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„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. 

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik 

a legjobb tudása szerint repül. 

Miért is hasonlítanád össze őket? 

Mindegyik más. 

Mindegyik különleges. 

Mindegyik gyönyörű.” 

(Ismeretlen szerző.) 

 

 

 

  



Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodájának Pedagógiai Programja 
 

3 

1. Tartalom 
1. Jogszabályi háttér ........................................................................................................... 4 

2. Az óvoda jellemző adatai ............................................................................................... 5 

3. Helyzetelemzés ............................................................................................................... 6 

4. Tagintézményünk orientációja: ...................................................................................... 7 

5. Az óvoda objektív feltételrendszere ............................................................................... 9 

5.1. Az óvoda személyi feltétele: ................................................................................... 9 

5.2. Az óvoda tárgyi feltétele: ...................................................................................... 11 

6. A program célfejezete .................................................................................................. 12 

7. Az óvodai nevelés általános feladatai .......................................................................... 15 

7.1. Egészséges életmód alakítása ................................................................................ 15 

7.2. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés ....................................... 20 

7.3. Az anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása .............................. 26 

8. Az óvodai nevelés tevékenységrendszere .................................................................... 36 

8.1. Játék ....................................................................................................................... 36 

8.2. Munka jellegű tevékenységek ............................................................................... 41 

9. Műveltségi területek ..................................................................................................... 44 

9.1. A külső világ tevékeny megismerése .................................................................... 44 

9.2. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka .................................................................. 48 

9.3. Verselés, mesélés ................................................................................................... 51 

9.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc ................................................................. 55 

9.5. Mozgásfejlesztés ................................................................................................... 60 

10. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére ........................................................... 65 

10.1. Pedagógiai munka értékelése ................................................................................ 67 

11. Rendezvények, ünnepek, jeles napok ........................................................................... 68 

12. Az óvodai élet megszervezése ...................................................................................... 71 

13. Az óvoda kapcsolattartási rendszere ............................................................................ 73 

14. A pedagógiai munka egyéb színterei ........................................................................... 77 

14.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek .................................................................. 77 

15. Nevelési időn túli szolgáltatások .................................................................................. 84 

 

16. Dokumentáció .............................................................................................................. 87 

17. Felhasznált irodalom .................................................................................................... 89 

 

  



Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodájának Pedagógiai Programja 
 

4 

1. Jogszabályi háttér 

 

A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 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 a nemzeti köznevelésről. 

 A 2011.évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról. 

 1997. évi XXXI. törvény és az ehhez kapcsolódó többször módosított 

kormányrendeletek a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról. 

 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

Alapprogramjáról. 

 Ezt módosító 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet Egyes köznevelés tárgyú  

miniszteri rendelet. 

 ENSZ Gyermekjogi Carta, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi 

egyezménye. 

 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzeti óvodai nevelésről. 

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

nevelésének irányelvei. 

 B.A.Z. Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelésfejlesztési terv. 

 Kazincbarcika város közoktatási koncepciója. 

 Kazincbarcika város Önkormányzatának 3/2005-ös határozata. 

 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 145/2006.(VII.28.) határozata. 

 Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okirata. 
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2. Az óvoda jellemző adatai 

 

Az óvoda hivatalos elnevezése: 

KAZINCBARCIKAI  ÖSSZEVONT  ÓVODÁK 

OM azonosítója:028490 

 

Az óvoda székhelye:  

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1. 

 

Az óvoda elérhetősége: 

Telefonszáma: 06-48/ 512-542, 512-543 

E-mail: kazincbarcikaiosszevontovodak@gmail.com 

Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1. 

 

Az óvoda fenntartója: 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 

3700 Kazincbarcika, Főtér 4. 

 

A tagintézményünk elnevezése és címe: 

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodája 

Kazincbarcika, Akácfa utca 12. 

 

A tagintézmény elérhetősége: 

Telefon száma: 06-48/ 512-326 

E-mail: kertvarositagovoda@gmail.com 
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3. Helyzetelemzés 

 

Tagintézményünk a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodája nevet viseli. 

1984.szeptemberétől nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. 2019-ben megvalósult a tagóvoda 

teljeskörű energetikai felújítása. 

 Tagóvodánk elhelyezkedése a város földrajzi adottságai és a természeti környezet közelsége 

miatt szerencsésnek mondható. 

Óvodai körzetünkbe a Kertváros családi házaiból, a külvárosi részen lévő Sárosvölgy és 

Balázsvölgy szegényes kolóniáiból, valamint vidékről, - Sajógalgócról fogadunk 

gyermekeket.  

Tagóvodánkba járó gyermekek családjai társadalmi és gazdasági helyzetüket tekintve 

különbözőek. A hozzánk érkező gyermekek többsége érzelmileg kiegyensúlyozott családi 

környezetből jön, de olyan gyermekeink is vannak, akik környezeti ártalmaktól terheltek, 

különleges bánásmódot igényelnek. 

  Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője, ezért elengedhetetlennek tartjuk a 

szülőkkel való érdemi és bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködést. 

A szülők mellett fontosnak tartjuk a szakmai együttműködésben résztvevő partneri 

intézményekkel való kapcsolattartást. 

 Hangsúlyt fektetünk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a szabad játék 

fontosságára, az egészséges életmód kialakítására és a környezettudatos magatartás 

alapozására. 

Kiemelten kezeljük a gyermekek mozgásfejlesztését, a Mozgáskotta módszer alkalmazását. 

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.  

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a hagyományápolást, a gyermeki kreatív megnyilvánulások 

támogatását, a népi gyermekjátékok és gyermektánc megismertetését.  

Tagóvodánkban a gyermekek fejlesztése folyamatos napirendbe ágyazott, párhuzamos, 

komplex tevékenységek szervezésében, az egyéni mutatók figyelembevételével 

differenciáltan valósul meg. 

Óvodánk, a körzetébe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését vállalja. 
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Intézményünk – a Kazincbarcikai Összevont Óvodák- saját készítésű, jól bevált, 

jogszabályhoz igazított dokumentációs rendszerrel rendelkezik, melyet nevelőközösségünk is 

használ- melyben jól áttekinthető a tervező munka, a megvalósítási folyamat és a mérés, 

értékelés eredményei is. Belső Ellenőrzési Csoportunk hatékonyan működik. 

Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége magas szintű, széleskörű. Sokéves tapasztalattal 

rendelkezünk, jellemző ránk az inkluzív pedagógiai szemlétet, elhivatottság, szakmai 

hozzáállás, példamutató magatartás. Igyekszünk megfelelni a kor szakmai kihívásainak, szem 

előtt tartva a partneri igényeket. Rendszeresen és szükségszerűen veszünk részt képzéseken, 

önképzésünk folyamatos.  

Arra törekszünk, hogy az óvodánkba járó gyermekek jól érezzék magukat, sokoldalúan, 

harmonikusan fejlődjön személyiségük és kudarc nélkül képesek legyenek az iskolakezdésre. 

Ezeknek a tényeknek és a K.Ö.Ó. keretprogramjának a figyelembevételével készítettük el a 

helyi nevelési programunkat, amely lehetőséget biztosít a tagóvodánknak a számunkra 

leghatékonyabb fejlesztés megvalósítására. 

 

4. Tagintézményünk orientációja: 

A Százszorszép Tagóvoda egészségvédő és természetbarát programok szervezésével az 

egészséges életmódra nevelés színvonalas megvalósítására törekszik. 

 Elfogadjuk az egészséges életmódra nevelés jelentőségét, szükségességét. 

 Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést. 

 Összehangoljuk az óvoda és a szülői ház hatásrendszerét. 

 Törekszünk a szülők egészségkultúráját fokozni, ehhez változatos eszközöket 

biztosítunk: 

- orvosok, védőnők előadásai 

- megbeszélések 

- családi sportdélutánok szervezése 

 

1. Igyekszünk a természeti környezet adta lehetőségeket kihasználni, környezettudatos 

magatartás megalapozására törekszünk. 

2. A gyermekek életkorának megfelelő kirándulásokat, túrákat, sétákat, lovaglást, vízhez 

szoktatást szervezünk. 

3. Az udvari életet rendszeresen, tudatosan szervezzük, biztosítva a spontán és irányított 

játék helyes arányát. 
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4. Mindennap biztosítjuk a gyermekek számára az egyéni igényüknek megfelelő 

mozgást, különböző szervezeti keretekben. Folyamatosan érvényesítjük a játékosság 

elvét. 

5. Kiemelt hagyományaink: 

 népi gyermekjáték - és gyermektánc 

 játékos gyermektorna 

 egészséghét 

 adventi és húsvétváró játszóház. 
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5. Az óvoda objektív feltételrendszere  

5.1. Az óvoda személyi feltétele: 

Óvodapedagógusok száma: 9 fő 

Technikai dolgozók száma: 4 fő 

Pedagógiai asszisztens:1 fő 

 

A helyi Nevelési Program megvalósulásához rendelkezésre álló szakmai 

képesítések: 

Megnevezés Fő 

Felsőfokú óvodapedagógus 9 

Szakvizsgák 5 

Vezető óvodapedagógus 1 

Óvoda menedzser 1 

Fejlesztőpedagógus 3 

Egészségfejlesztő- mentálhigiénikus 1 

Pek-torna 1 

Így tedd rá! 1 

Népi gyermektánc oktató 1 

Szabadidő szervező 1 

Nyelvvizsga 3 

ECDL vizsga 4 

Számítógép-kezelő 2 

  

Az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek iskolarendszerű és egyéb 

továbbképzéseken, belső igényük az önképzés.  

A pedagógiai munka hatékonyságához járulnak hozzá a szakképzett dajkák és pedagógiai 

asszisztens.  

Összehangolt, együttműködő munkánk eredményeképpen valósítjuk meg kitűzött céljainkat, 

feladatainkat.   
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Eredményeink, amire büszkék vagyunk 

Elismerések Fő 

Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj 6 

Polgármesteri dicséret 3 

Kultúra napja 1 

Eötvös József díj 2 

Sport munkáért elismerés 1 

 

Egyéb eredmények: 

 Városi, területi rajzpályázatokon vettünk részt, több gyermekünk alkotása elismerésre 

került. 

 Bekapcsolódtunk a B-A-Z megyei Tehetséggondozó Programba. 

 2016-ban a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ, B.A.Z. megye pedagógusainak 

szervezett továbbképzésén tagóvodánk bemutatkozott. (Téma: „Ősz kincsei”) 

 Jó gyakorlataink közül ajánlottunk ötleteket az Őszi Megyei Pedagógiai napok keretén 

belül.  

  2019. „Játszani is engedd” szakmai konferencián játékba ágyazott komplex 

tevékenységek szervezése keretében két témában szakmai bemutató foglalkozást 

tartottunk (téma: „Színes városunk,” Mozogjunk együtt, játsszunk újra!”). 
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5.2. Az óvoda tárgyi feltétele: 

Férőhelyek száma: 100 fő 

Csoportok: 4 

2019-ben „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése” (TOP-3.2.1-

16.BO1-2017-00076) pályázat elnyerésével 

és Kazincbarcika Város Önkormányzatának 

támogatásával óvodánk épülete energetikai 

korszerűsítés kapcsán „színesbe öltözött.” A 

külső szigetelés mellett, kicserélődtek a 

nyílászárók, megújult a teljes energetikai 

hálózat és a csoportszobák padlózata új burkolatot kapott. 

Belső tereink a gyermekek életkorának megfelelő méretű berendezési tárgyakkal vannak 

felszerelve, csoportszobáinkba új bútorok és függönyök kerültek. 

A csoportszobák és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek esztétikusak, tiszták, higiénikusak. 

Arra törekszünk, hogy otthonossá, barátságossá, praktikussá alakítsuk a környezetünket. 

Az egészséges életmód támogatásához sószobával is rendelkezünk, valamint nagyméretű, jól 

felszerelt tornatermünk biztosítja gyermekeink mozgásigényének kielégítését, a sokoldalú 

mozgásfejlesztést. 

Óvodánk épületéhez tartozik egy tágas udvar, mely a gyermekek számára a kinti 

játéktevékenységeket, valamint a változatos mozgásos tevékenységeket biztosítja. 

Udvarunk füves és aszfaltos területtel is rendelkezik. Multifunkcionális pálya, valamint EU 

szabványnak megfelelő játékeszközök biztosítják a gyermekek számára a 

mozgáslehetőségeket. 

Hatalmas fedett terasszal rendelkezünk, mely kedvezőtlenebb időjárás esetén is biztosítja 

gyermekeink számára a levegőn tartózkodás lehetőségét.   

Az alapvető eszközök rendelkezésünkre állnak, melyek állandó mennyiségi és minőségi 

javítása nevelőmunkánk színvonalának emelését szolgálja. 

Informatikai infrastruktúránk is nagymértékben fejlődött. Kiépítésre került az internethálózat, 

minden csoport rendelkezik tábla géppel, magnóval, fényképezőgéppel, televízióval, melyek 

segítik a dolgozók és a gyermekek infokommunikációs kompetenciáinak fejlődését, 

fejlesztését.  
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„Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel 

teli bányát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy 

feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára 

váljanak.”  

(Baháolláh) 

6. A program célfejezete 

Cél:  

 A gyermekek érezzék jól magukat az óvodában. Az őket megillető jogok tiszteletben 

tartásával fejlődnek egészségesen, sokoldalúan, harmonikusan, életkori és egyéni 

fejlődési ütem szerint. 

 Bontakozzanak ki egyéni képességeik, hogy felkészülten- az optimális fejlettségi 

szintet elérve, 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 csökkenjenek. 

Feladat: 

 Biztonságos, érzelemmel teli, inger gazdag, esztétikus környezet biztosítása. 

 Egészségük megóvása, egészséges életmód megalapozása. 

 Sokszínű, életkornak megfelelő tevékenységek szervezése. 

 Ismeretek komplex bővítése, értelmi képességek fejlesztése. 

 Egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 A családi nevelés kiegészítése, segítése, hátrányok csökkentése. 

 A sajátos nevelési igényű, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása. 

 Integrált nevelés megvalósítása. 

 Elfogadó, befogadó pedagógiai attitűd, amely nem enged teret semmilyen előítéletnek. 

 Emberi értékek közvetítése. 

 Környezettudatos magatartás alakítása. 

 A gyermekek kompetenciájának erősítése. 

 A gondolkodás biztosítása, az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának 

megerősítése. 

 Az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődésének közvetlen segítése. 
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Óvodakép: 

 Az óvoda nevelési intézmény, védő, óvó, szociális feladatokkal, egyenlő hozzáférés 

biztosításával. 

 Az óvodában minden azért van, hogy a gyermek boldog legyen. 

 A gyermeket körülvevő környezet legyen vonzó, esztétikus, biztonságos. 

 A társas kapcsolatokat egymás elfogadása, tisztelet, szeretet, érzelmi dominancia, 

bizalom jellemzi. 

 Nevelésünkre jellemző az inkluzív pedagógiai szemlélet, a nemzeti, etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése. 

Gyermekkép: 

Gyermekeink legyenek: 

 boldogok 

 pozitív énképpel rendelkezők 

 kiegyensúlyozottak 

 nyitottak 

 önkifejezőek 

 kreatívak 

 érdeklődőek 

 önállóak 

 együttműködőek 

 különbözőséget elfogadóak 

 szabály és feladattudattal rendelkezőek 

 nemi- és identitástudatuk természetes része legyen egyéniségüknek 

 változásokhoz alkalmazkodó 

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 humanizmus 

 mintaadás 

 innováció 



Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodájának Pedagógiai Programja 
 

14 

 inklúzió 

 együttműködés 

 tolerancia 

 kreativitás 

 problémamegoldás 

 szociális érzékenység 

 a szakmai felkészültség és igényesség 

 hivatástudat és hivatásszeretet   

  az IKT eszközök használatában való tájékozottság  

  az online megvalósuló szakmai együttműködésnek résztvevője. 

Nevelési alapelvek: 

 A gyermek életkoronként és egyénenként változó, szellemi, erkölcsi és biológiai 

értelemben is egyedi, szociális lény. 

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

 A játék kiemelt tevékenység. 

 A szabad játék mással nem helyettesíthető. 

 Egyéni készségek, képességek kibontakoztatása. 

 Komplexitás és pedagógiai sokszínűség a tervezéstől a megvalósításig. 

 Az óvodás korú gyermek nevelésének színtere a család. 

 Az óvoda a családi nevelést egészíti ki. 

 A pedagógiai munkát segítők számára a helyi nevelési program és a csoportszintű 

tervezési feladatok ismerete elengedhetetlen. 

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 (beilleszkedés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás). Az esélyteremtő szerep és 

hátránykompenzációs képesség erősítése. 
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„Egészséges az, akiben olyan erő van, mint a fákban: a növekedés 

és a kibontakozás ereje.” (Boldizsár Ildikó) 

7. Az óvodai nevelés általános feladatai 

7.1. Egészséges életmód alakítása 

Cél: 

 A gyermekek egészséges életvitelének alapozása, 

egészség megőrzése, óvása. 

 Egészségtudatos magatartás alapozása, 

együttműködés a családokkal. 

 Testi-lelki–szociális egészségnevelés. 

 A gyermek személyes belső környezetének, testi-lelki- szociális egészségének 

gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, 

védelme. 

Feladat: 

 Egészséges, esztétikus, biztonságos környezet kialakítása. 

 A gondozás keretében a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének, 

edzettségének biztosítása, egészségének védelme, óvása. 

 Megfelelő szokásrendszer kialakítása. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítése. 

 Prevenciós és korrekciós mozgásfejlesztés. 

 Mintaértékű életvitel közvetítése a család felé. 

 Egészséges életvitel igényének alakítása. 

 A gyermekek prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelése szakemberek bevonásával- 

szülővel együttműködve. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 Környezettudatos magatartás és szemléletmód megalapozása. 

 Szociális hátrányok enyhítése. 

Alapelvek: 

 Az egészség érték. 

 A biológiai szükséglet kielégítése minden más szükséglet alapja. 
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 A szükségletek kielégítésében fontos szerepe van a felnőtt- gyermek meghitt, 

empatikus kapcsolatának. 

 A testi, lelki, szociális egészség egyformán fontos. 

 

7.1.1. Az egészséges életmódra nevelés színterei:  

Gondozás: 

Táplálkozás: 

A testi, lelki fejlődés elengedhetetlen feltétele az egészséges táplálkozás megvalósulása. 

Óvodánkban a napi háromszori étkezés biztosított gyermekeink számára. Amennyiben van 

ételintoleranciában szenvedő gyermekünk arra fokozottan figyelünk és felvesszük a 

kapcsolatot a szükséges partnerekkel étkezésük biztosítása érdekében. 

A gyümölcs és zöldségfogyasztás mindennap biztosítva van. Figyelmet fordítunk arra, hogy a 

gyermekek magas cukor tartalmú ételeket, italokat, illetve magas só és telített zsírtartalmú 

ételeket kevesebb alkalommal fogyasszanak.  

Legtöbb csoportunkban már folyamatos étkezés folyik reggelinél és uzsonnánál. Kellő időt 

hagyunk az étkezésre, figyelünk arra, hogy a nyugodt körülmények megvalósuljanak. 

A szokás és szabályrendszer kialakításában a rendszeresség és a következetesség elvét 

követjük. Az eredményesség érdekében a szülőket igyekszünk partnerré tenni ezen a 

területen.  

A szülőkkel ismertetjük az óvoda étrendjét. 

Ismerjük a gyermekek kedvelt és nem kedvelt ételeit. Ösztönözzük a gyermekeket a „nem 

szeretem ételek „megismerésére, megkóstolására. 

A folyadék folyamatosan a gyermekek rendelkezésére áll. 

Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy a szülők és gyermekek számára egészséghetet 

szervezünk, melynek célja az egészségtudatos magatartás alakítása, a szemléletformálás, és a 

prevenció. 

 

Tisztálkodás: 

Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy gyermekeink számára elegendő idő álljon 

rendelkezésre a tisztálkodási teendők elvégzésére. 

Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, egyéni érési ütemét és ennek 

ismeretében szükség szerint segítséget nyújtunk. 
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Nagyon fontos, hogy a gondozáshoz, bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, orr 

tisztántartásához, minden gyermeknek saját eszköze legyen. Az eszközök tisztántartását 

fokozott figyelemmel kísérjük. Ezen a területen is arra törekszünk, hogy a családok és az 

óvodai szokások összehangolva jelenjenek meg. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a higiénés 

szabályokat megismertessük, betartassuk. 

Folyamatosan alkalmazzuk a példamutatás, pozitív megerősítés, segítségnyújtás módszerét.  

Arra törekszünk, hogy gyermekeink igényévé váljon a tisztaság és a testi higiéné megléte. 

A hátrányos szociokulturális körülmények között élő gyermekeink esetében hangsúlyosabb 

figyelmet kap a testápolásra való odafigyelés. 

 

Öltözködés: 

Arra törekszünk, hogy amíg az időjárás engedi minél több levegőt töltsünk az szabad levegőn. 

Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekeknek kényelmes, praktikus, az évszaknak 

megfelelő öltözéke legyen. 

A családdal való együttműködés, együtt gondolkodás segítségével ezen a területen is fontos 

az azonos szokás és szabályrendszer megléte. 

A szülőkkel egyeztetjük a váltóruha, váltócipő meglétének fontosságát, helyét. Minden 

gyermeknek saját óvodai zsákja, tárolódoboza legyen, melyben az óvodai és a „hazamenős 

„ruháit, külön tároljuk. 

Óvodapedagógusaink figyelnek arra, hogy minden kisgyermek képességeihez mérten 

elsajátítsa a helyes öltözködés szabályait, törekedjenek az önállóság felé, megismerjék a 

ruhaneműk felvételének, levételének sorrendjét, figyeljenek az öltöző rendjére. Szóljanak, ha 

fáznak vagy, ha melegük van. 

Ünnepi alkalmakkor minden kisgyermeknek legyen ünneplő ruhája! 

 

Pihenés: 

A pihenéshez szükséges feltételek, eszközök biztosítva vannak. Figyelembe vesszük és 

tiszteletben tartjuk a gyermekek pihenési szokásait. Amennyiben a gyermekek igénylik, akkor 

az otthonról hozott kedvenc alvósjátékaikkal alhatnak. 

Pihenés előtt a csoportszobákat kiszellőztetjük. Minden kisgyermek saját ágyneműjében és 

kényelmes fekhelyen pihenhet. Kialakítjuk a biztonságot nyújtó szokásrendszert. (mese, 

altatódal, halk zene.) Óvodánk fedett terasszal rendelkezik, amennyiben az időjárás engedi a 

pihenés ott is biztosítva van gyermekeink számára. 

A nehezen elalvó vagy nyugtalan gyermekekre fokozottabban figyelünk. 
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Az alvásidőt, a gyermekek alvásigényét rugalmasan kezeljük. 

A hamarabb felébredő gyermekek számára csendes tevékenységeket vagy egyéni fejlesztést 

szervezünk. 

 

Mozgás, edzés: 

A gyermekek egészségének védelme érdekében fontos a rendszeres mozgás megléte. Fokozza 

ellenállóképességüket, teljesítményüket, személyiség fejlődésének elengedhetetlen feltétele. 

Figyelembe vesszük a gyermekek terhelhetőségét, egyéni képességeik alakulását. 

Amennyiben az időjárás engedi egyre több időt töltünk a szabad levegőn. Biztosítjuk a 

mindennapi testmozgást, mozgásos tevékenységeket, játékokat. 

Sétákat, túrákat, kirándulásokat szervezünk. 

Egésznap biztosítva vannak a feltételek a mozgásos tevékenységek szervezéséhez.  

Arra törekszünk, hogy gyermekeink megszeressék a mozgást, örömmel vegyenek részt a 

spontán és szervezett mozgásos tevékenységekben. 

Városi és Óvodai mozgásos rendezvényeinken csoportjaink részt vesznek. ( Autómentes nap, 

Bringanap, Ovi foci, Fitt ovi, Atlétikai verseny, Családos sportvetélkedő, Biztonságos Óvoda 

sportverseny, Kihívás napja stb. Ugyanakkor városunk csodálatos és változatos 

játékeszközökkel rendelkező játszótereinek is aktív látogatói vagyunk. Nagycsoportosaink 

részére, amennyiben a szülő igényli a lovaglás és a vízhez szoktatás lehetősége biztosított. 

Gyógytestnevelő ellátja az arra rászoruló gyermekeink mozgásfejlesztését. 

Fontosnak tartjuk azon partnereinkkel a kapcsolattartást, akik prevenciós és korrekciós 

munkánkat segítik. 

 

Egészségvédelem, egészségmegőrzés: 

Az óvoda minden dolgozójának feladata és kötelessége a gyermekek testi épségének 

megóvása, a balesetek megelőzése, a balesetmentes környezet biztosítása. 

Fontos feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék az őket körülvevő környezet biztonsági 

szabályait, az eszközök helyes, biztonságos és rendeltetésszerű használatát. Sajátítsák el az 

erre vonatkozó szokás és szabályrendszert. 

Az egészségvédelem szempontjából fokozott figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozás 

kialakítására a megfelelő folyadékbevitel meglétére.  

A vízhez szoktatás, lovaglás, gyógytorna, kirándulások szervezése hozzásegítik 

gyermekeinket az egészség megőrzéséhez. 
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A gyermekek egészségének védelme érdekében védjük őket a káros UV sugárzástól, 

hőségriadó és szmog riadó esetén betartjuk a központi előírásokat, utasításokat.  

A környezetvédelem- környezettudatos szemléletmód és magatartás alakítása. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 A gyermek optimális fejlődésének biztosítása rugalmas napirend által. 

 Fokozatosság, folyamatosság, rendszeresség érvényesítése. 

 

A fejlődés várható jellemzői 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 kitartóan szívesen mozognak, képesek harmonikusan 

együttműködni társaikkal. Örömként élik meg a közös mozgást. 

 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. 
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„Az emberi szív szeretetből áll össze, 

Adj ma egy darabot másoknak belőle! 

Ne félj, hogy elfogy, 

hisz neked is adnak! 

Ezért van értelme 

minden egyes napnak!” (Ismeretlen szerző) 

7.2. Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Cél:  

 Bizalom és szereteten alapuló óvodai légkörben 

alakuljon: én tudatuk, önérvényesítő törekvésük, 

feladattudatuk, és a társas együttélés szokásai, normái, 

szabályai. 

 Modellértékű, befogadó attitűd, a nyitottságra építve 

az elfogadás természetessé tétele a gyermekek 

számára. 

 Erkölcsi tulajdonságok, norma és szokásrendszer alapozása. 

Feladat: 

 Barátságos, családias, nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör megteremtése. 

 A gyermekek erkölcsi, szociális, esztétikai érzékenységének fejlesztése. 

 Erkölcsi tulajdonságok: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség alakítása. 

 Felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek elfogadó érzelmi alapokon együttműködő 

kapcsolatok alakítása. 

 Szociokulturális hátrányok csökkentése, egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 Toleranciára- különbözőségek elfogadására, tiszteletére való nevelés 

 Szokás-és normarendszer megalapozása, hagyományok, élmények, tevékenységek, 

programok biztosítása. 

 Pedagógiai munkát segítők ismerjék a helyi nevelési programot, a csoportszintű 

tervezési feladatokat. 

  Megkülönböztetett figyelmet igénylő gyermekek felismerése, - szükség esetén 

megfelelő szakemberek bevonása. 
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  Hazaszeretetre nevelés. A szűkebb és tágabb környezet megismertetésével a 

szülőföldhöz való kötődés megalapozása, a keresztény kulturális értékek 

megismertetése. 

Szocializáció: 

 Szokás és normarendszer megalapozása. 

 Modellkövetés, pozitív mintaadás. 

Alapelvek: 

 Modell értékű az óvodában dolgozó felnőttek kommunikációja, bánásmódja és 

viselkedése. 

 A családdal való közvetlen kapcsolattartást a nevelésben a partnerség, a  

kölcsönös korrekt tájékoztatás és diszkréció jellemzi. 

 Pozitív érzelmi viszony alakítása, a rácsodálkozás lehetősége, a szűkebb és tágabb 

természeti és társadalmi környezet megismerését, megbecsülését (család, haza, otthon) 

segíti. 

 A keresztény kultúra értékeinek megismertetésére, az óvodában feldolgozásra kerülő 

egyházi ünnepek adnak alkalmat.  

 A gondoskodó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a beszoktatástól az 

óvodáskor végéig. 

 Az egyéni bánásmód semmivel sem helyettesíthető! 

 A felnőtt -gyermek, a gyermek- gyermek bizalmas, elfogadó kapcsolat segítségével a 

közösségi életre felkészítés. 

 A gyermeki személyiség tiszteletben tartása. 

 A családias, szeretetteljes légkör megteremtése az érzelmi kötődés biztosításának 

érdekében. 

 Az óvodába járást előzze meg a családlátogatás. 

 A befogadásban mindkét óvodapedagógus és a dajka is vegyen részt.  

 Törekedjünk arra, hogy a gyermeket az óvodába lépés pillanatától pozitív hatások 

érjék.  

 Minden gyermeket a maga fejlettségi szintjének és fejlődési ütemének 

figyelembevételével kell fejleszteni. 
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Tartalom: 

Befogadás- beszoktatás: 

Tagóvodánkban a szülőkkel együtt történő, a gyermek igényeihez alkalmazkodó beszoktatást 

tartjuk fontosnak.  

Célunk: Az érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, szeretetteljes, derűs, családias légkör 

megteremtése. 

A felvett gyermekek beszoktatása folyamatosan történik.  A családlátogatás megelőzi a 

beszoktatást. 

 

Inkluzív pedagógia: 

Tagóvodánk felkészült az SNI-s gyermekek fogadására. 

 Óvodánk életét, értékeit módszereit, személyi és tárgyi feltételeit úgy alakítjuk, hogy az 

érintett gyermekek szükségleteit figyelembe vesszük és törekszünk a gyermekek szociális 

beilleszkedésére. 

Alkalmazkodunk a gyermekek egyedi igényeihez, szükségleteihez. 

 Feladatunknak tartjuk a differenciálást. 

Óvodapedagógusaink segítő partnerei a gyógypedagógusok. 

A szülőket bevonjuk a folyamatba. 

 

Bátorító nevelés: 

Arra törekszünk, hogy megismerjük és megértsük a gyermekeinket, magatartásukat, és azt a 

környezetet, amelyben megjelenik a viselkedés. 

Sok alkalmat és sikereket biztosítunk a gyermekek képességeinek figyelembevételével. 

Folyamatos pozitív megerősítéseket alkalmazunk. 

A gyermeket olyannak fogadjuk el amilyen. 

A gyermek érdeklődési területeire építjük a tanulási folyamatot, törekszünk az előrehaladás 

megteremtésére, felgyorsítására. 

 

Társas kapcsolatok: 

Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek- dajka kapcsolat a bizalomra épül. 

Elfogadjuk a különbözőségeket és az egyéni bánásmódot alkalmazzuk. 

Figyelembe vesszük a gyermeki igényeket, a gyermekek egyéni képességeit, érzelemvilágát. 

Erősítjük a helyes magatartásformákat. 

Helyes értékeket, normákat közvetítünk.  

Együttműködőek, támogatók, empatikusak, példamutatóak vagyunk. 
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Gyermek- gyermek: 

Fontosnak tartjuk a baráti kapcsolatok alakulásának, elmélyülésének segítését. 

A periférián elhelyezkedő gyermekek kapcsolatteremtésére, a csoportba való integrálásukra 

fokozottan figyelünk. 

A gyerekeknél arra törekszünk, hogy feltétel nélküli el tudják fogadni egymást. 

Tartsák tiszteletben a különbözőségeket, tiszteljék egymást. 

 

Ünnepek, rendszeres és alkalomhoz kötött hagyományok (óvodán belüli és városi 

rendezvények): 

 Nemzeti ünnepeink. 

 Mikulás. 

 Karácsony. 

 Farsang. 

 Anyák napja. 

 Gyermeknap 

Hagyományaink: 

 Magyar népmese napja 

 Magyar Népi játék napja 

 Egészséghét 

 Adventi játszóház 

 Születésnapok. 

 Húsvéti játszóház. 

 Családi sportvetélkedő. 

 Ovis Gála. 

 Erdei óvoda 

Városi szintű szervezések: 

 Autómentes nap. 

 Bringa nap. 

 Ovi foci. 

 Színház, kézműves foglalkozások. 

 Kihívás napja. 

 Városi gyermeknap. 
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Jeles napok: 

 Takarítás világnapja. 

 Autómentes nap. 

 Népmese napja.  

 Zene világnapja. 

 Állatok világnapja. 

 Víz világnapja. 

 Föld napja.  

 Madarak és fák napja. 

Erkölcsi ítéletek: 

Tagóvodánkban dolgozó felnőttek példamutató magatartása, a helyes viselkedés szabályainak 

megismertetése segíti a gyermekek erkölcsi érzékének, ítélőképességének kialakulását, 

fejlődését.  

A nevelés teljes eszközrendszerének használatával biztosítjuk a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak, erkölcsi normáinak fejlődését. 

A felnőttek, idősek tiszteletére, megbecsülésére, segítésére, valamint egymás feltétel nélküli 

elfogadására neveljük gyermekeinket.  

Közösségért végzett, egyéni fejlettségi szinthez igazodó tevékenységek szervezésével arra 

törekszünk, hogy gyermekeink megérezzék az együtt és egymásért végzett tevékenység 

örömét. 

Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések segítik a gyermekek hazaszeretetének, a nemzeti 

hovatartozás érzésének kialakulását, magyarságtudatuk erősödését. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 A programoktól, tevékenységektől függően egyéni, mikrocsoportos és csoportos 

szervezeti formák alkalmazása. 

 A közös élmények, szokások és hagyományok szervezésénél figyelembe vesszük a 

gyermekek egyéni fejlettségét és életkori sajátosságait. 

 A különböző szociokulturális környezetből érkező gyermekeknél 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 jellemzi 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 környezetükről, kulturális 

értékekről. 

 Hazaszeretet, szülőföldhöz, családhoz való kötődés jellemzi őket. 

 Tevékenységhez kötődő együttműködési formákra képesek, kiterjedt kapcsolataik 

vannak. 

 Reális énképpel, egészséges önbizalommal rendelkeznek. 

 Konfliktusok kezelésére, megoldására képesek. 

 Társaikkal, felnőttekkel szemben segítőkészek, elfogadóak, érdeklődőek, 

tisztelettudóak, toleránsak. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél egyéni fejlődési ütemük 

figyelembevételével érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor 

végére. 
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„Az igazi öröm abból fakad, ha olyan útra bátorítasz és vezetsz 

valakit, amely neki való.” (Zig Ziglar) 

 

7.3.  Az anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Cél: 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés. 

 Az anyanyelvi és kommunikációs képességek 

kibontakoztatása. 

 A gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, 

élményszerű megtapasztalással, játékban és játékos tevékenységekben. 

Feladat: 

 Változatos, sokszínű tevékenységek és tapasztalatszerzés biztosítása, azok 

rendszerezése. 

 Kíváncsiságból eredő megismerési vágy kielégítése. 

 Tudásvágy felkeltése. 

 A gyermekek tapasztalatainak rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben 

és élethelyzetekben való gyakorlása. 

 Értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

fejlesztése. 

 Problémamegoldó és kreatív gondolkodás elősegítése, fejlesztése. 

 Hátrányok leküzdése, prevenció, tehetséggondozás. 

 Beszélő, ösztönző környezet biztosítása. 

 A gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések és válaszok érvényesülése. 

 Az anyanyelvi nevelés valósuljon meg valamennyi tevékenységi formában. 

Alapelvek: 

 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, 
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- a megismerési vágy, 

- az utánzási kedv, 

- a sikerélmény motiválja, 

 Komplexitás és differenciálás. 

 A tanulás a gyermek részéről játék, az óvodapedagógus részéről tudatos, tervszerű 

tevékenység. 

 Az óvodapedagógus pozitív értékeléssel segítse a gyermek személyiségének 

kibontakozását. 

 

Tartalom: 

Képességfejlesztés: 

 

Kognitív képességek: 

 

1. érzékelés-észlelés. 

A világ megismerésében a vizuális, akusztikus és a haptikus modalitásnak van jelentős 

szerepe. A modalitások fejlesztésére külön- külön érdemes odafigyelni: 

 Gestalt- funkció, (vizuális, akusztikus gestalt). 

 összehasonlítás- megkülönböztetés, 

 analízis-szintézis, 

  sorbarendezés, 

 osztályozás. 

2. Testséma: 

 Három fő ága:  

 Testtudat. (testrészek ismerete, élettani folyamatok ismerete. 

 Vizuális-poszturális testséma. (Saját magunk észlelése. Csukott szemmel 

végzett gyakorlatok, testhatárok érzékelése, bőrünkre rajzolt egyszerű formák 

felismerése.) 

 Testkép. (Saját maga lerajzolása.) 

3. Térészlelés: 

Négy fő ága van: 

 térirányok, (relációs szavak) 

 tájékozódás, 

 pozíció meghatározása, 

 Mentális leképezés. 
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4. Figyelem: 

Három fő ága van: 

 megfigyelőképesség, 

 figyelem tartóssága és koncentráció, 

 figyelem megosztása. 

5. Emlékezet: 

 rövid idejű, 

 hosszúidejű mechanikus, 

 hosszúidejű logikus, 

Fontos a bevésendő anyag jellege, hossza, az ismétlések száma, előhívás módja 

és a bevitelre szánt idő. 

6. Gondolkodás: 

 analízis- szintézis, 

 csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, 

 általánosítás, 

 összehasonlítás, 

 lényegkiemelés, 

 ok-okozati összefüggés. 

7. Képzelet /kreativitás/: 

Szoros kapcsolatban van az észlelési tapasztalatokkal. A gyermek a képzelet 

világát választja érzelmei, vágyai, kívánságai teljesüléséhez. 

 produktív, 

 reproduktív 

 

Anyanyelvi képességek: 

Az óvodáskor a beszédfejlődés intenzív szakasza, melyet a gyermek mentális és pszichés 

fejlődése erősen meghatároz.  

Az óvodai élet mindennapjaiban a gyerekek már meglévő anyanyelvi képességeire alapozva 

igyekszünk megvalósítani a gyerekek differenciált, egyénre szabott fejlesztését.   

A beszéd, a kommunikáció a személyes kapcsolatteremtés fontosabb eszköze az óvodában. 

Az óvodai élet mindennapjait áthatja a nyelvi-, illetve a metakommunikáció. Az anyanyelvi 

nevelés az óvodai élet minden pillanatában jelen van, minden tevékenységet átölelve 

tudatosan, tervszerűen és játékos formában valósul meg. 
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Az óvodapedagógus: 

 az anyanyelvi nevelés feltételeként nyugodt, derűs légkör, ingergazdag környezet 

megteremtésére törekszik 

 beszéde mintaértékű, szemléletes, a gyermek számára érthető, tagolt, érzelmeket 

kifejező, gazdag szókincsű. 

 igyekszik minél több olyan beszédhelyzeteket, játékszituációkat kialakítani, amelyben 

a gyerekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése hangsúlyt kap. 

 a beszélgetésekhez, játékos fejlesztésekhez megfelelő és elegendő alkalmat biztosítva 

törekszik a gyerekek egyéni képességeit fejleszteni 

 az egyéni beszélgetések alkalmával felméri a gyerekek meglévő beszédállapotát, 

nyelvi tudását, hiányosságait - a tapasztalatokat írásban rögzíti  

 

Az anyanyelvi nevelés során különböző funkciókat fejlesztünk: 

 beszédészlelés, beszédértés 

 a hangok, hangzók tiszta ejtését 

 összefüggő beszédet 

 aktív és passzív szókincset 

 

Az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelés fő területei: 

 beszédhallás-figyelem fejlesztése 

 beszédhallás-emlékezet fejlesztése 

 beszédritmus fejlesztése 

  grafomotoros képességek fejlesztése 

 gondolkodás fejlesztése 

  beszédművelés (helyes ejtés) 

  kommunikáció fejlesztés (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, szándéknyilvánítás, 

elbeszélés élmény ill. kép alapján, mesebefejezés, személyi adatok) 

 illem (az óvodás gyermek érintkezési kultúrája, megjelenése) 

  

 Napirendbe építve szervezünk anyanyelvi játékokat: 

  légzéstechnikai gyakorlatok 

 fúvási gyakorlatok, 

 ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok), 

 hangutánzás 
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 hangfelismerés 

 akusztikus differenciálás (zörejek, hangok) 

  szókincsbővítés 

 rövid és hosszú hangzók elkülönítése, 

 ritmus fejlesztés 

 hallási figyelem, emlékezet fejlesztése 

 dominancia kialakulásának elősegítése 

 ellentétpárok és szinonimagyűjtés 

 mondatalkotás, mondatfűzés történetmesélés közben 

 egy kitalált mese, történet bevezető mondat utáni folytatása 

  hangsorok analízise (szótagra, hangokra bontás) 

 számlálás, ritmus (szótagszámmal megegyező számú, pl. kopogás) 

  barkochba 

 

Helyi sajátosságaink: 

 Óvodásaink, egy választott népmese dramatikus előadásával emlékeznek meg, a 

magyar népmese napjáról. 

 Kiemelt ünnepeinkhez, jeles naphoz kötődően együtt ünnepelnek a gyerekek versek, 

dalok felidézésével. 

 A Mikulás ünnepség alkalmával az óvodapedagógusok a témához kapcsolódóan 

színpadra vitt mesedarabjaival minden évben meglepetést nyújtanak a gyerekek 

számára. 

 A farsangi szokások mélyítése, megismertetése mellett a táncos élményt kínáló 

zenekari meghívás lehetőségével élve igyekszünk évről évre színvonalas zenei, értékes 

anyanyelvi fellépéseket megrendezni a gyerekek számára. 

 

Szocializációs képességek: 

A társadalomba való beilleszkedés folyamata a szocializáció, ebben a folyamatban a gyermek 

megtanulja megismerni önmagát, környezetét. Megismeri és elsajátítja az együttműködés 

szabályait és a megfelelő viselkedési módokat. A szocializáció része a személyiség 

fejlődésének. Elsődleges szocializációs szintér a család, míg másodlagos szintér a családon 

kívüli csoportok. Tagóvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekek szociális érzékenységének 

alakítását, az én tudat megalapozását, én-érvényesítő törekvések fejlesztését. Hangsúlyt 

fektetünk a társas szükségletek kielégítésére, a másság elfogadására, tiszteletére nevelésre. 
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Arra törekszünk, hogy a gyermekek megismerjék a társasegyüttélés szabályait és be is tartsák 

azokat. Célunk, az énkép- önismeret- önértékelés fejlesztése. Hangsúlyt fektetünk az 

interperszonális kapcsolatok alakítására. Új attitűdök, értékek, normák kialakítására 

törekszünk. Fejlesztjük az érzelmek kifejezésének és kontrollálásának képességét, alakítjuk 

erkölcsi értékeiket. Figyelünk arra, hogy óvodás gyermekeink jellemző tulajdonsága a 

magatartás érzelmi vezéreltsége, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket érzelmi 

biztonság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Segítjük a gyermekek szociális 

érzékenységének fejlődését, az én- tudat alakulását, én-érvényesítő törekvéseik 

megvalósulását. Hangsúlyos szerepet kap a közös élményekre épülő közös tevékenységek 

megvalósítása. 

 

Motorikus képességek: 

Az életkori sajátosságokból adódik, hogy a gyermekeknek óvodáskorban nagyfokú 

mozgásigényük van és ez kihat az életük minden területére. 

Hangsúlyt fektetünk a mozgásigényük kielégítésére, a nagymozgások fejlesztésére, hiszen a 

járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, - lendületes, természetes mozgásoknak 

összehangoltabbá, precízebbé kell válnia ahhoz, hogy a kifinomultabb, apróbb mozgások 

kialakulhassanak. Változatos mozgásos játékok megismertetésével fejlesztjük motorikus 

képességeiket. Szabadmozgásos játékok, mozgásutánzó játékok, szabályokhoz kötött 

mozgásos játékok, egyensúlyozást fejlesztő játékok, koordinált mozgások fejlesztése, 

irányváltoztatások, tempóváltások mozgásban mind- mind a nagymozgásaik fejlesztését 

célozzák. Fontosnak tartjuk a mozgásformák helyes technikájának elsajátíttatását. 

Finommotorika fejlesztése: 

Fejlesztését apróbb izmok dolgoztatásával valósítjuk meg. Változatos módon fejlesztjük ezt a 

területet. A szabadon végezhető mozgások pl: szappan forgatása, masni kötése, a gyurmázás, 

formák, rajzok átírása, színezés, pontok összekötése, tépés, csípegetés, ollóhasználat, fűzés, 

puzzle, célbadobójátékok, összerakó játékok, csipeszelős játékok, origami, válogatások 

segítségével egyre jobban ügyesedik a gyermek, fejlődik kézizomzata. Fontos, hogy ezeket a 

tevékenységeket a gyermekek önállóan végezzék. 

 

Tehetséggondozás: 

Tagóvodánkban népi játék és gyermektánc tehetségműhely működik, valamint a 

vizuálisterületen a tehetségígéretes gyermekek fejlesztését látják el óvodapedagógusaink.  

Amennyiben szükséges, speciális külső segítség, lehetőségével is élünk. Ezek a gyermekek 

azért tekinthetők tehetségígéretesnek, mert kiváló adottságaik alapján magas szintű 
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teljesítményre képesek. Fontosnak tartjuk a kreativitásuk további fejlesztését, a feladat iránti 

elkötelezettségük alakítását. Szem előtt tartjuk a gyermekek általános képességeinek 

alapozását, sokféle tevékenység lehetőségének biztosítását, erős és gyenge oldal fejlesztését, 

énképük erősítését. Változatos élményszerző programokat szervezünk számukra és arra 

törekszünk, hogy megteremtsük számukra az elfogadó, biztonságos légkört. Olyan 

lehetőségeket keresünk számukra, ahol megmutatkozhatnak képességeik. Pl.: rajzpályázatok, 

ovis gála, egyéb rendezvények. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

A nevelési helyzetekből adódó lehetőségek kihasználása az egész nap folyamán. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Szívesen kommunikálnak, képesek a kapcsolatteremtésre. 

 Közlésvágyukat késleltetni képesek, meghallgatnak másokat, kivárják, amíg sorra 

kerülnek. 

 Metakommunikációs jelzéseket megértik, s adekvátan használják. 

 Elbeszéléseik folyamatosak, rendelkeznek beszédfigyelemmel, fegyelemmel. 

 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 szófaj és mondatfajta megjelenik. 

 Értik és használják a névmásokat, névutókat, jelen- múlt- jövő időt. 

 Érdeklődéssel veszenek 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. 

 Ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban is. 

 Működik emlékezetük. 

 Életkoruknak megfelelő érzékeléssel, észleléssel, alkotóképességgel, kreativitással, 

képzelettel, logikai képességekkel rendelkeznek. 
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 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, képesek figyelmüket 

szándékosan és tartósan irányítani, növelni, megosztani, felismerik az ok- okozati 

összefüggéseket. 

 Kialakult életkor specifikus beszédértésük, beszédfegyelmük, testséma ismeretük, 

finommotorikus, laterális térészlelő képességük, téri tájékozottságuk, térbeli 

mozgásfejlettségük, rendelkeznek probléma felismerő és megoldó képességgel. 

 Lelkileg egészségesek, nyitottak, érdeklődőek, készek az iskolába lépésre. A 

tanuláshoz szükséges képességeik folyamatosan fejlődnek, egyre több szabályhoz 

tudnak alkalmazkodni a feladatok megértésében, és 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 

tevékenységekben egyaránt. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük 

figyelembevételével érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor 

végére. 
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„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, 

minél jobban értjük annál inkább szeretjük, s így annál 

hatékonyabban tudjuk majd nevelni. „ 

(Nagy László) 

 

7.3.1. Tevékenységben megvalósuló tanulás  

Cél: 

 Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, komplex 

személyiség fejlesztése az egyéni képességek figyelembevételével. 

Feladat: 

 Az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása). 

 A tanulást támogató környezet megteremtése, játékos, cselekvéses tanulás 

feltételeinek biztosítása. 

 Játékba ágyazott komplex párhuzamosan végezhető tevékenységek szervezése. 

 Kapcsolódási pontok keresése a nevelési területek között. 

 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 körülvevő természeti és társadalmi környezetből. 

 A spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése, élethelyzetekben való 

gyakorlása különböző tevékenységeken keresztül. 

 A gyakori probléma-és feladatmegoldás, kreatív gondolkodás, fejlesztés. 

 Újszerű tanulási módszerek, technikák alkalmazása. IKT eszközök használata az 

egyéni fejlettség és életkori sajátosságok figyelembevételével. 

Ajánlott módszerek: 

 Differenciált, egyéni képességek egyéni ütemű fejlesztése. 

 újszerű tanulási módok (kompetencia, kooperativitás, párhuzamos 

tevékenységszervezés). 
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Tartalom:  

A szervezett tanulás formái: 

 Kötetlen és kötelező formában a csoport szokásainak megfelelően. 

Kötelező: 

 mozgásfejlesztés 

 helyszíni megfigyelések, kirándulások. 

Kötetlen: 

 verselés-mesélés 

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 ének- zene, énekes játék, gyermektánc 

 külső világ tevékeny megismerése 

 környezet-matematika 

 

Szervezési elvek, keretek: 

Frontális:                                                                                                      

 mozgás (mozgásfejlesztés, mozgásos játékok),                

 énekes játékok, 

 dramatikus játékok, 

 alkalmanként a környezet megismerése, megszerettetése, 

 alkalmanként a verselés-mesélés. 

Mikrocsoportos: 

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 ének-zene, énekes játék gyermektánc, zenei képességfejlesztés 

 verselés-mesélés 

 külső világ tevékeny megismerése, 

 környezet-matematika. 
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„ A gyerek, játék közben tanul. És a legfontosabb, hogy megtanul 

játszva tanulni.”  (Fred Donaldson) 

8. Az óvodai nevelés tevékenységrendszere 

8.1. Játék 

Cél: 

 A játék mindennapi, legfontosabb, a 

pszichikumot, mozgást, kreativitást, a gyermek 

egész személyiségét fejlesztő, élményt adó 

tevékenység legyen. 

 A játék örömforrást jelentsen, a gyermekek belső szükségleteinek, vágyainak 

kielégítését szolgálja. 

Feladat: 

 A játék kibontakozásához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése (hely, 

idő, eszköz, légkör, élményszerzési lehetőségek). 

 A játékban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása, képességek komplex fejlesztése. 

 A játék közben alakuljanak társas kapcsolatok, magatartásformák. 

 Élményszerű, elmélyült játék kibontakozásának segítése. 

Alapelvek: 

 A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, ugyanakkor a gyermek legfőbb 

legfejlesztőbb tevékenysége és egyben pszichikus szükségleteinek színtere is. 

 A gyermek tiszteletben tartása, társként elfogadása. 

 Átgondolt napirend- hosszantartó, zavartalan játék lehetősége. 

 A spontán játék aránya nagyobb, mint az irányított játék. 

 Az óvodapedagógus szerepe a játékban: 

- érvényesüljön a modellnyújtó szerepe, 

- tudatos, megengedő, támogató, ösztönző, biztonságot adó állandó jelenléte, 

- az indirekt irányítás felelőssége, 

- feltételteremtő tevékenysége. 

A játék a gyermek természetes, önkéntes, szabadon választott, alapvető tevékenysége, és mint 

örömforrás nagyban befolyásolja érzelmi életük alakulását. A játékban tapasztalataik, 
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élményeik jelennek meg gyakran átalakított formában. Ezért minden lehetőséget 

megragadunk a gyermeki élmények és tapasztalatok szerzésének biztosítására. Törekszünk a 

játék formáinak és tartalmának gazdagítására, ezáltal a gyermekek képességeinek fejlődését 

segítjük elő. Szem előtt tartjuk, hogy a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A 

játékban nyilvánulnak meg és fejlődnek a gyermekek közti társas kapcsolatok, 

magatartásformák.  Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a játék segítségével ismerkednek a 

világgal, a tárgyakkal, a valóság jelenségeivel, eseményeivel. Ezáltal fejlődnek értelmi 

képességeik. A napirendben a játékra van a legtöbb idő. Minden óvodapedagógus olyan 

környezetet, légkört alakít ki a csoportjában, amelyben a gyermekek jól érzik magukat és 

derűs hangulatban tevékenykedhetnek. A csoportszobai, udvari és a környezetben lévő 

játékok tartalmasak. Lehetőség van minden játékfajta játszására. A gyermekek szabadon 

választhatnak játéktémát, eszközt, barátot. A játékeszközeink minőségileg és esztétikailag 

megfelelőek, kiválasztásukban figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait.  

 

A játék fajtái: 

A játék fajtái sokszínűek, nem elkülöníthetők, - egységet alkotnak, egymásra épülnek. 

 gyakorló játék 

 szimbolikus- szerepjáték 

 konstruáló játék 

 szabályjáték 

 dramatizálás, drámajáték, bábozás. 

Egyes játékfajtáknak általában megvan az életkor által meghatározott időpontja, de egyéni 

eltérések is lehetségesek. Az új játékfajták az előző játékfajták talaján érlelődnek, sőt egy 

játékfajta többféle játékfajta kiindulópontja is lehet. A gyermekek fantáziája nagyban 

befolyásolja az alkotási kedvet. A kivitelezést pedig az, hogy a gyermekek milyen 

képességekkel és készségekkel rendelkeznek a konstruálás során. A szimbolikus játék a 

legtöbb játékelemet ötvözi magában. A szabályjáték legfőbb alkotóeleme a szabály. Arra 

törekszünk, hogy gyermekeinknél kialakítsuk a szabálytudatot, ugyanakkor a 

kudarctűrőképesség kialakítására is fokozott figyelmet fordítunk. A gyerekeknél minden 

játéktípus kialakulása megtalálható. Vannak kedvenceik. A játékfejlődés során egyik 

hangsúlyos játékformát felváltja a másik hangsúlyos játékforma. illetve minden játékforma 

fejlődik. 
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A játékhoz szükséges feltételek biztosítása: 

Élmények biztosítása. 

Az óvodában: 

 Séták, kirándulások alkalmával. 

 Mozgásos tevékenységek során. 

 Társadalmi környezet megfigyeltetése. 

  

Személyi feltételek: 

Az óvodapedagógus személye, aki partner, modellnyújtó, segítő, tapintatos és biztonságot 

nyújtó. 

 

Tárgyi feltételek: 

Az óvodai játék színtere: 

 csoportszoba. 

 az óvoda udvara. 

 óvodán kívüli helyek (játszóterek, kirándulóhelyek, természeti környezet…) 

Játékeszközök: 

 Kész játékeszközök. 

 Óvodapedagógus által készített játékeszközök. 

 Gyermekek által vagy közösen készített játékeszközök. 

 Kellékek. 

 Azok a tárgyak, eszközök, anyagok, játékszerek, amelyeket a gyermekek a játékukba 

bevonnak. 

A játék ideje: 

 Folyamatos és rugalmas napirendbe ágyazottan. 
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Szervezési elvek, keretek: 

 Folyamatos, rugalmas napirenddel biztosítani tudjuk, 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 fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 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. 
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 Bonyolultabb szabályjátékokat is játszanak, azok szabályait betartják és erre 

figyelmeztetik is egymást, képeseik 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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„Dolgozni szaporán! Felmossuk a konyhát….” (ÉNO.226.) 

8.2. Munka jellegű tevékenységek 

 

Cél: 

 A gyermekek egyéni képességükhöz mérten 

örömmel végezzenek minden olyan munkát, amely 

saját személyiségükkel, szükségletükkel, a csoport 

életével kapcsolatos. 

 

Feladat: 

 Sokszínű gyermeki tevékenység közben munkafolyamatok megismertetése, az ehhez 

szükséges eszközök gondos megválasztása, biztosítása. 

 Eszközök célszerű használata során a munkavégzéshez szükséges készségek, 

képességek alakítása. 

 Összhangteremtés a család és az óvoda szokásai között. 

 Baleset megelőzés. 

 A munkavégzéshez szükséges tulajdonságok (kitartás, önállóság, felelősség, 

céltudatosság) alakítása. 

 Az óvodai élet adta munkalehetőségek tudatos kihasználás, munkatevékenységek 

folyamatos biztosítása és feltételeinek megteremtése. 

Alapelvek: 

 A munkának meghatározott célja van. 

 Fontos a mintaadás, folyamatos segítségnyújtás. 

 A pozitív értékelés serkenti a munkavégzést. 

 

Tartalom: 

Tevékenység fajtái: 

- Önkiszolgálás: 

A folyamatos napirend lehetőséget biztosít az önkiszolgáló munka megvalósulására. A 

tevékenység folyamán a gyermekek olyan képességeket és készségeket sajátítanak el, 
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mely elősegíti az önálló munkavégzés megvalósulását, a tevékenység természetessé 

válását. 

- Közösségért végzett tevékenységek: 

- Naposi munka: 

Kezdetben az óvodapedagógusok és a dajka néni irányításával végzik a gyermekek a 

naposi munka folyamatát. Megterítik az asztalt, majd étkezés után leszedik a terítéket, 

rendet raknak. Ügyelnek az asztal rendjére. Társaikkal betartatják az étkezéshez 

szükséges szokás és szabályrendszert, ugyanakkor példát mutatnak társaiknak 

személyes viselkedésükkel. Türelemmel, segítségnyújtással, pozitív megerősítésekkel 

segítjük az önálló naposi munka kialakulását. 

- Környezet rendjének megőrzése: 

Étkezések után, valamint a napi tevékenységek folyamán a gyermekek törekednek a 

környezetük rendjének megőrzésére. A játék befejezése után ügyelnek arra, hogy 

minden játék a helyére kerüljön. Ha olyan tevékenységet végeztek, ami a csoportszoba 

átrendezésével járt segítenek a terület eredeti állapotának visszaállításában. 

- Alkalomszerű munkák, egyéni megbízatások:  

Ezen tevékenységek közé azok a munkajellegű feladatok sorolhatók, melyek során a 

gyermekek az óvodapedagógusnak vagy társaiknak segítenek. Örömforrásként szolgál 

a gyermekek számára és fokozza motiváltságukat. Minden olyan területen segítenek, 

ahol szükséges. 

- Állat és növénygondozás: 

Rendszeres munkavégzésünk közé tartozik, mely során a gyermekek megfigyeléseket 

végeznek, tapasztalatokat gyűjtenek. A tevékenységekhez szükséges eszközök a 

gyermekek rendelkezésére állnak. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 A munkatevékenység fajtáit, azok tartalmát, szokásait, minden csoportban az ott 

dolgozó felnőttek közösen alakítják ki, elegendő időt, megfelelő eszközt biztosítva a 

tevékenység végzéséhez. 
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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 jellemzi. 
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9. Műveltségi területek 

 

„Ezt a bolygót ne szennyezzétek! Ha itt vagy bárhol is éltek, ezt a 

Földet vigyázzátok, féltsétek!”  (Szatmári Delina) 

9.1. A külső világ tevékeny megismerése 

A tagintézménynek szakértő által véleményezett környezeti nevelési programja van. 

Cél: 

 Sokoldalú megtapasztalás útján a gyermekek 

környezetben való biztos eligazodásának, 

tájékozódásának, ökológiai szemléletének és 

környezettudatos magatartásának alapozása, 

formálása a fenntarthatóság szellemében. 

 Az életkornak megfelelő biztonságos 

közlekedéshez szükséges képességek, készségek 

kialakítása, fejlesztése. 

 A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése 

a közlekedésre nevelés pedagógiai- és 

pszichológiai eszközei és módszerei segítségével. 

Feladat: 

 A fenntarthatóságot biztosító személyiség, magatartás és attitűd formálás: érdeklődés, 

kíváncsiság, érzelem, másokra való odafigyelés, másság elfogadása, empátia, segítő 

magatartás, tolerancia. 

 Folyamatos megfigyelésekkel, tapasztalások, élmények biztosítása. 

 Szűkebb és tágabb környezetünkben való biztonságos eligazodás, tájékozódás 

gyakoroltatása. 

 Helyi hagyományok, értékek beépítése a nevelési folyamatba. 

 A közösséghez való tartozás élményének biztosítása. 

 A nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeinek, szeretetének, védelmének 

kialakítása. 

 Közlekedésre neveléssel a szociális kompetenciák formálása, közlekedési magatartás- 

közlekedési kultúra, attitűd- fejlesztése. 

 Közlekedéshez szükséges képességek fejlesztése. 
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 Biztonságos közlekedés megismertetése és gyakoroltatása. 

 A környező világ megismerés közben matematikai tapasztalatok biztosítása. 

 Változatos szervezeti keretek biztosítása. 

Alapelvek: 

 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. 

A tevékenység tartalma: 

  

ÉVSZAKVÁLTOZÁS. 

FOLYAMATOS 

MEGFIGYELÉSEK, 

TEVÉKENYSÉGEK: 

IDŐJÁRÁS ELEMEI,  

CSAPADÉK 

 

 

 IDŐJÁRÁS 

ELEMEI 

- CSAPADÉK 

- HŐMÉRSÉKLET 

- SZÉL 

 ÖLTÖZKÖDÉS 
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A környezettel való ismerkedés jelen van a mindennapi tevékenységeinkben, áthatja az 

óvodai életünk egészét. A tevékenység középpontjába a gyermek és a környezet viszonya, 

kapcsolata kerül. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket segítsük környezetük 

megismerésében, és pozitívan alakuljon a környezethez való viszonyuk. A környezeti nevelés 

többsége természetes környezetben történő megfigyelésre épül. Arra törekszünk, hogy minél 

több alkalmat teremtsünk gyermekeink számára a sokoldalú és több érzékszervvel való 

tapasztalatok szerzésére. Olyan helyzeteket és élményszerzési lehetőségeket teremtünk, 

melyben a gyermeki rácsodálkozások, közös felfedezések segítik a gyermekeket az őket 

körülvevő természeti és társadalmi környezet megismerésében. Ezeket biztosítják számukra 

az alkalmi és folyamatos megfigyelések, gyűjtőmunkák, séták, túrák, kirándulások, a 

különböző vizsgálódások, kísérletek, környezeti – és képességfejlesztő játékok. Minden 

csoportunk rendelkezik élősarokkal, ahol a gyerekek szintén az évszak adta kincsek gyűjtését 

végzik, ugyanakkor megfigyeléseket is végeznek. Kiemeltünk kezeljük a környezettudatos 

magatartás, ökoszemlélet kialakítását. Arra törekszünk, hogy a gyermekek megszeressék, 

tiszteljék a természetet, rácsodálkozzanak a szépségére, fontosnak tartsák védelmét. Ezt úgy 

tudjuk elérni, ha mintát adunk nekik és a környezetbarát magatartást közvetítünk feléjük. 

Hangsúlyos szerepe van annak is, hogy a helyi hagyományokat, értékeket beépítsük a nevelési 

folyamatba.  Megemlékezünk a jeles napokról: Állatok világnapja, Egészséghét, Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja. Rendszeresen részt veszünk városi, város 

környéki rendezvényeken. Megismerkedünk a helyes és biztonságos közlekedés szabályaival. 

Bekapcsolódtunk a „Biztonságos Óvoda Programba”.  Szem előtt tartjuk azt is, hogy a 

gyermekeink a környezet megismerése közben matematikai tapasztalatokat és ismereteket is 

szereznek.  Ezeket az ismereteket a napi tevékenységeik során alkalmazzák.   Fontos az 

óvodapedagógusok felkészültsége is, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

gyermekek spontán érdeklődését, kíváncsiságát, megismerési vágyát sem. 

 

Szervezési keretek, elvek: 

 A tevékenységek szervezésénél vegyük figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait, 

fejlettségi szintjét, a csoport összetételét 

 Lehetőségeinkhez mérten mindent természetes élethelyzetben mutassunk meg 

 A témától és helyszíntől függően 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. 
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A fejlődés várható eredményei 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, komposztáslás, 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. 

 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. 
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„A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik” 

(Christopher Moore) 

9.2. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Cél: 

 Alakuljon, folyamatosan fejlődjön a gyermekek 

esztétikai érzéke, a szép iránti nyitottsága, 

gazdagodjon térforma és színképzete, belső képi 

világa. 

 Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, 

egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva. 

Feladat: 

 Szabadabb alkotómunka támogatása (idő, hely, eszköz biztosítása, változatos anyagok, 

különböző technikai alapelemek, eljárások megismertetése). 

 A környező világ felfedezése során szerzett élmények, tapasztalatok vizuális 

megjelenítése. 

 Egyéni képességfejlesztés biztosítása, tehetséggondozás. 

 Művészeti kultúránk alapjaival és nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés. 

 A gyermek látáskultúrájának fejlesztése, tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása. 

 Az ábrázoló tevékenység játékba épülése. 

 A gyermekek gyönyörködjenek a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott 

színárnyalatokban. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás (óvodai játszóházak, óvodai kiállítások szervezése). 

 A gyermeki alkotások bemutatása. 

Alapelvek: 

 Minden gyermekmunka alkotás. 

 Maga a tevékenység és annak öröme a fontos. 

 A gyermeki szükséglet figyelembevétele (érdeklődésének, kívánságának kielégítése). 

 A gyermek saját vers és mesealkotása, ábrázolással történő kombinálása az 

önkifejezés egyik módja.  
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Tartalom: 

Arra törekszünk, hogy gyermekeinket minél több élmény- és tapasztalatszerzéshez juttassuk.  

Ösztönözzük őket arra, hogy megfigyeléseik, élményeik, gondolataik, kreatív elképzeléseik 

jelenjenek meg alkotásaikban. 

Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét és ennek ismeretében segítjük 

őket vizuális tevékenységeik során. 

Hangsúlyt fektetünk a tehetségígéretes gyermekek egyéni fejlesztésére. 

Ösztönözzük őket az aktuális pályázati témákban való részvételre.  

Alakítjuk a gyermekek formai, színbeli, térbeli képzeteit, esztétikai ízlésvilágát. Különböző 

vizuális technikákkal, eszközökkel, természet adta, és egyéb anyagokkal ismertetjük meg 

őket. 

Fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, így alkotásainkban szívesen alkalmazzuk az 

újrahasznosítás technikáját. 

Lehetőségekhez mérten kiállításokat látogatunk, melyek segítségével a gyermekek 

művészetek iránti fogékonyságát, érdeklődését fejlesztjük. 

Nyitottak vagyunk arra, hogy városunk által szervezett kézműves foglalkozásokra elvigyük a 

gyermekeinket, amennyiben a szülők igénylik ezt a lehetőséget, 

 

A vizuális nevelés ajánlatott tevékenységei: 

 rajzolás 

 festés 

 mintázás 

 képalakítás 

 barkácsolás 

 konstruálás 

 kézimunka 

 díszítőmunka 

 kézművesség 

 ismerkedés műalkotásokkal és népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel. 

Szervezési elvek, keretek: 

 Az ábrázoló és kézimunka tevékenységformái a mindennapi játékba integrálódnak, 

egész nap folyamán a technikai eszközök szabadon állnak a gyermekek 

rendelkezésére. 

 Tudatosan irányított kötetlen formájú mikrocsoportos tevékenységet szervezünk. 
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 Spontán és irányított tanulási forma egyaránt választható. 

 A tevékenység udvaron és a természetben is választható. 

 

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. 

 Vannak ismereteik művészeti kultúránk alapjairól. 

 Emberábrázolásukban megjelennek a rész formák, egyéni vonásokat is tartalmaznak, 

felismerhetőek. 

 Alkotásaikban az elsajátított technikákat tudják alkalmazni. 

 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 várható eredményei az óvodáskor 

végére. 
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„Mese, mese, mátka. Pillangós madárka….” (mondóka) 

9.3. Verselés, mesélés 

Cél: 

 Önkifejezés, irodalmi élmény iránti 

érdeklődés felkeltése. 

 A gyermekek egyéniségének 

kibontakoztatása, pozitív személyiség 

jegyeinek megalapozása- egyéni fejlesztése. 

Feladat: 

 A magyaros gondolkodásmód, színes nyelvi sajátosságainak megalapozása. 

 Nyugodt légkör, igényes irodalmi anyag, szemléltető eszköz és megfelelő hely 

biztosítása. 

 Családok meggyőzése az élő mese fontosságáról. 

 Irodalmi élmény biztosítása mellett adjunk lehetőséget a bábozás, dramatizálás, 

önkifejezés megvalósításának. 

 A gyermek és óvónő által készített igényes szemléltető eszköz és kellékek 

alkalmazása. 

 Nyelvi játékok- drámajátékok alkalmazása. 

 Nyelvi képesség differenciált fejlesztése, mesetudat alakítása. 

 Az irodalmi élményekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása. 

 A választékos beszéd alakítása, szókincsbővítés. 

 Az életkornak megfelelő értékes irodalmi alkotások (népi, klasszikus és kortárs 

irodalmi művek) élményszerű közvetítése. 

Alapelvek:  

 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). 
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 A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés a kisgyermek mentális higiéniájának 

elmaradhatatlan eleme. 

Tartalom:  

Az anyagkiválasztás szempontjai:   

Tagóvodánkban a klasszikus és kortárs irodalmiművek, és a népköltészet azon alkotásait 

ismertetjük meg leginkább a gyermekekkel, melyek a természeti és társadalmi környezetről, 

valamint a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemeiről, meséiről szólnak. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekkel megszerettessük a verseket, meséket, mondókákat, 

anyanyelvi játékokat, melyek megfelelnek szemléletmódjuknak és világképüknek.  

Arra törekszünk, hogy a gyermekek esztétikai- értelmi- érzelmi- erkölcsi élete sokoldalúan 

fejlődjön az irodalmi élmények segítségével. 

 

Kicsiknek:  

Vers:   

 altatók, hintáztatók, állathangutánzók, 

 ujjkiszámolók, hívogatók, 

 egyszerű mondókák, 

 rövid versek természetről, állatokról, ünnepekről. 

Mese: 

 mondóka mesék, láncmesék, 

 rövidebb terjedelmű, állatokról, növényekről szóló mesék. 

 Rövid történetek hozzájuk hasonló gyermekről, családról, napi eseményekről. 

Középsősöknek: 

Vers: 

 állatokról, növényekről, évszakokról, ünnepekről szóló rövid mondókák, versek 

 kiolvasók, állathívogatók, hintáztatók. 

Mese: 

 állatokról, növényekről, évszakokról, ünnepekről szóló mesék, 

 láncmesék, halmozó mesék 

 hasonló életkorú gyerekekről, állatkölykökről szóló mesék, történetek, 

 egyszerűbb szerkezetű tündérmesék.  
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Nagyoknak: 

Vers: 

 hosszabb mondókák, humoros versek, 

 hintázó, labdázó, párválasztós mondókák, 

 változatos nyelvtörők, kiszámolók, 

 több versszakos versek természetről, gyerekekről, családról, ünnepekről, 

 találós kérdések, csúfolók, felelgetős. 

Mese: 

 egyszerűbb és bonyolultabb tündérmesék, 

 verses mesék, 

 tréfás mesék, 

 cselekményesebb mesék, 

 folytatásos mesék, történetek. 

 

Bábozás, dramatikus játék: 

 Fontosnak tartjuk az óvónői és a gyermek színházi előadásokat. 

 A rendszeresen visszatérő hangulatkeltő elemek (csengő, furulyaszó, triangulum) 

hatására a gyerekek önként vállalt mindennapos igényévé válik a mese. 

 Az ismétlések, dramatikus játékok, a bábozás lehetőséget nyújtanak az irodalmi 

élmény újra átélésére, kreatív, fantáziadús alkotásra is. 

 Tagóvodánkban hagyomány, hogy a népmese világnapján és Mikuláskor egy 

népmesét illetve az alkalomhoz illő mesét dramatikus formában ismerhetik meg a 

gyerekek. 

 Rendszeresen látogatjuk a Városi Könyvtár rendezvényeit- (olvasóvá nevelés) 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 Minden lehetőséget felhasználunk az irodalmi élmények átadására, feldolgozására 

 Mindennapos mese lehetőségek biztosítása (délutáni pihenőidő előtt is) 

 Az élményszerű mesefeldolgozást az óvónő elősegíti a tevékenységek tudatos 

megszervezésével- a komplexitás megvalósításával 

 A versek, mesék, saját kitalált történetek a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz is 

kapcsolódjanak. 
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A fejlődés várható jellemzői az 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, 

„újraalkotni.” 

 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 módon 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. 
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„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis 

pedagógiai kérdés, hanem országépítés.” (Kodály Zoltán) 

9.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Cél: 

 A gyermekek érdeklődésének felkeltése, 

zenei ízlésviláguk formálása, esztétikai 

fogékonyságuk alakítása. 

 A közös éneklés, együttes játék 

örömének megéreztetése, zenei 

anyanyelvünk megalapozása. 

 A gyermekek zenei képességeinek kialakítása. 

 A népi dalos játékok, hagyományok, gyermektáncok alkalmazásával a nemzeti 

identitástudat kialakítása. 

Feladat: 

 Megfelelő idő, hely, eszköz biztosítása a spontán és a szervezett formában történő 

zenei tevékenységekhez. 

 A zenei anyagok igényes kiválasztása (ölbeli játékok, mondókák, népi játékok, 

népdalok, gyermekdalok, gyermektáncok), a csoport adottságainak és az egyéni 

képességek figyelembevételével. 

 A közös éneklés és a zenei tevékenységek megszerettetése. 

 A gyermekek identitástudatának fejlesztése a népi mondókával, gyermekdalokkal, 

népi játékokkal. 

 A gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs 

művészeti alkotások szolgáljanak eszközül. 

 A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé váljon a gyermekek 

mindennapi tevékenységének. 

Alapelvek: 

 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. 
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 Az anyagkiválasztás alapja a népi gyermekjátékok anyagából, valamint az igényesen. 

megválogatott kortárs művészeti alkotásokból merítkezik. 

 Az előzőek a zenehallgatási anyag kiválasztásának alapjai is. 

 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. 

Tartalom: 

Dal és mondóka anyag: 

Kisebbeknek: 

 szó, mi-s hangkészletű dalok,  

 lá, szó, mi-s hangkészletű dalok, 

 mi, ré, dó-s hangkészletű dalok, 

 mondókák,  

 ölbeli játékok. 

Nagyobbaknak: 

 lá, szó, mi, ré, dó-s hangkészletű dalok, 

 mondókák, 

 alkalmi műdalok. 

 

Zenei képességfejlesztés tartalma: 

I. Éneklési készség: tiszta éneklés. 

II. Ritmusérzék: egyenletes lüktetés ritmusérzék, tempó, ütemérzék, 

gyermekhangszerek. 

III. Hallásfejlesztés: környezet hangjai, hangmagasság, hangszínérzék, dinamikai 

érzék, zenehallgatás, dallamfelismerés, belső hallás. 

IV. Egyéb képességek: zenei alkotókedv, formaérzék, mozgáskultúra. 

Tagóvodánk minden óvodapedagógusa nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeink az 

óvodába lépésüktől kezdődően ismerkedjenek a zenei világgal.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy azt a megkezdett munkát, amelyet a család és bölcsőde 

megalapozott, szakmai tudásunk, hangszeres felkészültségünk segítségével tovább fejlesszük. 
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Az a gyermek, aki olyan környezetben nevelkedik, ahol a zene a mindennapok része 

érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté válik.  

Ennek szellemében határoztuk meg a zenei nevelés cél és feladatrendszerét tagóvodánkban. 

Hangsúlyt fektetünk a felhasznált zenei anyagok igényes az életkornak és az adott csoport 

képességeinek megfelelő kiválasztására. Zenei nevelésünk anyagát: Forrai Katalin: Ének az 

óvodában, Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában, a Kisemberek dalai, népzenei 

gyűjtemények, klasszikus zeneszerzők művei adják többségében.  

A zenei képességek fejlesztése (hallás és ritmusérzék fejlesztés) mikrocsoportos 

foglalkoztatási formában, kötetlen jelleggel történik. Az énekes játékok, gyermektánc pedig 

kötelező foglalkoztatási formában valósul meg, törekedve arra, hogy semmi ne szakítsa meg 

az önfeledt játékot. 

Az óvodapedagógusok éneklésével, hangszeres játékával, hangversenyek látogatásával arra 

törekszünk, hogy változatos zenei élményekhez juttassuk a gyermekeket. 

A gyermekek általában lassabban énekelnek, mint beszélnek, ez segíti a szavak pontos, szép 

kiejtését. Az énekes játékok változatos szövegével a gyermekek szókincsét is bővitjük. 

Hangképző szótagok éneklésével a magán és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését 

segítjük, ezáltal nyelvi képességeiket fejlesztjük. 

Az óvodáskorú gyermekek értelmi képességei, képzelete, képszerű- szemléletes gondolkodása 

legjobban a játékon keresztül fejlődik, ezért a fő tevékenységi formájukhoz a játékhoz 

társítjuk az óvodában szervezett tanulási módokat. A játékban integrált tanulás tehát azt 

jelenti, hogy játékidőben kezdeményezünk, szervezünk zenei képességfejlesztő játékokat, 

ahol a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el a ritmusjátékokat, hangszín, hangmagasság, 

hangerő érzékelését. A tevékenység befejezése után a gyermekek visszatérhetnek eredeti 

játékukhoz, vagy akár újat is kezdhetnek. 

 A zenei nevelés szervezeti formája kötött és kötetlen jellegű. Ez azt jelenti, hogy a zenei 

képességek fejlesztése kötetlen, mikrocsoportos formában történik, a gyermekek fejlettségi 

szintjét figyelembe véve. 

 Az énekes játékok gyakorlása kötött formában (jellegéből adódóan) történik. A 

zenehallgatásra a nap során többször is, különféle tevékenységekhez kapcsolódva kerül sor. 

Dalos játékok játszására a nap bármely szakában lehetőség van, sokszor spontán módon, a 

gyermekek kezdeményezésére is. 

 A közösségi érzés fejlesztésében is kimagasló szerepük van a dalos játékoknak. Egy-egy 

játék során a gyermekeknek számos alkalommal kell egymáshoz alkalmazkodniuk, 

türelmesen kivárni, míg rájuk kerül a sor, és szívesen fogadni mindenkit játszótársnak, aki 

őket választja. 
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 A népi gyermekjátékok közös éneklésével, a néptánc elemeinek megismerésével 

észrevétlenül ismertetjük meg gyermekeinket népünk hagyományaival is. 

 A néphagyomány ápolása ebben az életkorban kétszeresen is indokolt. Egyrészt, mert a 

gyermek ugyanolyan észrevétlenül tanulja meg a mondókákat és a gyermekdalokat, mint az 

anyanyelvét, másrészt, mert a néphagyomány a zenét a szöveg és dallam tökéletes egységében 

tárja a beszélni tanuló gyermek elé. Ennek érdekében az óvodánkban az érdeklődő, illetve a 

tehetségígéretes gyermekek számára külön néptánc foglalkozásokat is szervezünk. 

Gyermektánccal a néptánc alapjait sajátítják el a gyermekek. Megismerkednek különböző 

mozgás- és térformákkal, táncmozdulatokkal egyaránt. 

Az ének-zene, énekes játék komplex módon kapcsolódik az óvodai élet minden tevékenységi 

formájához, áthatja a gyermekek mindennapjait. Érzelmi, értelmi, szociális képességeik 

fejlődésére is jelentős hatást gyakorol. 

 

Szervezeti elvek, keretek: 

 Figyelembe vesszük az egyéni készségeket, képességeket a csoport összetételét. 

 Kötött és kötetlen tanulási forma egyaránt választható. 

 A zenei képességfejlesztés elsősorban egyéni és mikrocsoportos formában történik. 

 A spontán adódó lehetőségek kihasználása a képességek fejlesztésére, a 

gyermekdalok, mondókák gyakorlására és a zenehallgatásra. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 Éneklés, mondókázás, zenélés során pozitív érzelmi viszony alakul ki a közös zenei 

tevékenységek iránt. 

 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). 
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 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. 
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„… a mozgás adja azt a természetes energiát, amely egyaránt 

gyógyítja a testet és a lelket-az izmok játékánál semmi sem segíti 

jobban a szellemi fejlődést.” (A. J. Christian) 

9.5. Mozgásfejlesztés 

Cél: 

 A gyermekek egészségének megóvása, 

prevenciója, harmonikus fejlődésük elősegítése. 

 Természetes mozgáskedvük fenntartása, testi 

képességeik fejlesztése, mozgáskultúrájuk 

alakítása. 

Feladat: 

 A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, változatos hely, eszköz, idő, 

és foglalkoztatási forma biztosításával. 

 Képességeik komplex fejlesztése. 

 Mindennapi mozgás biztosítása. 

 A fokozatosság elvére épülő differenciált fejlesztés alkalmazása. 

 Családi szemlélet formálása (családi sportdélután, közös kirándulás). 

 Kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása. 

 Szabadlevegőn való tartózkodás kihasználás. 

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 képezik az értelmi, - szociális, - és 

anyanyelvi képességek fejlesztése. 
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Tartalom:  

Mozgástevékenység keretén belül fejlesztendő motoros képességek: 

 kondicionáló képességek fejlesztése, 

 koordinációs képességek fejlesztése, 

 mozgékonyság, hajlékonyság fokozása. 

Az óvodáskorú gyermek természetes igénye és szükséglete a mozgás. A mozgásfejlődés 

alapvetően a gyermeki személyiség egészének fejlődéséhez járul hozzá. Megtapasztalásai 

egyre jobban segítik abban, hogy örömmel, kreatívan ismerkedhessen meg önmagával és a 

világgal.  

 

Motoros képességek fejlesztése: 

1. Kondicionális képességek: 

   erő (gyorserő, a test általános ereje) 

   gyorsaság (mozgásgyorsaság, reakció gyorsaság) 

   állóképesség (alapállóképesség, globális állóképesség. 

2. Koordinációs képességek: 

 téri tájékozódás 

 kinesztetikus differenciáló képesség 

 reakcióképesség 

 egyensúlyozás 

 ritmusképesség 

3. Mozgékonyság, hajlékonyság, ügyesség. 

A fejlesztés során szem előtt tartjuk az életkori és egyéni sajátosságokat. 

A mozgásanyagot tervszerűen és fokozatosan építjük fel. 

 A legkisebbeknél kiemelt feladatunk a mozgás megszerettetése, a természetes 

nagymozgások fejlesztése. Szerezzenek minél több tapasztalatot a tér kiterjedéséről 

és a különböző irányokba való elmozdulásokról. Mozogjanak egyre bátrabban, 

felszabadultabban az adott mozgástérben, talajon. 

 A fejlesztés iránya később a kondicionáló képességek fokozódására, a testséma 

egyre biztosabb megismerésére, a térészlelés pontosabbá válására, az 

egyensúlyérzék intenzív fejlesztésére irányul. 

 A legnagyobbaknál fontos a test függőleges és vízszintes zónájának 

megismertetése. Alaklátás, formaállandóság, szem-kéz-láb koordináció, 
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ritmikusság és a finommotorika fejlesztése kap központi szerepet. A mozgások 

kivitelezése egyre finomodnak, precízebbé válnak. Az összetett mozgások kreatív 

alkalmazása elősegíti a koordinált mozgás kialakulását. 

A motoros képességek teljes értékű fejlesztésének elsődleges eszközei a testnevelési 

játékok, a színes, változatos mozgástérben való tapasztalatszerzések. 

 

Tagóvodánk mozgásfejlesztésében kiemelt szerepet kap a prevenció: 

 az egészséges életmód megalapozása 

 a tartásért felelős izmok, lábboltozat erősítése. 

 A mindennapokban biztosítjuk a gyermekek számára az aktívmozgás lehetőségét, a 

sikerélmények megélését, melyek a gyermeki motiváltság és mozgásvágy fokozódását 

megteremti. Hangsúlyt fektetünk a mozgáskultúra alakítására, fejlesztésére. 

 

Mozgásfejlesztés lehetőségeinek színterei: 

 Csoportszobáink elrendezése lehetőséget biztosít a mozgásos tevékenységekre. 

 Tágas, nagyon jól felszerelt tornateremmel rendelkezünk. Szertárunkban számos 

sokrétű, korszerű kézi és tornaszerek állnak rendelkezésünkre. A színes sportszerek 

szerkombinációs lehetőségeit kreatívan használjuk a gyermekek komplex 

fejlesztésének érdekében. Szívesen alkalmazzuk a mozgáskotta módszert és 

rendszeresen használjuk eszközeit. Óvodánk udvara, a természetes tereptárgyak, 

beépített játékok, a füves és betonos rész számos mozgáslehetőséget kínál 

gyermekeink számára. 

 A csoportszobákból nyíló nagy terasz csapadékos időszakban is lehetőségeket kínál. 

 Tagóvodánk rendelkezik multifunkcionális pályával, mely biztosítja gyermekeink 

számára a sokrétű mozgás megvalósulását. Használatának motiváló ereje van a 

gyermekek számára. Tagóvodánkban Fitt Ovi Program működik. 

 Közvetlen szomszédságunkban van a Sport pálya, amelynek adottságait elsősorban a 

nagyokkal szívesen használjuk a szabadlevegőn való tartózkodás ideje alatt. 

 Közelünkben nagyon szép a természeti környezet, ami kirándulásokra ad lehetőséget. 

 A városi játszóterek, kondicionáló eszközök lehetőségeit is kihasználjuk. 

 A gyermekek számára igény szerint lovaglási lehetőséget biztosítunk, amit a közeli 

lovarda közreműködésével együtt szervezünk. 
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 Lehetőség van a nagyobb gyermekek számára a vízhez szoktatásra, mely a Városi 

uszodában történik.  

 Tagóvodánkban „Mozogda” elnevezésű játékos mozgásos foglalkozás is működik. 

 Rendszeresen részt veszünk Városi sportrendezvényeken, versengéseken, valamint a 

Kihívás napján. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 Mozgásfejlesztés (heti 1-2): 

- képességek fejlesztése 

- testnevelési játékok 

 Mindennapos mozgás: 

- mozgásos játékok 

- szabadtéri mozgások 

 Egyéb lehetőségek: 

 -     túrák, kirándulások 

- játékos vízhez szoktatás (5 éves kortól) 

- énekes, mozgásos játékok 

- sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, mozgásfejlesztő óvodapedagógus 

irányításával. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 Mozgásigényük és a mozgás iránti pozitív beállítódásuk kialakult. 

 Mozgásuk koordinált, összerendezett. 

 Természetes nagymozgásaik kivitelezése egyre pontosabb, megváltozott körülmények 

között is biztosan tudják alkalmazni. Finomabb, apróbb mozdulatok elvégzésére 

képesek, melyek segítik a mozgáskombinációk megvalósulását. 

 Cselekvőképességük erőteljes, megfelelően gyors, mozgásuk kitartó. 

 Egyensúlyoznak különböző mozgáshelyzetekben, képesek 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. 
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 Bátran mernek próbálkozni, kudarc tűrőképességük fejlett. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük 

figyelembevételével érvényesülnek a fejlesztés várható eredményei az óvodáskor 

végére. 
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10. 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; 

 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; 
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 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.    

 öndifferenciálás  

A fenti kritériumok eléréséhez a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális 

szakemberek segítségét vesszük igénybe. 
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10.1. Pedagógiai munka értékelése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 63§ alapján (1) „Az óvoda az óvodás gyermekek 

fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődésérők a 

szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. (4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésének eredményét- szükség szerint, de legalább félévenként- rögzíti. Rögzíteni 

kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.” 

Ezért az intézményünkben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a gyermekek 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

A gyermekek értékelése az intézményszabályozó dokumentumainkban 

megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények alapján folyik. 

A gyermeki teljesítményeket folyamatosan dokumentáljuk, elemezzük. A pedagógiai 

programnak és az egyéni fejlesztési tervnek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, 

amely nyomon követhető ( a gyermekek eredményeiről visszacsatolás a szülőknek). 

A csoportnaplóban is rögzítjük, melyből a nevelési tervekben az óvodapedagógus feladatai 

tovább bonthatók. 

Eljárás rend 

Mérés Határidő 

1. alkalom:  
20… október 

(Év közben érkező gyermekeknél beszoktatás után)  

2. alkalom: 20….. január 

3. alkalom: 
Nem tanköteles korúak: 20…. május 

Tanköteles korúak:        20…. március 

Értékelés Határidő: 

Félévkor: 20... január 

Évvégén:  20... május  

Szülők tájékoztatása 
20... január 

20... május 
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11. Rendezvények, ünnepek, jeles napok 

Téma Cél Időpont 

Tanévnyitó értekezletek A nevelési év feladatainak 

megbeszélése, munkaterv 

elfogadása. 

szeptember 

Szülői értekezletek szülők tájékoztatása.  

Takarítási világnap Környezettudatos szemlélet 

alakítása.  

 

Magyar Népmese napja A gyermekek értelmi, 

érzelmi, erkölcsi 

fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek 

megerősítése. 

 

Autómentes nap Környezettudatos szemlélet 

alakítása. 

 

Zene világnapja Művészeti élmény nyújtása, 

zene szeretetére nevelés. 

október 

Magyar Népi játék napja  Művészeti élmény nyújtása.  

Állatok világnapja Állatok szeretetére, 

gondozására nevelés. 

 

Köztársaság napja Hazafias nevelés  

Egészséghét  Egészséges életmód 

kialakítása, egészség 

megőrzés fontosságára 

nevelés. 

november 

Adventi játszóház Karácsonyra való 

ráhangolódás, család, 

gyermekek együttes 

készülődése, kreativitás 

fejlesztése, közösségi érzés 

örömének megéreztetése.  

december 

Mikulás Várakozás örömének 

megéreztetése- Érzelmi élet 

gazdagítása.  
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Karácsony Együtt ünneplés, ajándékozás 

örömének megéreztetése.  

 

Farsang Népi hagyományok ápolása. 

Télbúcsúztatás, tavaszvárás.  

Február 

Nőnap köszöntése az 

óvodában 

A nők tiszteletére, 

megbecsülésére nevelés 

Március 

Március 15-i megemlékezés Hazaszeretet, szabadság 

fogalmának megéreztetése. 

Őseink tiszteletére nevelés. 

 

Víz világnapja Földünk értékeinek 

megóvására nevelés, 

környezettudatos magatartás 

alakítása.  

 

Családi sportnap Óvoda- család kapcsolat 

elmélyítése, mozgás 

megszerettetése. 

 

Húsvét Népi hagyományok ápolása március, április 

Húsvéti játszóház A gyermekek érzelmi 

életének gazdagítása, 

művészeti nevelés 

fejlesztése, művészeti 

élmény nyújtása 

 

Föld napja A természet szeretetése, 

tiszteletére nevelés, 

környezetvédelmi szokások 

alakítása 

április 

Ovis gála Közösségi nevelés, együtt 

szereplés pozitív érzésének 

megéreztetése.  

 

Tavaszi kirándulások Tágabb környezet 

megismerése, 

környezettudatos életmód 

gyakorlása 

április- május 

Anyák napja A szeretet, megbecsülés 

érzésének erősítése 

május 
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Madarak és fák napja A természet szeretetére, 

tiszteletére nevelés, 

környezettudatos magatartás 

alakítása, állatok szeretetére 

nevelés.  

 

Erdei óvoda Környezettudatos magatartás 

alakítása, közösségi nevelés. 

 

Kihívás napja Mozgásképességek 

fejlesztése, közösségi 

nevelés, mozgás szeretetére 

nevelés.  

 

Évzáró, nagyok búcsúja Közösséghez tartozás 

érzésének erősítése 

 

Gyermeknap Örömszerzés, hagyomány 

ápolás.  

 

Tanévzáró értekezletek Az éves munka értékelése, 

további feladatok 

meghatározása 

Június 
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12. Az óvodai élet megszervezése 

 

Cél: 

Érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges 

feltételek megteremtése, alkalmazkodva az egyéni fejlettséghez, biológiai ritmushoz. 

 

Feladat: 

 Átgondolt napirend, hetirend kialakítása. 

 Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Alapelvek: 

 A pedagógus az egész napos tevékenysége során teljes személyiségével nevel. 

 A napirendet és a hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

 A napirend hozzájárul a gyermek szociális, mentális és szomatikus fejlődéséhez. 

 Hetirendünket a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek szervezésével 

valósítjuk meg. 

 A játék kitüntetett szerepének szem előtt tartása. 

 Az egész nap folyamán lehetőség szerint érvényesüljön a rugalmasság, folyamatosság. 

 A mindennapokban a rendszeres edzés, mozgás lehetősége biztosított. 

 Jusson elegendő idő a testi szükségletek, esztétikus, higiénikus gondozási feladatok 

elvégzésére. 

 

Személyi feltételek: 

 A gyermekcsoportban a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi. 

 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. 

 Az integrált csoportban dolgozók értékrendje olyan morális és érzelmi normákat kell, 

hogy képviseljen, amely követendő példa a gyermekközösség és a felnőttek számára. 

A munkáját a gyermekek sérüléseinek megfelelően vesszük igénybe (fejlesztő 

pedagógus, logopédus, pszichológus) 
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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 csoportszervezési formák: 

A lehetőségekhez képest homogén (osztatlan) és részben osztott csoportokban történik a 

nevelés. 

 

A csoportkialakítás szempontjai: 

 a gyermekek érdeke, 

 a szülők kérése, 

 az óvónők nevelési elképzelései, 

 speciális célok (sajátos nevelési igényű gyermekek), 

 objektív körülmények, 

 törvényi előírás a csoportlétszám meghatározásáról, 

 nevelési program megvalósíthatósága. 
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13. Az óvoda kapcsolattartási rendszere 

 

Cél: 

 Sikeres óvodai nevelésünk érdekében jó partneri kapcsolatok kialakítása, ápolása. 

 

Feladat: 

Kivel? A kapcsolattartás 

lehetséges formái 

Kapcsolattartó személy 

Család  Beiratkozás 

 Befogadás 

 Napi kapcsolattartás 

 Összevont és csoport 

szülői értekezletek 

 Egyéni beszélgetések, 

fogadóórák 

 Családlátogatások a 

gyermekek családi 

környezetének 

megismerése 

 Nyitott óvoda 

 Szülői munkaközösség 

 Munka-és bemutató 

délutánok, játszóházak, 

közös kirándulások 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Csoportos óvónők 

Kazincbarcikai 

Összevont Óvodák 

tagóvodái 

 

 

 Óvodatanács 

 Írásos küldemények 

(posta) 

 Munkaközösségek 

 E-mail 

 Telefon 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Óvodatitkár 

 Munkaközösség vezetők 

 

 

Fenntartó  

Polgármesteri Hivatal  

 

 Kölcsönös tájékoztatás 

(egyéni és hivatalos 

megbeszélések) 

 Adatszolgáltatás 

Intézményvezető 
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 Óvodavezetői 

beszámoló 

 Más települések óvodái  Közös továbbképzések, 

 Előadások, 

 Közös rendezvények 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

Kazincbarcikai 

Tankerületi Központ 

Pollack Mihály 

Általános Iskola 

Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola 

 

 Közös szakmai 

programok. 

 A gyermekek 

fejlődésének nyomon 

követése a következő 

köznevelési 

intézményben. 

 Szülői értekezlet  

tanköteles gyermekek 

szüleinek. 

 Kölcsönös hospitálások, 

óralátogatások. 

 Iskolakóstoló. 

 Közös rendezvények 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Egységes Kistérségi 

Pedagógiai 

Szakszolgáltató Központ 

 

 Munkaközösség 

 Továbbképzések 

 Óvodai fejlesztés 

 Vizsgálatok  

 Óvodapszichológus 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Pedagógiai Szakmai és 

Szakszolgálati Intézet 

Miskolc 

 Továbbképzések 

 Vizsgálatok 

 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Barcika Art Kft. 

 

 Rendezvényeken való 

részvétel 

 Konzultáció 

 Rendezvények közös 

szervezése 

 A sportlétesítmények 

által kínált lehetőségek 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Kultúrfelelős  

 Sportfelelős 
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igénybevétele, 

szervezet 

sportrendezvényeken 

való részvétel. 

B.-A.-Z. megyei 

Kormányhivatal 

Kazincbarcikai Járási 

Hivatal Gyámhivatala 

 Jelzőrendszer 

 Hivatalos levél 

 Telefonos megkeresés 

 Konzultációk 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Gyermekvédelmi felelős 

 

Szociális Szolgáltató 

Központ (bölcsődék, 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

Családsegítő 

 Esetmegbeszélések 

 Konferencia  

 jelzőrendszer 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 Gyermekvédelmi felelős 

 

 Egészségügyi 

szervezetek 

 Védőnő 

 Gyermekorvos 

 Fogorvos 

 Megyei Kórház 

 

 

 Évenkénti orvosi, 

egészségügyi vizsgálat 

minden csoportban, 

 Tanköteles gyermekek 

részére iskola 

alkalmassági vizsgálat, 

 Évenkénti fogászati 

szűrés 

nagycsoportosainknak,  

 Hallásvizsgálat évente a 

tanköteles 

gyermekeknek,  

 Alkalmankénti 

esetmegbeszélés, 

 Tájékoztató előadások a 

szülőknek. 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 

 

 

 

 

Felső és középfokú 

pedagógiai képző 

intézmények 

(szakközépiskola, 

főiskolák)  

 Szakmai gyakorlati 

képzés 

 Államvizsgáztatás 

 Megbeszélések 

 Egyeztetések 

 Intézményvezető 

 Általános helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 
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Egyházak  Hitoktatás 

 Rendezvények 

 Megbeszélések 

 Közös egyeztetések 

 Intézményvezető 

 Tagóvoda vezetők 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Közlekedés Tudományi 

Intézet Nonprofit Kft. 

 Szakmai támogatás. 

 Közlekedésre nevelés 

megvalósításához 

eszköztár és 

módszertani anyag. 

 Intézményvezető 

 Vezető helyettesek 

 Tagóvoda vezetők 
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14. A pedagógiai munka egyéb színterei 

14.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

14.1.1. Gyermekvédelem az óvodában 

Cél: 

 A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeket megillető jogok, 

alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, az egyenlő hozzáférés és gondoskodás 

biztosításával. 

 Esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett, a befogadó környezet megteremtésével a 

kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek 

kialakulásának megelőzése. 

 Prevenció. 

 A ránk bízott gyermekek problémáinak korai felismerése, kezelése, hátrányos 

helyzetének, veszélyeztetettség kialakulásának lehetőség szerinti megakadályozása, 

csökkentése. 

Feladat: 

 A hatékony együttműködés legmegfelelőbb formáinak megválasztása, működtetése. 

 Családok megismerése, folyamatos kapcsolattartás, családlátogatás. 

 Hátrányok kompenzálása, megfelelő segítségmódok alkalmazása. 

 Családi környezet megismerése, folyamatos kapcsolattartás. 

 Problémás esetek folyamatos feltárása. 

 Szükséges intézkedések megtétele. 

 Jelzőrendszer működtetése. 

 Hátrányok kompenzálása, megfelelő segítőmódok kiválasztása, alkalmazása. 

 Kapcsolattartás a gyermekvédelmi munkát segítő partnerekkel. 

 Hátrányos helyzet, veszélyeztetett és tanköteleskorú gyermekek óvodába járásának 

nyomon követése. 

 Információk bizalmas kezelése. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 A szülőket partnerré kell tennie munkája során. 

 Kapcsolatot tart a családokkal. 
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 Alapfeltétel, hogy ismerje a gyermek személyiségét, családi hátterét, környezetét, 

baráti és kortársi kapcsolatát. 

 Felderíti a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat. 

 Pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetve 

ellensúlyozására. 

 Jelzőrendszert működteti. 

 Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival. 

 Bejáró gyermekek esetében a területi Gyermekjóléti Szolgálattal tartja a kapcsolatot. 

 Az információkat bizalmasan kezeli. 

 A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és tanköteles korú gyermekek óvodába járását 

nyomon követi. 

 A hátrányok csökkentésében, kompenzálásában segít. 

 Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését. 

 Segít és összehangolja az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét. 

 Részt vesz a szakmai továbbképzéseken, esetkonferenciákon. 

 Rendszeresen konzultál a védőnővel, gyermekorvossal. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációt. 

 Karitatív tevékenységek lebonyolításában szükség szerint részt vesz. 

A problémamegelőző gyermekvédelem egyik első, legfontosabb „jelző intézménye „az óvoda.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek könnyen „kiszűrhetők”, hiszen a 

gyermekekkel az óvodapedagógus közvetlen kapcsolatban van. 

 

Alapelv: 

 A gyermekvédelmi munka minden pedagógus kötelessége és feladata. 

 Integrált nevelés. 

 Az óvodapedagógus minden esetben a gyermek érdekeit védi, képviseli. 

 Inkluzív pedagógiai szemlélet. 

 A szülő partner a nevelésben. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló gyermekek: 

 hátrányos 

 halmozottan hátrányos 

 veszélyeztetett. 
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Szociális segítő támogatja a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását. 

Feladatai: 

 Egyéni segítés, tanácsadás 

 Csoportban végzett tevékenységek (szociális csoportmunka) 

 Segítség nyújtással a jelzések megtételének támogatása. 

A szociális segítő szakmai munkáját támogató munkaformák, esetmegbeszélések, a 

szupervízió és az intézményen belüli belső képzések. 

 

Kapcsolattartás: 

 Intézményvezető. 

 Tagóvoda vezető. 

 Gyermekvédelmi felelős. 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 Gyámhivatal. 

 Pedagógiai Szakszolgáltató Központ. 

 Védőnők. 

 Óvodaorvos. 

 Szülők. 

Törvényi háttér: 

 A többször módosított 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, 

 1997.évi XXXI. Törvény és az ehhez kapcsolódó többször módosított 

kormányrendeletek a Gyermekek Védelméről és Gyámügyigazgatásról. 

 1993. évi III. Törvény a Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásról. 
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14.1.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

Cél: 

Az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek életminőségének javítása, örömteli gyermekkor biztosítása. 

Feladat: 

 A törvény szerinti keretek biztosítása. 

 A foglalkozási napló vezetése a foglalkozást vezető feladata. 

 Tevékenységre ösztönző, egészséges élettér és a fejlődéshez szükséges komplex 

nevelési környezet, feltételek biztosítása. 

 Az eltérés okait feltáró dokumentumok megismerésével korrekciós nevelés és ép 

funkciók fejlesztése. 

 Beilleszkedésük segítése, hátrányok kompenzálása, különbözőségük elfogadása 

 Speciális szakemberek bevonásával egyéni képességek, fejlettségi szintekhez 

viszonyított fejlesztése. 

Tartalom:  

 Fejlesztés az eltérő fejlesztési ütem figyelembevételével. 

Alapelvek: 

 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- egyéni fejlesztés. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése teljes integráció keretén belül 

történik. 
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14.1.3. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelése 

Cél: 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek közösségbe való 

integrálása és differenciált fejlesztése. 

Feladat:  

 Tevékenységre ösztönző, egészséges élettér és a fejlődéshez szükséges komplex 

nevelési környezet, feltételeinek biztosítása. 

 Beilleszkedésük segítése, hátrányok kompenzálása, különbözőségük elfogadása, 

tolerálása, az individuum védelme. 

 A tanulási képességek megalapozása, valamint a diagnosztizálás során feltárt 

részképesség zavarok, gyengeségek kompenzálása, korrekciója. 

 Speciális szakemberek bevonásával egyéni képességek fejlesztése. 

Alapelvek: 

 Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés, inkluzív nevelés. 

 Hatékony együttműködés a családdal és a speciális szakemberekkel. 

 Differenciálás és egyéni bánásmód. 

Tartalom: 

 Fejlesztés az eltérő ütem figyelembevételével. 

Szervezési elvek, keretek: 

 Óvodai nevelés keretében- csoportokban integráltan, illetve egyéni fejlesztés. 

 Speciális feladatokat ellátó terápiák keretében- egyéni fejlesztés. 
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14.1.4. Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek 

integrált, fejlesztő nevelése  

Cél: 

Az óvodába kerülő nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, gyermekek közösségbe való 

beilleszkedésének segítése. 

Feladat: 

 A rendszeres óvodába járás szorgalmazása. 

 Rendszeres kapcsolattartás a családdal, társintézményekkel (pl. Nemzeti Kisebbségi 

Önkormányzat.). 

 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése. 

 Az egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 Differenciálás. 

 Befogadó gyermekközösség kialakításában a felnőttek példamutató magatartása. 

 Gyermekek fejlődésének nyomon követése. 

 Szülőkkel bizalomra épülő kapcsolat kialakítása. 

 

Alapelvek: 

 A kisebbség kultúrájának- igény szerint- megismertetése magyar nyelven folyik. 

 Az előítéletektől mentes különbözőség elfogadása, tolerancia, óvónői példamutatás. 

 Minden gyermeket azonos jogok illetnek meg. 

Tartalom: 

 Fontosnak tartjuk az előítélettől mentes különbözőségek elfogadását. 

 Munkánkat jellemzi: a tolerancia, a szülőkkel kialakított bizalomra épülő kapcsolat, a 

segíteni akarás, a dolgozói példamutatás. 

 Hangsúlyt kap az egyéni bánásmód és a differenciált nevelés. 

 Befogadó közösség kialakítására törekszünk. 

 A nemzetiség kultúrájának igény szerinti megismertetése magyar nyelven folyik. 

 Fejlesztés az eltérő ütem figyelembevételével történik. 
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14.1.5. Tehetséggondozás 

Cél: 

A tehetséges gyermekek korai felismerése, azonosítása, egyéni képesség szerinti 

fejlesztésének segítése. 

 

Feladat: 

 Felismerni a kiemelkedő képességek megjelenési formáit. 

 Segíteni a gyermeket a tovább fejlődésben. 

 Intellektusuk, kreativitásuk ösztönzése. 

 Reális énkép, egészséges önértékelés alakítása. 

 Elfogadó légkör biztosítása. 

 A szülők segítése tehetségígéretes gyermekük nevelésében. 

 Mozgástanulás mellett akusztikus és vizuális készségek fejlesztése, művészi 

adottságok kibontakoztatása. 

Alapelvek: 

 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: 

 A fejlettségi szintre épülő speciális anyagkiválasztás. 

 

Szervezési elvek, keretek: 

 A tevékenységek szervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, a 

kiemelkedő képességek megjelenési formáját, fejlettségi szintjét. 

 Egyéni és mikrocsoportos fejlesztést alkalmazunk. 

 Spontán és irányított tanulási forma egyaránt alkalmazható. 
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15. Nevelési időn túli szolgáltatások 

Cél: 

A partnerek igényeinek lehetőség szerinti figyelembevétele. 

 

Feladat: 

 A törvény szerinti keretek biztosítása. 

 A foglalkozási napló vezetése. 

 A partneri igényeknek megfelelő foglalkozásokhoz a hely, idő, eszköz és szakember 

biztosításának megszervezése. 

 

15.1. Népi gyermekjáték és gyermektánc 

Cél: 

A gyermektánc iránt érdeklődő gyermekek mozgáskultúrájának és zenei képességeinek 

fejlesztése. 

Feladat: 

 Megfelelő idő, hely, eszköz biztosítása a szervezett formában történő táncos 

tevékenységekhez. 

 Zenei anyagok igényes kiválasztása a gyermekcsoport adottságainak és az egyéni 

képességek figyelembevételével. 

 A közös éneklés, játék, tánc és zenei tevékenységek megszerettetése. 

 A népi hagyományok megismerésének, tovább élésének elősegítése. 

 A gyermekek identitástudatának fejlesztése a népi mondókákkal, népi 

gyermekdalokkal, népi játékokkal. 

 A gyermek zenei képességeinek ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában az énekes népi játékok szolgáljanak eszközül. 

 A felnőtt minta spontán utánzásával a táncolás részévé váljon a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 A néptánc alapelemeinek megismerése. 

 Alkotóképesség, kreativitás fejlesztése mozgás improvizációkkal 

Alapelvek: 

 A gyermekek képességének elfogadása, tiszteletben tartása. 

 Az óvónő mintaadó személyisége a nevelés alapja. 
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 Az anyagkiválasztás alapja a népi gyermekjátékok anyagából merítkezik. 

 A fejlettségi szint megállapítására épülő tudatos fejlesztés. 

 A játékosság elve érvényesül. 

 Differenciálás. 

 Egyenlő hozzáférés. 

Tartalom: 

A gyermektánc tanításánál irányadó Foltin Jolán- Tarján T. Katalin- „Játék és tánc az 

óvodában” kiadványában megfogalmazottak. 

 

Szervezési keretek, elvek: 

Kötött, szervezett formában történő táncos tevékenység heti 1 alkalommal. 

 

15.2. 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. 

 

15.3. Játszóház. 

Tagóvodánkban hagyomány már, hogy lehetőségeinkhez képest karácsony és húsvét 

közeledtével játszóházat szervezünk. 

 

 

15.4. Idegen nyelvvel való játékos ismerkedés. 

Cél:  

Az idegen nyelv iránt érdeklődő gyermekek nyelvvel való játékos megismertetése.  

Következetes és rendszeres tevékenységszervezés eredményeként reagáljon a gyermek az 

idegennyelvű megszólításokra, képes legyen arra, hogy kezdeményezzen az adott nyelven. 

 

Feladat: 

 A gyermek érdeklődési köréhez közel álló témák kiválasztása, melyek segítségével 

ismerkedhet az idegen nyelvvel. 

 Versek, dalok, mondókák válogatása, utánzásra épülő elsajátításuk segítése. 
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 Pontos artikuláció és szövegmondás, ritmus és mozgás összekapcsolása. 

 Mintaadás. 

Tartalom: 

A játékos idegennyelv-tanulás során a gyermekek rövidebb dalokkal, mondókákkal, 

versekkel ismerkednek meg. A témakörök kapcsolódnak a gyermekek érdeklődési 

köréhez. Változatos módszerek, eszközök használatával folyamatosan fenntartjuk a 

gyermekek érdeklődését. Módszereink alapja a szemléltetés. A gyerekek gyakorlati úton 

szereznek ismereteket, a szavak minták alapján rögzülnek, utánozva az óvodapedagógust. 

 

15.5. Kulturális intézmények látogatása. 

15.6. Játékos mozgásfejlesztés. 

Cél: 

 Rendszeres, örömteli, játékos mozgásokkal a gyermekek mozgásigényének fokozása, 

egészséges életmódjuk megalapozása. 

 

Feladat: 

 Prevenciós jellege segíti: 

 A gyermekek komplex fejlesztését. 

 A különböző sportágak megalapozását, mozgás koordináció kialakulását. 

 Az intenzív mozgások testnevelési játékokba, zenés mozgásokba ágyazottan fejlesztik 

a testi képességeket, alakítják és megerősítik a tanuláshoz szükséges készségeket és 

képességeket, pszichés funkciókat. 

 A helyes tartás, lábboltozat alakulását, a megfelelő légzéstechnika tanulását. 

Tartalom: 

Az óvodai mozgásfejlesztés anyagának a Pek- torna és játékos gyermektorna elemeinek 

sokoldalú, színes, változatos és újszerű szerkombinációk alkalmazása. 

Fejlesztendő terület: Az elindított tehetséggondozás továbbfejlesztése. 
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16. Dokumentáció 

A többször módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 2. sz. mellékletének 

előírása alapján az óvodai csoportban használt kötelező nyomtatványok: 

1. Felvételi és mulasztási napló 

2. Óvodai csoportnapló 

3. Egyéni fejlődés mutatói 

Dokumentum 

 

Kitöltés határideje Kitölti Ellenőrizheti 

Felvételi és 

mulasztási 

napló 

Minden nevelési év 

szept. 15. 

A csoportok 

óvónői 

Fenntartó 

Szakmai felügyeleti szerv 

Intézményvezető 

Általános helyettesek 

Tagóvoda vezetők 

Magyar Államkincstár 

Állami Számvevőszék 

Óvodai 

csoportnapló 

Minden nevelési év 

szept. 15-re a 3-8. 

és a 11-19ig, 

szept.15- 

folyamatos 

tervezés és 

értékelés 

A csoportok 

óvónői 

Fenntartó 

Szakmai felügyeleti szerv 

Intézményvezető 

Általános helyettesek 

Tagóvoda vezetők 

Magyar Államkincstár 

Állami Számvevőszék 

Egyéni fejlődés  

mutatói 

A gyermekek 

aktuális 

fejlettségének 

megállapítása 

óvodába 

érkezéskor október 

15, tanköteles 

gyermekek márc. 

30-ig, a többi 

gyermek esetében 

minden nevelési év 

áprilisában 

A csoportok 

óvónői 

Intézményvezető 

Általános helyettesek 

Tagóvoda vezetők 
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Felvételi és Mulasztási Napló 

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

Óvodai csoportnapló   

Az intézmény minden csoportja a sajátkészítésű naplót vezeti. 

Egyéni fejlődés mutatói (sajátkészítésű) 

1. Anamnézis (óvodába lépéskor a szülő tölti ki). 

2. Egyéni fejlesztés dokumentumai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága 

nem azt jelenti, 

hogy egyszerűen magukra hagyjuk, 

hanem, hogy segítő szeretettel 

emeljük köré a megfelelő környezetet… 

Minél tökéletesebb a környezet, 

annál kevesebb beavatkozásra van szükség 

a felnőtt részéről… 

Arra kell törekedni, hogy a gyermek 

mindent, amire képes, 

önállóan el is végezzen.” 

 

 

(Maria Montessori)  
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1. AGÁRDY Sándor, Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti neveléshez 

mindenkinek, AQUA Kiadó, Budapest, 1995. 

2. ANGELA Wilkes, Első természetbúvár könyvem, Passage Kiadó 

3. Az Óvodai Nevelés Programja OPI, 1989. 

4. BALÁZSNÉ SZŰCS Judit: Miből lesz a cserebogár? Szabadon, játékosan, örömmel, 

Budapest, Alex Typo Kiadó, 1992 

5. Bálintné Pál Éva, Beke Éva, Mászáros Jánosné, Sápi Beáta Virág Gizella 

Képességfejlesztés- képességmérés az óvodában. Debrecen, 2008. 

6. BALOGH Éva: Fejlődéslélektan I. jegyzet, Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola 

1993 

7. BALOGH Katalin, Játék-mozgás, kommunikáció, Alciusz Bt. 1996 

8. BÁNKI Vera – BÁLVÁNYOS Huba, Differenciálás a művészeti nevelésben 

9. BECSI BERTALAN Sarolta - KUNOS Andrásné, Az óvodai testnevelés 

mozgásrendszere és feldolgozása 

10. BÍRÓ Antalné, Szakirodalmi személyiség gyűjtemény 

11. BODZA Klára – PAKSA Katalin, Magyar népi énekiskola 1 

12. Dr DANKÓ Ervinné, Az óvoda irodalmi nevelési kérdései korunkban,(jegyzet) 

Dinasztia Kiadó, Budapest, 1994 

13. Dr. BUDAI Béla, A személyiségfejlődés és nevelési szociálpszichológiája., Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

14. Dr. FARKASNÉ Dr. PATAKFALVI VÍGH Katalin, A sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelésének irányelve, RAABE, Kisgyermekek nagy problémák, 2007. 

december 

15. Dr. FEJES Erzsébet, Fejlesztő tervek gyűjteménye, Miskolc, 2009. 

16. Dr. HAVAS Péter, A kisiskolások környezeti nevelése "Réce füzetek", Alapítvány a 

Magyarországi nevelésér, Budapest, 1993 

17. Dr. KANCZLER Gyuláné, A környezeti nevelés pedagógiai és pszichológiai alapja, 

ELTE TOFK, Budapest, 2001 

18. Dr. KÁRÁSZ Imre, Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek, TYPOTEX Kft., 

Budapest, 1990 

19. Dr. MESTER Miklósné, Környezetismeret – környezetvédelem, Apácai Kiadó, 

Celdömölk, 1994 

20. Dr. TAKÁCS Bernadett, Gyermekjáték terápia 
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21. Dr. TÓTHSZŐLLŐSYNÉ - VARGA Tünde, Mozgásfejlesztés az óvodában, 

Budapest, For.Co Kft. és a Váci OFSZET Kft., 2014 

22. FÁBIÁN Katalin, Tevékenységközpontú nevelési program 

23. FORRAI Katalin, Ének az óvodában, Móra Könyvkiadó, 2017 

24. GAÁL Sándorné - KUNOS Andrásné, Testnevelési játékok anyaga és tervezése az 

óvodában, Szolnok, Color Print Nyomda, 1996 

25. GULYÁS Pálné, LÁNG Edit, VÍZY Istvánné szerkesztő, Természetvédelem és 

környezetvédelem a nevelésben, TKTE., Budapest, 1997 

26. Hétről hétre tervezés Kézikönyv óvodapedagógusok számára, NOVUM kiadó, 2017. 

27. HORVÁTH Györgyné - KISSNÉ TAKÁCS Erika – RÁKÓCZI Zoltánné, Az óvodás 

korú gyermekek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára, Debrecen 

Pedellus Tankönyvkiadó, 2005. 

28. HUBA Judi, Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában, Tankönyvkiadó 1991 

29. Jaen PIAGET, Szimbólumképzés a gyermekkorban, Gondolat, 1978 

30. Jaen PIAGET, Válogatott tanulmányok 

31. KANCZLER Gyuláné, Mesélő természet, Kincs Könyvkiadó, 1995 

32. Kompetencia alapú óvodai programcsomag 

33. KOVÁCS György – BAKOSI Éva, Játék az óvodában, Debrecen, Szerzői kiadás, 

1995, Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában,  

34. KOVÁCS György- BAKOSI Éva, Játékpedagógiai ismeretek, Debrecen 2007  

35. Közoktatási Törvény 1993. és módosításai 

36. Kranz FLOHRI és Asztrid SCHWGTER, Találkozzunk az erdőben., ÖKOFÓRUM 

Alapítvány 

37. LABANCZ Györgyi szerkesztő, Óvodások környezeti nevelése "Réce füzetek" , 

Alapítvány a Magyarországi, Környezeti Nevelésért, Budapest, 1998 

38. LENGYEL Jánosné, Tanuljatok meg élni a természettel, Média Mix Kiadó 

39. MÁRVÁNYKÖVINÉ - JÁSZBERÉNYI Ágnes szerkesztő, Látható természet I. 

40. MÉREI Ferenc – V. BINÉT Ágnes, Gyermeklélektan, Bp. Gondolat, 1978 

41. Mozgásműveltség fejlesztése: Óvodai program 

42. NAGY Jenőné - NÉMETH Menyhértné - NOVÁKNÉ CSEH Ibolya, Rajz, mintázás, 

kézimunka Módszertani könyv 

43. NAGY Jenőné, Csak tiszta forrásból Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel sorozat 

II. száma, 2002 

44. NAGY Jenőné, Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel, JNSZM/INT, 1997 

45. NAGY Jenőné, Óvodai programkészítés -De hogyan?, NAT-TAN sorozat, Budapest 

OKI. 1996. 
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46. Óvónők Kincsestára – Módszertani kézikönyv, RAABE 

47. Ötlettár a környezeti neveléshez, Tiszta Forrás Egyesület Kazincbarcika, 1997 

48. PAPPNÉ GAZDAG Zsuzsanna,  A babzsák, LIBRI Kiadó, Budapest, 2016. 

49. PAPPNÉ GAZDAG Zsuzsanna,  A szék, LIBRI Kiadó, Budapest, 2016. 

50. PAPPNÉ GAZDAG Zsuzsanna, A Labda, LIBRI Kiadó, Budapest, 2016. 

51. PAPPNÉ GAZDAG Zsuzsanna, A Tornapad, LIBRI Kiadó, Budapest, 2016. 

52. PEKTOr Gabriella, Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye, /Nagy/ Labdáskönyv, 2015. 

53. PERESZLÉNYI Éva – PORKOLÁBNÉ  

54. PERLAI Pezsőné, Játék és tanulás 

55. PERLAI Rezsőné, A Matematikai Nevelés Módszertana (Matematikai Játékok), 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997 

56. PERLAI Rezsőné, Matematikai nevelés gondolkodásfejlesztés az óvodában, Magyar 

Pedagógiai társaság kisgyermek-nevelési, Szakosztály,1990 

57. PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin, Kudarc nélkül az iskolában, Alex - Típo 

Budapest 1992. 

58. PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin, Szempontok az óvodáskorú gyermekek 

fejlettségének megállapodásához, Szolnok, JNSZM Intézet, 1983 

59. PŐCZE Gábor - TERENCSÉNYI László, Pedagógiai program de hogyan?, NAT-

TAN OKI, 1996 

60. Programterv az óvodai testneveléshez, Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, 

Programfüzetek III. Szarvas, 1995 

61. PUKI Istvánné, Konfliktus kezelés az óvodában, RAABE, 2009. 

62. Rudolf ARNHEIM, Vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája, Gondolat, 1979 

63. Sajátos nevelési gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának 

irányelveiről, Oktatási Miniszter II/2005 (III.1.) OM rendelete 

64. STÖCHERT Károlyné, Játékpszichológia, Eötvös József könyvkiadó, Budapest, 1995 

65. STÖCKER Károlyné (szerkesztésében): Játékpszichológia 

66. SZARKÁNÉ HORVÁTH Valéria, Az óvodai ének-zene foglalkozások módszertana, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 

67. SZÉKELY Lajos, Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata, 1999 

68. Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, 1996 

69. TÖRZSÖK Béla, Zenehallgatás az óvodában, Zeneműkiadó, Budapest,1982 

70. Turmezeyné Heller Erika – Balogh László, Zenei tehetséggondozás és 

képességfejlesztés 

71. VÁSÁRHELYI Tamás és VIKTOR András szerkesztő, Nemzeti környezeti nevelés és 

stratégia 
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72. VILLÁNYI Györgyné szerkesztő, Óvodavezetők kézikönyve I-V., OKKER Oktatási 

Iroda 

73. VILLÁNYI Györgyné, Tanulmányok a kisgyermek nevelésről 

74. Zilahi Józsefné, Stöckert Károlyné, Dr. RÁCZNÉ Dr. FŐZŐ Klára, Óvodai nevelés 

játékkal, mesével, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997 
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