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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A köznevelésről szóló többször módosított 2011. évi CXC. törvény rendelkezése értelmében az óvodák
helyi pedagógiai programjuk alapján végzik szakmai munkájukat.
A 2005-ben alapított Kazincbarcikai Összevont Óvodák - eleget téve a törvényi előírásnak és törvény
adta lehetőséggel élve - a következő tartalmi és törvényi szabályozások alapján készítette el
Pedagógiai Keretprogramját, a tagóvodák Helyi Pedagógiai Programja alapján.
 2011.évi CXC törvény rendelkezése értelmében az óvodák helyi pedagógiai programjuk
alapján végzik szakmai munkájukat.
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról
 Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról
 363/ 2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
Egyéb, a pedagógiai program tartalmát befolyásoló dokumentum:
•
•
•
•

ENSZ Gyermekjogi Carta, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezménye.
B.-A.-Z. Megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés- fejlesztési
terv -Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okirata
Fenntartói rendeletek
Nevelőtestületi határozatok
3

ÓVODA JELLEMZŐ
ADATAI

Az intézmény neve:

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

OM azonosítója:

028490

Az intézmény székhelye:

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1.

Az intézmény elérhetősége:
Telefon száma: 06-48/ 512-542 06-48/ 512-543
E-mail cím: kazincbarcikaiosszevontovodak@legnet.hu
Levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1.
Az intézmény fenntartója, címe és elérhetősége:
Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Telefon: (48) 514-700
E- mail: hivatal@kazincbarcika.hu
Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.
Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11.
Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.

TAGINTÉZMÉNYÜNK NEVE:

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK
FÜZIKE TAGÓVODÁJA
TAGINTÉZMÉNYÜNK CÍME:
3700 Kazincbarcika, Mátyás Király út 10/A.
E-mail cím: fuzikeovoda@gmail.com
Telefon:48/311-328
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Óvodánk 1977-ben nyitotta meg kapuit, mely gyermeknap alkalmával került átadásra. Négy
csoporttal kezdte meg működését a város egyik legszebb zöldövezetében, ahol körül ölel bennünket
csodálatos természeti környezetünk. Épületünk közvetlen szomszédságában fellelhető a Tardona
patak, Csónakázó- tó, Jubileumi Park, rét és erdő. Ebben a festői környezetben a kezdetek óta nagy
tapasztalattal rendelkező, szakmailag elhivatott óvodapedagógusok munkája által valósult meg a
gyermekek óvodai nevelése. Egy évvel később a város gyakorló óvodája lettünk és közel 20 éven
át magas színvonalon folyt az óvónői szakközépiskolás hallgatók szakmai felkészítése, majd a
pedagógia és közművelődés szakos diákok, főiskolai hallgatók mentorálása.
Óvodánk természeti környezete determinálta sajátos arculatunk kialakítását. Nevelőtestületünk a
helyi sajátosságaink, az eddig elért sikereink, értékeink, hagyományaink figyelembevételével
kiemelt nevelési területként a külsővilág tevékeny megismerését és az egészséges életmódra
nevelést határozta meg. Kedvező természeti környezetünkben rengeteg lehetőség kínálkozik a
természettel való optimális kapcsolat megvalósulására, a természet megfigyelésére, megismerésére,
szeretetére,

védelmére.

magatartásának

Célunk

alapozása,

óvodásaink

formálására,

a

ökológiai
természet

szemléletének,
iránti

érdeklődés,

környezettudatos
felelősségérzet,

környezettudatos magatartás kialakítása, testi-lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés a családok
bevonásával. Élünk a természet adta lehetőségek kihasználásával és változatos helyszíneken
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komplex tevékenységek során alapozzuk a gyermekek természethez kötődő pozitív kapcsolatát.
Rendszeresen szervezünk élmény- és tapasztalatszerző sétákat, kirándulásokat a közeli természeti
környezetünkbe. (Csónakázó-tó, Jubileumi park, Tardona patak, Banya tanya, kertészet, Bondoralja dűlő kiskertjei)
Távolabbi környezetünk és nemzeti örökségeink megismerését szolgáló hagyományos családos
kirándulásokat minden évben a családok bevonásával, támogatásával valósítjuk meg: Szilvásvárad
Szalajka völgy, Aggteleki- Jósvafői Cseppkőbarlang, Lillafüred- vízesés, Miskolc- Tapolca,
Lázbérci víztározó, Poroszló, Nyíregyháza- Sóstó és Állatpark.
A szabadban szervezett tevékenységek során kihasználjuk a friss levegőn történő mozgásfejlesztést.
Rugalmas napirendünknek köszönhetően egész nap kedvük és igényük szerint mozoghatnak a
gyermekek az Európai Uniós támogatással újonnan kialakított tornatermünkben, és a megújult
mozgás- és képességfejlesztő udvarunkon, ahol egyaránt megtalálható a füves, virágos, fákkal
beültetett, kavicsos, szilárd terület, mozgásfejlesztést szolgáló KRESZ-park, 2019- ben kialakított
multifunkcionális pálya. Az udvaron kihelyezett játékaink megfelelnek az EU szabványnak,
rendszeres a felülvizsgálatuk.
Nevelőtestületünk sokéves tapasztalattal, inkluzív, reflektív pedagógiai szemlélettel, színvonalas
szaktudással, képzéseken való részvétellel, önképzéssel igyekszik megfelelni a kor szakmai
kihívásainak. Közösségünkre jellemző a problémaérzékenység, terhelhetőség, elhivatottság,
csapatszellem. Segítjük az új és pályakezdő kollégák beintegrálását közösségünkbe, pedagógiai
szemléletünket, gyakorlatunkat átadjuk, megosztjuk velük.
Fontos feladatunknak tartjuk:
•

az óvodai élet megszervezése során a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtését

•

fejlődésük és fejlesztésük során az egyéni és életkori sajátosságaik, másságuk, fejlődési
ütemük figyelembevételét

•

a szabad játék elsődleges szerepét

•

élménypedagógiai szemléletű komplex tevékenységek biztosítását

•

a folyamatos napirend megvalósulását, mely támogatja a gyermekek egészséges fejlődését,
hátrányaik csökkentését, a tehetség kibontakozását

•

a gyermeki kiteljesedéshez az alapok lerakását

•

a boldog, sikeres és alkotó élethez szükséges gyermeki kompetenciák megerősítését

•

a pedagógiai munkát segítők teljes körének, együttműködésével ezen tevékenységek
színvonalas megvalósulását

•

a gyermekek mindenekfelett álló érdekének és jogainak tiszteletben tartását a feltételek
nélküli gyermekszeretetet
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•

a családokkal, közös szemlélettel, célok megfogalmazásával az eredményes, bizalmi
együttműködést

•

értékeink, hagyományaink megtartását

A 98 férőhelyes, négy csoportos, emeletes óvodánkba főleg körzetünkből érkeznek gyermekek, de
fogadunk körzeten kívüli és vidéki gyermekeket is. Különös gondot fordítunk a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésére, integrált nevelésére, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére.
Családjaink társadalmi és gazdasági helyzetüket tekintve heterogén képet mutatnak. A gyermekek
egyéni fejlődése, ismeretük, készségük mennyiségi és minőségi különbségeket tükröz. A
társadalomban végbemenő negatív változások kedvezőtlen hatásai a családok körében érezhetők.
Ez a helyzet még inkább arra ösztönöz bennünket, hogy az egészséges életmód- életvitel alapozása,
közvetítése,

formálása,

a

lelki

egészségvédelem,

prevenció

fontos

részét

képezze

nevelőmunkánknak. Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat megtartását,
mélyítését. Nyitottak vagyunk véleményükre, ötleteikre. Közös programokat, rendezvényeket
szervezünk. A szülői elégedettség mérés alátámasztja, hogy ismerik és elismerik munkánkat,
igénylik és elfogadják szakmai tanácsainkat, segítségünket.

A csoportok szervezésénél

figyelembe vesszük igényeiket.
2013- ban óvodánkat az Új Széchenyi Terv keretében teljes körűen felújították, az épületet újra
tervezték, modernizálták, akadálymentesítették. Az elhasználódott belső berendezési tárgyakat
kicserélték, mozgás- és képességfejlesztő udvarral, tornateremmel, fejlesztőszobával gazdagodtunk,
így a kor elvárásainak megfelelő igazi "európai óvodává" váltunk. Tárgyi feltételeink maximálisan
adottak a színvonalas munkavégzéshez. Összevont intézményünk jól bevált, saját készítésű,
jogszabályhoz igazított dokumentációs rendszerével dolgozunk, melyben jól áttekinthető a tervező
munka, megvalósítási folyamat és a mérés, értékelés eredménye is.
Az információszerzéshez és tervezőmunkához hatékonyan használjuk fel infokommunikációs
eszközeinket. Belső Ellenőrzési Csoportunkat tagóvodai szinten is hatékonyan működtetjük. Külső
és belső környezetünk higiéniáját és a barátságos környezet megtartását minden dolgozó személyes
feladatának érzi.
Csoportszobáink esztétikusak, barátságosak, kényelmesek, egyéni színezetűek, a benne dolgozó
óvodapedagógusok esztétikai érzékenysége, kreativitása, szakmai beállítódása tükröződik a
csoportok termeinek kialakításánál.
1998-ban megalapított "Csicsergők Alapítványunk" céljai között szerepel a színvonalas neveléshez
szükséges

tárgyi

feltételek

továbbfejlesztése,

az

alapfeladatokon

túli

szolgáltatások,

hagyományteremtő óvodai rendezvények, gyermekprogramok szervezése, melyek során kiemelt
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figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek óvodán kívüli programjainak támogatására,
élményszerző kirándulások szervezésére.
Élünk a pályázatok adta lehetőségek kihasználásával, több sikeres pályázatot tudhatunk magunk
mögött.
A 2018/2019- es nevelési évben óvodánk bekerült az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt uniós projektbe. Az óvoda
esélyteremtő, befogadó, hátránycsökkentő szerepének erősítése, a tanulási zavart megelőző
preventív óvodai tevékenységek fejlesztésével.
A 2019/2020-as nevelési évben tagóvodánk bekapcsolódott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
keretében a „Biztonságos Óvoda” programba. A program célja az óvodások biztonságosabb
közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági
szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése, a
korcsoport sajátosságait figyelembe véve.
Eredményeink, és amire büszkék vagyunk:
 Óvodásaink vidámak, kiegyensúlyozottak, szeretnek óvodába járni, ragaszkodnak a csoportban
dolgozó felnőttekhez; felkészülten kerülnek az iskolába;
 Szüleikkel visszajárnak rendezvényeinkre, programjainkra; gyermekeinkkel elért sport-,
kulturális eredményeinkre;
 Innovatív, mindig megújulásra kész, gyermekközpontú nevelőtestületünkre; partnereinkkel való
konstruktív együttműködésre;
 Kimagasló munkavégzésért, kultúra- és sport területén elért sikerekért kapott polgármesteri
dicséretekre;
 Sikeres minősítő eljárásokra;
 2017- Érték- Díj odaítéléséért.
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"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni
saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz
hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."
Maria Montessori
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A nevelőmunkában résztvevők és azt segítők:
Tagóvodánk dolgozóinak létszáma:
Tagóvodavezető óvodapedagógus:
Óvodapedagógus:
Pedagógiai asszisztens:
Dajka:

14 fő
1 fő
8 fő
1 fő
4 fő

Nevelőmunkánk sikerét nevelőtestületünk szakmailag felkészült, elhivatott pedagógusainak
gyermekszerető, befogadó attitűdje biztosítja.
Az felnőttek viselkedése modell a gyermek számára.
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját pedagógiai asszisztens és szakképzett dajkák segítik.

A Pedagógiai Program megvalósításához rendelkezésre álló szakmai képesítések:
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Megnevezés

Fő

Felsőfokú óvodapedagógus

9

Másoddiplomával rendelkező:

1

Mentálhigiénés

1

Sportmenedzser

1

Szakvizsgázott pedagógus

2

Mentálhigiéné

1

Egyéb képesítések:
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Zenei nevelés /Gyermek játék és néptánc) Így tedd rá! Játék és tánc, táncmódszertan
Komplex fejlesztőpedagógia népi játékkal, néptánccal
Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi játékokkal
Gyermektorna

1
1
1
1

ECDL vizsga

2

Alapfokú számítógép ismeretek és internet használat

Minőségfejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közoktatásban.
Óvoda/iskola környezeti nevelési programja

6
2
1

Játékos természetismeret

1

Családterápiás tanfolyam

1

Családpedagógia

3

Konfliktuskezelés, problémamegoldás

3

Intézményvezetők felkészítése Tanf. Pém. Int. ellenőrzésre
Játék az óvodában

1
1

Látható hangok használata a kommunikáció fejlesztéshez
Játék alkalmazása az oktatásban, nevelésben

1
1

Kosárfonó

1

Képzőművészet az óvodában

1

Az óvoda képi világa

1

Életvezetési ismeretek és készségek

2

Alapfokú német nyelvvizsga

1
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Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
Környezetismereti játékok elemzése és készítése
Aktuális jogforrások tanügy igazgatási továbbképzés
Anyanyelvi játékok

1
1
1
1

Családpedagógia

1

Lépésről lépésre óvodai program

2

Aszociális készségek, képességek fejlesztése

1

Közösségi nevelés lehetőségei

1

Matematikai és logikai játékok

1

A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás
Környezetünk komplex megismerése-képességfejlesztő játékok, tehetséggondozás
Vizuális játékok. Érdekes technikák, eszközök a gyakorlatban
A tehetséggondozás elmélete, és gyakorlata a köznevelési intézményekben
Játékos népművészet- szíjkészítéstől a kosárfonásig
Beilleszkedési - és magatartászavarok óvodás, és kisiskolás korban
Konfliktuskezelés, problémamegoldás

2
1
3
1
1
2
2

Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése

1

Oktatási, minőségügyi menedzserképzés

1

Az óvoda/iskola környezeti nevelési programja

1

A Nemzeti Parkok megismerése

1

Mérés-értékelés az óvodában

1

Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana
Gyermek-és ifjúságvédelem

1
1

Mentálhigiénés szemléletmód

1

Szemléletváltás a testnevelésben

1

Differenciálás és viselkedésrendezés az óvodában
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre
Pedagógusok felkészítése a minősítésre

1
1
4

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás, és kisiskolás korban
Óvoda-iskola átmenet szakmai együttműködési kérdései
Környezetismereti játékok készítése

1
1
1
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Zenei képességfejlesztés az óvodában a tevékenységközpontú pedagógiák
módszereivel
Gordon iskola tanári eredményesség tanulása tréning
Mentálhigiénés alapképzés

1
1
1

A 2019.évi eljárásban résztvevő Mesterpedagógusok felkészítése a minősítésre (OH)
A gyermekek lelki egészségének támogatása-mit tehetünk pedagógusként?
Idegennyelvi- és informatikai kompetenciák fejlesztése

1
1
1

Továbbképzési
irányultság

Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága
Intézményünk pedagógus- továbbképzési programja az intézményi célok és szükségletek, az egyéni
életpálya figyelembevételével lett kialakítva. Ennek megfelelően jelennek meg a pedagógiai
programban meghatározott elvek, célok, az intézmény fejlesztési céljai az adott időszak beiskolázási
tervében is.
Nevelőtestületünk szakmai megújító képzéseken való részvételét az intézményi célokon és
szükségleteken túl az egyéni életpálya figyelembevételével biztosítja a továbbképzések tervezése.
Az akkreditált továbbképzések az óvodapedagógusok szakmai felkészültségét, módszertani
megújulását, fejlesztését biztosítja.
A

különböző

továbbképzéseken

szerzett

ismereteket

és

kompetenciákat

szakmai

munkaközösségeken, információs napokon, értekezleteken adjuk át egymásnak.
A képzéseken kapott szakmai anyagokat, ajánlásokat, módszertani útmutatókat, segédleteket
infokommunikációs eszközök segítségével osztjuk meg.
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A PEDAGÓGIAI
PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁN
AK

A Füzike Tagóvoda 1976-ban került átadásra. 2013-ban teljes körű felújításon esett át. Jelenleg 4
csoporttal működik.
Az óvoda épülete, a csoportszobák esztétikusak, tágasak, berendezési tárgyainkat lehetőségeinkhez
mérten folyamatosan bővítjük, cseréljük. Ebben nagy segítséget jelentenek a szülők.
Két csoportnak egy mosdó áll rendelkezésére, ennél fogva szükséges a csoportok egymáshoz való
nagyfokú alkalmazkodása.
A gyermekek mozgásfejlesztését épületen belül jól szolgálja az újonnan kialakított tornaterem,
melyet a csoportok beosztás alapján vesznek igénybe. Óvodánk udvara nagy, melyen a kavicsos,
füves, betonozott területek lehetőséget adnak a változatos tevékenységek és a mindennapos mozgás
megszervezésére.
Udvarai játékeszközeink- engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkeznek-, változatosak megtalálhatók
a mászókák, csúszdák, homokozók, teraszos babaház stb. Udvarunk tiszta, rendezett, bokraival,
fáival mintegy beleolvad a minket körülvevő természeti környezetbe.
Felszereltségünk:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet –JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről rész alapján tárgyi feltételeink rendelkezésre
állnak.
Rendelkezünk a nevelőmunkát segítő játékokkal és egyéb eszközökkel. Különös gondot fordítunk
a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A tárgyi
feltételeket - a nevelési specifikumokat figyelembe véve-a pedagógiai program megvalósításához
rendszeresen felülvizsgáljuk és a mindenkori költségvetés függvényében frissítjük, pótoljuk.
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2.
A PROGRAM
CÉLFEJEZETE

Nevelési filozófiánk:

„Legyél aki vagy - mi ehhez fogunk hozzásegíteni!”

Célunk:
 A gyermekek érezzék jól magukat az óvodában. Az őket megillető jogok tiszteletben
tartásával fejlődjenek sokoldalúan, harmonikusan, életkori és egyéni fejlődési ütem szerint.
 Bontakozzanak ki egyéni képességeik, hogy felkészülten, az optimális fejlettségi szintet
figyelembe véve, örömmel lépjenek a következő életszakaszba, képesek legyenek az iskolai
élet megkezdésére.
 A nevelési folyamatban minden gyermek egyformán szeretetteljes, és magas színvonalú
nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányok csökkentése.

Feladataink:
 A családi nevelés kiegészítése, segítése, együttnevelés, hátránycsökkentő szerep erősítése.
 Elfogadó, befogadó, biztonságos, érzelemmel teli, ingergazdag, esztétikus környezet
biztosítása.
 A sajátos nevelési igényű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása.
 Integrált nevelés megvalósítása, szabadságok tiszteletben tartásának megvalósítása.
 Olyan pedagógiai környezet alakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik az
óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt,
mely nem enged teret semmilyen előítéletnek.
 Egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása.
 Emberi értékek közvetítése.
 Sokszínű, életkornak megfelelő tevékenységek szervezése.
 Ismeretek komplex bővítése, egyéni képességek fejlesztése.

 Az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődésének közvetlen segítése.
 A gyermekek kompetenciájának erősítése.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelésének megvalósítása (SNI, BTM,
kiemelten tehetséges gyermekek stb.)
 Az egyenlő hozzáférés, szeretetteljes gondoskodás biztosítása, az alapvető szabadságok
tiszteletben tartásának megerősítése.
 A nevelési folyamatban minden gyermek egyenlő hozzáféréssel szeretetteljes és magas
színvonalú nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányok csökkenjenek.
 A gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását segítő pedagógiai
tevékenységrendszer és a tárgyi környezet biztosítása.

Gyermekkép:
Gyermekeink legyenek:
 boldogok
 pozitív énképpel rendelkezők
 kiegyensúlyozottak
 nyitottak
 önkifejezőek
 kreatívak
 érdeklődőek
 önállóak
 együttműködők
 különbözőséget elfogadó
 szabály és feladattudattal rendelkezők
 a változásokhoz alkalmazkodó

Óvodakép:
 Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja
a gyermekek fejlődésének és nevelésének feltételeit.
 Az óvoda nevelési intézmény védő, óvó, szociális feladatokkal, az egyenlő
hozzáférés biztosításával.
 Az óvodában minden azért van, hogy a gyermek boldog legyen.
 A gyermeket körülvevő környezet legyen vonzó, esztétikus, biztonságos.
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 A társas kapcsolatokat egymás elfogadása, tisztelet, szeretet, érzelmi dominancia, bizalom,
jellemezi.
 Nevelésünkre jellemző az inkluzív pedagógiai szemlélet, a nemzetiséghez tartozó
gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése.
 A befogadó köznevelési rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a
multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása, a
társadalmi integráció segítése.

Pedagóguskép:
Pozitív érzelmekkel teli, feltétel nélkül elfogadó felnőtt közösség, melyre jellemző:
 a pedagógiai elvek egységes szemlélete
 az egymás munkájának megbecsülése és tisztelete
 a pedagógiai optimizmus és humanizmus
 a gyermekszeretet és empátia
 mintaadás
 innováció
 inklúzió
 együttműködés
 tolerancia
 kreativitás
 problémamegoldás
 szociális érzékenység
 a szakmai felkészültség és igényesség
 a hivatástudat és a hivatásszeretet

Dajkakép:
 egymás munkájának megbecsülése és tisztelete
 gyermekszeretet és empátia
 mintaadás
 együttműködés
 tolerancia
 problémamegoldás
 szociális érzékenység
 szakmai felkészültség
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Nevelési alapelveink:
 Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a családi
nevelés kiegészítése.
 A gyermek életkoronként és egyénenként változó, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben
is egyedi, szociális lény.


A gyermeki személyiség feltétel nélküli elfogadása, tiszteletben tartása, megbecsülése.



Az alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodni.



A játék kiemelt tevékenység.



A szabad játék mással nem helyettesíthető.



Komplexitás és pedagógiai sokszínűség tervezéstől a megvalósításig.

 A pedagógiai munkát segítők számára a helyi pedagógiai program, és a csoportszint
tervezési feladatokat ismerete elengedhetetlen.
 A lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítását
követő, célzott és személyre szabott beavatkozások megvalósítása
 Az

iskolai

közösségbe

történő

beilleszkedéshez

szükséges

gyermeki

személyiségvonások fejlődésének közvetett segítése

Küldetésünk:
A ránk bízott gyermekek nevelése, amely során megvalósul a gyermekek szükségleteinek
kielégítése, magasabb szükségletek iránti igényük kialakítása, egyéni ütemű fejlődésük elősegítése,
tudatos fejlesztése, inkluzív pedagógiai szemlélettel.
A sajátos nevelési igényű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése (beillesztés,
felzárkóztatás, tehetséggondozás) ahol derűs, nyugodt, esztétikus, harmonikus munkahelyi
légkörben, inkluzív pedagógiai attitűddel, örömteli, tartalmas óvodai élet biztosításával valósítjuk
meg a gyermekek sokoldalú fejlesztését, ahol biztosított a munkatársak kiegyensúlyozott
munkavégzése, a partnerekkel való konstruktív együttműködés.
Az esélyteremtő szerep és hátránykompenzációs képesség erősítése. Az óvodánk feladatának tekinti
esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését. Ennek érdekében
fontosnak tartja: deszegregációs célú fejlesztése érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek
fejlesztésének kidolgozását, a minőségi nevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztést,
valamint a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok tanulási sikerességének
elősegítését, az egyenlő esélyek megteremtését.
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3.
AZ ÓVODAI NEVELÉS
ÁLTALÁNOS
FELADATAI

3.1.
EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD
ALAKÍTÁSA

Célunk:
 A gyermek egészséges életvitelének alapozása, egészségének védelme, megőrzése, óvása.
 Testi - lelki - szociális egészségnevelés.
 A gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása,
környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme.

Feladataink:
 Egészséges, esztétikus, biztonságos környezet kialakítása.
 A gyermekek testi szükségletének, mozgásigényének, edzettségének biztosítása,
egészségének védelme.
 Megfelelő szokásrendszer kialakítása.
 Környezettudatos magatartás megalapozása.
 Kapjanak külön figyelmet a sajátos nevelési igényű gyermekek is.
 Szakemberek bevonásával – szülővel együttműködve – prevenciós és korrekciós testi, lelki
nevelés.


Mintaértékű életvitel közvetítése a családok felé.

 A szociális hátrányok csökkentése.
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Alapelveink:
 Az egészség érték.
 A testi, lelki, szociális egészség egyformán fontos.
 A biológiai szükséglet kielégítése minden más szükséglet alapja.
 A szükségletek kielégítésében fontos szerepe van a felnőtt - gyermek meghitt, empatikus
kapcsolatának.

Tartalom:
Tagóvodánkban kiemelt nevelési terület

Az egészséges életmódra nevelés színterei
1. GONDOZÁS

 Testápolás:
Tisztálkodás: (fogmosás, fésülködés, kézmosás, WC használat, zsebkendő használat)
Óvodánkban két csoportonként egy mosdóhelyiség található, így tolerálva és figyelve egymásra
tudjuk elvégezni a mindennapos tisztálkodási tevékenységeinket. Az óvónők és a dajkák is részt
vesznek példát mutatva, magyarázva a testápolási szokások alakításában, figyelembe véve a
gyerekek fejlődési eltéréseit, otthonról hozott szokásait. Törekszenek a családi és az óvodai
szokások összehangolására. Betartják a fokozatosság elvét, mely eredményeként a gyerekek egyre
önállóbban elégítik ki szükségleteiket.

 Táplálkozás – egészséges táplálkozás
(különösen a magas cukor tartalmú ételek és italok, magas só – és telített zsír- tartalmú,
ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése)
Tagóvodánk melegítő konyhával rendelkezik, vállalkozó által biztosított a gyermekek étkeztetése,
ételintolerancia esetén a diétás étkeztetés. Az étrendről tájékoztatást kapnak a szülők, és évente
egyszer szülői elégedettségmérést végzünk ezen a téren is. Heti véleményezéssel segítjük, hogy
igényesen összeállított, változatos, megfelelő mennyiségű és minőségű ételekkel lássák el
intézményünket.
A gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosítunk. A kevésbé kedvelt vagy számukra
ismeretlen ételek elfogyasztására ösztönözzük a gyermekeket. Hetente egyszer vitaminnapot
tartunk. Lehetőséget teremtünk a mindennapok során a gyógynövényekkel való ismerkedésre,
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törekszünk arra, hogy megkedveljék és rendszeresen fogyasszák a gyermekek. Megismertetjük az
ételek, fűszerek neveit. A gyerekek naposi munkában ízlésesen terítenek, fejlettségüknek
megfelelően kapnak evőeszközöket (villa, kés).

• Öltözködés
Óvodánkban törekszünk a mindennapi friss levegőn való tartózkodásra. Ezért szükséges a kinti
öltözék, ami lehetőség szerint legyen praktikus, kényelmes és nyújtson védelmet az időjárás
változásai ellen. Ajánlott a csoportszobai váltóruha, a tartalék fehérnemű, kötelező a váltócipő és a
tornafelszerelés. Az óvónőknek törekedni kell arra, hogy a gyerekek elsajátítsák és önállóan
végrehajtsák a helyes öltözködés lépéseit, próbálják a ruháikat összehajtogatva a szekrényükbe
helyezni. Minden csoport rendelkezik öltözővel.
Egy szekrényen két gyermek osztozik, mely rendjének kialakítása csoportonként változó. Célunk,
hogy felkeltsük a gyermekek esztétikus környezet iránti igényét. A szülőket arra kérjük, hogy a
gyermekek öltözéke célszerű, a gyermekek önállóságával és az óvodai élettel összhangban legyen.
Minden gyermeknek legyen tartalék ruhája. Ünnepnapjainkon a gyerekek öltözéke
alkalmazkodjon az ünnep hangulatához.

 Pihenés
Óvodai napirendünkben biztosítjuk a mozgás és a pihenés megfelelő arányát. A délutáni pihenés,
alvás nyugodt, csendes környezetben történjék, lehetővé téve a különböző alvásszükségletű
gyermekek pihenését. Az óvónők egyéniségétől függően meséléssel, dúdolással stb. teremtjük meg
az alváshoz szükséges feltételeket. Kedvenc játékaikkal alhatnak. A kevesebb alvást igénylő
gyermekek számára csendes tevékenységeket biztosítunk (rajzolás, kirakó, könyvnézegetés…)

 Mozgás
Az egészségtelen életmód számtalan összetevője közül a mozgásszegénység az első helyen áll, ez
kihat a gyermekekre is, akik igényeikhez képest keveset mozognak. Ezért hangsúlyos szerepet kap
minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, a szervezet teherbíró-, ellenálló- és
alkalmazkodóképességének növelésére irányul. Fontosnak tartjuk, hogy jó levegőn, tiszta,
biztonságos környezetben mozogjanak a gyermekek.

A szabad levegőn tartózkodás alkalmait bővítjük. Változatos lehetőségeket teremtünk a gyermekek
mozgásszükségletének kielégítésére bent is, kint is - eszközökkel és különféle játékokkal egyaránt.
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Nyáron, ősszel, tavasszal biztosítjuk a napi kocogás, futás lehetőségét. A mozgás megszerettetése
érdekében szervezünk, részt veszünk, bekapcsolódunk országos, városi sportrendezvényekbe (pl.:
Challenge-day, autómentes-nap, atlétikai verseny…), és helyileg szervezünk (csoportközi
versengéseket, sétákat, kirándulásokat, túrákat, szánkózást, csúszkázást, kerékpártúrát, strandolást,
gyermekaerobikot és a közeli eu-s játszóteret is maximálisan kihasználjuk.
Bővítjük a családokkal való együttműködés formáit:
-

„Tavaszi Zsongás” (családi sportnap)

-

évente egy alkalommal buszos kirándulás

-

családi vetélkedő

-

ösztönözzük a szülőket a „Challenge-day, és az autómentes napon való aktív
részvételre.

• Edzés
A rendszeresen, kellemes légkörben végzett mozgás a gyermekek természetes igényévé válik,
beépül szokásrendszerükbe és legfőképpen fokozza a gyermekek edzettségét. A mindennapos
mozgás, a testnevelési foglalkozások, és egyéb lehetőségek mellett óvodánkban egyéb sportolási
tevékenységeket is biztosítunk a hozzánk járó gyermekek részére:
-

Jégkorcsolyázás

-

Lovaglás

-

Gyermek aerobik

-

vízhez szoktatás

-

napfürdőzés

-

szánkózás, csúszkázás a domboldalon

-

séták, túrák

-

csoportversenyek

-

futóversenyek

-

mozgásos játékok

Óvodánkban hangsúlyos az óvónő modellnyújtó szerepe.
2. HELYES ÉLETRITMUS
 Napirendünk segít a helyes életritmus kialakításában, biztonságot nyújt gyermekeinknek.
-

Rendszeres, megszokott időben végzett tevékenységekből áll.

-

A gyermekek élettani szükségleteit figyelembe veszi.

-

Rugalmas, egyes csoportokban folyamatos jellegű
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-

Elegendő időt biztosít a spontán és szervezett játékokra, tevékenységekre,
levegőzésre figyelembe véve az évszakokat.

 Heti rendünkben az óvodai életrend megszervezésénél biztosítjuk a gyermeki jogokat, figyelembe
vesszük a gyermekek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. A csoportok
szokásaiknak megfelelően alakítják ki heti rendünket.
3. EGÉSZSÉGVÉDELEM – EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
 Betegség megelőzés:
A rendszeres óvodába járás biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a tisztálkodás
fontosságára, az egészséges táplálkozásra, a helyesen megválasztott öltözködésre, sok mozgásra
és a gyerekek igényéhez alkalmazkodó pihenésre.
 Balesetvédelem:
Eszközök, használati tárgyak, berendezések, épület állagának folyamatos ellenőrzése,
karbantartása, hibaforrások megszüntetése.
 Balesetmentes környezet biztosítása:
Az újonnan beszerzett játékoknál arra törekszünk, hogy az Eu.-s biztonsági előírásoknak
megfeleljenek. Az óvodánk valamennyi dolgozója évente egyszer balesetvédelmi oktatásban
részesül.
Azoknak a szokásoknak, szabályoknak az alakítása, amelyek betartása fontos önmaguk és társaik
testi épségének védelme érdekében. Részlete kidolgozása a csoportnaplóban.
 Egészséges táplálkozás:
Az egészségtelen ételekkel, rágcsálnivalókkal szemben a zöldségeket, gyümölcsöket
népszerűsítjük gyermekeink körében. A családok étkezési szokásait igyekszünk formálni közös
rendezvényeink keretében / Jeles-napjainkon gyermekekkel közösen készített gyümölcs-,
zöldség salátákkal/.

A gyermekekkel csoportonként heti rendszerességgel gyümölcsnapot

tartunk. A természetes ásványi anyagokban gazdag ivóvíz fogyasztását hangsúlyozzuk más
mesterséges anyagokat tartalmazó italokkal szemben.
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 Mozgásos tevékenységek:
Óvodánkban speciális szakemberek bevonásával történik a vízhez szoktatás, és a prevenciós
mozgásfejlesztés. A vízhez szoktatás éves csoportbeosztás, míg a prevenciós mozgásfejlesztés
kétheti rendszerességgel valósul meg. A korcsolyázás az évszak által behatárolt időkeret között
zajlik. Lovaglásra egész évben rendszeresen, kétheti gyakorisággal van lehetőségünk.
4. A 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK GONDOZÁSA, NEVELÉSE:
A három év alatti gyermekek gondozás, nevelése érdekében kapcsolatot tartunk a bölcsődékkel.
Folyamatosan tájékozódunk a bölcsődei szolgáltatás céljával, feladataival kapcsolatban, hogy
minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek, érési folyamatának megfelelő,
személyre szabott ellátást kapjon.
5. A KÖRNYEZET VÉDELME


Gyermekeink egészségének védelme érdekében fontos a tiszta, rendezett környezet
kialakítása (udvar, épület).



A tisztaság, a rend biztosítása a „nem pedagógus” munkakörben dolgozók feladata.



A fenntartása, és megóvása valamennyi dolgozó, szülő és gyermek kötelessége.



Az óvodás gyermek, környezet védelmi szemléletformálásában valamennyi felnőtt részt
vesz, de alapvető és meghatározó a pedagógus személyisége, példamutató magatartása.



Lehetőség szerint a természetes fényforrások használatára törekszünk, de szükség szerint a
speciális tevékenységekhez megfelelő erejű, mesterséges fényforrásokat biztosítunk.

A csend szerepe, fontossága életünkben:
•

A zaj megzavarja nyugalmunkat, más élőlények életét is, sőt káros lehet egészségünkre is.
Ezért megfigyeléseket, játékos tevékenységeket, beszélgetéseket szervezünk a csend és a zaj
megtapasztalására.

Vizsgálódások levegővel, vízzel:
•

a por emberekre, növényekre gyakorolt hatása

•

a tiszta víz fontosságának felismertetése, ésszerű takarékoskodásra ösztönzés

Szelektív hulladékgyűjtés:
•

séták, kirándulások alkalmával, a szeméttel, hulladékkal kapcsolatos emberi tevékenységek
megfigyelése
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•

óvodán belül játékos tevékenységek szervezése a szelektív hulladékgyűjtés szokásainak
alakítására (kinti játékok keretében és a csoportszobában „Kukatündér” képességfejlesztő
játékkal).

•

újrafelhasználható anyagok beépítése a vizuális tevékenységeinkbe.

Együttműködés a családokkal:
•

Fontos, hogy óvodánk mintát adjon az egészséges életmód kialakításában, a környezet
higiéniájával, a személyi higiénia alakításának gyakorlatával, a jó pszichés klíma, a
közösségi érzés fejlesztésével. Gondot jelent, hogy a gyermekek különböző kultúrhigiénés
környezetből kerülnek az óvoda, így a családi környezet szokáserősítő, támogató hatása
eltérő. Ezért fontos feladatunk az óvoda, és a családi ház hatásrendszerének összehangolása.

•

Változatos eszközökkel igyekszünk a szülők egészségkultúráját fokozni (pl.: szakemberek
előadásai).

•

Ügyelünk arra, hogy a szülőkkel tapintatosan, csak a jót feltételezve beszélgessünk a
gyermekek helyes szokásrendszerének alakításáról.

•

Minden évben papír és műanyag palackgyűjtést szervezünk a szülők segítségével.

Szervezési elvek, keretek:
•

A gyermekek optimális fejlődésének biztosítása rugalmas napirend által.

•

Fokozatosság, folyamatosság, rendszeresség érvényesítése.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
•

Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára, észreveszik az
elvégzendő feladatokat.

•

A testápolási szokásoknak megfelelően önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak,
használják az eszközöket.

•

Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látják el.
Esztétikusan terítenek, ismerik a kulturált étkezés szokásait, szabályait. Készségszinten
használják az evőeszközöket.

•

Igényük van az egyéni fejlettségüknek megfelelő napirendre, pihenésre.

•

A mozgásos játékokban kitartók szívesen mozognak, képesek harmonikusan
együttműködni társaikkal. Örömként élik meg a közös mozgást.
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•

Szívesen tartózkodnak a szabadlevegőn és természetes igényükké válik a szabadban való
mozgás.

•

Kialakultak a testi-lelki egészség megőrzésének szokásai.

•

Magatartásuk környezettudatos, szeretik, tisztelik, óvják, védik környezetüket

•

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.

3.2.
ÉRZELMI,
ERKÖLCSI ÉS AZ
ÉRTÉKORIENTÁLT

Célunk:
•

Bizalmon és szereteten alapuló óvodai légkörben alakuljon: én tudatuk, önérvényesítő
törekvésük, feladattudatuk és a társas együttélés szokásai, normái, szabályai.

•

Modellértékű, befogadó attitűd, a nyitottságra építve. Elfogadás természetessé tétele a
gyermekek számára.

•

A különbözőségek tisztelete, elfogadása, sajátosságainak megismerése, kezelése egymáshoz
való alkalmazkodással, egyénhez igazított fejlesztés

•

Erkölcsi tulajdonságok, norma és szokásrendszer alapozása.

Feladataink:
•

Barátságos, családias, nyugodt, szeretetteljes, érzelmi biztonságot, megfelelő értékrendet
nyújtó, elfogadó légkör megteremtése, fenntartása befogadástól óvodáskor végéig.

•

A gyermekek erkölcsi, szociális, esztétikai érzékenységének fejlesztése.

•

Erkölcsi tulajdonságok: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség tapintat, tolerancia
alakítása.
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•

Szokás és normarendszer megalapozása, hagyományok, élmények, tevékenységek,
programok biztosítása, a gyermekek örömökhöz juttatása. Egészséges attitűd, értékekhez,
normákhoz való alkalmazkodóképesség alakítása.

•

A gyermekek akaratának, önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának fejlesztése.

•

Hazaszeretetre nevelés. A gyermekek segítése abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb
környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz, családhoz kötődést segíti.

•

Felnőtt- gyermek és gyermek-gyermek egymás közötti érzelmi kapcsolatának alakítása az
elfogadó, befogadó, érzelmi alapokra, együttműködésre épüljön.

•

Méltányos óvodai nevelés biztosítása, szociokulturális hátrányok csökkentése, egyenlő
hozzáférés biztosítása.

•

Toleranciára-különbözőség elfogadására, tiszteletére való nevelés.

•

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, integrálása, fejlesztése- szükség esetén
megfelelő szakemberek bevonása.

•

Modellkövetés, pozitív mintaadás.

•

Az óvodában dolgozó felnőttek részéről, inkluzív pedagógiai attitűd, modell értékű
bánásmód és viselkedés alkalmazása.

•

A gyermekek lelki egészségének megőrzése, pozitív énkép alakítása (Boldogságóra
program megvalósítása).

Alapelveink:
•

Óvodai nevelésünk során, a családdal való közvetlen kapcsolattartást a családközpontúság,
partnerség, a kölcsönös korrekt tájékoztatás és diszkréció jellemzi.

•

Pozitív érzelmi viszony alakítása a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása a szűkebb és
tágabb természeti és társadalmi környezet megismerését, megbecsülését segíti (család, haza,
otthon).

•

Az egyéni bánásmód semmivel nem helyettesíthető.

•

A keresztény kultúra értékeinek megismerésére az óvodában feldolgozásra kerülő egyházi
ünnepek tartalma ad alkalmat:
- Karácsony
- Advent
- Húsvét
- Templomi hangverseny
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Tartalom:
1. Befogadás (beszoktatás):
•

Óvodapedagógusaink előzetes családlátogatást tesznek leendő óvodásainknál, ahol családi
környezetében veszik fel a kapcsolatot a gyermekekkel és a szülőkkel.

•

„Ovicsalogató” gyermeknapot rendezünk, ahová meghívjuk majdani kicsiket, ismerkedés
céljából.

•

A nyár folyamán lehetőséget biztosítunk a gyermekek és szüleik számára az óvodai élettel
való ismerkedésre.

•

A szülő is részt vesz a beszoktatásban.

•

A gyermekek magukkal hozhatják kedvenc játékukat.

•

A már óvodába járó gyermekeket felkészítjük az újonnan érkezők fogadására.

2. Társas kapcsolatok:
 Óvodapedagógus- gyermek:
•

feladatunk az érzelmi kötődés elmélyítése

•

a gyermeki szükségletek figyelembevétele és kielégítése

•

az egy csoportban dolgozók körében azonos pedagógiai nézetek kialakítása

•

egymás iránti érdeklődés felkeltése

•

felelősségérzet, kötelességtudat fejlesztése

•

konfliktusmegoldó-, és tűrőképesség alakítása

•

a gyermek önmegvalósító törekvéseinek támogatása

 Gyermek- dajka
 szeretetteljes, empatikus hozzáállásával segítse a gyermekek biztonságérzetének alakulását
 Gyermek- gyermek
•

sokszínű tevékenység biztosítása

•

közös élmények / kirándulások, ünnepek/

•

szokások, szabályrendszer kialakítása

•

rugalmas napirend

•

értelmes fegyelem kialakítása

3. Óvodán belüli és városi rendezvények
(nemzeti ünnepek, jeles napok, hagyományos ünnepek)
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 barátságos légkör, otthonos, szeretetteljes életkörülmények biztosítása
 az összetartozás élményének erősítése városi rendezvényeken (logónkkal ellátott
egyenpóló, sapka, nadrág, szoknya, népviseleti öltözék stb.)
Óvodánk hagyományos ünnepei:
- Mikulás várás
- „Karácsony a családokkal”
- Húsvéti locsolkodás
- Anyák napja
- Évzáró- óvodások búcsúzása
- születés- és névnapok tartása
Megemlékezéseink
-

Okt. 23. nemzeti ünnep

-

Március 15.

Rendezvényeink a családok részvételével:
-

virág, faültetés

-

„Szüreti kavalkád”

-

Farsang

-

„Tavaszi zsongás – Egészségnap”

-

Gyermeknap

-

óvodai szintű és csoportkirándulások, túrák

Városi szintű gyermek programokon való részvétel:
-

Családos sportvetélkedő

-

Jeles napok - Víz Világnapja, Föld Napja, Állatok Világnapja, Madarak és
fák napja

-

Ovis gála

-

városi gyermeknapi programok

-

színház, mozilátogatás

-

Kihívás napja, Autómentes világnap

4. Erkölcsi ítéletek:
A közösséghez erkölcsi szociális érzelmek (megbízatás, figyelmesség, segítőkészség,
együttműködés, jó és rossz megítélése, másság elfogadása stb.) fejlesztése fontos a helyes
magatartás kialakulása miatt.
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5. A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek:
Az óvodai nevelés a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek

megvalósítására

törekszik,

fejlesztő

nevelésükhöz,

szükség

esetén,

a

gyermekvédelmi szakhálózat munkatársai nyújtanak segítséget.
A nevelés célja a hátrányos helyzetből adódó lemaradások folyamatos kompenzálása pl.: alacsony
beszédszínvonal, kifejezésmód, illemszabályok hiánya, a szegényes szókincs.
Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
•

Észlelési tapasztalatok szóbeli megerősítése, tudatosítása.

•

Szókincsbővítés tárgyak, cselekvések, események, térbeli viszonyok, színek, formák,
méretek, azonosságok, különbözőségek meghatározásával.

•

Irodalmi élmények feldolgozása, anyanyelvi játékok alkalmazása.

•

A beszédkedv fokozása, beszédkészség fejlesztése.

•

A nyelvileg gátolt gyermekeknél a probléma okainak felderítése, a fejlesztés lehetőségeinek
megkeresése, szükség esetén logopédus segítségének kérése.

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az érzelmi nevelés területén a hátrányos helyzetből származó lemaradások enyhítését célzó
folyamat elvei.
•

Kedvező érzelmi hatások érjék a gyereket már az óvodába lépéskor.

•

Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés
jellemezze.

•

Jó kapcsolat kiépítése a szülőkkel, mely lehetővé teszi a bizalmon alapuló együttműködést.

•

A gyermekbarátságok kialakulásának támogatása, hogy a gyerekek örömmel és
érdeklődéssel kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe.

•

A szokásrendszer megalkotásában a gyerekek bevonása lehetővé teszi az elvárásoknak való
könnyebb megfelelést.

•

Óvodai és csoport szinten közös programok, ünnepek szervezése, a hagyományok ápolása.

•

Biztonságérzetük, stabil helyük kialakítása a szűkebb, tágabb környezetükben, megértő,
befogadó, elfogadó légkör teremtése.

Egészséges életmód alakítása
•

Az óvodapedagógus fokozottan odafigyel és egyénileg, differenciáltan fejleszti a gyerekeket
a higiénés, az egészséges táplálkozási szokások, az egészséges életvitel szokás
kialakításában, gyakorlásában.
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•

A fokozatosság elvét betartva a már ismert szabályokra alapoz, az óvodai szokások
bevezetését utánzásos helyzetekben fokozatosan végzi.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására
törekszünk, fejlesztő nevelésükhöz a pedagógiai szakszolgálat nyújt segítséget.
A nevelés célja: a sajátos nevelési igényű gyermek alkalmazkodó készségének, a közösségbe való
beilleszkedésének segítése; az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés
kialakítása, fejlesztése.
Az óvodapedagógus feladata: egyéni fejlesztési terv alapján a gyermek fejlesztése; és
együttműködés a fejlesztést segítő szakemberrel.
A sajátos nevelést igénylő gyermekek óvodai nevelésének általános elvei
•

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és módszertani differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását; kiegészítő fejlesztő, korrekciós
célú pedagógiai eljárások alkalmazását; egyéni fejlesztési terv készítését teszi szükségessé.

•

A fejlesztés tartalma az orvosi- gyógypedagógiai- pszichológiai vizsgálat eredményeire
épül.

•

A fejlesztés a gyermekek fejlődésének üteméhez igazodik, a számukra megfelelő területen
valósul meg.

•

A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait, a
motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését.

•

Az egészségügyi és pedagógiai célú fejlesztő tevékenységet team-munkában valósítjuk meg.

•

A fejlesztő tevékenység mindig több funkciót érint egyszerre, fontosnak tartjuk, hogy a
gyermek mindig a lehető legtöbb csatornáját használja tevékenységei során.

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelése
Alapelv:
•

elfogadó, segítő környezet biztosítása.

•

társadalmi integráció támogatása.

•

önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése

Óvoda-iskolai átmenet támogatása
Célja: Az intézmény partnerkapcsolatainak bővítésével, az együttműködési formák erősítésével, az
intézményi és intézményközi műhelyek működtetésével az óvoda-iskola közötti átmenet
előkészítése, megkönnyítése, eredményessé tétele.
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Feladata:
•

A tanköteles kort elérő gyermekek közül az iskolai élet megkezdéséhez szükséges
fejlettséget el nem érő gyermekek fejlesztése a sikeres iskolai tovább haladásukat
megalapozó készségek, képességek, attitűdök fejlődését elősegítő pedagógiai eszköztár
használatával.

•

Az óvoda-iskola átmenet komplex: mérésen és nyomon követésen alapuló, differenciált
pedagógiai támogatása.

•

Az óvoda- iskola átmenetét segítő programok kidolgozása és működtetése.

A „Boldogságóra program” kiemelt küldetése optimista, magabiztos és kitartó óvodások nevelése,
akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az
örömteli pillanatokat és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező felnőtté válnak.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a
boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
1. A hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsátás gyakorlása
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
Szervezési elvek, keretek:
•

A programoktól, tevékenységektől függően egyéni, mikro csoportos és csoportos szervezeti
formák alkalmazása.

•

A gyermekek egyéni fejlettségének és életkori sajátosságainak figyelembevétele a közös
élmények, szokások és hagyományok szervezésénél.

•

A különböző szociokulturális környezetből érkező és a sajátos nevelési igényű
gyermekeknél

•

A fejlődésüket leginkább elősegítő egyéni bánásmód előtérbe helyezése.
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
•

Szívesen, örömmel járnak óvodába, jól érzik magukat a közösségben.

•

Kiegyensúlyozott, vidám érzelmi állapot jellemezi őket.

•

A szokás-szabályrendszert alkalmazzák, betartják, kialakult szabálytudattal rendelkeznek.

•

Pozitív erkölcsi, szociális érzékenységük kialakult.

•

Az udvariassági szokásokat, a helyes viselkedés szabályait ismerik, alkalmazzák.

•

Társaikkal nyitottak az együttes élményekre, tevékenységekre, bekapcsolódnak,
irányítanak.

•

A közös tevékenységek során aktívak, kezdeményezőek, kitartóak. Örülnek a közösen elért
sikereknek.

•

Megfelelő ismerettel rendelkeznek szűkebb és tágabb környezetékről, kulturális értékekről.

•

Hazaszeretet, szülőföldhöz, családhoz való kötödés jellemezi őket.

•

Tevékenységhez kötődő együttműködési formákra képesek, kiterjedt kapcsolataik vannak.

•

Reális énképpel, egészséges önbizalommal rendelkeznek.

•

Konfliktusok kezelésére, megoldására képesek.

Társaikkal, felnőttekkel szemben segítőkészek, elfogadóak, érdeklődőek, tisztelettudók, toleránsak.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.
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„Arra törekszünk, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, társas kapcsolatok
kialakítására, a másság elfogadására képes, közösségi életre alkalmas,
tisztelettudó gyermekeket neveljünk.”

3.3.
AZ ANYANYELVI, AZ
ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS
NEVELÉS
MEGVALÓSITÁSA

Célunk:

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.
 Az anyanyelvi és kommunikációs képességek kibontakoztatása.
 A gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, élményszerű megtapasztalással, játékban és
játékos tevékenységekben.

Feladataink:

 Beszélő, ösztönző környezet biztosítása.
 A gyermeki beszédkedv, kifejező képesség, szókincs fejlesztése.
 Beszédkészség felmérése, a beszédhibák javítása szakemberek segítségével.
 A kommunikációkülönböző formáinak alakítása.
 Tervszerű egyéni képességfejlesztés.
 A különböző élethelyzetekben, tevékenységekben sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalás útján történő ismeretszerzés, felfedezés lehetőségének biztosítása, azok
rendszerezése.
 Értelmi képességek, képzelet és kreativitás fejlesztése.
 Hátrányok leküzdése, prevenció, tehetséggondozás.
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Alapelveink:
 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében jelen van
 Az óvodás gyermek tanulása belső késztetésen alapul.
 Az óvodás gyermek gondolkodása cselekvő, szemléletes.
 Az értelmi nevelés eszköze, módszere és színtere a játék és a játékos tevékenység.
 A gyermek tanulását a játékok, tevékenységek során:
- a kíváncsiság - a megismerési vágy - az utánzási kedv
 A sikerélménye motiválja.
 Komplexitás és differenciálás.
 A tanulás a gyermek részéről játék, az óvodapedagógus részéről tudatos, tervszerű
tevékenység.
 A személyes példa és értékelés segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.

Tartalom:
 Képesség fejlesztés:
- kognitív képesség:
Érzékelés, Észlelés, Figyelem, Emlékezet, Gondolkodás, Képzelet (kreativitás)
- anyanyelvi képesség:
Verbális kommunikáció, Nonverbális kommunikáció
- szocializációs képesség:
Önismeret – énkép - önérvényesítés, Társas kapcsolatok, Érzelmek, akarati
megnyilvánulások
- motorikus képesség:
Nagymozgások, Finommozgások
 Hátrányok csökkentése
 Tehetséggondozás

Szervezési elvek, keretek:

A nevelési helyzetekből adódó lehetőségek kihasználása az egész nap folyamán.

A tanulás lehetséges formái:

 Az utánzásos és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása).
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 Spontán játékos tapasztalatszerzés.
 Tevékenységekben megvalósuló tanulás
 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
 Az önálló, illetve óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,
felfedezés
 Gyakorlati probléma- és feladat megoldás, kreatív gondolkodás, fejlesztése.

Ajánlott pedagógiai módszerek:

 Differenciálás: egyéni képességek egyéni ütemű fejlesztése.
 Kompetencia elvű óvodai nevelés és fejlesztés
 Kooperatív tevékenység-, és tanulásszervezés
 Párhuzamos tevékenységek szervezés
 Egyéni, páros és mikro - csoportos tevékenykedtetés
 Növekvő időtartamú (5–35 perces) mikrocsoportos foglalkozás tervezése, szervezése.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
 Szívesen kommunikálnak, képesek a kapcsolatteremtésre
 Közlésvágyukat késleltetni képesek, meghallgatnak másokat, kivárják, amíg sorra kerülnek.
 Metakommunikációs jelzéseket megértik, s adekvátan használják
 Be tudnak kapcsolódni adott témakörben beszélgetésbe.
 Gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető formában, megfelelő hangerővel,
hangsúllyal és tempóval tudják kifejezni, a szituációnak megfelelően
 Aktív és passzív szókincsük gazdag és árnyalt, képesek kifejezni önmagukat
 Egyszerű és összetett mondatokat használnak, miközben törekednek a nyelvtani
 egyeztetésre, beszédükben minden szófajta és mondatfajta megjelenik
 Érdeklődéssel vesznek részt a különböző tevékenységekben.
 A környező világ jelenségeit valósághűen észlelik, a jelenségeket globálisan szemlélik.
 Képesek hosszabb idejű figyelem-összpontosításra.
 Észrevesznek egyszerűbb összefüggéseket.
 Felismerik a problémahelyzeteket, s törekednek megoldásukra.
 Képzeleti működésük közeledik a valósághoz.
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 Ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban is.
 Működik emlékezetük.
 Életkoruknak megfelelő érzékeléssel, észleléssel, alkotóképességgel, kreativitással,
képzelettel, logikai képességekkel rendelkeznek.
 Ellenőrzik saját tevékenységüket, segítséggel észreveszik hibákat, és törekednek az
önértékelésre.
 A cselekvő szemléletes és szemléletes képszerű gondolkodásuk mellett felfedezhető az
elemi, fogalmi gondolkodás.
 Aktívan részt vesznek a különböző óvodai tevékenységekben és képesek azokban
elmélyülni, alapvető ismereteik vannak közvetlen környezetről, képes figyelmüket
szándékosan és tartósan irányítani, növelni, megosztani, felismerik az ok – okozati
összefüggéseket.
 Kialakult életkor specifikus beszédértésük beszédfegyelmük, testséma ismeretük, finom
motorikus, laterális térészlelő képességük, téri tájékozottságuk, térbeli mozgásfejlettségük,
rendelkeznek probléma felismerő és megoldó képességgel.
 Lelkileg egészségesek, nyitottak, érdeklődők, készek az iskolába lépésre, a tanuláshoz
szükséges

képességeik

folyamatosan

fejlődnek,

egyre

több

szabályhoz

tudnak

alkalmazkodni a feladatok megértésében, egyre eredményesebb végzésében.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni képességeiknek megfelelő fejlettségi szintre
jutnak, speciális szakemberek bevonásával. A gyermekek egyéni fejlettségéhez,
igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot
tiszteletben tartó, differenciált személyiségfejlesztéssel, öndifferenciálás fejlődésének
elősegítésével, a hátrány- kompenzálás és tehetséggondozás, a tanuláshoz szükséges
képességek és részképességek megalapozásával, a játékban és szervezett tevékenységekbe
egyaránt.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.
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3.3.1.
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
1.Kognitív képességek
Érzékelés- észlelés
Fontos az egyre pontosabb, valósághű észlelés elérése. Ezt 3-4 éves korban elsősorban a mozgás
és testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el, 5-6 éveseknél már célzottabb, direktebb fejlesztés is
szükséges. Részei:
Vizuális (látás) észlelés: fontos szerepe van az olvasás előkészítésében:
• balról jobbra irányuló szemmel követés
• és a finom szemmozgások fejlődése
Alaklátás és formaállandóság fejlesztése:
• alak, forma, méret, szín pontos felfogására,
• lássák meg, hogy az azonos alakú, formájú dolgok, különböző méretben, helyzetben
jelennek meg,
Azonosság, különbözőség felismerése:
• a betűk, számok felismerésében, megkülönböztetésben játszik szerepet.
pl. Mi változott meg a két képen? Keress mindkét képen ugyanolyan formákat!

Alak- háttér megkülönböztetése:
• hiánya nélkül nem ismeri fel a szavakat a mondatokban, a betűket a szavakban.
pl. Mi bújt el? Keresd meg az elbújt ábrákat!
Gestalt-látás:
• összetartozó részek értelmes egészként való észlelése.
pl. hiányos rajzok kiegészítése, puzzle játék
Tapintásos érzékelés:
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• pl. gyurmázás, „Érzékelő zacskó”
Mozgásos észlelés:
• behunyt szemmel végez a gyermek bizonyos mozgásokat

Térészlelés:
• alapja, hogy a gyermek képes legyen a saját testén való tájékozódásra, észlelje
határait, ezzel tudatosítva térbeli helyzetét.
• lényege a mozgás, sebesség és az irány érzékelés. Fejleszthető az alapvető téri
irányok gyakorlásával.

Figyelem:
Fejlesztésével elősegítjük az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók kialakulását,
terjedelmének növelését.
Emlékezet:
Fejlesztjük a bevésést és megőrzést, ill. a felidézés képességét:
• vizuális memória, hallási emlékezet
Gondolkodás:
A nyelvi fejlődés elősegíti a gondolkodás fejlődését. A gondolkodás fejlesztésének részei:
összehasonlítás, különbségek megfogalmazása, analizáló- szintetizáló képesség fejlesztése,
főfogalom alá rendelés.
Képzelet, kreativitás:
A képzelet az észlelési tapasztalatokkal van szoros kapcsolatban. Azt is mondhatnánk, hogy a
képzelet az észlelés belső oldala. Az észlelés során kialakult emlékképekkel manipulálunk.
Ennek a milyensége határozza meg azt, hogy reproduktív, vagy produktív, alkotó képzeletről
van-e szó. Mivel a gyermek észlelési tapasztalatai még csekélyek, képzeletének hatékonysága is
kicsi. Mivel a valóságot még nem ismeri a képzelet világát választja érzelme, vágyai, kívánságai
teljesülésének színhelyéül. A gyermeki képzelet legtipikusabb megnyilvánulási formái: a játék
és a mese.
2. Anyanyelvi képesség
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A kommunikáció és metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, kiegészíti, helyettesíti,
mélyíti vagy semlegesíti egymást. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges az óvónők
személyes

példája

(odafigyelés,

meghallgatás,

beszélgetés),

kommunikációs

helyzetek

megteremtése, amivel ösztönözzük a gyermekek közötti kommunikációt, bővítjük szókincsüket és
lehetőséget adunk metakommunikációs ismereteik bővítésére. A metakommunikáció elmélyíti,
kiegészíti, színessé teszi a verbális közlést. Nem mindig használjuk tudatosan, tükrözi érzelmeinket
is. A kisgyermekek életkori sajátosságukból adódóan elsősorban a metakommunikációra figyelnek
(mimika, testmozgás, sóhaj, nyögés stb.) csak később a beszéd és gondolkodás fejlődésével
párhuzamosan alakul ki figyelmük a verbális közlésekre.

3. Szocializációs képességek
A harmonikus személyiségfejlesztésben a 3-7 éves korosztályra jellemző pszicho-szociális fejlődés
összetevőit vesszük alapul. Felgyorsult világunkban a lelki egészség, a hatékony megnyilvánulás
feltétele az önismeret, ami helyzeti – viselkedési biztonságot, és bátorságot ad a gyermeknek.
Megfelelő önismerethez egy hosszabb fejlődési folyamat bejárása által juthatnak, melyben énképük
kialakulásának megalapozása történik.
Az énkép- önismeret, önértékelés eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban,
képessé válnak az önálló helyzetmegoldásra. Hatékonynak érzik, észlelik magukat, így
önérvényesítésük szociálisan elfogadható módon, pozitív teljesítményeken és viselkedéseken
keresztül történik.
Új attitűdök, értékek, normák kialakítása során alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és
gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapszabályait: egymásra figyelés, együttérzés,
érzelmi átélés, egymás segítése stb.
Az óvodában a gyermek-gyermek, és a gyermek-felnőtt kapcsolat alakításakor szükségesnek tartjuk
a kapcsolatfelvétel különböző képességének folyamatos fejlesztését.
Az óvodás gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ezért lényegesnek
tartjuk a gyermekek nevelését az érzelmeik felismerésére, saját érzelmeik pontos kifejezésének
alakítására, és az érzelmek feletti kontroll erősítésére.
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4. Motorikus képességek
A mozgás 3-7 éves korban kiemelt jelentőséggel bír: nélkülözhetetlen a környezethez való
alkalmazkodásban, és az észlelési folyamatokban (látás, hallás, tapintás…). Ezek mindegyike
mozgáshoz kötődik, melyekben a motoros készségek fejlettségi szintje meghatározó. Az
kisgyermek szinte mindig mozog: mászik, ugrik, hintázik, játszik. Az óvodás gyermek igen gyorsan
elsajátítja a különféle mintákat, ekkor történik a mozgás és érzékelés finom összehangolódása. Ha
a gyermek tud eleget mozogni, akkor fejlődnek motoros képességei, s ez kihat szellemi fejlődésére,
érzelmi életére és szervezetére egyaránt. A fejlődéshez változatos és elegendő mozgáslehetőséget
biztosítunk.
Nagymozgások fejlesztése:
A járás, a futás, az ugrás, a csúszás, a kúszás és a mászások – lendületes, természetes mozgások,
melyeknek óvodáskorban kell egyre precízebbé, összehangoltabbá válnia, hogy a finomabb, apróbb
mozgások később kialakulhassanak.
Óvodában nehezített formában, egyre több részfeladatot párosítva (talajon és különböző
eszközökön)

végeztetjük

ezeket

a

mozgásformákat

pl.:

járás,

futás

sávokban

haladással,akadálykerüléssel, irányváltoztatásokkal stb. Fontos ezen mozgásformák helyes
technikájának megtanítása: a gördülő talp, a ruganyosan lábujjra érkezés, a bokából könnyed
szökdelés elsajátítása. A gyermekek megtanulják sok gyakorlás útján a mozgásukat befolyásolni,
hirtelen megállásoknál a lendületüket visszafogni.
Finommotorika fejlesztése:
Az

írástanuláshoz

nagyon

fontos

a

megfelelő

szintű

finommozgások

kialakulása.

Fejlesztését az apróbb izmok dolgoztatásával valósítjuk meg. Fontos a csukló, a kéz, és az ujjak
izmainak erősítése az ujjmozgások összerendezésére. Ez történhet tornáztatással, vagy valamilyen
kézműves tevékenység végeztetésével.
Mindenki kedvére kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló kézműves tevékenységet pl.: festés,
gyurmázás,

gyöngyfűzés,

nyírás,

tépés,

újfajta

kreatív

játékok.

A gombolás, cipőfűzés, cipzár föl-le húzása, a maslikötés mind-mind fejleszti a gyermekek
kézizomzatát. Nagyon fontos tehát, hogy önállóan végezzék ezeket a tevékenységeket.
Nagyobbaknál hangsúlyt fektetünk a függeszkedésekre, kötélhúzásokra, body-roll használatára stb.
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A kéz izomzatának erősítése, ügyesítése történhet:
• célbadobók különböző labdákkal, babzsákkal
• labda, szivacs, csipesz, kézerősítő rugó összeszorítása.
• gyurmázás, agyagozás
• mutogatók, nyitogatók, ujjtornáztatások,
• tépés, hajtogatás
• csippentés, játék csipeszekkel,
• építőjátékok (legok, tüske, csavarozós, építők)
• festés kézzel, ujjal, ecsettel.
• rajzolás homokba, aszfaltra krétával, papírra zsírkrétával, színes ceruzával.
• gyöngyfűzés, varrás, cipőfűzés
• szemezgetés, válogatás
• ollóhasználat, nyírás, ragasztás
Fontos teendő a szem és a kéz összehangolt munkájának megteremtése is:
• vonalkövetések kézzel, ujjakkal, eszközzel
• útkeresők, szaggatott vonalak átírása, rajzok kiegészítése hiányzó vonalak pótlásával
• ritmikus sorok írása, rajzolása vonalak pótlásával.
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4.
AZ ÓVODAI ÉLET
MEGSZERVEZÉSE
Célunk:
 Érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges
feltételek megteremtése, alkalmazkodva az egyéni fejlettséghez, biológiai ritmushoz.
 A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett
szerepét.

Feladataink
 Átgondolt napirend, heti rend kialakítása, melyben alapvető szempont
a gyermekközpontúság és rugalmasság.
 Az anyanyelvi nevelés az egész napot hassa át.
 Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Alapelveink:
 A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
 A pedagógus az egész napos tevékenysége során teljes személyiségével nevel.
 A napirendet és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
 A napirend hozzájárul a gyermek szociális, mentális és szomatikus fejlődéséhez.
 Napirendünket, heti rendünket a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek
szervezésével valósítjuk meg.
 A játék kitüntetett szerepének szem előtt tartása.
 Az egész nap folyamán lehetőség szerint érvényesül a rugalmasság, folyamatosság.
 A mindennapokban a rendszeres edzés, mozgás lehetősége biztosított.
 Jusson elegendő idő a testi szükségletek, higiénikus, esztétikus, gondozási feladatok
elvégzésére.

 A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyermek egyéni szükségleteihez,
tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
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Személyi feltételek:
 A gyermekcsoportban a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, segítője a pedagógiai
asszisztens és a dajka.
 Az óvodában dolgozó felnőttek viselkedése legyen modell a gyermekek számára.
 Az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő személyzet együttesen járuljon hozzá az
óvodai nevelés eredményességéhez.
 A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő csoportban dolgozók értékrendje olyan morális
és érzelmi normákat kell, hogy képviseljen, amely követendő példa a gyermekközösség és a
felnőttek számára. Speciálisan képzett szakemberek segítik munkánkat.

Tárgyi feltételek:
 A tárgyi feltételek biztosításának alapja: az Óvodai nevelés országos alapprogramját és az
Eszköznormát vesszük figyelembe.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a tárgyi feltételeket mindig a sérülés
specifikuma határozza meg.

A csoportszervezés formái:
Homogén (osztatlan) és heterogén (vegyes) csoportokban történik a nevelés.

A csoportkialakítás szempontjai:
 A gyermekek érdeke.
 A szülők kérése.
 Az óvodapedagógusok nevelési elképzelései.
 Speciális célok (sajátos nevelési igényű gyermekek)
 Objektív körülmények.
 Törvényi előírás a csoportlétszám meghatározásáról.
 Pedagógiai program megvalósíthatósága
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5.
AZ ÓVODA
KAPCSOLATI
RENDSZERE
Célunk:
 Sikeres óvodai nevelésünk érdekében jó partneri kapcsolatok kialakítása, ápolása.
 A Kárpát medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása, törekvés a
külhoni magyar óvodákkal való kapcsolatépítésre és - lehetőség szerint – szakmai
kapcsolat fenntartása.

Feladataink:
 A hatékony együttműködés legmegfelelőbb formáinak megválasztása, működtetése
(szóbeli, digitális vagy papír alapú).
 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs
eszközöket, csatornákat pedagógiai keretprogramunk céljainak megfelelően működtetjük.
Széleskörű, megalapozott, jól funkcionáló hagyományrendszeren alapuló partneri körrel a
kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz, a szükségletekhez és a
helyi sajátosságainkhoz.
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Külső kapcsolatok rendszere
Szakmai társszervekkel
KAPCSOLATAINK

B.-A.-Z. Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Kazincbarcikai
Tagintézménye

B-A-Z Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Szakértői Bizottság

A kapcsolattartás
lehetséges formái

 gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és
gondozás
 fejlesztő nevelés
 szakértői bizottsági
tevékenység
 nevelési tanácsadás
 logopédiai ellátás
 konduktív pedagógiai
ellátás
 gyógytestnevelés
 óvodapszichológiai
ellátás
 kiemelten tehetséges
gyermekek gondozása
 Továbbképzések
 Vizsgálatok

 pedagógiai értékelés
 szaktanácsadás
 pedagógiai
tájékoztatás
 tanügy igazgatási
szolgáltatás
 pedagógusok
Pedagógiaitovábbképzésének,
szakmai
önképzésének
szolgáltatást nyújtó
segítése, szervezése
intézmények
 tanácsadó szolgálat
POK Miskolc
 Területi
műhelymunkákon
való részvétel.

Tartalom
Gyermekek (5-7 éves)
szűrővizsgálata, fejlesztése
Fejlesztési javaslatok
megfogalmazása

Kapcsolattartó
személy

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Óvodapedagógus

Egyéni fejlesztés
A jelzések alapján
folyamatos vizsgálatok
végzése, javaslatok
megfogalmazása
Közös gondolkodás,
szakmai fejlődés

Sajátos nevelési igény
 Intézményvezető,
megállapítása, fejlesztésük  Tagóvoda vezető,
meghatározása.
 Intézményvezető
Folyamatos
helyettes
kontrolvizsgálatok elvégzése
Szoros együttműködés a
 Intézményvezető,
nevelési-oktatási
 Tagóvoda vezető,
intézményekkel- az
 Intézményvezető
SZMSZ-ükben
helyettes,
meghatározottak alapján
 Óvodapedagógusok
SzaktanácsadásTanfelügyelet
Külső ellenőrzések
Pedagógusok minősítési
eljárása
Országos pedagógiaiszakmai szolgáltatás
A projekt megvalósul

FEH támogató
szakértők
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Az intézmény belső kapcsolatai
KAPCSOLATAINK

Oktatási Hivatal

A kapcsolattartás
lehetséges formái

 Beiratkozás
 Beszoktatásbefogadás
 Napi kapcsolattartás
 Intézményesített
fórumok (szülői ért.,
nyílt napok,
fogadóóra)

Család

Szülői Szervezet

 Alakuló ülés,
tisztségek elosztása
 Feladatok ütemezése
 Munkaterv
megismerése és
elfogadása
 Ütemterv szerinti
aktuális témák
megbeszélése
 Féléves értékelés,
következő félév
tervezése
 A nevelési év
eredményeinek
értékelése
 Aktuális teendők
megbeszélése

Tagintézmények

 Kötelező felvételt
biztosító óvodák
lehetőségei:
gyermekek átvétele
másik tagóvodába
 Kölcsönös
tájékoztatás
Adatszolgáltatás
 Belső szakmai tudás
átadása
 Információ
megosztása
 Kommunikációs
rendszer működése

Tartalom
Formális és informális
fórumok és eljárások
biztosítása a kötelezettségek
és a jogok gyakorlásának
könnyítése érdekében.
Családlátogatások –
probléma esetén, ill. szülő
kérésére
Szülők egyéni jogai
(megismerje a házirendet, a
pedagógiai programot,
tájékoztatást, tanácsokatszükség szerint segítségetkapjon gyermeke
fejlődéséről)
Szülők kollektív jogai
(véleményezési,
javaslattételi jog illeti pl. a
Házirend, SZMSZ
elfogadásakor)

Kapcsolattartó
személy

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Intézményvezető
helyettes,
 Óvodapedagógusok

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Óvodapedagógusok

Megvalósítás: intézményi
szintű szülői szervezet
eljárás rendje szerint

Körzethatárok
figyelembevétele
Átjárhatóság biztosítása
Decentralizáció
(Egymás mellé rendelt
tagintézmények)
Vezetők koordinációs
értekezlete
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 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Intézményvezető
helyettes,
 Óvodapedagógusok

 Szakmai
munkaközösségeink
koordinálása

Vezetői értekezlet –
Óvodatanács- Tagóvoda
vezetők részvételével
Tagóvodai nevelőtestületi
értekezletek- belső
továbbképzések,
hospitálások, jó gyakorlat
átadása- egymástól tanulás
Pedagógiai asszisztensek,
dajkák továbbképzése

Egyházak
KAPCSOLATAINK

Történelmi
egyházak-

A kapcsolattartás
lehetséges formái
 Szülők igényei
szerint hitoktatás
(református, római
katolikus, görög
katolikus)

Kapcsolattartó
személy
Biztosítjuk a hitoktatáshoz Tagóvoda vezető
szükséges tárgyi
Óvodapedagógusok
feltételeket
tagóvodáinkban
(eszközök, terem)
Tartalom

Más nevelési-oktatási intézmények
KAPCSOLATAINK

A kapcsolattartás
lehetséges formái
 Szülői értekezlet
tanköteles
gyermekeink
szüleinek
 Kölcsönös
hospitálások
óralátogatások

Pollack Mihály
Általános Iskola

Magyar
Óvodapedagógiai
Egyesület
Fabula Humán
Szolgáltató Bt.

Tartalom

Lehetőség szerint
hospitálás az iskolákbanvolt óvodásaink
fejlődésének nyomon
 Intézményvezető,
követése céljából.
 Tagóvoda vezető,

Kölcsönös
kapcsolattartás,
információ csere
 Iskolakóstoló
fenntartása
 Közös rendezvények Projekt megvalósítása
Óvoda-iskola átmenet
szervezése.
 Felnőttképzés
 Dajkaképzés,
 Pedagógiai
asszisztensképzés
 Szakmai tanácsadás

Kapcsolattartó
személy

Szakmai elméleti és
gyakorlati képzés
Pedagógiai
továbbképzések
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 Intézményvezető
helyettes,
 Óvodapedagógusok

 MOE tagok
 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Intézményvezető
helyettes,

LÜCS

 E-mail, telefon
személyes
konzultáció

 Intézményvezető,
Az intézmény
karbantartási feladatának  Tagóvoda vezető,
ellátása

Felsőoktatási intézmények
A kapcsolattartás
lehetséges formái
Eszterházy Károly  Főiskolai hallgatók
Egyetem
összefüggő intézményi
Sárospataki
gyakorlatának
Comenius Campus
biztosítása

KAPCSOLATAINK

Tartalom

Kapcsolattartó
személy

 Intézményvezető,

Mentorok készítik fel a  Tagóvoda vezető,
hallgatókat a sikeres
 Intézményvezető
államvizsgára
helyettes,

Gyermekvédelem, családtámogatás és a társadalombiztosítás egyes intézményei
KAPCSOLATAINK
BAZ-megyei
Kormányhivatal
Kazincbarcikai
Járási Hivatal
Gyámhivatala
Szociális
Szolgáltató
Központ
(Bölcsődék,
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat)









A kapcsolattartás
lehetséges formái
Támogatások
igénylése/
jogosultság
Jelzőrendszer
működtetése
Konferenciák
Eseti megbeszélések
Jelzőrendszer
Közös óvodai
rendezvények
(gyereknap, majális)

Tartalom

Kapcsolattartó
személy

Nevelési ellátás
iskoláztatási támogatás
árvaellátás

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Intézményvezető
helyettes,

A hátrányos helyzet,
veszélyeztetett és
tanköteles korú
gyermek óvodába
járásának nyomon
követése

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,

Intézményünk további külső kapcsolatrendszere
KAPCSOLATAINK

Egészségügyi
szervezetek
Gyermekorvos,
védőnői hálózat,
fogászat

A kapcsolattartás
lehetséges formái
 Rendszeres és
szükség szerinti
szűrővizsgálatok
 Tájékoztatás a
szülőknekprevenciós
előadások
 Óvodai
rendezvényeken
való aktív részvétel

Tartalom
Fogászat
nagycsoportosok
vizsgálata
szülői értekezletek
Egészséges életmódra
nevelés
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Kapcsolattartó
személy

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,

Barcika Art

Civil szervezetek
1. Idővár club
2. Ideál szervezet
3. Folthátán
foltvarró club

 Rendezvényeken
való részvétel.
Konzultáció.
 Rendezvények
közös szervezése.
Sportlétesítmények
által kínált
lehetőségek
Közös együttműködés
igénybevétele.
 Szervezett
sportrendezvényeke
n való részvétel.
 Információk
széleskörű
terjesztése.

 Intézményvezető,
 Tagóvoda vezető,
 Intézményvezető
helyettes,
 Óvodapedagógus
 Rendezvényszervező

 Egymás
rendezvényein való Programjaink aktív
segítése
részvétel.

 Tagóvoda vezető
 Óvodapedagógus
 Rendezvényszervező
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6.
AZ ÓVODAI ÉLET
TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

6.1
JÁTÉK
Célunk:
 A játék mindennapi, legfontosabb, a pszichikumot, kreativitást, a gyermek személyiségét
fejlesztő, élményt adó tevékenység legyen.
 A játék örömforrást jelentsen, a gyermekek belső szükségleteinek, vágyainak kielégítését
szolgálja.

Feladataink:
 Élményszerű, elmélyült játék kibontakozásának segítése.
 Változatos lehetőségek kínálása a gyerekeknek, amiből szabadon választhatnak (hely, idő,
eszköz, élmény, tapasztalatszerzések, alkotó-kreatív légkör).
 Utánozható minta adása, tudatos pedagógiai jelenlét.

Alapelveink:
 A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, ugyanakkor a gyermek legfőbb,
legfejlesztőbb tevékenysége és egyben pszichikus szükségletének színtere is.
 A gyermek tiszteletben tartása társként elfogadása.
 Átgondolt folyamatos napirend – hosszantartó, zavartalan játék lehetősége.
 A szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
 Az óvodapedagógus játékba való szerepében érvényesüljön:
- modellnyújtó szerep,
- feltételteremtő tevékenység
- tudatos, megengedő, támogató, ösztönző, elfogadó biztonságot adó állandó jelenlét,
- az indirekt irányítás felelőssége,
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- ötletadás, segítségadás, kreatív, önkifejező, önmegvalósító törekvéseket támogató.

Szervezési elvek, keretek:
 Folyamatos, rugalmas napirend biztosítása, hogy a nap során a legtöbb időt a játék töltse ki.
 A játék során a szabad játék kerüljön túlsúlyba.
 A játék a gyermek élményeire, érdeklődésére, fejlettségére épüljön.
 Párhuzamosan szervezett képességfejlesztő játékok felkínálásakor szabadon választhatnak
eszközök, szerepek, társak, játékhelyzetek között
 Az indirekt irányítás felelősségét a játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte
biztosítja.

A játék fajtái
1. Gyakorló játék:
 Sok eszközt, tárgyat biztosítunk a gyakorló játékokhoz, amiket egy más fölé-mellé helyeznek,
szétszednek, összeraknak, ellöknek, húznak, dobnak.
 Manipuláció során újabb tapasztalatokat szereznek (játékok, kavics, homok, víz, fahasábok stb.)
 Mozdulataikkal utánoznak felnőtteket, társaikat, az ismétlés, gyakorlás időszaka.
 Sok esetben nem a tárgy, hanem a mozgás, a ritmus az érdekes számukra pl.: amikor a fakockával
kopogtatnak.
2. Szimbolikus játék:
 A gyerekek a maguk által teremtett világban szerepekbe bújnak - azonosulnak azzal, amivé válni
szeretnének (felnőtt, állat, rajzfigura, kitalált személy, természeti jelenség)
 „Úgy tesz, mint ha…” - az önként felvett szerepet igyekszik megeleveníteni, a benne lévő
tapasztalatokra, benyomásokra támaszkodva.
 A mintha helyzetekben a valóságos tárgyakat képzelete segítségével átváltoztatja, képzelt vagy
valóságos tárgyakkal helyettesíti, új környezetet teremt, átváltozik – visszaváltozik,
behelyettesít, improvizál
 Az elgondolások, eszközök, szerepek egyeztetése, elosztása, a tervezés, a megvalósítás

-

együttműködést, alkalmazkodást kíván a játékban résztvevőktől – alakulnak társas kapcsolatok,
barátságok, kapcsolatteremtő képességük.
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3. Konstruáló játék:
 A konstruáló-, és szerepjátékok szorosan kapcsolódnak egymáshoz pl.: amíg elkészül a hajó, az
ágy a benzinkút… - nagyon sok szerepet képzel hozzá – játszik vele.
 Szerszámok segítségével papírt vágnak, ruhát varrnak, dobozokat készítenek, házakat építenek
saját maguk részére anyagokból.
 Ez a játék a kipróbálásból, az utánzásból, a felfedezésből táplálkozik – míg létrejön a saját
alkotás.
 Az alkotás során elképzelések önálló megvalósítása mellett megjelenik a kölcsönös segítségadás,
tapasztalatok kicserélése, kommunikáció.
4. Szabályjáték:
 A szabály meghatározója a játéknak (társasjáték, mozgásos játék, értelmi képességeket fejlesztő
játékok stb.)
 A kisebbek még nem ismerik, nem tudják betartani a nagyobbak által felállított szabályokat
 A szabályjáték örömforrása a szabály betartásában van (mely néha a konfliktus forrása is.) Olyan
szabályt állítanak fel, melyben próbára tehetik leleményességüket, ügyességüket – ez biztosítja
az önmegvalósítást, a versenyszellemet. (ügyesebb, okosabb, pontosabb)
 A szabály betartását nehezíti a győzelem utáni vágy, a társ legyőzése.
5. Dramatikus játék:
 Az események, életszerű helyzetek, mesék, versek, dalok színműszerű megjelenítése,
párbeszédes formában.
 A beleélés, az átélés, a különböző helyzetek, szereplők megformálása nagyon vonzó a gyerekek
számára.
 A dramatikus játékokban a gyerekek a képzeletbeli képekből építkezve eljutnak a cselekmény
elgondolásáig – majd a cselekmény megalkotásáig. Ez egy kreatív produkció.
 A mese kapcsán keletkezett feszültség egyik formája a dramatikus játék.
 A valóságtudat – „a mesetudat” a játéktudat is jelen van.
 A bábozás talaján indul el, a szerepjáték tapasztalatain át jut el a közös dramatizálásig.
A bábjáték azért érdekes, mert képszerű, jelképes, szimbolikus – így alkalmas a képzelet
mozgósítására. Az élettelen bábu életre kel – a gyermek is a „báb mögé bújhat”.
 A bábozás során megismerkednek a monológ és a párbeszéd nyelvi fordulataival.
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A játék lehetőségének megteremtése
Elegendő idő biztosítása:
 „A játéknak nincs ideje – mindig elkezdődhet és abbamaradhat – lefolyása széles és határtalan.”
(Stöckert Károlyné)
 A rugalmas, folyamatos napirendünk biztosítja, hogy hosszantartó játék alakulhasson ki, amit
bármikor abbahagyhat és folytathat a gyermek.
 A nap folyamán a spontán játék kerül túlsúlyba.
Megfelelő hely biztosítása:
 Csoportszobában:
- a játékhelyek rugalmas átalakítását segítjük ötletekkel, eszközökkel, kellékekkel
(pl.: kuckók létrehozása, elkerítés székekkel, bábparavánok- függönyök csipeszek
segítségével sarkok lekérése)
- Minden fajta játék színtere a csoportszoba (mozgásos-, szabály-, énekes játékok stb.)
 Udvaron:
- az udvaron sokféle, változatos, nagy területű játékhelyek vannak (betonozott, füves,
kavicsos, fedett)
- egy-egy helyet igyekszünk minél többféle játék játszására felhasználni (pl.: betonozott
részen – aszfaltrajzot készítünk, motoroznak, labdajátékokat, versenyjátékokat,
ugróiskolát, egyensúlyozó játékokat stb. játszanak)
 Tágabb környezetünkben:
- játszóhelyeink: sportpályák, Jubileumi Park, játszóterek, Csónakázó-tó környéke
Eszközök biztosítása
A gyerekek mindenből mindent tudnak csinálni. Saját képzeletük, fantáziájuk szerint sok mindenre
felhasználnak egy-egy játékeszközt.
 Sokféle, változatos eszközök találhatóak a csoportokban, amik közül önállóan választhatnak
játékukhoz.
 A jó játékhoz szükséges, hogy ismert és használható legyen az eszköz – akkor tudnak önállóan
játszani vele.
- ezért a kicsiknek megmutatjuk az eszközök helyét és azt, hogyan használhatják.
- nagyokkal közösen készítünk játékokat, kellékeket, jelmezeket, bábokat.
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Csoportokban lévő eszközök:
- Készen vásárolt eszközök (memóriák, társasok, kártyák stb.)
- Saját készítésű eszközök (korona, távcső, sisak stb.)
 Berendezési eszközök (székek, asztalok stb.)
 Kiegészítők, kellékek (kendők, sálak, függönyök, sapkák stb.)
 Sporteszközök (babzsák, labda, pad, zsámoly stb.)
Az udvaron lévő eszközök:
- Beépített játékok (mászókák, favárak stb.)
- Mozgatható játékok és egyéb eszközök (vizuális, sporteszközök, vizes játék, motorok,
homokozó játékok stb.)
Élmények:
A gyerekeket ért élményeik megjelennek játékukban. Az élmények újbóli átélése, felidézése
örömérzést kelt bennük, vagy sikerül a nyugtalanító élményeiket a játék által feldolgozni.
 Családban szerzett élmény: nyaralások, kirándulások, ünnepek
 Az óvodában szerzett élmények
 Közös programjaink: színház, mozi, lovaglás, korcsolyázás, szánkózás stb., kirándulások,
séták, túrák
 Közös ünnepléseink: születésnapok, karácsony, nemzeti ünnepek
Az óvónő szerepe a játék során
 Olyan személyiség, aki együtt érez a gyerekekkel, megérti viselkedésüket, szükségleteiket
– figyel rájuk.
 Tudatos, megengedő, támogató, biztonságot adó jelenlét.
 Az óvónő modellnyújtó szerepe elengedhetetlen az utánzáson alapuló tanulásnak.
(viselkedés, kommunikáció, testbeszéd stb.)
 Dicséretével, buzdításaival a pozitívszemléletet erősíti a gyerekekben. (viselkedés,
szokások, szabályok)
 Érdekes fogásokkal, ötletekkel, áthidaló megoldásokkal lendíti tovább a játékot – indirekt
irányítás.
 Nyugodt, jó szokásokra épült, kiegyensúlyozott csoport megteremtése.
 A játékban a gyermek önmaga érez késztetést szükségletei kielégítésére. Figyelembe
vesszük, hogy a gyermek elemi pszichikus szükséglete a játék.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
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 Kialakult játéktudatuk.
 Képesek élményeiket, érzelmeiket kifejezni a játékban.
 A társaikkal együtt játszanak.
 Játékuk elmélyült, egyes játéktémát több napon keresztül is képesek folytatni.
 Képesek önállóan a játék előzetes, közös tervezésére, a szerepek kiválasztására, elosztására, a
játékszerek és eszközök megválasztására, a szabályok betartására, a használt játékok helyre
rakására.
 A játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki.
 A játék során kommunikációjuk kulturált, kifejező és érthető.
 Képesek saját maguk eszközt készíteni a játéktevékenységekhez.
 Megtanulják játékuk közben konfliktusaikat intelligensen kezelni, társas kapcsolataikban
megjelennek az óvoda által preferált viselkedési normák.
 Alkotó gondolkodás, kreativitás mutatkozik játékukban.
 Tudnak irányítani, társaikkal együttműködni, vállalják a számukra kedvezőtlenebb szerepeket
is.
 Képesek ismert mesék bábozására, dramatizálására. Az ehhez szükséges eszközöket különféle
anyagokból képesek az óvodapedagógus segítségével elkészíteni.
 Konstruáló és építő játékelemekből önállóan bonyolultabb alkotásokat hoznak létre, képesek a
különböző eszközök kombinált alkalmazására.
 Elfogadják társaik elgondolásait, logikáját, alkalmazkodnak egymáshoz és a játék
szabályaihoz.
 Bonyolultabb szabályjátékokat is játszanak, azok szabályait betartják, és erre figyelmeztetik is
egymást, képesek az egészséges versenyszellem szülte siker és kudarc elviselésére.
 Képessé válnak a szabadon választható párhuzamos tevékenységek során, közös élmények
után tapasztalataikat egyéni képességeik szerint saját készítésű képességfejlesztő játékokon
keresztül is feldolgozni, elmélyíteni.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.
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„Arra törekszik, azt kívánja végezni, azzal szeretne

foglalkozni, olyanná szeretne válni, amire hajlamai
alkalmassá teszik, amire képes,

Amit tud, ami iránt vonzódik.”
/Maslow/

6.2
MŰVELTSÉGI
TERÜLETEK

6.2.1.
Verselés, mesélés

Célunk:
Irodalmi élmény iránti érdeklődés felkeltése. A gyermekek egyéniségének kibontakoztatása, pozitív
személyiség jegyeinek megalapozása- egyéni fejlesztése. Az önkifejezés lehetőségének biztosítása.

Feladataink:

 A magyaros gondolkodásmód, színes nyelvi sajátosságainak megalapozása.
 Nyugodt légkör, igényes irodalmi anyag, szemléltető eszköz és megfelelő hely biztosítása a
mindennapos mondókázásra, mesélésre, verselésre.
 A gyermekek számára érzéki-érzelmi élmények nyújtása játékos mozgással összekapcsolt
mondókákkal, dúdolókkal, versekkel.
 Irodalmi élmény biztosítása mellett adjunk lehetőséget a bábozás, dramatizálás, önkifejezés
megvalósításának.
 A gyermek és óvónő által készített igényes szemléltető eszközök és kellékek alkalmazása.
 Nyelvi játékok - drámajátékok alkalmazása.
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 Az irodalmi élményekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása.
 A választékos beszéd alakítása, szókincsbővítés.
 Nyelvi képesség differenciált fejlesztése, mesetudat alakítása.
 Családok meggyőzése az élő mese fontosságáról.

Alapelveink:

 A gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással, vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
 Különböző személyiségek, megnyilvánulási formák elfogadása (az inkluzív pedagógia
szellemében)
 A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.

Szervezési elvek, keretek:

 Minden lehetőséget felhasználunk az irodalmi élmények átadására, feldolgozására.
 Mindennapos mese lehetőségének biztosítása (délutáni pihenőidő előtt is).
 Az élményszerű mesefeldolgozást az óvónő elősegíti a tevékenységek tudatos
megszervezésével- a komplexitás megvalósításával.

Tartalom:
Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napos pedagógiai munkánkat.
A beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának
eszközévé kell, hogy váljon. A ma gyermeke kommunikációs hiányban szenved, ha beszélgetnek is
vele otthon, ezek gyakran háttérbeszélgetések, vagyis valamilyen fő cselekvéskísérő jelenségei. A
gyermekek ebben rövidebb-hosszabb ideig aktívan részt vesznek, később egyre passzívabbakká
válnak, majd megszűnik az igényük a beszélgetésre.
A beszédfejlődéshez pedig állandó társas kötődés és szervezett, differenciált környezet kell:
 Ezért nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő érzelmi biztonságot nyújtó légkör biztosításával a
beszélő környezet kialakítását, s a gyermekekben az igény felkeltését, megalapozását az
anyanyelv színes alkalmazására, az irodalmi kulturális örökség ápolására, az egyéb, művészileg
értékes irodalmi művek befogadására.
 Igyekszünk

fenntartani

a

gyermekek

beszélő

kedvét,

odafigyelve

végighallgatjuk

mondanivalójukat, kérdéseikre válaszolunk.
 Fontosnak tartjuk az óvónő modell szerepét az anyanyelv szépségének, sokszínűségének,
játékosságának bemutatásával.
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 Az egyéni beszédkészséget figyelembe véve differenciált bánásmódot alkalmazunk (fejlesztő
pedagógus, logopédus bevonása), ill. a hibákat nem javítjuk, hanem személyes példaadással
ellensúlyozzuk.
 Játékidőben vagy várakozási időben kihasználjuk az anyanyelvi játékok gazdag lehetőségeit is.
 Az óvoda művészeti nevelésének legmegkülönböztetettebb eszköze a gyermekirodalom két
műfaja: a VERS és a MESE, melyek a játék mellett meghatározó jelentőségűek a
gyermekkorban, s nevelési feladataink megvalósításában is döntő szerepük van.
Feltételek:
 Az óvodai csoportokban kialakítottunk olyan esztétikusan berendezett, célszerűen elkülönített
mesesarkot, ahol szívesen tartózkodnak és tevékenykednek a gyerekek.
 Sokszínű szemléltető eszköztár áll a gyerekek rendelkezésére irodalmi élmények befogadására,
feldolgozására (könyvek, paraván, bábok, szerepjelzők, stb.) melyek között van az általunk, ill.
együtt készített eszköz is.
 A meghitt kapcsolat és a nyugodt légkör kialakításával elősegítjük az élmény befogadását, s
egy eleven, belső képzeletvilág megjelenítését a gyermekben, amely a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
 Minden lehetőséget felhasználunk az irodalmi élmények átadására, feldolgozására
(mindennapos- és elalvás előtti mese, vizuális tevékenységekhez, mozgáshoz kapcsolódó
irodalmi művek).
Vers
 A magyar népköltészet, a népi dajkai hagyományok gazdag és színes alapot kínálnak a
mondókázásra, verselésre, dúdolásra, melyeket játékos mozgásokkal, ritmusokkal is
összekapcsolunk.
 Ezek témájukban lehetnek alkalomszerű, bizonyos szituációhoz, tevékenységhez, állatokhoz,
személyekhez, tárgyakhoz, évszakokhoz (természeti és társadalmi környezethez) kötődők, ill.
saját élményeikhez, tapasztalataikhoz kapcsolódók.

Mese
 A mese a gyerek értelmi-érzelmi, és etikai fejlődésének egyik legfőbb segítője. Ez az egyetlen
műfaj, amely utat mutat a gyereknek, hogyan fedezze fel identitását, és hogyan találja meg helyét
az életben. Erősíti a pozitív személyiségjegyeket, melyek hozzájárulnak a mesetudat
kialakulásához, a valóság és a képzelet megkülönböztetéséhez.
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 Táplálja és ösztönzi a gyerek képzeletvilágát és ábrándozását s ezzel egyidejűleg a
szocializációnak hatékony tényezője. A jó mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek
szemléletmódjának, világképének.
 Szükséges elemei: a fantázia, a veszély, a felgyógyulás, a menekülés, a vigasztalódás. A hős
elnyeri jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. Ezzel visszaigazolja a kisgyerek szorongásait,
belső félelmeit, s egyben feloldást, megoldást is kínál.
Ezért fontosnak tartjuk igényes irodalmi anyag kiválasztását:
 Népköltészeti alkotások: elsődlegesek a többi alkotás között.
Tartalmi és formai kifejezőeszközeikkel gazdagítják a gyermek esztétikai, közösségi, etikai
érzelmeit, fejlesztik értelmi képességeit, képzeletét, figyelmét, emlékezetét, formálják
realisztikus világképét, bővítik kommunikációs eszköztárát. Szolgálják: esztétikai, értelmi,
érzelmi, erkölcsi fejlődését és fejlesztését. Érzelemgazdagító hatásuk mellett, jelentős szerepük
van az anyanyelvi nevelésben is.
 Műköltészeti alkotások: ezek is jelentős helyet foglalnak el a gyerekeknek szóló irodalmi műfajok
között. Lehetnek műmesék, reális történetek, klasszikus elbeszélések, tisztán lírai vagy epikus
elemeket tartalmazó gyerekversek, verses mesék, stb. Igényes irodalmi anyag a magyar
népköltészet a népi, dajkai hagyományok alapján. Ezek érzelemgazdagító, képzeletformáló,
ismereteket bővítő a gyerekek nyelvi eszköztárát gazdagító hatása kiemelkedő.
 Meseregények: ezeket is szívesen hallgatják szabad percekben, vagy a délutáni alvást megelőző
percekben. Fordulatos események során mutatják be a főhős sorsának hosszabb időszakát,
melyeket folytatásokban olvasunk fel.
 A magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi.
Az élményfeldolgozás lehetőségei
Bábozás: Az irodalmi alkotásokat a bábok minden fajtájával megeleveníthetjük. Ez lehetőséget
nyújt arra, hogy a gyerekek felidézzék a már hallott mesék, versek nyelvi kifejezőeszközeit,
cselekményeit, fordulatait. Az így felkeltett esztétikai érzelmek színezik, értékesebbé teszik a
gyermekek egyéniségét.
Dramatizálás a játékban: a gyerekek reprodukálják az anyagot, miközben fejlődik aktivitásuk, önés emberismeretük, helyzetmeghatározási és döntési képességük, reproduktív és produktív
fantáziájuk.

Szervezési elvek, keretek:
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 Minden lehetőséget felhasználunk az irodalmi élmények átadására, feldolgozására.
 Mindennapos mese lehetőségének biztosítása (délutáni pihenőidő előtt is).
 Az élményszerű mesefeldolgozást az óvónő elősegíti a tevékenységek tudatos megszervezésévela komplexitás megvalósításával
 A versek, mesék, saját (kitalált) történetek a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz is
kapcsolódjanak.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Kialakul mesetudatuk.
 Örömmel fogadják be az irodalmi élményeket. igényük a mindennapi mesélés, verselés.
Tudnak tiszta kiejtéssel, természetes hanghordozással, ritmust érzékeltetve, emlékezetből
felidézni néhány mondókát, verset, mesét, történet cselekményének mozzanatait.
 Szívesen nézegetnek verses mesés könyveket.
Várják a mesehallgatást, ismernek magyar népköltészeti, klasszikus és gyermekirodalmi
alkotásokat.
 Igénylik az irodalmi élmények változatos forrásait.
 Vannak kedvenc képeskönyveik, meséik, értékelik, tisztelik a könyvet.
 Ismert mesék lényeges mozzanatait ki tudják emelni, időrendben fel tudják idézni, "újra alkotni”.
Képesek megkezdett történetet befejezni, kitalálni saját történetet, mesét, használják a népmesék
kifejezéseit, színes nyelvi sajátosságait.
 Szívesen báboznak, dramatizálnak, kezdeményeznek mesélést, bábozást, dramatizálást, melyek
során kihasználják az önkifejezés lehetőségeit.
 Az irodalmi élményeket vizuális módom is feldolgozzák, kreatív ötleteik megjelennek saját
készítésű díszletek, bábok, játékeszközök alkotása során, melyeket tevékenységeikben
felhasználnak.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.

6.2.2.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
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Célunk:
 A gyermekek érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésviláguk formálása, esztétikai
fogékonyságuk alakítása.
 A közös éneklés, együttes játék örömének megéreztetése, zenei anyanyelvük megalapozása.

Feladataink:
 Megfelelő idő, hely, eszköz biztosítása a spontán és a szervezett formában történő zenei
tevékenységekhez.
 A zenei anyagok igényes kiválasztása, a csoport adottságainak és az egyéni képességek
figyelembevételével.
 A közös éneklés és zenei tevékenységek megszerettetése.
 A gyermekek identitástudatának fejlesztése a népi mondókával, gyermekdalokkal, a népi
játékokkal.

Alapelveink:
 A gyermekek zenei képességének elfogadása, tiszteletben tartása.
 Az óvónő mintaadó személyisége a zenei nevelés alapja.
 A zenei nevelést a játékos hangulat jellemzi.
 Elsődleges az élőzene, az óvónő élményt nyújtó tiszta éneklése.
 Az anyagkiválasztás alapja a népi gyermekjátékok anyagából, valamint az igényesen
megválogatott kortárs művészeti alkotásokból merítik.
(Forrai Katalin: Ének az óvodában)

Tartalom:
 A népi gyermekjátékok mellett a művészi értékű, a magyar népzenei sajátosságokra építő
komponált dalokból, műzenei szemelvényekből színesíthetjük a választékot.
 A dalok hangkészletén alapuló kiválasztásánál figyelembe vesszük a csoport zenei adottságát.
 Zenei képességfejlesztés tartalma:
I.

Éneklési készség: - tiszta éneklés

II. Ritmusérzék:

- egyenletes lüktetés
- ritmusérzék
- tempóérzék
- gyermekhangszerek

III. Hallásfejlesztés:

- környezet hangjai
61

- hangmagasság
- hangszínérzék
- dinamikai érzék
- zenehallgatás
- dalfelismerés
- belső hallás
IV. Mozgás képesség: - alapvető tánclépések
- mozgáskultúra
- együttes mozgás
V. Zenei alkotókedv: - improvizáció
- zenei kreativitás

I. Éneklési készség
Az éneklési készség alakulása a gyermek utánzási vágyán alapszik. Gyakori énekléssel keltjük fel
a gyermekek érdeklődését, akik fogékonyságuk, kedvük szerint kapcsolódnak be az éneklésbe.
Óvodában hallás után tanítjuk a dalokat. A tiszta, pontos utánzáshoz a pontos hallásképzet, az
éneklés, a hangszálak irányításának helyes mechanizmusa szükséges. Az éneklési készség magába
foglalja a helyes testtartást, a szabályos légzéstechnikát, a tiszta intonálást, az értelmes
hangzóképzést, a könnyed hangvételt. Az éneklési készség fejlődéséhez sokszori ismétlés és
gyakorlás szükséges.
A tiszta éneklést segíti:
- Rövid, kis hangterjedelmű dal tanítása
- Megfelelő hangmagasságon való éneklés
- Óvónői példaadás a tiszta, szép szövegkiejtésű, élvezetes énekléssel
II. Ritmusérzék
A gyermek ritmusérzéke állandó, kellemes zenei tevékenység útján fejlődik.
Metrum érzék fejlesztése:
- tudjanak egyenletes lüktetést dalokhoz, mondókákhoz folyamatosan hangoztatni
- táncos mozgásaik, járásuk legyenek egyenletesek
Ritmusérzék fejlesztése:
- az óvodáskorú gyermek ritmusérzéke az állandó zenei tevékenység útján spontán és
tervszerűen fejlődik.
62

- egyénenként is fejezzék ki a ritmust
- tanulják meg a szünet kifejezést
- hasonlítsák össze, különböztessék meg, hangoztassák együtt a lüktetést és ritmust
- belső éneklés mellett is tudják változatosan a dalok ritmusát kifejezni
Tempóérzék fejlesztése:
- ismerjék fel, nevezzék meg a tempóváltoztatást
- énekeljenek, mondókázzanak gyorsan-lassan
- irányító jelre tudjanak dalon belül tempót váltani
- gyakorolják a lassú-gyors; halk-hangos ellentétpárokat
Ütemérzék fejlesztése; kétnegyedes dalok ütemhangsúlyának kiemelése:
- Emeljék ki a hangsúlyokat a kétnegyedes dalokban változatos módon járás, tánc közben,
ritmuszenekarban is.
III. Hallásfejlesztés
Hangmagasság iránti érzék fejlesztése:
- a magasabb és mélyebb hangok közötti különbség érzékeltetése a hangmagasság és
térérzékelés összekapcsolásával is történjen
Hangszínérzék:
- környezet zörejei
- emberi hangok megkülönböztetése
- érzelmek kifejezése hangszínről
- hangirány: közeledés-távolodás

Dinamikai érzék:
- dalok tagolása dinamikai váltással motívumonként is
- halk-hangos éneklés
- hangerő térbeni kifejezése
- halk – hangos, lassú-gyors összekapcsolása
Zenehallgatás
Az óvodai zenehallgatás során a gyermekeket a zene figyelmes hallgatására és zene iránti
érdeklődés felkeltésére neveljük.
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Különböző jellegű dalokkal, zenei hangulatokkal, hangszerek sajátos hangszínével és játékával
ismertetjük meg őket
Jelentsen számukra örömöt a zene meghallgatása is, ne csak az aktív éneklés és játék
Zenehallgatáskor biztosítjuk a nyugodt légkört
Zenehallgatást változatosan alkalmazzuk. /óvónői ének, hangszeres előadás, műdalok, műzenei
szemelvények, karakter darabok, új stílusú népdalok, gépi zene mértékkel/
Belső hallás fejlesztése
Belső hallásnak nevezzük azt a zenei képet, hallásképzetet, amely akkor is megjelenik, ha a fület
akusztikus hanghatás nem éri. Feltétele az előzetes zenei élmény, amely az emlékezetben
elraktározódik.
- Dallamfelismerés: Lényeges, hogy gyermek egy jól ismert dalnak csak a dallamát vagy
motívumát hallja dúdolásról, hangszerről, és a szöveget neki kell kitalálnia, zenei
emlékezetében kikeresnie, belső hallásában összeillesztenie.
- Dallambújtatás: A dallambújtatás az a játék, amikor egy jól ismert dalt hangosan kezdünk
énekelni, adott jelre / melyet szabályos vagy szabálytalan időközönként adunk / magunkban
folytatjuk, és másik jelre újra hangosan énekeljük.
- Dallammotívumok éneklése: A dallammotívumok segítségével megéreztetjük a zenei
építőelemek egységét, és ezzel zenei formaérzéke fejlődik.
- Kérdés-felelet játék: A kérdésre úgy kell válaszolnia gyermekeknek, hogy a kérdés szavai
benne legyenek a válaszban, de a felelet mégis más legyen.
Mozgáskultúra, gyermektánc:
A dal és mondókaanyag legnagyobb része mozgással, társas kapcsolattal, játékhelyzettel,
megelevenedett játék. Az óvodában használt játékos mozgások részben a népi játékban megőrzött
hagyományos mozdulatok, részben az óvónő és a gyermekek közös kitalálásai. A kettő
kölcsönhatásából, a zenei és esztétikai célok igényes betartásával fejlődik a gyermek
mozgáskultúrája.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
 Éneklés, mondókázás, zenélés során pozitív érzelmi viszony alakul ki a közös zenei
tevékenységek iránt.
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 Egyéni képességeiknek megfelelően tisztán, szép szövegkiejtéssel tudnak mondókákat, dalokat
hangoztatni, énekelni.
 Önállóan kezdeményeznek dalokat, mondókákat, dalosjátékokat.
 Természetes járásnak megfelelő tempóban énekelnek, mondókáznak egyénileg és csoportosan
is.
 Tisztán énekelnek vissza változatos dallammotívumokat és pontosan tapsolnak vissza szöveges
ritmusmotívumokat.
 Jól ismert dalokat, mondókákat felismernek dallamáról, ritmusáról.
 Tudnak dallammotívumokat elbújtatni, jelre hangosan és magukban énekelni.
 A természet és környezet hangjait felismerik és megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit
(zörej- és beszédhangok).
 Ismernek néhány hangszert, ismerik megszólaltatásuk módját és felismerik azok hangját.
 Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától és kifejezik cselekvéssel, énekkel,
mozgással és szavakba foglalva.
 Ritmushangszereket használva lüktetést, ritmust, motívumhangsúlyt kiemelve képesek dalok,
mondókák kíséretére, ritmus zenekar alakítására.
 Megérzik a zenei motívum hosszát és azt mozgással térben szemléltetik.
 Képesek körbejárni, térformákat alakítani kézfogással, szép testtartással. Egyszerű táncos és
egyensúlyváltást kívánó mozgásokat esztétikusan megformálni, örömmel végezni.
 A zenei nevelés során kialakul zenei kreativitásuk, improvizatív készségük, mely dallamrögtönzésben-;
dalokhoz, negyed szünet érzékeltetéséhez játékos mozdulatok, játék nélküli dalokhoz egyszerű játékok
kitalálásában nyilvánul meg.
 Figyelmesen hallgatják a bemutatott élő zenét, a népdalokat, más népek dalait, a műzenei szemelvényeket.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembevételével érvényesülnek a
fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.

6.2.3.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Célunk:

 Alakuljon, folyamatosan fejlődjön a gyermekek esztétikai érzéke, a szép iránti nyitottsága,
gazdagodjon belső képi világa.
 Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva.

Feladataink:

 Szabad alkotómunka támogatása (idő, hely, eszköz biztosítása, változatos anyagok,
különböző technikai alapelemek, eljárások megismertetése).
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 A környező világ felfedezése során szerzett élmények, tapasztalatok vizuális megjelenítése.
 Egyéni képességfejlesztés biztosítása, tehetséggondozás.
 Művészeti kultúránk alapjaival való ismerkedés.
 A gyermeki alkotások bemutatása, tehetségek bátorítása.

Alapelveink:
 Minden gyermekmunka alkotás.
 Maga a tevékenység és annak öröme a fontos.
 A gyermeki szükséglet figyelembevétele. (érdeklődésnek, kívánságának kielégítése)

Szervezési elvek, keretek:
 A tevékenységformák a mindennapi játékban integrálódnak, egész nap folyamán a technikai
eszközök szabadon állnak a gyermekek rendelkezésére.
 Tudatosan irányított kötetlen formájú mikro csoportos tevékenységet szervezünk.

Tartalom
Az óvodás gyermeknél kizárólag a spontán alkotókedv segíti a vizuális kultúra alapelmeinek
megismerését és a személyiségbe történő beépítését.
A személyiség fejlesztése, kibontakoztatása az örömmel, önként vállalt, szabad tevékenység során
valósulhat meg. Ebben az életkorban maga a tevékenység fontos, nem az eredmény.
A szabad önkifejezést segíti az empátia és a kölcsönös bizalom.
A szabad önkifejezés feltételei:
- Egy állandó hely biztosítása
- Az ábrázolás minden eszköze elérhető módon, kéznél legyen
- Változatos, esztétikus, figyelmet felkeltő, fantáziát megmozgató, sokféle eszköz, anyag
biztosítása
- Megmutatjuk az eszközök helyes használatát, biztonságos kezelését
- Különböző technikai fogásokkal ismertetjük meg a gyermekeket
- A nap folyamán, szabad tevékenységek során kedvük szerint alkothatnak
- Fontosnak tartjuk, hogy minél több élményhez és megtapasztaláshoz jussanak a gyermekek
- Lehetőséget adunk, hogy minél többször alkothassanak közös kompozíciót
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A firkából kilépő, a valamit ábrázolni kezdő gyermeket az óvodapedagógus egyénileg segítse a
továbblépésben – de fokozatosan figyeljen a gyermek igényeire, gondolataira, engedje szabadon
próbálkozni, tévedni s elsősorban akkor szóljon bele, ha ezt a gyermek igényli!
A vizuális nevelés ajánlott tevékenységei:
1. A képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, papírhajtogatással, agyagba, homokba
karcolással, nyomattal. A tevékenység során, komplex módon szerezzenek ismeretet a különféle
anyagok tulajdonságairól – felületi, formai tulajdonságot, alakíthatóságra vonatkozó tapasztalatot
stb. – amelyeket egyre önállóban hasznosíthatnak az ábrázolás valamennyi tevékenységi
formájában. Jelenjen meg a gyermekek rajzában az emberábrázolás. A gyermekek gyönyörködjenek
a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. Használjanak ceruzát, krétát, filc
és rostironokat, különböző vastagságú ecseteket a rajzok finomabb kidolgozásához. Alakítsanak
képeket spárgából, fonalakból, textilből, termésekből.
2. Tetszés szerint vegyenek részt a plasztikai alakításban. Ismerjék meg az anyagok alakíthatóságát
nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva stb.
A plasztikai munkák során használjanak különböző formájú textilt, bőrdarabot, gallyakat,
terméseket a plasztikus formák létrehozásához.

3. Az építés során használják a teret, az építés lehetőségeit. Segítjük a gyermekeket abban, hogy
építés során nagyobb méretű elemekből térben hozzanak létre alkotásokat, biztosítjuk a több napon
át tartó építés lehetőségét is.
A

lehetőségeket

kihasználva

alkalomszerűen

ellátogatunk

egy-egy

kiállításra,

hogy

rácsodálkozhassanak különböző művészeti alkotásokra (szobrok, festmények, fazekas alkotások,
fafaragások stb.)
A vizuális nevelés ajánlott tevékenységei kiegészülnek a nemzeti szimbólumokkal (címer, zászló,
kokárda) való ismerkedéssel.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
 Ceruzanyomatuk biztos és megfelelő. Finommotorikájuk kialakult.
 A gyermekek munkáikban az őket körülvevő világ jellemzőit megjelenítik vizuális formában.
 Formaábrázolásuk változatos.
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 Vannak ismereteik művészeti kultúránk alapjairól.
. Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, egyéni vonásokat is tartalmaznak,
felismerhetőek.
 Alkotásaikban az elsajátított technikákat tudják alkalmazni.
 Az eszközöket megfelelően használják, tisztán dolgoznak.
 Saját elképzeléseiket, önállóan képesek megvalósítani.
 Ismerik, változatosan és bátran használják az alapszíneket és azok árnyalatait.
 Egyszerű formákat létrehoznak, mintáznak
 Térben alakzatokat építenek, kiterjedéseket felismernek.
 Önállóan és csoportban is alkotnak.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés

6.2.4.
Mozgásfejlesztés

Célunk:

 A gyermekek egészségének megőrzése, természetes mozgásigényük fenntartása, kielégítése,
harmonikus fejlődésük elősegítése.
 Testi képességeik, fizikai erőnlétük, edzettségük fejlesztése, mozgáskultúrájuk alakítása.
 A mozgás megszerettetése, mozgáskedv fokozása, tudatos mozgásigény kialakítása

Feladatunk:

 A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, változatos hely, eszköz, idő és
foglalkoztatási forma biztosításával.
 Mindennapi mozgás biztosítása
 Képességeik komplex fejlesztése.
 A fokozatosság elvére épülő differenciált fejlesztés alkalmazása.
 Kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása, megszerettetése
 Minél több szabadlevegőn való tartózkodás
 Családi szemlélet formálása, egészséges életvitel alapjainak megteremtése
 Biztonságos, balesetmentes feltételek biztosítása
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Alapelvek:
 Minden képességfejlesztés alapja a mozgás.
 A gyermekek mozgásfejlesztésének alapvető eszköze a játék.
 Egyéni fejlődési ütemük figyelembevétele, képességeik, adottságaik elfogadása, tiszteletben
tartása.
 A motoros képességek fejlesztése alapját képezi az értelmi-, szociális-, és anyanyelvi
képességek fejlesztésének is.

Tartalom:
A mozgások, cselekvések megtanulásának feltételeit a motoros képességek alkotják. A
mozgástevékenység keretén belül fejlesztendő motoros képességek:
1.Kondicionáló képességek fejlesztése
Erő:
 erősítjük a törzs (hajlításokkal, függésekkel, mászásokkal, hintázásokkal)
 a kéz és kar (tárgyak, személyek húzásával, tolásával)
 láb (ugrásokkal, szökdelésekkel) izmait.
Óvodás gyermekeinknél erőjátékokkal, gyors erőgyakorlatokkal az izmaikat mozgás közben
terheljük. Kézi szerekkel végzünk gimnasztikai gyakorlatokat, páros gyakorlatokat, ugrásokat,
hajításokat.
Állóképesség:
 A gyerekek fáradhatatlan tevékenysége sok rövidebb teljesítményű mozgás sorozata, melyeket
rövidebb szünetek szakítanak meg. Ezek a mozgássorozatok alkalmasak arra, hogy fejlesszük
gyermekeink állóképességét.
 A kitartást leginkább (különböző tempójú) futásokkal növeljük, melyre a fogócskák, a
különböző csapatjátékok (pl.: kidobó) jó lehetőséget adnak.
 Huzamosabb ideig végzett kúszásokat, mászásokat, csúszásokat, nyuszi-ugrást végzünk,
hosszabb sétákat teszünk gondot fordítva a gyakorlások közbeni aktív pihenés - séta, lazítás –
biztosítására.
Gyorsaság:
A kisgyermekeknél még nem nagy, de óvodáskor végére rövidtávú futásokkal
(futóversenyek), az egyes testrészek gyors mozgatását igénylő gyakorlatokkal (tárgyak gyors
továbbadása), játékokkal fejlesztjük
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2. Koordinációs képességek fejlesztése
Segítségükkel valósul meg a mozgásszabályozás, mely az idegrendszer fejlettségétől függően
az izomcsoportok összerendezett mozgását és a környezethez, tárgyakhoz, társakhoz való
alkalmazkodást eredményezik.
Fejlesztjük a
 téri tájékozódási képességet: célba dobásokkal, futó-, és fogójátékokkal, akadályok kerülésével
stb.
 egyensúlyozó képességet: tornaszerekre le-, és fellépésekkel, szereken végzett gyakorlatokkal,
haladásokkal, body-roll görgetése rajta ülve, labdajátékokkal stb.
 ritmusképességet: pl. helyben futás ritmusának tartásával, járás közben labdapattogtatással stb.
 mozgásérzékelést: szabadon szaladgálás után jelre különböző feladatok végzésével, futás közben
dobás-elkapás végzése stb.
 ügyességet: váratlan körülmények során több megoldási lehetőséget biztosító gyakorlatokkal,
játékokkal.

Elsősorban a kéz-, és ujjkoordináció fejlesztése görgetésekkel, gurításokkal,

ejtésekkel, elkapásokkal stb.
3. Mozgékonyság, hajlékonyság fokozása
Óvodában egyszerűbb hajlításokkal, nyújtásokkal, rugózásokkal segítjük az aktív hajlékonyság
fejlődését. Gyermekeinknek mozgáskedvét a nap egész folyamán változatos eszközökkel
ösztönözzük.
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Szervezési elvek, keretek:
 Irányított mozgásfejlesztés (heti 1-2):
- képesség fejlesztés
- testnevelési játékok
 Mindennapos mozgás:
A gyermekek minden játéka valamilyen mozgásos tevékenység. Erre alapozva biztosítunk
számukra olyan mozgásos játékokat, melyeket a napirend, ill. az időjárás adta lehetőségek
figyelembevételével mindennap, rendszeresen a teremben vagy a szabadban végezhetnek
- mozgásos játékok
- szabadtéri mozgások
 Egyéb lehetőségek:
- túrák, kirándulások
Környezetünk lehetőségeinek maximális kihasználásával az óvodánk melletti
rétre, erdőbe túrázunk, kirándulunk, sétálunk heti rendszerességgel. Hosszabb
kirándulásokat az 5 évet betöltött gyermekekkel teszünk.
- énekes, zenés mozgásos játékok, melyek nap egészében jelen vannak.
- spontán mozgásos játékok
- mozgáskotta eszközeinek és módszerének használata
- prevenciós mozgásfejlesztés
- sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, mozgásfejlesztő óvodapedagógus
irányításával,
- játékos vízhez szoktatás (5éves kortól)
- multifunkcionális sportpályák rendszeres használata
- lovaglás: rendszeresen járunk lovagolni az óvodánk melletti parkba, a gyermekek
megszeretik e tevékenységet és terápiás hatását a hozzánk járó gyermekek
életében is nyomon követhetjük
- korcsolyázás: az évszak által behatárolt időben heti rendszerességgel járunk a
jégpályára, ahol saját, ill. bérelt korcsolyával végzik e mozgást a
gyermekek. A mozgás elsajátítása az óvónők aktív részvételével történik.
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- gyermek-aerobik foglalkozás: az óvodánkba járó gyermekek részére lehetőség van e
játékos

mozgásforma

végzésére

is,

melyet

szakképzett

óvodapedagógusunk vezet heti rendszerességgel.
- óvodai rendezvények
- városi mozgásos sportprogramok

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
 Kialakul mozgásigényük, és a mozgás iránti pozitív beállítódásuk.
 A gyermekek mozgása egyre koordináltabb, összerendezettebb.
 Természetes nagymozgásaik kivitelezése egyre pontosabb, megváltozott körülmények között is
biztosan tudják alkalmazni.
 Finomabb, apróbb mozdulatok elvégzésére válnak képessé, melyek segítik a
mozgáskombinációk megvalósulását.
 Finommotorikájuk fejlettsége lehetővé teszi a sokrétű eszközhasználatot. Cselekvőképességük
erőteljes, megfelelően gyors, mozgásukban kitartóak.
 Természetes módon egyensúlyoznak a különböző mozgáshelyzetekben, képessé válnak a biztos
egyensúlyi helyzet megtartására.
 Testséma ismeretük pontos, térben és időben megfelelően tájékozódnak.
 Testnevelési játékokban ismerik az egyéni, csoportos, sor- és váltóversengést, játszanak felnőtt
segítségével vagy önállóan, a szabályok pontos betartásával.
 Értik az egyszerű vezényszavakat. Bátran mernek próbálkozni, alakul kudarctűrőképességük.

Feltételek megteremtése a mozgásfejlesztés megvalósításához:
Hely:
Csoportszoba: a csoport berendezésénél, az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a
gyermekek életkorát és a csoport összetételét. Elegendő helyet biztosítunk a nagyobb mozgást
igénylő, saját készítésű mozgásos képességfejlesztő játékok játszására, illetve mozgásos
eszközökkel, elkülönített részen, témáinkhoz kapcsolódó mozgásokra is.
Udvaron: biztosítjuk változatos eszközök biztonságos használatának lehetőségét egyéni
szükségleteknek megfelelően (hinta, futóbicikli, beépített mászókák, mobil mozgásos eszközök).
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Zöldövezetünkben: kihasználjuk közvetlen környezetünk lehetőségeit: parkban, domboldalon,
tóparton, hegyoldalon, réten végezzük a különböző cselekvéses mozgásokat, szervezett,
irányított mozgásos játékainkat.
Idő: biztosítjuk, hogy a nap folyamán bármikor lehetőségük legyen a gyerekeknek aktívabb mozgás
végzésére is, biztonsági előírások betartása mellett.
Eszköz: a csoportokban mozgásra indító (motiváló) eszközöket helyezünk el (pl. karika, labda,
kétlábas egyensúlyozó stb.), melyeket váltogatunk a gyerekek érdeklődésének megfelelően.
Az udvaron a mászókák, kombinált mozgásokra adnak lehetőséget csúszdával, mászókötéllel
stb. Mindig a gyermekek rendelkezésére áll labda, ugráló kötél, karika, motor stb. Nyáron
pancsoló, homokozó, télen szánkózás, csúszkázás lehetősége. Nyáron a gyermekek szinte
egész napjukat az udvaron töltik, ezért egyéb tornaeszközöket is rendelkezésükre bocsátunk.
Óvónő szerepe: megtanítjuk a gyermekeket a sport-, és manipulációs eszközök használatára,
sokmozgásos játékot és népi gyermekjátékot ismertetünk meg velük (pl.: ugróiskola,
labdajátékok stb.). Bekapcsolódunk a gyermekek által szervezett és kezdeményezett játékba,
ha azt igénylik, és ötleteinkkel segítjük azok továbbfejlesztését
Igyekszünk a szülőket meggyőzni a mozgás fontosságáról,
személyiségfejlesztő hatásáról, az aktív mozgásgazdag életmód értékéről.

Különösen fontosnak tartjuk
 A mozgásfejlesztés szabadban történő lehetőségeinek kihasználását: a gyermekek
tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, személyiségük akarati tényezőinek fejlesztését
szabad mozgáskedvük megőrzésével
 A gyermekek érzelmileg motiváltan, jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt a mozgásos
feladatokban, a különböző mozgásformák során
 A családok mozgásos életmóddal kapcsolatos szemlélet formálását különböző mozgásos
programok szervezésével

6.2.5.
A külső világ tevékeny megismerése
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Tagóvodánkban kiemelt nevelési feladat

Célunk:
Sokoldalú megtapasztalás útján a gyermekek környezetben való, életkoruknak megfelelő biztos
eligazodásának, tájékozódásának, ökológiai szemléletének és környezettudatos magatartásának
alapozása, formálása a fenntarthatóság szellemében.

Feladataink:
 A fenntarthatóságot biztosító személyiség, magatartás és attitűdformálás: érdeklődés,
kíváncsiság, érzelem, másokra való odafigyelés, másság elfogadása, empátia, segítő
magatartás, tolerancia.
 A gyermekek önálló véleményalkotásának segítése, döntési képességük fejlesztése a kortárs
kapcsolatokban és a környezet alakításában.
 Folyamatos megfigyelésekkel tapasztalások, élmények biztosítása.
 Szűkebb

és

tágabb

környezetünkben

való

biztonságos

eligazodás,

tájékozódás

gyakoroltatása.
 A szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, értékek beépítése a nevelési folyamatba.
 A közösséghez való tartozás élményének biztosítása.
 A nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeinek, szeretetének, védelmének kialakítása.
 A valóság felfedezése során a természethez, az emberi alkotásokhoz való pozitív érzelmi
viszony alakítása és azok védelmére értékeinek megőrzésére nevelés.
 A közlekedésre neveléssel a szociális kompetenciák formálása, közlekedési magatartás közlekedési kultúra, attitűd- fejlesztése.
 A környező világ megismerése közben matematikai tapasztalatok biztosítása.
 A gyermek aktivitására és érdeklődésére építve szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól tapasztalatok biztosítása.
 Változatos szervezeti keretek biztosítása
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Alapelveink:
 A személyes példamutatás mintául szolgál.
 Tudatos szemléletformálás.
 A környezeti nevelés beépül az óvodai élet mindennapi tevékenységeibe.
 Építünk a gyermekek természetes kíváncsiságára.
 A képességfejlesztés alapja az egyéni megtapasztalás.
 Az ismeretszerzés ökológiai alapokon történik.
 A helyi értékek megismertetése beépül a környezeti tapasztalatszerzésbe.
 A környezetvédelmet is tanítani kell!
 A játékosság elve érvényesül.

ÉVSZAKVÁLTOZÁS.
FOLYAMATOS
MEGFIGYELÉSEK,
TEVÉKENYSÉGEK:
IDŐJÁRÁS ELEMEI,
CSAPADÉK

Szervezési keretek, elvek:
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 A tevékenységek szervezésénél vegyük figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait,
fejlettségi szintjét, a csoport összetételét.
 Biztosítsunk elegendő alkalmat, helyet, időt, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat
és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.
 Lehetőségeinkhez mérten mindent természetes élethelyzetben mutassunk meg.
 A témától és helyszíntől függően differenciálva alkalmazzuk az egyéni, mikrocsoportos,
csoportos fejlesztéseket. Lehetőség és igény szerint 5-7 éves gyermekek számára
csoportközi tevékenységek is szervezhetőek.
 A spontán és irányított tanulási forma egyaránt választható.
 A közlekedésre nevelés projekt keretében, komplex formában történik.
A környezettel való ismerkedés áthatja az óvodai élet egészét. Az óvodai környezeti nevelés átfogó
jellegű, a gyermek és a természet kapcsolatát helyezi a tevékenység középpontjába. A környezeti
nevelés maga az élet:
 jelen van a mindennapokban
 nem korlátozódik csak benti foglalkozásokra
 gyermeki tevékenységekre, tapasztalásokra,
 természetes környezetben történő megfigyelésekre épül
Tapasztalatszerzés módjai:
 alkalmi, és folyamatos megfigyelések
 séták, kirándulások
 szimulációs játékok
 gyűjtések
 természetsarok lehetőségei
 környezeti játékok
 képességfejlesztő társasjátékok
 saját készítésű képességfejlesztő játékok
 vizsgálódások, kísérletek
 IKT eszközök (tablet, televízió, laptop, pendrive, cd lejátszó)
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Környezeti nevelés keretei:
Évszakok váltakozása: az alaptémákat adja.
 Folyamatos és visszatérő megfigyeléseket végzünk ugyanazon a helyen, hogy érzékelhető
legyen a változás. Közelitől haladunk a távoli felé, először az udvaron majd egyre távolabb
vizsgálódunk, kihasználva a közeli patak, tó, park, rét, erdő, kiskertek adta lehetőségeket.
Helyi hagyományok, értékek: (lakóhely, óvodai környezet)


bekapcsolódunk a város életébe, részt veszünk rendezvényeken, ünnepeken



séták alkalmával felkeressük, megismerjük a város jellegzetes épületeit, szobrait



élünk a város által szervezett kulturális rendezvények lehetőségeivel (mozi, színház,
kiállítás, ovis-gála, gyermek-, és sportversenyek, könyvtár, kézművesműhely)
óvodai hagyományok kialakításával erősítjük az összetartozás érzését, a családokkal



való együttműködést, a partneri kapcsolatokat (szüreti kavalkád, bűvész, élő
gyermekműsorok, Karácsonyi játszóház a családokkal, farsang, „Tavaszi zsongás”,
Egészségnap, húsvéti játszóház, anyák napja, évzáró, buszos kirándulás)
Ünnepkörök, jelesnapok:
Az ünnepvárást, az ünnepi ráhangolódást több napos, ill. hetes előkészületek jellemzik.
Változatos módon, különböző technikák alkalmazásával megismertetjük a szülőföld, az ott élő
emberek, a hazai táj, a helyi néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit,
mely által megtanulják ezek szeretetét, védelmét is. A gyermekek bevonásával díszítjük
környezetünket, népi hagyományokra építve énekelünk, verselünk, népi játékokat játszunk. A
különböző tevékenységi formákon keresztül törekszünk a komplexitásra, a személyiség
sokoldalú fejlesztésére.
Aktualitások:
 születésnap, névnap, gyermeki tevékenységek, játékok, szituációk, élethelyzetek
 a természetesen adódó spontán helyzeteket kihasználjuk a környezeti vonatkozású ismeretek
rögzítésére, mélyítésére, javítására, ha szükséges, illetve újak közvetítésére
Környezettudatos magatartás alapozása:
A természet megismertetésével megalapozzuk a természet szeretetét, a természet tisztaságának,
szépségének védelmét. Az a gyermek, aki ismeri, meg barátkozik a természet szépségeivel, az
természetes módon védi ezeket az értékeket.
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A nevelési feladatban fontos:
 a felnőttek mintaadással történő szemléletformálása, környezetbarát magatartás közvetítése
 az óvodapedagógus felkészültsége
 a gyermek spontán érdeklődésének, kíváncsiságának, megismerési vágyának figyelembevétele
 a gyermek meglévő tapasztalatainak szem előtt tartása, szükség esetén azok formálása, alakítása
 új ismeretek nyújtása
 a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz, a városunkhoz, óvodánkhoz fűződő pozitív
viszony alakítása, a néphagyományok ápolása, múlt iránti tisztelet, megbecsülés alapozása
 élmény és tapasztalatszerző séták, kirándulások alkalmával alakítjuk a környezetünkhöz való
pozitív viszonyt,
 felnőtt mintaadással formáljuk környezettudatos magatartásukat, öko szemléletüket
 hangsúlyozzuk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát a szülők bevonásával és szemléletük
formálásával
Gyakorlati tennivalóink:
 megszerettetjük a természetet, megmutatjuk, hogy kell védeni, óvni, gyönyörködünk
szépségében, rámutatunk sérülékenységére
 megmutatjuk az állatok, növények szereteték, gondozását, védelmét
 felismertetjük az élettelen természetvédelmének, óvásának fontosságát / víz, levegő, talaj/
 az emberi alkotások iránti pozitív viszony alakításával megértetjük azok védelmét, az értékek
megőrzésének fontosságát
 kialakítjuk a közösségi együttélés szokásait, szabályait
 megalapozzuk saját maguk és közvetlen környezetük iránti igényességüket
 megismertetjük gyermekeinket a természet „gyűjthető kincseinek” szabályaival
 erősítjük a családokkal való jó partneri kapcsolatot, együttműködést a napi kapcsolatok során.
Tevékenységeink témáit a komplexitás elvét figyelembe véve dolgozzuk fel, melyben játékos
formában mélyíthetik el ismereteiket.
Kapcsolódó nevelési területek:
Verselés-mesélés:
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Számtalan vers, mondóka szól a természetről, az élőlényekről, élettelen természetről. A mesék
üzenete a természet szépségéről és általában az élőlények szeretetéről szól.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:
Magyar népdalok, mondókák, dalos játékok, gyermektáncok beépítésével feltárjuk a természet
szépségét, megéreztetjük az ember és a természet közötti harmóniát.
Mozgásfejlesztés:
Kapcsolódik a szabadban végzett mozgásos játékokkal, a természettel, kapcsolatos
tevékenységekkel
Anyanyelvi nevelés:
A beszédfejlesztés érdekes eszköze a természet hangjainak utánzása. A spontán beszélgetések,
megfigyelések nyomán gazdagodik szókincsük.

Szólásokkal, közmondásokkal, találós

kérdésekkel a természetre vonatkozó népi megfigyeléseket közvetítjük.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
A tevékenységek során megjelennek a témához kapcsolódó alkotások, melyek elkészítésénél
előtérbe helyezzük az anyagok újra hasznosítását. Megismerkedhetnek különböző népi játékok
elkészítésével is.
Külső világ tevékeny megismerése - matematika
 A matematikai tartalmú tapasztalatokat, ismereteket a környezet megismerése során végzett
tevékenységek által is szerzik meg.
 Matematikai tapasztalatszerzésre az egész nap folyamán lehetőség nyílik, a különböző
tevékenységekben, élethelyzetekben/ játék, tapasztalatszerző séta, gondozás, munka jellegű,
mozgás stb./.
 Ezekben rácsodálkozhatnak azokra a jelenségekre, melyek a matematikai képességek (figyelem,
gondolkodás, számolási képesség, térbeli tájékozódás, taktilis tapintásos érzékelés stb.)
kibontakozását

segítik

a

gondolkodási

műveletekkel

(azonosságok,

különbségek,

összehasonlítások, összemérések, fogalomalkotás, ok-okozati összefüggések, relációk
felismerése, kifejezése, igaz és hamis állítások)
 A matematikai tevékenységek tervezése tudatos, és kihasználjuk a spontán adódó helyzeteket
is.
 fontos a matematikai tapasztalatok tervezése, tudatosítása, átgondolása
 hogy a játékban rejlő tapasztalás, felfedezés nevezhető a kor sajátjából fakadó tanulási
folyamatnak
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Ösztönözzük a sok féle helyzetben való kipróbálást:
 kihasználjuk a spontán helyzeteket, hagyjuk, hogy a gyermek kedve szerint játsszon, játék
közben a matematikai érdekességek felfedezését néhány irányító szóval segítjük
 a matematikai problémák megoldására szervezett játékokhoz a gyermek saját maga, óvónő által
készített, gyerekkel együtt készített vagy készen vásárolt képességfejlesztő játékokat
használunk
 Segítjük, hogy a minden napokban, a különböző tevékenységekben, élethelyzetekben/ séta,
gondozás, terítés, mozgás stb./ rácsodálkozzanak azokra a jelenségekre, melyek a matematikai
gondolkodásuk kibontakozását segítik a gondolkodási műveletekkel / azonosságok,
különbségek felfedezése, összehasonlítások, összemérések, fogalmak alkotása, összefüggések
keresése, relációk felismerése, kifejezése, igaz és hamis állítások tisztázása/.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére
 Ismerik lakóhelyük közvetlen és tágabb környezetét, városuk értékeit, nevezetességeit.
 Ismerik a környezetükben található intézményeket.
 Ismerik teljes nevüket, születési idejüket, lakcímüket, szüleik nevét.
 Képesek a környezettudatos gondolkodásra, magatartásra a mindennapokban (szelektív
hulladékgyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás).
 Kialakul megfelelő értékrendjük a fenntarthatóságra, a természeti és épített környezet
megóvására.
 Tudatosul bennük a takarékosság fontossága.
 Szeretik és tisztelik a természetet, pozitívan viszonyulnak annak kialakult rendjéhez,
rendelkeznek annak megóvásához szükséges magatartási formákkal.
 Kialakul természetvédelmi, ökológiai szemléletük.
 Vannak ismereteik a növényekről, állatokról, részt vesznek gondozásukban, ápolásukban.
 Tudnak különbséget tenni az évszakok között.
 Ismerik a napszakokat és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
 Rendelkeznek a gyalogos közlekedés és a tömegközlekedési alapszabályokkal.
 Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, kialakul tér-, sík és
mennyiség szemléletük.
 Képesek sorozatokat, halmazokat alkotni, összehasonlítani, becsülni, analizálni, szintetizálni.
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 Számfogalmuk kialakult. Egyéni fejlettségtől függően minimum 10 – es számkörben.
 Felismernek egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat
 Térben tudnak tájékozódni, megkülönböztetni a jobb-bal irányokat.
 Képesek kifejezni gondolataikat.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembevételével
érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére.

6.3 MUNKA
JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK

Célunk:
 A gyermekek egyéni képességükhöz mérten örömmel végeznek minden olyan munkát,
amely saját személyükkel, szükségletükkel, a csoport életével kapcsolatos.

Feladataink:
 Sokszínű gyermeki tevékenység közben munkafolyamatok megismertetése, az ehhez
szükséges eszközök gondos megválasztása, biztosítása.
 Munkához való pozitív attitűd kialakítása.
 Eszközök célszerű használata során a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek
alakítása. Összhangteremtés a család és az óvoda szokásai között.
 Folyamatos segítségnyújtás, baleset megelőzés.
 Összhangteremtés a család és a z óvoda szokásai között.

Alapelveink:
 A munkának meghatározott célja van.
 Fontos a mintaadás, folyamatos segítségnyújtás.
 A pozitív értékelés motiválja a munkavégzést.
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Tartalom:
Tevékenység fajtái:
 Önkiszolgálás:
Óvodában a leghamarabb megjelenő munkafajta, melyet a gyermek saját maga körül, saját
érdekében végez.
 Közösségért végzett tevékenységek:
Olyan önként végzett, aktív tevékenység, mellyel a közösség érdekében tevékenykedik a
gyermek saját és mások örömére. Ez alatt a társakkal való együttműködés fejlődik,
csiszolódik, formálódik.
Naposi munka: csoportonként kialakított szokások szerint végzett közösségi munka, melynél
figyelembe vesszük a gyermek egyéni érettségét, fejlettségét, önkéntességét.
Környezet rendjének megőrzése:
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek szokásává, igényévé váljon, hogy a mindennapi
tevékenységei során rendet hagyjon maga után. Kérésre és kérés nélkül segítsen társainak is.
 Eszközei: óvónői modell, pozitív példák hangsúlyozása és kiemelése.
 Színterei: csoportszobák, öltözők, mosdók, udvar.

Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások
A nap, mint nap váratlanul adódó gondok megoldásában van szerepe, melyeket előre nem
tudunk tervezni. Emiatt az óvodapedagógusoktól több figyelmet, átgondolást kíván, a
gyermekek részére pontosabb magyarázatot adunk. További mérlegelést igényel, hogy a
feladat teljesítéséhez hány gyermek kell, kit, mivel lehet megbízni. Ilyenek pl..
létszámküldés, festéshez víz hozatala, tálkák kimosása.
Az egyéni fejlettségben mutatkozó nagy eltéréseket fokozottan figyelembe vesszük.
Állat-, és növénygondozás
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Életkortól függően folyamatosan gondozzák az élősarok növényeit, állatait, (esetleg felelősi
rendszerben). Közösen diót szüretelünk az óvoda fáiról, amit később feldolgozunk.
Közreműködünk a gyerekekkel együtt az őszi falevelek eltakarításában, tavasszal ültetünk,
hajtatunk.
Csoportba bekerülő állatokat megfigyeljük, szükség szerint gondozzuk. Télen fontosnak
tartjuk környező madaraink gondozását, etetését.

Szervezési elvek, keretek:
 A munkatevékenység fajtáit, azok tartalmát, szokásait, minden csoportban az ott dolgozó
felnőttek közösen alakítják ki, elegendő időt, megfelelő eszközt biztosítva a tevékenységek
végzéséhez.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Szívesen végeznek munka jellegű tevékenységeket (önkiszolgálás, naposi munka, növény- és
állatgondozás, környezet rendjének megőrzése, alkalomszerű munkák, egyéni megbízatások).
 Ismerik a munkafolyamatok egyes mozzanatait és azok sorrendjét.
 Bonyolultabb feladatokat is örömmel végezzenek.
 Szívesen vállalnak feladatokat a közösség érdekében, ebben megjelenik helyes önértékelésük,
önbizalmuk.
 Ügyelnek saját személyük, személyes dolgaik és környezetük rendjére, a munkájukban
önállóak, kitartóak, átérzik annak felelősségét.
 Munkavégzés során képesek az együttműködésre, minden olyan területen segítenek, ahol erre
szükség van.
 Megértik mit várnak el tőlük, és azt önállóan teljesítik.
 A munkavégzéshez legszükségesebb eszközök célszerű használatát ismerik, azokat önállóan
használják.
 Munkajellegű tevékenységeket a felelősségérzet, a feladattudat és a kitartás jellemezi.
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6.4
TEVÉKENYSÉGEKBE
N MEGVALÓSULÓ
TANULÁS

Célunk:

 Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, komplex

személyiség fejlesztés az egyéni képességek figyelembevételével.

Feladataink:

 A tanulást támogató környezet megteremtése, játékos, cselekvéses tanulás feltételeinek
biztosítása.
 Sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása.
 A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, a meglévő tapasztalataira, élményeire, és
ismereteire épített változatos tevékenységek szervezése, további tapasztalatok szerzése az őt
körül vevő természeti és társadalmi környezetből.
 A spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése, élethelyzetekben való gyakorlása
különböző tevékenységeken keresztül.
 Játékba ágyazott komplex párhuzamosan végezhető tevékenységek szervezése.
 Kreativitás erősítése.
 Kapcsolódási pontok keresése a nevelési területek között

 Újszerű tanulási módszerek, technikák alkalmazása (IKT eszközök előtérbe helyezése az
egyéni fejlettség és az életkori sajátosságok figyelembevételével).

Tartalom
A szervezett tanulás formái
Kötetlen és kötelező formában történő megvalósítás.

Szervezési elvek, keretek
Frontális:
 mozgás / testnevelési foglalkozás, mozgásos játékok /
 énekes játékok
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 mese – vers, dramatikus játékok
 alkalmanként a környezet megismerése, megszerettetése
Mikrocsoportos:
 mondókázás, vers, mese, anyanyelvi játékok
 ábrázolás, kézimunka
 zenei képességfejlesztés
 a környezet megismerése, megszerettetése
Egyéni:
 Részképességek fejlesztése minden tevékenységformában a gyermek egyéni
fejlettségétől függően.
A program vegyes életkorú és osztott óvodai csoportban is megvalósítható.
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7.
A FEJLŐDÉS
VÁRHATÓ
JELLEMZŐI
ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
A következő életszakaszra való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek
közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása
összerendezettebb harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az
iskolába lépésre.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama;
 a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés;
 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele;
 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is

kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél;
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 gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és
hangsúllyal tudja kifejezni;
 minden szófajt használ;
 különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot;
 tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek);
 végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét;
 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről;
 tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat;
 ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;
 ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és
védelmét;
 felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit;
 ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek, elemi mennyiségi ismeretei vannak.
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival szemben, amennyiben az iskolai légkör ezt
lehetővé teszi.
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 elvégzésében nyilvánul meg;
 a tevékenységek végzéséhez önállósága, kitartása, munkatempója, önfegyelme
megfelelő.
A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a
gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
A fenti kritériumok eléréséhez a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakemberek
segítségét vesszük igénybe.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény
elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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Az óvoda - iskola átmenet támogatása
Célunk:
 az iskolai lemorzsolódás megakadályozásának támogatása, az óvoda esélyteremtő, befogadó,
hátránycsökkentő szerepének erősítése, az iskolai lemorzsolódást, a tanulási zavart megelőző
preventív óvodai tevékenységek fejlesztésével

Feladataink:
 A zökkenőmentes óvoda- iskola átmenet megsegítése az „Ovis Útlevél” - innovációnk
bevezetésével.
 Az intézmény partnerkapcsolatainak bővítése. A körzetünkhöz tartozó általános iskolával
együttműködési megállapodás kötése, az együttműködési formák erősítése.
 Intézményi és intézményközi műhelyek működtetése.
 Intézményi átmenetet segítő programok kidolgozása és működtetése.
 A gyermekek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséhez és a sikeres iskolai
előrehaladás megalapozása.
 Az óvoda-iskola átmenet komplex (mérésen és nyomon követésen alapuló) differenciált
pedagógiai támogatása a tanköteles kort elérő gyermekek részére.
 Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget el nem érő gyermekek esetében
beavatkozás a sikeres iskolai tovább haladásukat megalapozó készségek, képességek,
attitűdök fejlődését elősegítő pedagógiai eszköztár használatával.

Várható változások - eredmények:
 Az „Ovis útlevélben” a gyermekekről adott hasznos információk segítik a gyermekek
megismerését (a gyermekek erősségei, kimagasló képességei, további megerősítést igénylő
területek, kedvelt tevékenységei, érdeklődési köre, személyiségének legjellemzőbb jegyei)
 Leredukálódik az ismerkedéssel eltöltött idő.
 A tanmenetben meghatározott tanulási folyamatokra több idő jut.
Innovációnk beépül munkatervünkbe, Pedagógiai Programunkba, éves beszámolónkba, SzMSzbe.
Dokumentumainkban az óvoda- iskola kapcsolat fejezetében új elemként fog megjelenni a
szervezetfejlesztés során.
Az eljárásrendünk beépül a tagóvodánk szervezeti kultúrájába.
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Az iskolába készülő tanköteles gyermekek önbizalma erősödik, magabiztosan mennek iskolába.
Iskolai

beiratkozást

követően

ünnepélyes

keretek

között

gyermekek,

családok,

óvodapedagógusok jelenlétében az „Ovis útlevél” átadása tanítók részére.
 Az együttműködési megállapodásunk tartalmazza az együttműködés területeit, elérendő
konkrét célokat, a konkrét cél elérésének mérföldköveit/ határidejét, elkészült produktumokat,
felelős kapcsolattartót, a kapcsolattartás formáját/módját, a kapcsolattartás gyakoriságát.
 Jó gyakorlatok megosztása szakmai műhelymunkában.
 Jó gyakorlatok implementálása Pedagógiai Programunkba:
„Én időm” hangtál relaxáció gyermekek és családok részére.
„Csicsergők néptánc csoport” beindítása, működtetése

8.
A PEDAGÓGIAI
FOLYAMATOK
ÉRTÉKELÉSE

Intézményünkben, a pedagógiai munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó mérési rendszert működtettük. A gyermekek értékelése az intézmény
szabályzó dokumentumainkban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények
(értékelési rendszer) alapján folyik. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérése -részletes
anamnézise után a gyermeki teljesítményeket folyamatosan dokumentáljuk, elemezzük, a
meghatározott eljárásrendben. A gyermekek egyéni fejlődésének mérését dokumentáljuk, szükség
esetén fejlesztési tervet készítünk. Az egyéni fejlődés mutatói tartalmazzák az év eleji és év végi mérés
eredményét. Az eredmények összesítése csoportszinten a csoportnaplóban történik. Ezek a mutatók
bekerülnek a csoport, illetve összesítve a tagóvoda félévi és év végi értékelésébe, a további feladatok
megjelölésével. A gyermekek fejlődéséről a szülőket évente háromszor tájékoztatjuk.
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Eljárás rend

Mérés
1. alkalom:
2. alkalom:
3. alkalom:

Határidő
Minden nevelési év október 15.-ig
(Év közben érkező gyermekeknél
beszoktatás után bemeneti mérés)
Minden nevelési év január 30.-ig
Nem tanköteles korúak: minden nevelési
év május 15.-ig
Tanköteles korúak minden nevelési év
január 10.-ig

Értékelés
Félévkor:

Minden nevelési év január 10.

Évvégén:

Minden nevelési év május 15.

Szülők tájékoztatása

Határidő:

Minden nevelési év január 15.
Minden nevelési év május 30.
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9.
RENDEZVÉNYEK,
JELES NAPOK,
ÜNNEPEK

Téma

„Szüreti kavalkád”
Együttműködési
megállapodás szerint

Cél

A méltányos óvodai nevelés biztosítása
érdekében a meglévő partneri kapcsolat
mélyítése.

Időpont

Október

Szüret
Zene Világnapja

Művészeti élménynyújtás, kötődés a
zenéhez, hagyományápolás.

Állatok Világnapja

Közvetlen tapasztalatszerzés,
élménynyújtás biztosítása,
környezettudatos magatartás alakítása,
ökológiai szemléletformálás.

Köztársaság napja

A gyermekek identitástudatának
fejlesztése, hazafias nevelés.

Idősek világnapja

Október
Az idős emberek tiszteletére nevelés,
másság elfogadása, az ajándékozás
örömének több csatornán történő átélése.

Adventi játszóház
Lucázás- iskolásokkal
Karácsonyi hangverseny:
Egyház, Kodály Alapfokú
Művészeti Intézet
Farsang

Február
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Március 15-i
megemlékezés

A gyermekek identitástudatának
fejlesztése, hazafias nevelés.

Víz világnapja

A természeti értékeink megbecsülésére
nevelés, ökológiai szemléletformálás,
környezettudatos magatartás.

Húsvét

Népi hagyományok ápolása. Nemzeti
identitás mélyítése.

„Tavaszi zsongásEgészségnap”

A óvoda befogadó, hátránycsökkentő és
preventív szerepének erősítése.

Március-április

Együttműködési
megállapodás szerint
Családos sportvetélkedő
Föld világnapja
Ovis gála

A természet szeretetére, tiszteletére
nevelés, szemléletformálás.

Április

A tagóvodákban folyó művészeti
nevelés bemutatása, tehetséggondozás.

Kirándulások: csoportoscsaládos
Anyák napja

Április-május

Madarak és fák napja

A természet szeretetére, tiszteletére,
megóvására nevelés, környezetvédelmi
szokások alakítása, öko szemlélet
formálása.

Kihívás napja

Mozgásképességek fejlesztése.

Nagyok búcsúja

Közösséghez tartozás érzésének
alakítása, társas kapcsolatok,
csoportkohézió erősítése.

Gyermeknap

Örömszerzés, érzelmi nevelés.

Erdei óvoda - Lázbérc

Tágabb környezet megismerése,
változatos élménynyújtás, öko szemlélet,
környezettudatos magatartás alapozása.
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Május

10.
A PEDAGÓGIAI MUNKA
EGYÉB SZÍNTEREI

10.1
KIEMELT FIGYELMET
IGÉNYLŐ GYERMEKEK

10.1.1
Gyermekvédelem az óvodában

 A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeket megillető jogok, alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartása, az egyenlő hozzáférés és gondoskodás biztosításával.
 Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett, a befogadó környezet megteremtésével a
kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának
megelőzése.

Feladataink:

 A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása.
 A hátrányok csökkentése, kompenzálása.
 A hátrányos helyzet, veszélyeztetett és tanköteles korú gyermek óvodába járásának nyomon
követése.
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 Családi környezet megismerése, folyamatos kapcsolattartás.
 Partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel.
 Jelzőrendszer működtetése.
 Az információk bizalmas kezelése.

Alapelveink:
 Inkluzív pedagógiai szemlélet
 A gyermekvédelmi munka minden pedagógus kötelessége és feladata.
 Integrált nevelés.
 Az óvodapedagógus minden esetben a gyermek érdekeit védi, képviseli.
 A szülő partner a nevelésben – családközpontú nevelés

A gyermekvédelmi felelős feladata:
 Segíti és összehangolja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét.
 Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.
 Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, esetkonferenciákon, együttműködik a
Jelzőrendszer tagjaival.
 Rendszeresen konzultál a védőnővel, gyermekorvossal.
 Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációt.

A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló gyermekek:
 Hátrányos
 Halmozottan hátrányos
 Veszélyeztetett
Szociális segítő támogatja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását
Feladatai:
- egyéni segítés, tanácsadás;
- csoportban végzett tevékenységek (szociális csoportmunka)
- segítségnyújtással, a jelzések megtételének támogatása.
A szociális segítő szakmai munkáját támogató munkaformák, esetmegbeszélések, a szupervízió és
az intézményen belüli belső képzések.
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10.1.2
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése

Célunk:

 Az ép és sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése. Sajátos nevelési igényű gyerekek
életminőségének javítása, örömteli gyermekkor biztosítása.

Feladataink:

 Tevékenységre ösztönző, egészséges élettér és a fejlődéshez szükséges komplex nevelési
környezet, feltételeinek biztosítása
 Beilleszkedésük segítése, hátrányok kompenzálása, különbözőségük elfogadása.
 Az eltérés okait feltáró dokumentumok megismerésével korrekciós nevelés és ép funkciók
fejlesztése speciális szakemberek bevonásával egyéni képességek fejlesztése.

Alapelveink:

 Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés
 Hatékony együttműködés a családdal és a speciális szakemberekkel
 Differenciálás és egyéni bánásmód

Szervezési elvek, keretek:

 Óvodai nevelés keretében- csoportokban
 Speciális feladatokat ellátó terápiák keretében- egyéni fejlesztés
 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése teljes integráció keretén belül történik.
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10.1.3.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

Célunk:

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek közösségbe való
integrálása és differenciált fejlesztése.

Feladataink:

 Tevékenységre ösztönző, egészséges élettér és a fejlődéshez szükséges komplex nevelési
környezet, feltételeinek biztosítása
 Beilleszkedésük segítése, hátrányok kompenzálása, különbözőségük elfogadása., tolerálása,
az individum védelme.
 A tanulási képességek megalapozása, valamint a diagnosztizálás során feltárt részképesség
zavarok, gyengeségek kompenzálása, korrekciója.
 Speciális szakemberek bevonásával egyéni képességek fejlesztése.

Alapelveink:

 Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés, inkluzív nevelés.
 Hatékony együttműködés a családdal és a speciális szakemberekkel.
 Differenciálás és egyéni bánásmód.

Tartalom:

 Fejlesztés az eltérő fejlesztési ütem figyelembevételével

Szervezési elvek, keretek:

 Óvodai nevelés keretében- csoportokban integráltan, illetve egyéni fejlesztés.
 Speciális feladatokat ellátó terápiák keretében- egyéni fejlesztés.
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10.1.4
Tehetséggondozás

„Varázsceruza”

vizuális tehetséggondozó műhely
Célunk:

 A tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása (kreatív, magas szintű átlagos
képességű, fejlett finommotorikus koordinációval, és esztétikai érzékkel, érzelmi gazdagsággal,
kíváncsisággal rendelkező gyermekek), egyéni képesség szerinti fejlesztésének segítése, a
kimagasló területek megtalálása.
 A tehetségígéretes gyermekek komplex fejlesztése, nyomon követése.

Az óvodapedagógusok feladata:
Csoportban

Tehetséggondozó műhelyben

 Élmény és tapasztalatszerzés biztosítása
változatos módszerekkel, eszközökkel.
Programok szervezése.
 Az alkotó, szeretetteljes, elfogadó légkör
biztosítása.
 A tehetséggondozás napi kereteinek
megszervezése.
 A kiemelkedő képességek megjelenési
formáinak felismerése.
 A gyermek tovább fejlődésének segítése.
 Reális énkép, egészséges önértékelés
alakítása.
 Differenciált tevékenységszervezés.
 Komplex képességfejlesztés.
 Intellektusuk, kreativitásuk ösztönzése.
 Szabadjáték biztosítása.
 A szülők segítése tehetségígéretes
gyermekük nevelésében.

 Több érzékszerven keresztül történő
tapasztalatszerzés, élmények biztosítása.
 Anyagok, kreatív technikák, vizuális
problémák megismerése.
 Vizuális megismerő-, befogadó-,
alkotóképesség (vágy) fejlesztése.
 Vizuális memória fejlődésének
támogatása.
 A vizuális nyelv megjelenítési módjainak
gyakorlása, jártasság szintre való eljutása
 A hagyományos kézműves technikák
megismertetése, gyakorlása.
 Néphagyományok értékeinek átadása.
 Kreatív hobbitechnikák megismertetése,
gyakorlása, alkotó, kísérletező, kedv
felkeltése.
 Önkifejezésre, újra alkotásra ösztönzés.
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Alapelveink:
 Az egész személyiséget fejlesztjük.
 A fejlettségi szint megállapítására épülő tudatos fejlesztés.
 Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztéssel a gyermek erős és gyenge oldalának
egyidejű fejlesztése.
 A tehetségfejlesztés az óvodai nevelés szerves része.
 A játékosság elve érvényesül.
 A foglalkozásokat óvodapedagógus végzettséggel rendelkező szakember vezeti.

Tartalom:

Fejlettségi szintre épülő speciális anyagkiválasztás.

Szervezési elvek, keretek:

 A tevékenységek szervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, a kiemelkedő
képességek megjelenési formáját, a fejlettség szintjét.
 Alkalmazunk egyéni és a mikrocsoportos fejlesztést is.
 Spontán és irányított tanulási forma egyaránt alkalmazható.

Zeneóvoda
Cél:
 A zene területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni képesség
szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 Komplex (intellektuális) képességek fejlesztése. Formaérzék fejlesztése a gyermekdalok
motívumainak tagolásával, s azok kifejezése változatos módon.
 Alkotóképesség, kreativitás fejlesztése dallam, ritmus, mozgás improvizációkkal.
 Gyermekek zenei képességének sokoldalú és változatos fejlesztése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
Népi mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, kiegészítve a magyar népzenei sajátosságokra
építő művészi értékű kortársalkotásokkal.
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Gyermektánc
Cél:
 A mozgás, tánc területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni
képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése
 A néptánc alapelemeinek megismertetése.
 A népi hagyományok megismerésének, tovább élésének elősegítése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
A gyermektánc tanításánál irányadónak tartjuk Foltin Jolán – Tarján T. Katalin – „Játék és tánc az
óvodában” kiadványban megfogalmazottakat.

Vizuális tehetségműhely
Cél:
 A vizualitás területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni
képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 A gyermekek adottságainak kibontakoztatása.
 Önkifejező készség, fantázia, vizuális kommunikáció, problémamegoldó képesség
fejlesztése.
 Esztétikai érzelmek, nyitottság, érdeklődés, kíváncsiság fokozása.
 Megismerő, befogadó képesség erősítése.
 Alkotási vágy kielégítése, - az alkotómunka örömének erősítése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
 A változatos technikák alkalmazása a képi, a plasztikai, és a környezet alakításból eredő
aktív tárgykészítéshez.
 Műalkotásokkal és népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés.

Dráma- anyanyelv tehetségműhely
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Cél:
 Az irodalom, kommunikáció területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése,
azonosítása, egyéni képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 Gazdag verbális és metakommunikációs eszköztár megismertetése.
 Felszabadult önkifejezés kibontakoztatása.
 Szociálisérzékenység, empatikus-, kooperációs-, kommunikációs készség fejlesztése
 Megismerő, befogadó képesség erősítése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
Az óvodás gyermekek szemléletmódjának, és világképének megfelelő népi, klasszikus és kortárs
irodalmi művek.

Mozgás- tehetségműhely
Cél:
 A mozgás területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni
képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 A gyermekek adottságainak kibontakoztatása
 Mozgás megszerettetése,
 Testi képességek, téri tájékozódás képességének, kondicionáló és koordinációs képességek
fejlesztése:
 Mozgásigény kielégítése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
Mozgástevékenység keretén belül fejlesztendő motoros képességeknek megfelelő anyag
kiválasztása:
- Kondicionáló képességek fejlesztése
- Koordinációs képességek fejlesztése
- Mozgékonyság, hajlékonyság fokozása.

Ritmikus gimnasztika
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Cél:
 A mozgás területén tehetségígéretes gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni
képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 Mozgástanulás mellett akusztikus és vizuális készségek fejlesztése, művészi adottságok
kibontakoztatása.
Anyagkiválasztás szempontjai:
 Gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag.
 A női alkat felépítéséhez, élettani sajátosságaihoz igazodó speciális, alapvető gimnasztikai
elemek.
 Törzs-láb-test izomzatának fejlesztése, erősítése növekedéssel arányosan, a zene és mozgás
teljes harmóniájának figyelembevételével.

Logikai tehetségműhely
Cél:
 A logikus gondolkodás, kreativitás, memória területén tehetségígéretes gyermekek korai
felismerése, azonosítása, egyéni képesség szerinti fejlesztésének segítése.
Feladat:
 A környező világ megismerése közben matematikai tapasztalatok, adatfeldolgozás
lehetőségének biztosítása.
 Logikus gondolkodás, kreativitás, memória fejlesztése.
 Önálló döntéshozatal kialakítása.
 Összefüggések, globális folyamatok felismertetése.
 Önfegyelem, kudarctűrő képessége, kitartása, akaraterő erősítése.
Anyagkiválasztás szempontjai:
Változatos fejlesztő eszközök használata, logikai fejtörők, memóriafejlesztő feladatok,
képességfejlesztő játékok (sudoku, sakk, rejtvények) bűvész trükkök, kombinatorikai játékok,
szituációs játékok.
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10.2
A NEMZETISÉGHEZ
TARTOZÓ GYERMEKEK
INTEGRÁLT, FEJLESZTŐ
NEVELÉSE

Célunk:

 Az óvodába kerülő nemzetiséghez tartozó, gyermekek közösségbe való beilleszkedésének
segítése.

Feladataink:

 A rendszeres óvodába járás szorgalmazása
 Rendszeres kapcsolattartás a családdal, társintézményekkel (pl.: Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat).
 Az esélyegyenlőség csökkentése.
 Az egyenlő hozzáférés biztosítása.

Alapelveink:
 Az előítéletektől mentes különbözőség elfogadása, tolerancia, óvónői példamutatás.
 Minden gyermeket azonos jogok illetnek meg

Tartalom:

Az óvodai nevelés mindennapjaiba saját kulturális értékeik beépítése. A nemzetiség kultúrájának
- igény szerinti - megismertetése magyar nyelven folyik.

Szervezeti elvek, keretek:

Mikro csoportos szervezési formában, kötetlen keretek között valósul meg.
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10.3
ÓVODAI
INTERKULTURÁLIS
NEVELÉS

Célunk:

 Az óvodába kerülő külföldi, nem magyar anyanyelvű gyermek közösségbe való
beilleszkedésének, fejlődésének segítése.

Feladataink:

 A családokkal való kapcsolattartás a rendszeres óvodába járás érdekében.
 Esélyegyenlőtlenség csökkentése.
 Egyenlő hozzáférés biztosítása.
 A szociális, nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
 Elfogadó légkör biztosítása.

Alapelveink:

 Minden gyermeket azonos jog illet meg.
 Inkluzív pedagógiai szemlélet.
Tartalom: Az életkori sajátosságok figyelembevétele, játékos módszerek, sokszínű
tevékenységi formák alkalmazása. Az interkulturális tartalom megjelenítése valamennyi
óvodai tevékenységben.

Szervezési elvek, keretek:

Mikro csoportos szervezési formában, kötetlen keretek között valósul meg.
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11.
NEVELÉSI IDŐN TÚLI
SZOLGÁLTATÁSOK

Célunk:

 A partnerek igényeinek lehetőség szerinti figyelembevétele mindaddig, amíg a gyermekek
érdekeit nem sérti.

Feladataink:

 A törvény szerinti keretek biztosítása.
 Tevékenységi napló vezetése.
Hittan, hitoktatás:
Tiszteletben tartjuk a szülők világnézeti - vallási meggyőződését. Tagóvodánként a szülők
igényei alapján lehetővé tesszük, hogy heti rendszerességgel a gyermekek az egyház által
szervezett fakultatív hitoktatásban vegyenek részt.
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12.
DOKUMENTÁCIÓ

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az óvodai csoportban használt kötelező
nyomtatványok:
1. Felvételi és mulasztási napló
2. Óvodai csoportnapló
3. Egyéni fejlődés mutatói
Dokumentum

Felvételi és
mulasztási napló

csoportnapló

Egyéni fejlődés
mutatói

Kitöltés határideje

Minden nevelési év
szeptember 15-ig

Minden nevelési év
szeptember 15-re:
az 3 - 8. és a 11 - 19.
oldalig.
szeptember 15-től:
folyamatos tervezés és
értékelés a 25. oldaltól,
az óvónők által
meghatározott
időtartamra
A gyermekek aktuális
fejlettségének
megállapítása óvodába
érkezéskor, október 15,
tanköteles gyermekek
március 30., a többi
gyermek esetében
minden nevelési év
áprilisában

Kitölti

Ellenőrizheti

A csoportok
óvónői

Fenntartó
Szakmai felügyeleti szerv
Intézményvezető
Általános helyettesek
Tagóvoda vezetők
Magyar Államkincstár
Állami Számvevőszék

A csoportok
óvónői

Fenntartó
Szakmai felügyeleti szerv
Intézményvezető
Általános helyettesek
Tagóvoda vezetők
Magyar Államkincstár
Állami Számvevőszék

Intézményvezető
A csoportok
óvónői

Általános helyettesek
Tagóvoda vezetők

Felvételi és mulasztási napló

A.Tü. 726. r. sz. számú formanyomtatvány.

Óvodai csoportnapló (saját készítésű)

Az intézmény minden csoportja a saját készítésű naplót vezeti.

Egyéni fejlődés mutatói (saját készítésű)
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Érvényességi nyilatkozat
A pedagógiai program érvényességi ideje a nevelő testület határozata alapján érvényes:
A program nyilvánossága biztosított. Megtalálható:
•

a tagintézmény vezetői iroda,

•

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapja,

•

az óvodai beiratkozás alkalmával, a szülők tájékoztatása a program tartalmáról,

A pedagógiai program módosításának indokai:
•

törvényi tartalmi szabályozások változása,

•

szervezeti átalakítás,

•

ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt,

Előírás a programmódosítás előterjesztésére:
•

írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőtestületének,

•

részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten,

A program érvényességi ideje:

2022. szeptember 1 – 2027. augusztus 31.

A program felülvizsgálata:

2027. május 31.
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Dankó Ervinné Dr.: Az óvoda irodalmi nevelési kérdései korunkban (jegyzet) Dinasztia Kiadó Bp. 1994
Fábián Katalin: Tevékenységközpontú nevelési program
Dr. Fejes Erzsébet – Kanczler Gyuláné: Mesélő természet, Kincs Könyvkiadó, 1995
Fogyatékos Gyermekek óvodai nevelésének irányelvei, Művelődési és Közoktatási Min. Bp.1997
Forrai Katalin: Ének az óvodában, Editino Musica Budapest 1974
Gaál Sándorné – Kunos Andrásné: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában
Szolnok, Color Print Nyomda, 1996
Gulyás Pálné, Láng Edit, Vízy Istvánné szerkesztő:
Természetvédelem és környezetvédelem a nevelésben TKTE. Bp.1997
Dr. Havas Péter: A kisiskolások környezeti nevelése
"Réce füzetek" Alapítvány a Magyarországi nevelésér Budapest 1993
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Horváth Györgyné - Lengyel Jánosné: Tanuljatok meg élni a természet Média Mix Kiadó
Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában Tankönyvkiadó 1991
Huber Jánosné: Támaszkodj rám! Segédlet a tanköteles-korú értelmi fogyatékos képesség szerinti
beiskolázásához Dinasztia Kiadó 1993
Játékpszichológia – Szöveggyűjtemény, Szerkesztette: Stöcker Károlyné
Jaen Piaget: Szimbólumképzés a gyermekkorban, Gondolat 1978
Jaen Piaget: Válogatott tanulmányok

Kanczler Gyuláné dr.: A környezeti nevelés pedagógiai és pszichológiai alapja ELTE TOFK Bp.2001
Kárpáti Andrea: A Leonardo program
Dr. Kárász Imre: Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek, TYPOTEX Kft. Budapest 1990
Kovács György – Bakosi Éva: Játék az óvodában, Debrecen, Szerzői kiadás, 1995
Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában
Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete Budapest 1996
Közoktatási Törvény
Kranz Flohri és Asztrid Schwgter: Találkozzunk az erdőben. ÖKOFÓRUM Alapítvány
Labancz Györgyi szerkesztő: Óvodások környezeti nevelése
"Réce füzetek" Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért Budapest 1998
Márványköviné - Jászberényi Ágnes szerkesztő: Látható természet I.
Dr. Mester Miklósné.

Környezetismeret – környezetvédelem Apácai Kiadó Celdömölk 1994
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Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Bp. Gondolat, 1978
Mozgásműveltség fejlesztése - Óvodai program
Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés -De hogyan? NAT-TAN sorozat Budapest OKI. 1996.
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel JNSZM/INT 1997
Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel, sorozat II. száma 2002
Nagy Jenőné - Németh Menyhértné - Novákné Cseh Ibolya: Rajz, mintázás, kézimunka Módszertani könyv
Négyszínvirág - a Vésztói Napköziotthonos Óvoda Helyi Nev. Prog. Óvodai Nevelési program
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
Ötlettár a környezeti neveléshez, Tiszta Forrás Egyesület Kazincbarcika 1997
Pereszlényi Éva – Porkolábné Balogh Katalin: Játék-mozgás, kommunikáció, Alciusz Bt. 1996
Perlai Rezsőné: A matematikai nevelés módszertana (matematikai játékok) Nemzeti Tankönyvkiadó 1997
Perlai Rezsőné: Matematikai nevelés gondolkodásfejlesztés az óvodában
Magyar Pedagógiai társaság kisgyermek nevelési Szakosztály 1990
Porkolábné Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában Alex - Típo Budapest 1992.
Porkolábné Balogh Katalin: Szempontoktok az óvodáskorú gyermekek fejlettségének megállapodásához
Szolnok JNSZM Intézet 1983
Pőcze Gábor - Terencsényi László: Pedagógiai program, de hogyan? NAT-TAN OKI 1996
Programterv az óvodai testneveléshez, Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola
Programfüzetek III. Szarvas 1995
Rudolf Arnheim: Vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája Gondolat 1979
Sajátos nevelési gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről
Oktatási Miniszter II/2005 (III.1.) OM rendelete
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Stöchert Károlyné: Játékpszichológia Eötvös József könyvkiadó Budapest 1995
Szarkáné Horváth Valéria: Az óvodai ének-zene foglalkozások módszertana Nemzeti TK Bp. 1995
Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata 1999
Tevékenységközpontú Óvodai Program OKI 1996 OVITOP
Dr. Tóthszőllősyné - Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában Bp. 1994
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodába Zeneműkiadó Budapest1982
Vásárhelyi Tamás és Viktor András szerkesztő: Nemzeti környezeti nevelés és stratégia
Villányi Györgyné szerkesztő: Óvodavezető kézikönyve I-V. OKKER Oktatási Iroda 1995-96
Villányi Györgyné: Tanulmányok a kisgyermek nevelésről
Zilahi Józsefné - Stöchert Károlyné - Dr. Ráczné - Dr. Főző Klára:
Óvodai nevelés játékkal, mesével Eötvös Kiadó Budapest 1997
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