásai, a színek, a fények, formák 

szépségei alapvető biológiai, ökológiai, fizikai kémiai tapasztalatokra adnak lehetőséget. 

A  négy őselemmel is megismerkedünk (föld,víz,levegő,tűz),felfedezve jelentőségüket és 

veszélyeiket. 

 

       „Társadalmi környezetükből a gyerekek rendelkezzenek koruknak megfelelő 

ismeretekkel a családról, szükségletéről, munkájáról, a családtagok külső és belső jogairól, az 

egymáshoz való viszonyról, az együttélés konkrét tapasztalatairól. Viselkedésüket jellemezze 

szeretet, tisztelet, a részvét, az őszinte együttérzés, az egymás problémái iránti érdeklődés, a 

segítő szándék, a megértés. A három éves gyermek egoizmusa még természetes. El kell jutni 

hat-hét éves korig a „másik”, a szeretett felnőtt, gyermekek érdekében való lemondáshoz, a 

tolerancia, és az önfegyelem nélkülözhetetlen kialakításához, a gyermek számára nem 

szimpatikus gyerekek felnőttek elviseléséhez. 

 

       Az óvoda új környezet a gyermek számára. Fontos tehát e környezet megismertetése 

mind a tartalmát, mind a funkcióját, mind a hozzájuk való alkalmazkodás szokásrendjét 

illetően. A gyermekek ismerjék a felnőttek óvodai munkáját. 

 

      Szerezzenek tapasztalatokat  az óvoda környezetében fellelhető, megfigyelhető felnőtt 

foglalkozásokról. 

Legyen tapasztalatuk az orvos, védőnő, betegellátás feladatairól. Ismerjék a gyógyszerek 

használatát, a baleset –megelőzést. 

 

      Tudják megnevezni az emberi testrészeket, ismerjék és gyakorolják önállóan 

tisztántartásukat, ismerjék érzékszerveiket, funkcióit, védelmét. 

 

       Látogassanak el az iskolába, beszélgessenek az ott szerzett tapasztalataikról. 



 

       Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. A közlekedésre nevelés fontos szempontjai a 

helyes viselkedés – a közlekedési morál megalapozása (udvariasság, köszönés, udvarias 

megszólítás, idős emberek megsegítése, stb.) Ismerjék a közlekedési eszközöket, ha lehetőség 

van rá, utazzanak autóbuszon, vonaton, hajón. A nem elérhető közlekedési eszközöket 

filmről, képről szemléltessük.  

 

      Figyeljék meg a napszakokat, mikor – mit szoktunk csinálni, gyakorolják az ehhez 

kapcsolódó tevékenységeket. 

„A témakörök egymással szoros kölcsönhatásban, átfedésekben vannak, az 

évszakváltozásoknak alárendeltek, és a helyi lehetőségekben konkretizálódnak.”(8.) 

                        

 

 

Környezetünk mennyiségi és formai viszonyai 

 

„A környező valóság fontos jellemzői a formai és mennyiségi viszonyok. Amikor a környezet 

megismeréséről beszélünk, fontos alapelvként kell leszögeznünk, hogy a tárgyak, jelenségek 

tulajdonságai nem korlátozódnak például színük, ízük, halmazállapotuk milyenségére, hanem 

alapvető jegyeik közé tartoznak formai, mennyiségi jellemzőik is. 

Másik fontos alaptétel, hogy a környezet változásainak megfigyelése el sem képzelhető 

matematikai alapismeretek nélkül. A természeti és társadalmi változások észlelése 

befolyásolásukra és megváltoztatásukra irányuló emberi tevékenység alapját képezi. Ezért 

nem célszerű merev didaktikai egységként elkülöníteni a környezet megismerésére nevelés 

komplex feladatkörében. 

Lényegében minden matematikai fejlesztő tevékenység integrálható a megfigyelésre szánt 

jelenség, illetve tárgy tapasztalati rendszerébe. 

A matematikai tapasztalatszerzés tehát természetes környezetben a legeredményesebb.      A 

matematikai nevelés hozzájárul a gyermek külvilágról szerzett tapasztalatainak 

feldolgozásához. 

Az óvodáskor matematikai nevelését áthatja az életszerűség. Napjaink minden mozzanatában 

megtalálható a matematikai tapasztalatokat, ismereteket igénylő döntés. Merre menjünk 

óvodába? Milyen sorrendben végezzünk el valamit? Van-e elegendő tányér, pohár, kifli, stb.? 



Melyik nagyobb, több, hosszabb? Hogyan dönthetjük el? Életünk tele van matematikai 

tartalmú helyzetekkel. 

       A matematikai nevelés céljaként elfogadhatjuk a külső környezet tulajdonságainak és 

viszonyainak alkotó, konstruktív módon történő tapasztalását, megismerését… 

Alkalmazzunk algoritmusok kialakítását segítő, logikai gondolkozási, és matematikai 

műveleteket igénylő tevékenységeket. Biztosítson az óvodapedagógus élményeket, fejlessze 

problémaérzékenységüket, problémamegoldó képességüket. Kezdeményezzünk a gyerekek 

számára könnyed, vidám, játékos tevékenységeket. 

       A gyermekek természetes környezetben végzett megfigyeléseik alkalmával vegyék észre, 

hogy a tárgyak, személyek, halmazok összehasonlíthatók, szétválogathatók, tulajdonságaik 

szerint, illetve saját szempontok alapján. Végezzenek sorba rendezést, megnevezett 

tulajdonságok, felismert szabályok szerint. 

 

      A számfogalom megalapozására végezzenek mérési, összemérési feladatokat 

mennyiségekkel, halmazokkal, különböző egységekkel. 

 

      A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat a geometria körében (például építéssel, síkbeli 

alkotásokkal stb.) Jussanak el a geometriai formák felismeréséig. 

 

      A tükörrel való tevékenység, mozgások tükör előtt fontos feltételét képezik a téri 

percepció kialakításának. Minden alkalmat meg kell ragadni a fejlesztésre más területeken is 

(például testnevelés, rajzolás stb.), hogy a gyermek egyaránt jól tájékozódjon térben és síkban 

ábrázolt világban. 

 

Feladatunk a matematikai tartalmú, természetes élethelyzetben adódó szituációk észrevétele, 

megláttatása a gyerekek fejlesztése érdekében. Gyakorlatunkban nem csak a spontán adódó 

helyzetekre reagálunk, hanem mi magunk is kezdeményezünk matematikai játékokat, már 

középső, de különösen nagycsoportban. 

A matematikai tapasztalatszerzés lehetőségét már kiscsoportban is biztosítjuk, mert az a 

tapasztalatunk, hogy a 3-4 éves gyerekek is képesek matematikai összefüggések meglátására, 

egyszerű logikai műveletek elvégzésére. Pl. összehasonlítások, /kisebb-nagyobb, 

alacsonyabb-magasabb, hosszabb-rövidebb/ számlálás, egyszerű társasjátékok, kirakók.  



Nagy jelentőséget tulajdonítunk a társasjátékoknak, logikai játékoknak, kirakóknak, 

kártyáknak. Fejlesztő hatásukat abban látjuk, hogy általuk fejlődik a gyerekek 

problémamegoldó gondolkodása, értelmi képessége. 

Matematikai feladatlapokat, munkafüzeteket használunk, de kötetlenül, nem frontális 

foglalkoztatási formában. A gyerekek számára elérhető helyen tároljuk, és amikor 

szeretnének, próbálkozhatnak a megoldásával. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek probálkozásait sikerélmény kísérje. 

 

 

Hagyományápolás, jeles napok, ünnepeink 

 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, 

megtanulja ezek szeretetét, védelmét, értékmegőrzését.  

 

 

A hagyományápolást programunkban a környezeti nevelés fontos részterületének tekintjük. 

Valljuk, hogy a múlt hagyományainak éltetése íratlan kötelességünk, mert ezek által a 

gyermek számára áttekinthetőbbé válik a természeti környezet. Elfelejtett kultúránk 

felelevenítésével a közösségi életre nevelünk, a személyiséget formáljuk, segítünk 

megismerni az „élethelyzeteket”, a viselkedési és magatartásformákat. „A népi kultúra 

ápolása megalapozza a természetes műveltséget, sajátos színt ad, életérzést formál, melyhez a 

ma és a holnap nagyszerűen kapcsolható. A hagyományápolás, a jeles napok, az ünnepek 

elősegítik a múlt megismerését, tiszteletét, és a közösen átélt élmények a „mi” tudat formálása 

mellett a magyarság tudatot is alapozzák. 

 

A hagyományápolás tartalma: 

- Az évkör változásainak szokásokban, tevékenységekben gyökerező átélése, 

- A természet adta anyagok felhasználása az ősi kézműves technikával való találkozás. 

-     Néptánc és Zene-ovis lehetőségek (tánc-ház) 

A tevékenységeket évszakokhoz kapcsolódó évkörben helyeztük el.  

 



Az évkörhöz simuló tevékenységekben átélt emberi magatartás belső harmóniát ad, amely 

nemesíti a lelket, életrevaló útravalóul szolgál. A természet változásai befolyásolják az ember 

magatartását. A jeles napok által behatárolt időszakok az évkörnek olyan szakaszai, amelyek 

az évszakon túl jelzik az adott időszak jellemző tennivalóit, és az adott tevékenységsorhoz 

kapcsolódó jellemző szokásokat, a cselekvések érzelmi hátterét. 

Az évkörhöz kapcsolható jeles napok közül meg kell találnunk a gyermekhez közel 

hozhatókat, a tiszta érzést és gondolatmenetet tükrözőket. Így válik a Mikulás, a karácsony, a 

farsang, a húsvét kiemelt ünneppé. A helyi szokásokat, körülményeket, lehetőségeket 

figyelembe véve, válhat a szüret, a lucázás, a húsvéti locsolkodás, a búcsú, a vásár, a pünkösdi 

király és királyné választás óvodai élménnyé. Ezeknek az ünnepnapoknak a szellemiségét kell 

átvennünk, és átadnunk. A szokásokból azokat a tevékenységeket, amelyek érdekesek a 

gyerekeknek, és általuk tudat alatt is beépül a világ működése a gondolkodásukba. Mint pl. az 

ősz a termések beérésének időszaka, a karácsony előtti csendes várakozás nemesíti az ember 

lelkét. A tavasz közeledte a megújulás öröm az embernek, s örömében mulat és kedvesen 

köszönti a megújuló természetet. 

Ezáltal megtanulják, hogy az élet folyamatos, és ciklikusan változó. Magatartásformákat 

ismernek meg, amelyek segítik eligazodni a kisebb és nagyobb közösségekben. Elsajátítják az 

emberi együttélés másokra is odafigyelő szép szokásait.”  

Az ünnepet a mindennapok sorából az előkészület és a rendkívüliség emeli ki. 

 

Az ünnepek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataink: 

 Tegyük a gyerekeket az ünnepi előkészületek aktív részeseivé, az időpontját úgy 

jelöljük ki, hogy nyugalmukat ne zavarjuk, illeszkedjenek a természetes 

életmenetükbe, 

 Ne legyen fárasztó és megterhelő, 

 Kerüljük a gyerekek szorongással, stresszel járó szerepelteltését, 

 Az ünnep hangulatát tegyük felszabadulttá, vidámmá, örömtelivé, 

 Ha az ünnepünk nyilvános, olyan időpontot válasszunk, hogy a szülők nehézség nélkül 

el tudjanak jönni. 

 Alkalmazkodjon a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez, 

 Az ünnepek kiválasztásánál vegyük figyelembe a nevelőtestület döntését, a szülők 

igényeit, a helyi sajátosságokat, környezeti adottságokat. 



Az ünnepek szervezése, lebonyolítása nem képzelhető el a szülők, családok együttműködő, 

segítő támogatása, közreműködése nélkül. Eddig is, de ezután fontosnak tartjuk, hogy velük 

egyeztetve, véleményüket, javaslataikat figyelembe véve alakítsuk ki hagyományainkat, 

ünnepeinket.  

         A csoportok közösségek alakulásának segítése,fejlesztése.                                 

 

 

A MUNKA JELLELGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

 

    A játékidőben, az élethelyzetben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a 

munkavégzésre. A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért 

dolgoznak az óvodapedagógus közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát 

társaikért is. A leggyakoribb munkafajták: 

- az óvodai életet végigkísérő önkiszolgáló munka, amely a gyermekek önállóságát, 

önfegyelmét, kitartását, feladattudatát fejleszti,  

- a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, a 

gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei (salátakészítés, sütés, stb.) 

- csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések, 

takarítás, díszítés, a terem átrendezése, meglepetések, ajándékok készítése) 

- az élő környezet rendszeres ápolása, (növények, állatok gondozása) 

- az önként vállalt lés kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások, 

- a játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás, a játékeszközök 

javítása…), 

- együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 

A legfontosabb azoknak a gyermekméretű eszközöknek és állandó helyüknek a biztosítása, 

amelyekkel a gyermekek testi épségét nem veszélyeztető munkák önállóan végezhetők. 

Fontos továbbá: 

- a munkavégzés ösztönzése, értékelése, 



- feladatok differenciálása az életkori és egyéni képességek figyelembe vételével 

(vállaljon kötelezettséget, törekedjen az eredményes elvégzésre, küzdje le az 

akadályokat), 

- az emberi munka lehetőségének, az alkotás szépségének bemutatása, 

- a szülők munkájának megismertetése, 

- a gyermekek önálló, szükségletből fakadó munkavégzésének támogatása, 

- a gyermekek próbálkozásainak segítése, a túlvédés és aktivitásuk fékezésének 

elkerülésével. 

 

Tanulás támogatása 

 

 

A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS: 

 

 

                    „Ne erőszakkal oktasd a gyermeket tanulmányokra, hanem játszva 

                      tanuljanak, már csak azért is, hogy jobban megfigyelhesd, melyiknek    

                      mire van hajlama” 

                       

                                                                                         (Platón Összes művei) 

 

Az óvodai tanulás elsődleges célja,az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 

 

Nevelőtestületünk a tevékenységekben megvalósuló tanulásban hisz, ennek alapján: 

 

Tanulásfelfogásunk: 

 

Programunkban fontosnak tartjuk a tanulás kiszélesített értelmezését alkalmazni. A tanulásról 

köznapi értelemben először valamilyen ismeretelsajátítás jut eszünkbe, ahol a tananyagot 

annál jobban megtanuljuk, minél jobban ismételtük, gyakoroltuk, megerősítettük és 

ellenőriztük befogadás szintjén. 

 



 

   A tágan értelmezett tanulást az egyén és a környezete kölcsönhatásában értelmezzük, 

ahol az egyénnek aktív befogadó, konstruáló szerepe van. 

     Eredményét tekintve a tanulás az egyénben nem elsősorban az ismeretszintjére, 

hanem a viselkedésre, a magatartásra, az értékrendjére, az attitűdjére irányul. Ebben a 

tanulási folyamatban fokozatosan megismerik önmagukat és társaikat.  

 

Az óvodai tanulás elsődleges célja, az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 

- utánzásos minta és modellkövetéses viselkedés tanulás (szokások kialakítása) 

- spontán játékos tapasztalatszerzés 

- cselekvéses tanulás  

- gyermeki kérdésekre válaszokra épülő ismeretszerzés 

- óvodapedagógus által irányItott megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

- a gyakorlati probléma megoldás 

 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel 

segíti a gyermekek személyiségének kibontakoztatását. 

 

 

 

Az óvodás gyermekeknél nem a közölt, átadott ismeretek mennyisége, hanem az ismeretre 

irányuló tevékenység és a gyermek és a felnőtt minta által kialakított hatás a fontos. Ez a 

hatás válhat önfejlesztő erővé, amely alapját képezheti a környezetére figyelő, 

környezetbarát magatartású felnőttnek. 

A tanulásnak nem alanya az egyén , hanem hatékony résztvevője!!!  

Meghatározónak érezzük, hogy a tanulási folyamatban jól érezze magát a gyermek. A 

kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik 

használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, felfedezés, az 

alkotás, az együttmunkálkodás öröme, a játékmotívumok és a játék biztosítják ezt a jó érzést. 

Megismerik a siker örömét. 



  

1. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen , sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

2. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

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

(szokások alakítása) 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

- a gyakorlati probléma – és feladatmegoldás, 

- az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás. 

 

A szociális tanulás 

 

 

            A szociális tanulás első színtere a család. A szülő, az édesanya a legfontosabb modell, 

különösen az első években. Elsődleges minta a kisgyermek számára. 

            A szociális színtér az óvodába kerüléssel kibővül. Nevelőmunkánkban építünk arra, 

hogy a három éves kisgyermek képes kapcsolatot teremteni az óvodába dolgozó felnőttekkel, 

és kortársaikkal, már a szülők távollétében is biztonságba érzi magát. A kisgyerekre jelentős 

hatást gyakorol az új környezet, a gyerektársak, és a felnőttek. A közösen végzett 

tevékenységeken keresztül sajátítják el a gyerekek az együttélés szabályait, a társadalomba 

való beilleszkedést. 

Feladatunk: 

- Megfelelő módszerek alkalmazásával olyan tevékenységek, helyzetek biztosítása, 

amely elősegíti az együttélés szabályainak elsajátítását, a beilleszkedést. 

- Olyan modell nyújtása, amelynek utánzása, követése pozitívan hat a gyerekek 

személyiségére. 

- Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése.  

- A viselkedésminták, attitűdök elsajátítása közvetlen tapasztalatok útján történik. 

 

 

 

 



   A játékban tanulás 

 

 

 

Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretnek játszani, bár sokan  felnőtt korban 

szégyellni kezdik játék iránti vágyódásukat. Szerencsére az óvodáskorban vitathatatlan a 

játék, mint a gyermeki tevékenység alapvető formája. A gyermek játéka csodálatos 

lehetőségeket biztosít. A játék egy relaxált helyzet, amiben minden elképzelhető és sok 

minden megvalósítható. 

 

Mit tanul a gyermek játék közben? 

„A játékban optimális körülmények között: 

- fejlődik megismerő tevékenységük, bővül a valóságról alkotott képzetük, 

- megfigyelnek szerepeket és utánzással megvalósítják, 

- alakulnak a normák, szokások és szabályok, 

- megvalósulnak a konfliktuskijátszások, 

- fejlődik mikromozgásuk a manipulációban, 

- alkotásokat valósít meg spontán és tervezett konstrukciókban, 

- megismerheti és gyakorolhatja a csoportos játék során 

                              - a másik segítését és a segítés elfogadását 

                              - az együttműködést, 

                                          - a bizalmat, 

                                          - a siker vagy kudarc elviselését és megosztását. 

 

A játék során a gyermek ismerkedik a külvilággal, tárgyi és társas környezetének hatásait 

cselekvéssel, azonosulással, ismétlő játékokkal bekebelezi. Ennél is nagyobb jelentőségű az, 

hogy, ezáltal önmagát is tanulja. Belső technikát, lelki működéseket dolgoz ki. Minden 

egészséges gyermekben veleszületett kíváncsiság működik, ezt a kíváncsiságot nevezhetjük 

önmagáért való tudás szükségletnek, tanulási vágynak, kereső – kutató aktivitásnak, 

manipulációs késztetésnek. A játékban ez folyamatosan hat, és tanulási eredményekhez vezet, 

spontán kötetlen módon. Arra ösztönzi a gyermeket, hogy ösztönös, élénk tájékozódással 

fürkéssze a környezetét, próbálja ki önmagát, és a kezébe kerülő tárgyakat, oldja meg a 

konfliktusokat. A játékban a cselekvések belső elhatározásból indulnak ki, a gyerekek maguk 

választják ki a szükséges tárgyakat, módozatokat, a maguk által felállított akadály 



legyőzéséhez, annyi időt töltenek a megoldással, a próbálkozással, amíg eljutnak a 

játékhelyzet természetes lezárásáig. 

 

Tanulás az óvodában 

 

      A tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan szervezett 

tevékenység. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy, a motiváció fejlődését, és az 

ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. 

A megfigyelés, az emlékezetbe vésés és felidézés ebben az életkorban a gyakorlati 

tevékenységekbe ágyazottan fejlődik. A tanulás közben végzett sokféle tevékenység 

lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére, a tapasztalatszerzésre, a gondolkodás örömének 

átélésére, az alkotásra, az emberi és tárgyi környezet szépségének felfedezésére. 

Az óvodában a tanulás irányítása a gyerekek folyamatos megfigyelésére épül. Az óvónő akkor 

jár el helyesen, ha megfigyelve a gyerekek fejlődését észre veszi a kedvező változásokat, 

elismeri a gyerekek ötletességét, önállóságát, épít érdeklődésére. 

A tanulás tartalma, vagyis a tapasztalatok és ismeretek elsősorban a gyermekek közvetlen 

társadalmi és természeti környezetéből származnak. 

Az óvodai tanulás alapja az óvónő és a gyerekek kölcsönös, egymásra ható közös 

tevékenysége, amelyet az óvónő előre megtervezett feladatok alapján, illetve spontán módon a 

gyerekek részvételével, megnyilatkozásaikhoz, egyéni fejlettségükhöz igazodva szervez és 

irányít. Elsősorban tanulási folyamatban jön létre a gyerekek tanuláshoz szükséges 

beállítódása, feladattudata. 

Az óvodában a gyerekek spontán, önkéntelen módon tanulnak, ezért az óvónő a gyerekek 

megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítja a 

tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát. 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 



Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 

 

 

NEVELŐMUNKÁNK TERVEZÉSE 

 

       Valamennyien egyetértünk abban, hogy tervet készíteni minden pedagógusnak kell, a 

tervezésre szükség van, de nem arra használjuk, hogy bármi áron végrehajtsuk. Az utóbbi 

évek során több tervezési módot próbáltunk ki: éves terv, havi ütemterv, heti terv, stb. A 

tapasztalatainkat összegezve a helyi nevelési programunkban az alábbi tervezés mellett 

döntöttünk: 

Az egy-egy csoportban dolgozó óvónő párok az adott korcsoportra kerettervet készítenek. 

Ezen belül az anyagot a természet nagy rendszeréhez, az évszakokhoz kapcsoljuk. Mi is a 

természet részei vagyunk, ezért az évszakok életünk meghatározói. 

 

1. A keretterv a helyi nevelési programra épül. A keretterv gyűjtés eredménye. Nem 

részletez. Egy cselekvési program, amely tartalmazza: 

 A műveltségtartalmak anyagát, feladatát, 

 A tervezett tevékenységeket, 

 A megvalósítás módját. 

 

      Utólag kerülnek a kerettervbe azok a spontán, nem tervezett ötletek, amelyek a 

tevékenységekkel kapcsolatban megvalósultak akár a gyerekek, akár a szülők ötletei, 

javaslatai alapján. 

A témakörök egymással szoros kölcsönhatásban vannak, az évszakváltozásoknak 

alárendeltek, és a helyi lehetőségekben konkretizálódnak. 

A továbbfejlesztéséhez az óvónőknek szükségük van a továbbképzésekre, szakirodalomra, 

tapasztalatcserékre. 

A keretterv használata nem kötelező, de lehetőségét jónak tartjuk. 

 

2. A csoportnapló 



A csoportnapló vezetése kötelező. Legyen az adott csoportra szabott, vegye figyelembe a 

csoport adottságait, összetételét, a gyerekek egyéni fejlettségét, személyiségét. 

A csoportnapló tartalmazza: 

 A csoportban dolgozók nevét 

 A csoport névsorát és jeleit, 

 Születésnapok nyilvántartását, 

 A csoport heti rendjét, 

 A csoport napirendjét, 

 Hónapokra lebontott nevelési tervét, 

                     Mit csinálunk? 

                     Kivel? Mivel? Hogyan? 

                     Milyen célból? 

                     Mikor? Hol? 

 A hónap értékelését,reflexiót, feljegyzéseket a nevelési terv megvalósulásáról, a 

gyerekekkel kapcsolatos észrevételeket, megfigyelések tapasztalatát. Rövid 

megállapítások, tények, észrevételek, amelyek legyenek probléma centrikusak, 

őszinték, pozitív beállítottságúak, keressék a megoldást. Legyen mentes az 

általánosításoktól. 

 

    Tartalmazza:  

Mit nem valósítottunk meg? 

Mi kerül későbbre? 

Mi sikerült jól? Mi nem? Miért? 

Mivel folytatjuk? 

 

Itt tüntetjük fel a gyerekekkel kapcsolatos feljegyzéseinket is. A leírt feljegyzéseket, 

információkat elolvasni jogosultak az óvodavezető, és az óvodapedagógusok. 

 

 Szülői értekezletek anyagát 

 Egyéb feljegyzéseket a csoport életével kapcsolatban 

A tervek ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az ellenőrzés fő szempontjai: 

     - a tervezés a helyi nevelési programra épül-e? 

     - lehetővé teszi-e a programban kitűzött nevelési célok megvalósulását? 



Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 

8. A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE  

  

- nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, 

legfeljebb apró segítséget igényel, 

- már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem 

szívesen játszik társaival is, 

- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított 

szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget 

számára,  

- környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben, 

- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel, 

- a gyermekek többsége szobatiszta. 

  

 

 

A FEJLÕDÉS JELLEMZÕI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

 

              A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A három év során folyamatosan figyelemmel kísérjük a ránk bízott gyerekek fejlődését, de 

nem állapítunk meg év végére elérendő követelményszinteket. A fejlődést-fejlesztést 

toleránsan közelítjük meg. A fejlődés több évet átfogó értelmezését valljuk. A gyerekek 

fejlődését három fő tényező befolyásolja: 

1. az öröklött fiziológiai – anatómiai adottságok, 

2. a környezet, amelybe beleszületik, ahol él, 

3. a nevelés 

 

Óvodásainknak „joga van” saját üteme szerint fejlődni. Nem merev kitételekhez, hanem 

önmagukhoz viszonyítjuk a gyerekeket. Honnan indult, és hová ért el. 



 

Az a véleményünk, hogy a gyerekek személyisége, fejlettsége csak tevékenység közben 

ismerhető meg. A különböző tevékenységek során megjelenő viselkedés, a végzett 

teljesítmény, és az elért eredmény (esetleges kudarc) által kiváltott érzelmek adják a legtöbb 

információt a gyerekek aktuális állapotáról. 

 

Nem vagyunk hívei a sokféle vizsgálati módszer alkalmazásának, de ahhoz, hogy 

felelősségteljesen megítéljük a tanköteles korba lévő gyerekek fejlettségi szintjét, és róluk 

hiteles szakvéleményt állítsunk ki, elengedhetetlen a tudatos értékelés. Ez azért is fontos, mert 

az óvodát elhagyó gyerekek fejlettségi szintje tükrözi a meghatározott nevelési célkitűzéseink 

megvalósulásának színvonalát, a pedagógiai munkánk hatékonyságát. 

 

Óvodánkban a legelterjedtebb és leghatékonyabb fejlettségi szintmegállapító módszer a 

megfigyelés. 

Mit figyelünk? 

          A megfigyelés a gyerekek tevékenységére irányul, kiemelve a játékot. A legtöbb 

információt a játék adja a gyermekről. Ezért különös gonddal kell figyelnünk a játszó 

gyermeket. 

Mire irányulhat a játék megfigyelés? 

          Téma, - tartalom, - fajta, - forma, - szerepvállalás, - csoportosulás szintje, - érdeklődési 

kör,  - mozgás jellemzők, - időtartam, - akarati tulajdonságok, - érzelmek, - viselkedési 

formák,-  megismerési folyamtok jellemzői, stb. (további differenciálás lehetséges). 

         -,. 

 

A tanköteles korban levő gyerekek megfigyelésére szempontsort állítottunk össze, amelyek 

segítik a nagycsoport óvónőit a gyerekek értékelésében. 

 

Személyi adatok: 

         Egészségügyi szempontok, a gyermek fejlődésére vonatkozó adatok. 

Testi és mozgásfejlettség 

         Gondozottsága, fejlettsége, egészségi állapota, szervi elváltozások, mozgása, 

          Egészségügyi szokások 

Beszédfejlettség, beszédkészség 

          Képolvasás, ötéves szinten legalább két összefüggést ismerjen fel, irányok felismerése,   



          saját testen is. 

Értelmi fejlettség 

            Figyelme, foglalkozásokhoz való viszonya, megfigyelőképessége, emlékezete, 

            (mondatok visszamondása, számsor ismétlés, forma észlelés) mire emlékezik jobban, 

            Mennyire megbízható a közvetlen emlékezete, gondolkodás megfigyelése, konkrét   

            szinten, elvonatkoztatott szinten, ok-okozati összefüggések felismerése.    

Fő tevékenységi formák fejlettsége 

            Játék – melyik fajta játék az uralkodó, 

             Társas kapcsolatok, hogyan alkalmazkodik, 

             Ábrázolás – milyen a ceruzafogása, „kezessége”, jobb v. bal kezes. 

             Munkatempója, 

             Milyen jellegű feladatokat végez szívesen, 

             A tevékenységek során mely tulajdonságok érvényesülnek: szervező és alkalmazkodó  

             Képesség, önállóság, célszerűség, ötletesség, rugalmasság, stb. 

Érzelmi akarati élet                                                                                    

             Érzékenység, dacosság, kitartás, önfegyelem 

Szociális magatartás  

             Közvetlen, tartózkodó, agresszív, durva, stb., 

             Társaival, felnőttekkel szemben milyen, 

             Kapcsolatteremtése, 

             Helye a családban, 

             Megjelennek-e empátiára utaló jegyek, 

             Segítségnyújtás  társaknak, felnőtteknek, 

             Milyen mértékű a kudarc elviselése, ill. a kudarcra adott reakciók jellemzői 

             Tapasztalható-e feladattudat, önfegyelem, önkritika. 

 

Azoknál a gyerekeknél, akiknél a megfigyelések tapasztalatai kérdésessé teszik az 

iskolaérettséget, használjuk a DIFFER fejlettségvizsgáló rendszert 4 éves kórtól. A 3 évig 

vezetett egyéni fejlődési lap segítség az iskolaérettségi vizsgálatnál. 

A megfigyelés mellett alkalmazható módszer a beszélgetés. 

 

 

    Minden óvodapedagógusnak kötelessége a szülők informálása gyermekük éréséről, 

fejlődéséről, az észlelt problémákról, különös tekintettel a beiskolázásra. 



 

 A FEJLÕDÉS JELLEMZÕI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

 

 

1. A gyermek belsõ érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetõséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyarántszükségesek az eredményes iskolai munkához: 

 

a) A testileg egészségesen fejlõdõ gyermek hatéves kora körül eljut az elsõ alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdõdik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

 

b) A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklõdésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentõsége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.  

 

A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermeknél: 

 

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

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnõ a megõrzés idõtartama; a felismerés 

mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 

– megjelenik a tanulás alapját képezõ szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 



– a cselekvõ-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van.  

 

 

Az egészségesen fejlõdõ gyermek: 

 

– érthetõen, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthetõ 

formában, életkorának megfelelõ tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt 

használ, különbözõ mondat szerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggõ nagy egyéni eltérések lehetségesek, 

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

– elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérõl; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvetõ szabályait; ismeri szûkebb lakóhelyét, a környezetében élõ növényeket, 

állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az idõjárás összefüggéseit. 

Ismeri a viselkedés alapvetõ szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára.  

 

A szociálisan egészségesen fejlõdõ gyermek kedvező  iskolai légkörben készen áll az iskolai 

élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnõttel és gyermektársaival. 

 

A szociálisan érett gyermek: 

– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

 



3. Az ötéves kortól kötelezõ óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlõdésének elõsegítése. 

 

4. A sajátos nevelési igényû gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhetõ csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülõ gyermekekkel szemben. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Különleges bánásmódot igénylő  gyermekek nevelésének irányelve egységes óvoda-

bölcsődénkben. 

 

 

 

Az új köznevelési törvény szerint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fogalmába 

tartoznak a Sajátos Nevelésű Igényű (SNI) , a Beilleszkedési és Tanulási Magatartási zavarral 

(BTM) küszködő továbbá a tehetséges gyermekek. Pedagógiai alapelveinket, pedagógiai 

elvárásainkat a gyermekek fejlődésének üteméhez igazítjuk fejlesztésük a számukra megfelelő 

területeken, megfelelő szakember bevonásával valósul meg, fontosnak tartjuk, hogy a 

fejlesztés különösen az SNI-s gyermeket ne terhelje túl. A rehabilitációs, habilitációs célú 

fejlesztős foglalkozások, óvodánk mindennapos tevékenységébe, heti rendjébe, a megfelelő 

szakemberrel beiktatjuk. 

 

Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez.  

 

Célunk az egyénre szabott differenciált fejlesztés megvalósulása, speciális 

eszközparkunkkal és szakembereinkkel. 



 

A gyógypedagógus a logopédus és az óvoda pedagógusok rendszeresen konzultálnak, 

esetmegbeszéléseket tartanak, tartják a kapcsolatot a különböző szakszolgálatokkal, egyéni 

fejlesztési terveket készítenek a szakvélemények alapján. A törvény által előírt 

nyomtatványokon írásos dokumentumot készítenek a gyermekek fejlődéséről, amiről a 

szülőket negyedévente fogadó órán tájékoztatják. 

 

 

10.  Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek: 

 

Egészségnevelési környezeti nevelési elveinknél figyelembe vettük az emberi jogok 

tiszteletben tartását, biológiai és társadalmi sokféleségünket, az egészségtudatos, preventív 

szemlélet kialakítását.  

Nagy hangsúlyt kell fektetni a higiénés szabályok betartására (pl. környezet tisztántartása, 

portalanítása, szükség szerint fertőtlenítés, időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, a napi 

tevékenység minél nagyobb részének szabad levegőn való megszervezése, szellőztetés. 

 

Fontos célunk, az óvodásokban a környezettudatos magatartás megalapozása. 

(szelektív szemétgyűjtés, újrahasznosítás, víztakarékosság, levegő tisztaság) 

 

-alapvető emberi szükségletek tiszteletben tartása; 

 

-emberi jogok tiszteletben tartása  

 

-biológiai és társadalmi sokféleség 

  

-az ökológiai lábnyom, az emberi cselekedet nyomot hagy a természetben 

 

testi, lelki és szociális jólét biztosítása, a gyermek  

mindenek fellett álló érdekének érvényesülése; 

egészségtudatos,preventív szemlélet érvényesülése 

 

 



Évente egyszer kerül sor a gyermekek szűrővizsgálatára, amelyet a gyermekorvos és a védőnő 

végez. A lebonyolítása és szervezése közös feladatunk.  

 A szűrővizsgálat eredményéről a szülőket tájékoztatjuk, és átadjuk az orvos által kiállított 

beutalókat a különböző szakrendelésekre. 

A gyerekeket körülvevő felnőttek modell szerepe vitathatatlan, ezért fontos, hogy az 

egészséges életmódra nevelés érdekében személyes jó példát mutassunk  

A gyerekek testi épségének védelme szükségessé teszi a csoportszobai és udvari 

játékeszközök ellenőrzését, karbantartását. 

 

HELYES ÉLETRITMUS, NAPIREND, HETIREND 

 

         A napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek 

visszahatnak az életfolyamatokra. A gyerekek óvodában töltött idejét tudatosan, az 

életkoruknak, szükségleteiknek figyelembevételével kell megszerveznünk. Az életritmus 

óvodai időkeretei a napirend és a heti rend. 

A napirend kialakításában a csoportban dolgozó felnőtteknek szorosan együtt kell működni. A 

napirend legyen kötetlen,folyamatos, stabil, rugalmas, biztosítson választhatóságot, 

átjárhatóságot. Küszöbölje ki a gyerekek egyoldalú igénybevételét (pl. sok ülés, fárasztó séta, 

stb.). Ne legyen túlszabályozott. A napi életszervezésnél vegyük figyelembe a gyerekek 

aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. Az étkezések időpontjainak 

megtervezésénél vegyük figyelembe, hogy a gyerekek közül többen nem reggeliznek, főleg 

akik autóbusszal érkeznek, így legkésőbb 8,45 órakor a tízóraizás feltételeit meg kell 

teremteni. 

A csoportszobát úgy kell kialakítani, hogy az étkezőket ne zavarják az egyéb tevékenységet 

végzők. A tízórait legkésőbb 9.30 órakor be kell fejezni. A tízórai és az uzsonna folyamatos, a 

gyerekek önkiszolgálással terítenek, és rendet tesznek maguk után. Egy dajkának mindig a 

mosdóban kell lenni, hogy felügyelje a kézmosást. Az óvónő a csoportban tartózkodik, segíti, 

és figyelemmel kíséri az étkezést. Az ebéd elfogyasztása kötött időben történik. 

Nagycsoportban ekkor van lehetőség a naposi munka gyakorlására. 

        Az óvoda május 31-től augusztus 31-ig nyári életszervezéssel, 1 vegyes csoporttal 

működik. A nyári napirend legyen szabadabb, kötetlenebb. Változatos tevékenységek 

nyújtásával biztosítsunk lehetőséget a fejlődésre. 

        A hetirend  kialakítása az egy csoportban dolgozó pedagógusok feladata.  



A heti rendben naponta biztosítani kell a rendszeres mozgás lehetőségét. Heti egy alkalommal 

minden korosztály számára kötelező a testnevelés foglalkozás. A mesehallgatás mindennap 

kötelezően épüljön be a heti rendbe. Lehetőleg a szabad levegőn való tartózkodás előtti 

időszakban. 

A heti programok kialakításába lehetőség szerint vonjuk be a gyerekeket is, hallgassuk meg 

kívánságaikat, ötleteiket. A hetirend tevékenység központú legyen.  

 

Óvodánkban a hetirend keretein belül az esélyegyenlőséget figyelembe véve ingyenesen 

lehetősége van óvodásainknak drámaovira, zene ovira, zenés tornára, hitoktatásra, egyéni 

képességfejlesztő foglalkozásokra, logopédiára és gyógytestnevelésre járni. Az egészséges 

életmódra nevelés keretében évi 4 alkalommal szervezetten úszni visszük a 

nagycsoportosokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. A PROGRAM ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE, NYILVÁNOSSÁGA ÉS 

ÉRVÉNYESSÉGE. 

 

 

 

A helyi nevelési programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét, 

érvényesülését, működését folyamatosan ellenőrizni és értékelni kell. 

A belső ellenőrzés, értékelés a vezető feladata. Ezen kívül minden pedagógus végez ellenőrző, 

értékelő tevékenységet saját csoportján belül. 

Az ellenőrző, értékelő munka két, nagyon fontos tényezőre irányul: 

 A gyerekek fejlődésének ellenőrzésére és értékelésére. 

 Magának a helyi foglalkozási programnak ,a helyi tantervnek a vizsgálatára abból a 

szempontból, hogy beválik-e a nevelési,oktatási gyakorlatban. 

A program értékelésének fázisai: 



1. bevezetés közben – az első nevelési év végén, tapasztalatok összegzése, 

2. a bevezetés után  3-4 évenként az eredményesség megítélése. 

Mit vizsgáljunk és értékeljünk benne? 

1. A program felépítése, logikája 

 A program követelményei megfelelnek – e a céloknak? 

 A gyerekek tevékenységei hogyan szolgálják a célokat, 

 Az pedagógus feladatai hogyan segítik a gyermeki tevékenységek 

megvalósulását? 

 A helyi eszközrendszer alkalmas – e az adott célok elérésére? 

  A nevelés, a fejlesztés különböző területei között megfelelő-e az összhang? 

 Az óvoda alapvető nevelési keretei: a gyerekek élettere – ennek szervezettsége, 

pszichés klímája – kellő biztosítékokkal épül-e be a helyi foglalkozási 

programba, mint a nevelés alapvető feltételrendszere. 

2. A program használhatósága: 

/A program milyen kapcsolatban van az óvodai,iskolai környezettel, annak 

feltételeivel./ 

 Tárgyi feltételek (taneszközök, játékok, berendezési tárgyak), 

 A nevelőtestület felkészültsége, pedagógiai beállítottsága, (különös tekintettel 

az egy gyerekcsoportban ,osztályban dolgozó pedagógusok összehangolt 

tevékenységére), 

 Az intézmény és a család kapcsolata (ennek szokásai, tartalma, az 

együttműködés formái), 

 A szülők intézménnyel szemben támasztott helyi igényei, 

 A programnak megfelelő fejlesztés pénzügyi forrásai, lehetőségei.   

A helyi pedagógiai program „beválásának” vizsgálata tehát azt jelenti, hogy a 

program céljait és a megvalósulás helyi tényezőit az egymáshoz történő 

viszonyításában elemezzük, értékeljük. 

     3. A helyi program hatásának vizsgálata 

A gyakorlatban a gyerekek nevelésében az előre elképzelt fejlesztőhatások 

                    valóban megjelennek-e, megfigyelhetők-e a gyerekek viselkedésében,    

                    létre jön-e a kedvező változás? 

4.A program megvalósításában részt vevők visszajelzései:   

    Ezen a területen a következőkre keressük a választ: 



 A gyerekek fejlődésében milyen eredményeket hozott a szocializáció a 

megismerésben, a kommunikációban, az eredmények mennyire épülnek a 

gyerekek tevékenységére, mennyire biztosítja a tapasztalatszerzés lehetőségeit, 

mennyire alapoz az életkori sajátosságok egyéni változására? 

 A nevelőtestület pedagógiai kultúráját, munkakedvét mennyire serkentette? 

 Mit mutatnak a szülők visszajelzései? 

 Nem kerültek-e a gyerekek nevelődési életterébe pedagógiai túlzások, amelyek 

veszélyeztetik a kisgyerek egészséges testi – lelki fejlődését? 

A helyi program elemzésére, - ellenőrzésére, - értékelésére elsődlegesen a nevelőtestület 

hivatott. Ahhoz, hogy az értékelésünket eredményesen végezhessük, az önellenőrzés mellett 

ajánlott külső szakértők segítségét is igénybe venni. 

 

 

Életrendünket, helyi nevelési,pedagógiai programunkat a szülők számára mindenkor 

hozzáférhető helyen, kifüggesztve helyezzük el (a gyerekek öltözőjében), hogy az szabadon 

megtekinthető legyen. A helyi könytárban is helyezünk el egy példányt,továbbá az interneten 

is elérhető. 

 

Minden pedagógus köteles – értekezleteken folyamatosan – a szülők számára  tájékoztatást 

adni helyi nevelési és pedagógiai programunkról.  

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 

 

              2019. Augusztus 31. 

 

AZ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES 

INDOKAI: 

 Törvényi változások, 

 Testületi javaslat 

 Szülői igények változása. 



 

A MÓDOSÍTÁS – DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ SZERVEI: 

 Nevelőtestület, 

 szülői  munkaközösség 

 

A PROGRAMMÓDOSÍTÁS ELŐTERJESZTÉSÉNEK MÓDJAI: 

 legalább 2 fő pedagógus írásbeli előterjesztése  

 írásbeli előterjesztés a nevelőtestület részére, 

 véleménykérés szóban a nevelőtestülettől, írásban a döntés elfogadásáról 

 

A PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI: 

 A nevelőtestület kétharmados többségi szavazata alapján, 

 80 százalékos szülői egyetértés esetén. 

 Legitimációs út betartása. 

 

12. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A LÁTRÁNYI ÓVODA PEDAGÓGIAI 

PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL. 

 

 

 

2013. AUGUSZTUS 15-ÉN NEVELŐTESTÜLETÜNK A LÁTRÁNYI ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA. 

 

 

1. Elfogadta: 

         A nevelőtestület tagjai: …………………………………………… 

                                                 …………………………………………… 

                                                 …………………………………………… 

                                                 …………………………………………… 

                                                 …………………………………………… 

                                                 …………………………………………… 

                                                 

Látrány, 2014. …………                                                                                              



 

    

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL. 

 

A LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE  PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT 

2014……………….-ÉN A NEVELŐSTESTÜLET ELFOGADÁSI ZÁRADÉKA 

UTÁN JÓVÁHAGYTAM ÓVODAVEZETŐKÉNT.  

 

LÁTRÁNY, 2014. …………………..  

 

                                                                             Császár Biró Zsuzsanna 

                                                                                   Óvoda vezető 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

 

 

A legitimációs záradék a Látrányi EGYSÉGES  Óvoda-Bölcsőde fenntartójának 

egyetértéséről. 

 

A Látrányi Egységes Óvoda-Bölcsőde Pedagógiai Programját megismertem, és a 

programmal egyetértek. 

 

 

 

 

Dátum: ……………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                              Kelemen Ferenc 

                                                                                Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. MELLÉKLET 

 

 

                          ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, 

           TANÜGYI NYOMTATVÁNYOK, NYILVÁNTARTÁSOK 

 

KÖTELEZŐEN HASZNÁLATOS TANÜGYI NYOMTATVÁNYOK 

 

1. Felvételi – előjegyzési napló 

2. Felvételi és mulasztási napló 

3. Csoportnapló 

4. Óvodai törzskönyv 

5. A tankötelesség megállapításához szükséges szakvélemény 

6. Egyéni fejlődési napló 

 

 

          NEM KÖTELEZŐ, AJÁNLOTT TANÜGYI NYOMTATVÁNYOK, 

         AMELYEK A KÖTELEZŐ ÓVODÁBA JÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 



         TEENDŐKHÖZ KÖTŐDNEK: 

 

1. A beiskolázás nyomtatványai: 

a. szakértői javaslat iránti kérelem  

b. értesítés a szakértői vizsgálat időpontjáról és helyéről  

c. szakértői javaslat, szakértői vélemény  

 

2. Egyéb ügyviteli  - nyilvántartási nyomtatványok: 

a. Óvodai  nyilvántartó lap  Az étkező gyerekek naponkénti nyilvántartására. 

b. óvodások egészségügyi törzslapja Nyilvántartás nem üzemi balesetekről  

c. Ellenőrzési napló  

d. Iktató könyv   

e. Helyettesítési napló  

 

3. A tankötelességgel kapcsolatos óvodai nyomtatványok 

a. Felmentés a rendseres óvodába járás alól  

b. Felhívás a rendszeres óvodába járásra  

c. Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról  

d. Értesítés óvodaváltozásról (beiratkozásról)  

 

 

 

                    2.sz. MELLÉKLET 

 

           BOMBARIADÓ ESTÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK: 

 

DOLGOZÓK FELADATAI BOMBARIADÓ ESETÉN: 

 

Készült: A MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTER  16/1998. MKM rendelet A 

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK működéséről szóló MKM   rendelet 2. 

paragrafusa alapján. 

 

 A kapott bonbariadó jelzést haladéktalanul be kell jelenteni a RENDŐRSÉGRE A 

107-es telefonszámra. 



 A vezető vagy az azt helyettesítő dolgozó értesítse a dolgozóit és az iskola igazgatóját 

a bombariadóról. 

 Bombariadó esetén a bejárati ajtó melletti csengőn folyamatos csengetéssel jelezni 

kell, és az értesítéssel egy időben haladéktalanul meg kell kezdeni a tűzriadó terv 

alapján az intézmény épületének és területének elhagyását. 

 Az intézmény épületének és területének elhagyását úgy kell végrehajtani, hogy az 

épület, épületrészek romosodási határán túl kell lenni, kb. 50-100 méterre, illetőleg a 

gyerekeket az intézményhez közeli iskolába kell elhelyezni, melyről azonnal 

szükséges értesíteni a szülőket. 

 A karbantartó az értesítéssel egy időben azonnal végrehajtja az épületrészekben a gáz- 

és elektromos készülékek kikapcsolását. 

 A rendőrség megérkezéséig ki kell tölteni a mellékelt „Űrlapot”. 

 A feladatok végrehajtása után a rendőrség kiérkezéséig biztosítani kell a helyszínt, 

hogy illetéktelenek ne közelítsék meg az intézmény területét. 

 Bombának minősíthető tárgy felfedezése után a hatástalanítás tűzszerész feladata. Más 

személynek a robbanótesthez hozzányúlni, vagy azt helyéről elmozdítani tilos! 

 Intézkedni kell a talált robbanótest biztonságos körülzárásáról.  

 Bombariadó esetén a propagandát – nyilvánosságot kerülni kell. Csak azokat kell 

kiértesíteni és hívni, akik segíteni tudnak. 

 Az épület helyiségeinek az átvizsgálásához segítségül kísérőt kell biztosítani, a 

rendőrségnek és a tűzoltóságnak, ha azt kérik, igénylik. 

 Csak a rendőrség által történt átvizsgálás, illetőleg engedélyezést követően lehet újból 

az intézmény területére bemenni – gondoskodni kell az épület működési feltételeinek a 

helyreállításáról és a tevékenység folytatásáról. 

 Fokozott figyelmet kell fordítani az intézmény épületében tartózkodó idegen 

személyek viselkedésére, valamint őrizetlen – gyanús csomagok környezetére. 

 Az intézmény valamennyi dolgozójának ismernie kell: 

- vészhelyzetben követendő magatartási szabályokat, 

- a mentés sorrendiségét, mentési útvonalakat, 

- a védőeszközök, elsősegélynyújtó – felszerelések elhelyezését, 

- a feszültségmentesítés módját és lehetőségét 

- a használatban lévő anyagok biztonságba helyezését. 



A munkavállalók előzetes és időszakos oktatása során a munka- és tűzvédelmi ismeretekkel 

együtt ismertetni kell a bombariadó terv tartalmát is.                                                          

 

 

                      3.SZ. MELLÉKLET 

 

 

A pedagógiai munkát segítő eszköztár  

Környezeti nevelés 

- Állatok világa fejlesztő játék 

- Emberek világa fejlesztő játék 

- Növények világa fejlesztő játék 

- Közlekedés világa fejlesztő játék 

- Állatok Ravensburger társasjátékok 

- Szimulációs közlekedési parkhoz táblák 

- Világunk hangjai kazetta 

- Állatok hangja társasjáték 

- Dia sorozatok állatokról, növényekről, emberekről, évszakokról 

- Évszak lottó 

- Mágneses öltöztető játék évszakokhoz 

- MINI MANÓ számítógépes oktató program 

 

Matematikai nevelés 

-MINIMAT eszköztár 

- Kockák, hasábok, téglatestek, kúpok építéshez 

- Munkalapok 

- Ravensburger társasjátékok 

- Apró falva matematikai számítógépes oktatóprogram 

 

Zenei nevelés 

- CD lejátszós magnetofon, mini hifi 

- Hangszerek (felnőtt, gyermek) 

- Zenehallgatási anyag kazettáról 

- Néptáncos ruhák 



 

Vizuális nevelés 

- Festékek (különböző fajta) 

- Filctollak 

- Szuínesek 

- Gyurma 

- Agyag 

- Szövőkeretek, fonal 

- Különböző papírok 

- Olló, ragasztó 

- Viaszoláshoz gyertya 

- Textil és fonal munkák 

 

 

 

Testnevelés 

- Szalagok 

- Körkötél 

- Geswald mászóka 

- Tinikondi mászóka 

- Zsámoly 

- Tornapadok 

- Babzsák 

- Labdák 

 

 

Irodalmi nevelés 

- Beszédfejlesztő aplikációs tábla 

- Beszédfejlesztő társasjátékok 

- Mesekönyvek (kevés) 

- Bábok, bábparaván 

- Fejdíszek, jelmezek dramatizáláshoz 

- könyvtár 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


