
Gesztelyi “Gyermekálom” 

Napközi - Otthonos Óvoda 

 
Pedagógiai Program 

 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az intézmény OM azonosítója: 028728 

Hatályos 2022.09.01. 



2 

 

Intézmény OM - azonosítója: 

028728 

A Pedagógiai Programot készítette: A 

nevelőtestület közössége 

Intézményvezető: 

Huszárné Veres Judit 

Legitimációs eljárás 

Az érvényességet igazoló aláírások: 

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a 

pedagógiai programot a …../2020.(….) 

határozatszámon a nevelőtestület elfogadta.    

 

 

…………………………………………… 

Intézményvezető 

Nevelőtestület nevében: 

 

……………………………………………. 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118.§ 

(3) a) az óvoda szakmai munkaközössége 

nevében szakmai véleményt nyilvánított. 
 

 

………………………………………. 

munkaközösség vezető 

 

 

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a 

pedagógiai program rendelkezéseinek 

érvénybe lépéséhez, a fenntartót többlet 

kötelezettség nem terheli . 

 

………………………………………. 

a fenntartó képviseletében 

 

Nkt. 32.§ (1) i) bekezdése alapján a 

Pedagógiai Programot Gesztely Község 

Önkormányzata jóváhagyja. 

 

………………………………………. 

a fenntartó képviseletében 

 

A pedagógiai program módosításának 

tartalmáról a szülők tájékoztatást 

kaptak.  

 

Szülői szervezet nevében: 

………………………………………. 

A pedagógiai program módosításának 

tartalmáról az alkalmazotti közösség 

tájékoztatást kapott.  
Alkalmazotti közösség nevében: 

…………………………………………… 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Elérhető az óvodavezető irodájában és az óvoda honlapján: 

Dátum: 

Ph. 

 

Érvényes: 2022.09.01. -től 



3 

 

TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 

Ezen Gyermekálom Pedagógiai Program: 

 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 az 1993. évi (többször módosított) LXXIX. törvény a közoktatásról – hatályban lévő 

rendelkezései, 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 

 az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete alapján a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, 

 az 1991. évi LXIV. A gyermekek jogairól szóló törvény, 
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I. BEVEZETŐ 

 

Programunk, a „Gyermekálom”nevet kapta, melynek jelentőségét és feladatait a cím is tükrözi.  

Középpontba állítja a gyermekek érzelmi nevelését, nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a 

gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat, és személyiségük kellőképpen kibontakozzon 

a közösségben is. 

Óvodai nevelésünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira támaszkodva, az innovatív 

pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indulunk ki, hogy nevelésünkben érvényesüljenek 

a gyermeki és emberi jogok, biztosítsuk az egyenlő hozzáférést, gondoskodást a gyermeket megillető 

jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen 

színvonalas nevelésben. 

Óvodánkat olyan légkörűvé igyekszünk alakítani:  

 Ahová jó megérkezni, mert tudjuk, hogy várnak;  

 Ahol jó jelen lenni, mert fontosak vagyunk;  

 Ahol jó alkotni, felfedezni, mert bíznak bennünk;  

 Ahol lehet hibázni, s a hibát javítani;  

 Ahol kérdezhetünk, és mindig van valaki, aki választ ad, aki figyel ránk, mert fontos neki, 

hogy jól érezzük magunkat.  

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI  

- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.  

- Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiség fejlődését, egyéni készségeinek 

és képességeinek kibontakoztatását.  

- A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be; 

- Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink módszereink a gyermekek 

személyiségéhez igazodnak.  

 

Programunk az Óvodai Nevelés országos alapprogramjával összhangban van. Magyarország 

Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségeket figyelembe vettük a nevelőtestületünk által megalkotott Pedagógiai 

Programunkban. 
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Programunk tág keretet biztosít a székhely, a tag és a telephely óvoda specifikumainak, 

hagyományainak tovább örökítésére. A fentiek értelmében e program csak általános irányelveket, 

alapelveket fogalmaz meg, melyek betartása az óvodánkban dolgozó valamennyi pedagógus és nem 

pedagógus alkalmazott számára kötelező érvényű. Óvodánk, településünk egyetlen óvodája a nevelés 

színvonalát folyamatosan fejlesztő minőségorientált, partnerközpontú szemléletünkkel kívánjuk 

elérni, hogy az óvodánkba járó gyermekek színvonalas nevelésben részesüljenek. 

Mindennapi nevelőmunkánk során abból indulunk ki, hogy az intézményünkben óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek szociokulturális háttere rendkívül széles skálán mozog. Az iskolázott, 

magasabb egzisztenciájú szülők gyermekei mellett nem elhanyagolandó az a tény, hogy jelentős 

számú az iskolázatlan, vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, rendkívül alacsony 

életszínvonalon élő családok gyermeke. Mindezek magyarázatot adnak arra, hogy a szülők 

óvodánkkal kapcsolatos elvárásai széles skálán mozognak. Nevelőtestületünk az óvodáskorúak 

életkori sajátosságait figyelembe véve alkalmazkodik a szülői elvárásokhoz, szem előtt tartva, hogy 

a gyermeket gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Tiszteletben tartjuk a gyermekeket 

megillető jogokat oly módon, hogy minden - óvodánkba járó - gyermek egyenlő eséllyel részesüljön 

színvonalas nevelésben. 

Óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. 

Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, külön gondot 

fordítunk rá, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. 

 

A nevelőtestület filozófiája: 

„Engem ne emeljen a magasba senki, 

Ha nem tud addig tartani, 

Míg tényleg megnövök. 

Guggoljon ide mellém, 

Ha nem csak hallani, 

De érteni akar, 

Hogy közel legyen 

a szívdobbanásunk.” 

/ Birtalan Ferenc / 

 

Napjainkban egyre nagyobb felelősséget jelent a szülők és az óvodapedagógusok részéről megőrizni 

a gyermekkor nyugalmát, derűjét, és ugyanakkor felvértezni őket mindazzal a tapasztalattal, amellyel 

eligazodhatnak a világban. A folyamatosan változó társadalmunkban szükségét érezzük, hogy 

óvodánk megfelelő érzelmi biztonságot nyújtson gyermekeink számára.  
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Programunk az egyéni eltéréseket toleráló, a személyiség egyediségét erősítő, individualizáló 

nevelésre épül, amely az egyéniség kibontakozását a szocializációval összhangban segíti. 

Személyközpontú pedagógiánk a gyermekek szükségleteinek megismerésére, erősségeik, hátrányaik 

feltárására és optimális fejlesztésükre irányul. Olyan élményekhez és tapasztalatokhoz juttatjuk 

gyermekeinket, amelyek pozitívan befolyásolják személyiségük fejlődését. 

 

Az óvoda bemutatása 

Óvodánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Miskolc közelében, a Hernád partján 

található, 2800 lakosú, Gesztely község egyetlen óvodája. 

Községünkben az óvoda 1979-ben kezdte meg működését, egy újonnan épített épületben kettő óvodai 

csoporttal. Az intézmény Miskolc város közelében helyezkedik el, a település egyetlen óvodája.  

1986-ban az intézményt bővítették, így már négy óvodai csoporttal működött tovább.  

1999-ben felvette a „Gyermekálom” nevet, amely egyben a pedagógiai programunk címe is.  

Újharangod településrészünkről az óvodások 2004. szeptemberéig a Gesztelyi „Gyermekálom” 

Napközi Otthonos Óvodába bejárók voltak.2004 szeptember 1 -től új csoportszobát alakítottak ki a 

régi iskolaépületben, így bővült az intézmény férőhelyeinek száma, az azóta is telephelyként működő 

új csoporttal.  

2008 szeptemberétől intézményfenntartó társulás keretében Sóstófalva község óvodája 

tagintézményünk lett. Sóstófalva Miskolctól 23 km fekszik, lakóinak száma kb. 300 fő. 

Infrastruktúrája fejlett, van víz, gáz, telefon és szennyvízelvezetés. Óvodája az 1988/89-es tanévtől 

működik, majd 2002.– ben egy korszerű, új épületben folytatják a nevelő munkát. Tagintézményünk 

egy óvodai csoporttal működik. 

2013-ban a Gesztelyi székhely óvoda felújításon esett át, vízvezeték és fűtéskorszerűsítés, 

nyílászárók cseréje, új teraszajtók beépítése és szigetelés történt. 
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II. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI, ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP,  

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI  

- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.  

- Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiség fejlődését, egyéni készségeinek 

és képességeinek kibontakoztatását.  

- Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink módszereink a gyermekek 

személyiségéhez igazodnak.  

ÓVODAKÉP  

Gyermekközpontú, befogadó intézményként egyenlő hozzáférést biztosítunk minden ide járó 

gyermek számára a képességfejlesztéshez, a differenciált egyéni bánásmódhoz és a különböző óvodai 

programokhoz. Fontos számunkra, hogy minden óvodásunk egyenlő esélyt kapjon ahhoz, hogy 

személyisége fejlődjön, ennek érdekében életkorához és fejlettségéhez alkalmazkodó 

tevékenységeket biztosítunk megfelelő módszerek alkalmazásával, rugalmas tervezéssel, 

napirenddel, különös figyelmet fordítva a szabad játékra. Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, 

tapasztalatai innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink 

eléréséhez. 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ELSŐDLEGES SZÍNTERE A CSALÁD.  

A szülőkkel kialakítandó új minőséget jelentő kapcsolatra, együttműködésre építjük nevelésünket. 

Abból az alaptételből indulunk ki, hogy a család értéket közvetít a gyermek felé még akkor is, ha 

funkciózavarai következtében nem működik mindig jól. A családi nevelés kiegészítésére törekszünk 

és a halmozottan hátrányos helyzetű családok körében, felvállalunk re - szocializációs feladatokat.  

Folyamatosan tájékozódunk a településre érkezett olyan gyermekekről, akik óvodai ellátásra 

jogosultak és lehetőség szerint bevonjuk őket az óvodai életbe.  

Bátorítjuk és bíztatjuk az óvodába járó gyermekek szüleit, hogy kapcsolódjanak be az óvoda 

munkájába. Legyenek részesei gyermekük óvodai életének. Igyekszünk megerősíteni a szülőket 

szülői szerepükben, felelősségükben.  

A családból érkező gyermekek számára nemcsak a tárgyi feltételek, hanem az életritmus is szokatlan. 

Az új környezetben a gyermekek gyakran betegednek meg, fáradékonnyá, étvágytalanná válhatnak, 

esetleg idegenkednek az alvástól. A beilleszkedés, az alkalmazkodás nehézségeit óvodánk minden 

dolgozója természetesnek tartja, az átmenetet próbáljuk megkönnyíteni a fokozatos beszoktatással, a 

nevelő törődő, segítő, tapintatos, türelmes magatartással, a gyermek személyes tárgyainak, egy-egy 

otthoni szokásának elfogadásával.  

Szem előtt tartjuk, hogy a kisgyermekek jó közérzetéhez a felnőtt testközelségére is szükség van.  
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ÓVODÁNK NYITOTT ÓVODA.  

A családokat olyan, a csoport életével kapcsolatos tevékenységekbe, ünnepi előkészületekbe, ill. 

ünnepségekbe kívánjuk bevonni, amelyekbe szívesen bekapcsolódnak.  

Településünkön az értelmiséget is képviselve kultúraközvetítő és szabadidős szervezői tevékenységet 

is végzünk. Így több generációval van kapcsolatunk, ami gazdagítja óvodánk erőforrásait, növeli az 

óvodapedagógusok presztízsét. Tájékozottak vagyunk a digitális eszközök használatában, tudásunkat 

felhasználjuk a gyermekekkel, - és szüleikkel való együttműködés erősítésére, a kommunikáció 

elősegítésére, követendő mintát adva számukra.  

Fontosnak tartjuk a hagyományteremtést és a jeles napok megünneplését.  

 

GYERMEKKÉP  

A gyermekekhez, mint individuumokhoz, élettani sajátosságaikat, - és egyéni szükségleteiket, 

különbségeiket figyelembe véve közelítünk.  

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, előítélet mentes. Ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek.  

Feladatunk:  

 A személyiség harmonikus fejlesztése, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása, 

hátrányok csökkentése, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása.  

 A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakulásának 

tudatos elősegítése  

 Teremtsük meg a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységek feltételeit, 

különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra.  

 Biztosítsuk az egészséges környezetet, az egészség megóvását, mely segíti a betegségek, 

az egészség kisebb eltéréseinek megelőzését: - nagyothallás korai felismerése, - a 

gerincoszlop, a mozgásszervek elváltozásainak megelőzése.  

 Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat fenntartását a háziorvossal, fogorvossal és a védőnővel, 

igényeljük rendszeres ellenőrzésüket.  

 Óvodánkban az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a mozgás, az edzés, 

pihenés és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel és 

az ezen alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot.  

 A gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítása.  

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, és a 

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása.  
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Megalapozzuk az alábbiakat:  

- a pozitív én-képet, reális önismeretet;  

- önállóságot, kezdeményező készséget, kreativitást;  

- az érzelmi gazdagságot;  

- a kulturált magatartás szokásait;  

- a másság tolerálását - a társakkal való együttműködést;  

- a - művészetek, - a természeti, - társadalmi környezet iránti érzékenységüket.  

 

AZ INKLUZÍV NEVELÉS egyik fontos pontja a pedagógiai programunknak. 

Az utóbbi évek gyermek populációját figyelembe véve, a sajátos nevelési igényű gyermekek és a 

beilleszkedési tanulási, magatartás nehézséggel küzdő gyermekek, kiemelten tehetséges gyermekek 

és a  halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számának növekedése, és  helyzetük miatt is 

kulcskérdés.  

Az óvodánk életét, értékeit, módszereit, személyi és tárgyi feltételeit úgy alakítjuk, hogy valamennyi 

érintett gyermek szükségleteit figyelembe vesszük, törekszünk a szociális beilleszkedésükre is. 

Szükséges nevelői attitűd az előítélet mentesség, tolerancia, a másság elfogadása, melyet 

gyermekeink felé is közvetítünk.  

Valamennyi pedagógus az egyes gyermekek egyedi igényeihez, szükségleteihez való 

alkalmazkodást, az egyéni differenciálást fontos feladatnak tekinti. A nevelőmunkánk során 

gyermekeink tapasztalati úton megértik és tisztelik a különbözőséget. Az óvodapedagógusaink segítő 

partnernek tekintik az óvodánkban dolgozó gyógypedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat, szociális 

segítőket, együttműködnek velük a gyermek hatékony fejlesztése érdekében. A fejlesztés 

folyamatába a szülők bevonására törekszenek. A nevelésben hangsúlyos szerepet kapnak az egyéni 

differenciáló módszerek, a gyermekek felé az elvárásaink rugalmasak, változatos pozitív 

értékeléseink a gyermekek megerősítését szolgálják. Sajátos nevelésű igényű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, vagy épp szociokulturális környezetből érkező gyermeknek egyaránt szüksége van arra, 

hogy a számára fontos személyektől figyelmet, támogatást kapjon, és megfelelő elvárást támasszanak 

vele szemben. 

Nevelésünk során olyan érzelmileg érett gyermekeket nevelünk, akik felkészültek a különbözőséggel 

való találkozásra. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1tr%C3%A1nyos_helyzet
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OLYAN GYERMEKEKET SZERETNÉNK NEVELNI, AKIK: 

 tisztelettudóak a felnőttekkel és társaikkal szemben, 

 tisztában vannak azokkal az alapvető magatartási - és kommunikációs formákkal, amelyek 

lehetővé teszik számukra a közösségi kapcsolatok kialakítását, megtartását és mélyítését, 

 természetes módon, előítéletektől mentesen elfogadják a különbözőségeket, társaik és a 

környezetükben élő emberek másságát, 

 ismerik és tisztelik elődjeink hagyományait, szokásait, 

 szeretettel fordulnak az emberek felé, 

 igényük az egészséges életvitel 

 szeretik, védik az élőlényeket, embereket, növényeket, állatokat, fontos számukra a 

környezetvédelem. 

Fontosnak tartjuk, hogy óvodai nevelésünk eredményeképpen gyermekeink 

 szeressék hazánkat, 

 ismerjék és tiszteljék szimbólumainkat (Himnusz, zászló), 

 pozitív én-képpel rendelkezzenek, 

 képesek legyenek az önálló logikus, humánus gondolkodásra, 

 sajátítsák el az önkifejezés módjait a mozgásban és a művészeti tevékenységekben, 

 majdan tevékeny, kezdeményező, alkotó emberek legyenek. 

 képessé váljanak az empátiára, a toleranciára és mindazokra az alapvető képességekre, 

melyek a békés úton való konfliktusrendezést, a békés egymás mellett élést segítik.  

 igényükké váljon az egész életen át tartó tanulás  

 az életkori sajátosságoknak megfelelően az IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási 

utakat biztosító szemléletet előtérbe helyező nevelés-oktatás megvalósításában 

részesüljenek 

 

Pedagógiai törekvésünk, hogy óvodáskor végére váljanak sokoldalúan fejlett személyiségekké. 

Jelenjenek meg azok a képességek, amelyek meghatározzák saját egyéniségüket, és segítik őket 

életük további szakaszaiban a beilleszkedésben, együttműködésben. 
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI  

Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

 

1.  az egészséges életmód alakítása, 

2.  az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösség nevelése, 

3. az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

1. Az egészséges életmód alakítása 

 

Az egészség szomatikus, pszichikus és szociális harmóniát, elégedettséget jelent. A rendszeresen 

ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. 

A gyermek pozitív énképének alakulását segíti, ha a rá bízott feladatokat sikeresen teljesíti, ezáltal 

egyre önállóbbá válik. 

Célunk: 

 

 Az életkornak megfelelő helyes életritmus, az egészséges életvitel igényének kialakítása, ennek 

hatására a gyermekek testileg és szellemileg egészségesen fejlődjenek. 

Feladatunk: 

 

 A gyermekek fejlődése, - és fejlesztése érdekében egészséges, és biztonságos környezetet 

megteremtése. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus 

összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

 A testi képességek fejlődésének elősegítése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, betegség megelőzés. 

 A gyermekek egészséges és rendszeres táplálkozásának biztosítása. 

 Az életkori sajátosságnak megfelelő napi pihenési idő lehetőségének megteremtése. 

 A környezetvédelmi, - megóvási szokások elsajátíttatása. 

 Megfelelő szakemberek bevonásával, - a szülővel, - az óvodapedagógussal együttműködve 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása. 
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2. Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

a.) Érzelmi nevelés 

Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet 

töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét és sajátos motivációként alakítják 

viselkedésüket. 

A magasabb rendű érzelmek a gyermekek tapasztalatai során alakulnak ki, ezért fejlődésükben 

meghatározó a családban a szülő szerepe, az óvodában az óvodapedagógus és az óvoda más 

dolgozóinak mintája, aki hangsúlyaival, gesztusaival, mimikájával is kifejezi érzelmeit. 

 

Célunk: 

 

Az érzelmi biztonság és a pozitív érzelmek fejlődésének kialakítása: 

 

 élethelyzetekben, szituációkban az érzelmeket aktivizáló hatásokkal; 

 a minden gyermek felé kifejezett szeretetteljes elfogadással és megértéssel; 

 az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával és a szükséges kontroll 

erősítésével; 

 az érzelmeket átélő empatikus felnőtt magatartás mintájával; 

 az óvodapedagógus- gyermek, gyermek- dajka, gyermek- gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

 

Feladatunk: 

 

 megismertetjük a gyermekeket szűkebb és tágabb környezetükkel, a szülőföldhöz való kötődés 

és a nemzeti identitás alapja  

 a gyermekek nyitottságára építve segítjük elő, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben és 

az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tiszteljék és becsüljék azt; 

 a tevékenységekben az eredményre törekvés, akadályok leküzdésére nevelés, az akarat 

fejlesztése; 

 a gyermeket arra nevelni, hogy elfogadja, megértse, hogy az emberek különböznek egymástól; 

 a reális, saját értékeit felismerő énkép alakítása, a szülők megnyerése a nevelői 

partnerkapcsolathoz; 
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 a társadalmi élet alapvető ismereteinek közvetítése közös élmények, tapasztalatok útján; 

 a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl. az együttérzés, különbözőségek elfogadása, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladat-tudatának, szabálytudatának) fejlesztése, szokás - és 

normarendszer megalapozása; 

 konfliktuskezelési módszerek hatékony alkalmazása: - a gyermekek között - a kiegyezés, - a 

kompromisszumos megoldás preferálása 

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

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű valamint kiemelkedő képességű gyermekek 

nevelésébe szükség esetén megfelelő szakemberek bevonása, és a velük való együttműködés 

 A gyermekek megfigyelése, felmérése, a beilleszkedés elősegítése 

 

b.) Erkölcsi nevelés 

 

Célunk: 

 azoknak a szokásoknak, tulajdonságoknak, szabályoknak, normáknak a kialakítása, amelyek a 

gyermek magatartását az „erkölcsi jó” érdekében a maga, és mások javára szabályozzák. 

 

Nevelésünk erkölcsi alappillérei: 

 az igazság, 

 a helyes viselkedés, 

 a békés együttélés, 

 a szeretet, 

 az erőszakmentesség. 

 

Feladatunk: 

 olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység, a közös 

együttlétek, melyek megerősítik az olyan erkölcsi tulajdonságokat, mint az együttérzés, 

figyelmesség, segítő készség, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, 

állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, önzetlenség; 

 a gyermekek tanulják meg a „jó”, és „rossz”, elfogadható, és helytelen viselkedés fogalmát, 

 az erkölcsi szokások kialakítása: köszönés, udvariasság, tiszteletteljes megszólítás, a másság 

elfogadása. 

 Óvodánkban a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése során, a másság tolerálása nagy 
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hangsúlyt kap. Megértés, elfogadás, előítélet-mentesség jellemzi nevelői magatartásunkat. Nem 

alakítani akarjuk gyermekeinket, hanem alakulni hagyjuk, - a nevelésben, nem a 

különbözőségekre helyezzük a hangsúlyt, hanem az azonosságokat keressük meg sok-sok 

türelemmel. 

 a keresztény kulturális értékek megismertetése 

 

 

c.) Értékorientált közösségi nevelés, - szocializáció 

A család alapozza meg az óvodásgyermek énképének alakulását, és elindítja a szocializáció útján. 

Ezt a folyamatot gazdagítják azok az emberi kapcsolatok, amelyek a gyermeket az óvodában 

körülveszik. 

Az óvodai életben a gyermek a szocializáció újabb minőségét éli át. 

 

A családi védettségből naponta kilépve számára kitágul a szociális tér, egyre nő a személyiségére 

hatást gyakorló személyek száma. A gyermek és felnőttek valamint kortársak között létrejövő érzelmi 

kapcsolat minősége befolyásolja a szociális érzékenységüket, közérzetüket. 

 

Célunk: 

 az odaadó, elfogadó, nyugodt légkör megteremtésével, a gyermekek váljanak nyitottabbá a 

felnőttek és társaik felé; 

 a gyermekek fokozatosan jussanak el addig, hogy tudatosan bánjanak az önfegyelem eszközével 

 a társadalmi, környezeti, művészeti értékeket ismerjék fel. 

 

Feladatunk: 

 a család szerepének támogatása, amely a családhoz való kötődés és a hazaszeretet alapja 

 az érzelmi biztonság, szeretetteljes légkör kialakítása, tevékenység szükséglet kielégítése; 

 a gyermekek közötti egyéni eltérések elfogadása; 

 a közösségi élet szokásainak és az együttműködés szabályainak alakításával a gyermekek 

aktivizálása; 

 a viselkedéskultúra megalapozása; 

 a játékba szükség szerint bekapcsolódó óvodapedagógus személyes mintaadása; 

 a gyermekek pozitív értékelése az egyéni igényekhez, szükségletekhez és fejlesztéshez igazodó 

hangsúlyokkal és gyakorisággal; 

 a szülők bevonásával a csoportélet hagyományainak kialakítása és ápolása; 
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 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel való együttműködés; 

 

3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

a) Anyanyelvi nevelés 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

 

Az anyanyelvi - kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítő 

elemként jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. Ezért az anyanyelvi 

nevelés nem kezelhető elszigetelten nem tekinthető kizárólag kötelező foglalkozásokon 

megvalósítandó feladatnak. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása kiemelt jelentőségű. A 

gyermek olyan helyzetben tud kommunikálni, ahol közvetlen, személyes kapcsolat jön létre, ahol 

módja van az élmények, cselekvések nyelvi kifejezésére. A beszédkapcsolatokban az egyediség, az 

egyénre irányuló érdeklődés alapvető feltétel. 

A kommunikációt, mint eszközt három funkciójának érvényesítésével alkalmazzuk a személyiséget 

fejlesztő helyzetekben: 

 információ továbbítás céljából és a beszélgetőtárs gondolatainak, érzelmeinek, tapasztalatainak 

megismerésére, 

 a gyermekek érzelmeinek, gondolatainak befolyásolása érdekében; 

 a természetes, napi kontaktusteremtés, kontaktustartás eszközeként, az élethelyzetekben. 

Mindehhez a jó kapcsolat, gyermekismeret, empatikus magatartás, a másikra való odafigyelés 

szükséges. 

Mindezt a gyermek akkor sajátítja el, ha: 

 

 érzelmi biztonságban van, 

 a személye iránti érdeklődést tapasztalja, 

 hagyjuk, türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezését. 

Óvodánkban sok a beszédhibás gyermek, mely a beszéd és intellektuális, mentális funkciók 

zavarában mutatkozik meg. 

A családi kapcsolatok minősége, a gyermekek családi kommunikációs tapasztalatai messzemenően 
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befolyásoló tényezők, de az anyanyelv fejlesztéséért sokat tehet és kell tenni az óvodában. 

Óvodánkban szakképzett logopédus végzi a korrekciós nevelést, amennyiben a fenntartó és a nevelési 

tanácsadó együttműködése lehetővé teszi. Az óvodai anyanyelvi nevelésben szükséges a 

beszédfejlesztést fokozni, ezen keresztül a beszédhibák állandósulását megakadályozni. 

A beszédkészség természetes színtere a játék, ahol a gyermekek kontaktusba kerülnek egymással. A 

fejlettebb gyermekek beszédbiztonsága, bátrabb beszéde utánzásra készteti a gátlásosabb, 

problémákkal, nehézségekkel küszködő gyermeket. 

A tevékenységeket kísérő beszélgetések, közös társalgások segítik a szókincs bővülését, a 

beszédminőség alakulását. 

Célunk: 

Az anyanyelv ismeretének, megbecsülésének, szeretetének alapozása. Beszélő környezet 

biztosításával - melyben a gyerekek szívesen beszélnek - sajátítsák el magyar anyanyelvünk helyes 

használatát. Szívesen és örömmel beszéljenek. Az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása 

 

Feladatunk: 

 anyanyelvi fejlesztés és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a helyes mintaadással; 

 a gyermek természetes beszéd - és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése; 

 a beszédmagatartás kialakításával fejlődjön a gyermekek beszédmegértése, szókincse. 

 A helyes mondatalkotás segítségével a gyermek verbális megnyilvánulása összefüggő, 

folyamatos beszéddé váljon. 

 spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése; 

 értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás fejlesztése; 

 tanulási képességek megalapozása; 

 tapasztalatok, érzelmek, gondolatok szóbeli kifejező készségének fejlesztése; 

 kontaktusteremtés, a kommunikációs képesség önkifejezési eszközeinek fejlesztése; 

 az anyanyelv fejlesztése, a szókincs gyarapítása spontán és tervszerű tevékenységben; 

 udvarias magatartás szokássá alakítása, helytelen viselkedés korrigálása; 

 a beszédképesség összetevőinek ismerete /alap és részképességek/; 

 a gyermekek egyéni fejlettségének elemzése, a speciális szakembert igénylő esetekben segítség 

kérése. 
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Tartalom: 

 Játék - mozgás - ritmus - érzelmek és a beszéd kapcsolatának erősítése. 

 Sokrétű önkifejezés támogatása („beszélgető kör”, kötetlen beszélgetés a nap folyamán). 

 Összefüggő eseménysor képi összerakása, képről való olvasása. 

 Mesedramatizálás. 

 Nyelvi játékok 

 Beszédkészséget alapozó, fejlesztő játékok (hanganalizáló találós kérdések, mesemondó, 

mesefolytató mesebefejező) – drámajáték. 

 Bábozás. 

 

b)  Értelmi fejlesztés és nevelés 

Azoknak a pszichikus funkcióknak a fejlesztését értjük rajta, amelyek lehetővé teszik a gyermekek 

számára a magasabb szintű intellektuális tevékenység végzését. 

Célunk: 

 A gyermekek aktív közreműködésével, változatos pedagógiai módszerekkel a személyiségük 

sokoldalú, és harmonikus fejlesztése. 

 

Feladatunk: 

 a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítsunk 

változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és 

társadalmi környezetben; 

 a differenciálás elvének alkalmazása 

 anyanyelvi fejlesztés, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a helyes mintaadással; 

 spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése; 

 értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás fejlesztése; 

 tanulási képességek megalapozása. 

 informatikai eszközök célszerű kihasználása a nevelés során. 
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei 

Személyi feltételek 

Team munka  

Az óvoda szakmailag önálló intézményként működik. A nevelés helyi rendszerének mikroeleme.  

A helyi nevelési rendszer egymásra ható rétegekből tevődik össze - a réteg magját a gyermekek 

képezik, akikért az egész rendszer működik. A gyermekek csoportban fejlődnek, a kortársak hatása 

is befolyásoló tényező.  

Fejlődésük nagymértékben függ a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, dajkák személyiségétől, 

felkészültségüktől, együttműködésüktől, a team munkától.  

A nevelőtestület összetétele, ambíciói szükségletei, elképzelései a rendszer működésének fontos 

meghatározói.  

Azonos filozófiai szemlélet nélkül, a gyermekek felé megnyilvánuló hatások összhangja nélkül az 

óvoda nem működhet hatékonyan.  

Az alkotó óvodapedagógusi magatartás számunkra azt jelenti, hogy mindig keressük a továbbképzés 

lehetőségeit, a kihasználatlan erőforrásokat, a külső támogatókat.  

Az óvónői párok lassan-lassan egyéni szimpátia és együttműködési készség alapján alakulnak. A 

hiányzó kolléganők munkáját helyettesítéssel oldjuk meg. Óvodánkban szakmai munkaközösség 

működik, amelyek a pedagógiai munkánkat összehangolják, minőségét emelik.  

 

Óvodapedagógusok 

Intézményünkben a nevelőmunka irányítói az óvodapedagógusok. Jelenlétükkel a nevelés egész 

időtartamában értékeket közvetítenek, személyes példájuk hozzájárul a gyermekek harmónikus 

személyiség fejlődéséhez. Szakmailag sokoldalúan képzett, a kisgyermek személyiségét tiszteletben 

tartó és őt feltétel nélkül elfogadó személyiségek, akik folyamatosan keresik és használják a 

képességfejlesztést elősegítő segédanyagokat, eszközöket, valamint tudatosan törekszenek a 

gyermekek aktivizálására, motiválására, élve módszertani szabadságuk érvényesülésével. 

Természetességük, a gyermekeket megértő megnyilvánulásaik védelmet, biztonságot és elfogadást 

nyújtanak a kicsik számára. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az 

óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. 

Továbbképzések 

A gyermeki összetételhez igazodva olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, amelyek szakmai 
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segítséget adnak mindennapi nevelőmunkánkban, iránymutatást a megváltozott társadalmi 

elvárásokhoz. A továbbképzések irányát egyfajta „szakosodás” jellemzi: az óvodai nevelés egy-egy 

területén olyan többlet ismereteket szereznek a kollégák, melyeket nemcsak a csoportos 

munkájukban, hanem a teljes gyermekközösségre kivetítve tudnak alkalmazni. 

Az önképzés, a módszertani ismeretek folyamatos korszerűsítése fontos feltételei a magas szintű 

szakmai felkészültségnek. Fontos számunkra a belső tudásmegosztás, amelyek a legkülönbözőbb 

formában valósulnak meg: belső továbbképzések, amelyek egyrészt a szakmai munkaközösségen 

belüli képzések, másrészt nevelőtestületi értekezletek keretében történnek. Valamint szakmai 

tapasztalatcserék, a különböző külső továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák 

intézményen belüli átadása egymásnak, hogy azokat a kollégák a gyakorlatban is alkalmazni, 

hasznosítani tudják. 

 

Óvodai nevelő munkát segítő alkalmazottak 

Ezen alkalmazottak körébe tartoznak a dajkák és a pedagógiai asszisztensek. A dajkák fontos 

szereplői egy-egy óvodai csoportnak, hiszen a törvényi előírásnak megfelelően minden 

csoportunkban a két fő óvodapedagógus mellett egy dajka végzi a gyerekek nevelésével, 

fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos teendőket. A dajkák munkakörének kialakítása úgy történik, 

hogy tevékenyen részt vehessenek a nevelési folyamatban. A pedagógiai asszisztensek más-más 

tartalommal, de mindannyian az óvodai programok és a csoport életéhez tartozó tevékenységekben 

közreműködő, segítő személyek. Munkájukkal a mindennapi csoportos, vagy óvodai szintű 

rendezvények megszervezése könnyebbé válik, az óvodapedagógusaink számára nagyobb lehetőség 

nyílik csoportjukban az egyéni fejlesztések végzésére. 

Mind a dajkák, mind a pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógus útmutatása alapján végzik 

munkájukat. Ezen okok miatt - az óvodapedagógushoz hasonlóan -, egész lényükkel, 

magatartásukkal, beszéd stílusukkal, személyi higiénéjükkel, ápoltságukkal hatást gyakorolnak a 

kisgyermekekre. 

Az intézményünkbe felvehető SNI-s gyermekek: 

 enyhén értelmi fogyatékos 

 beszédfogyatékos 

Külső - a gyermekek speciális megsegítését végző - szakemberek 

A fogyatékosság típusának megfelelően a megsegítést végző külsős pedagógusok: 

logopédus, 

gyógypedagógus 

fejlesztő pedagógus 
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Intézményünkben a személyi feltételeket a törvényi előírásoknak megfelelően a fenntartó Gesztely 

Község Képviselő-testülete biztosítja. 

 

A nevelőmunka személyi feltételei biztosítottak az intézményben, programunk megvalósításához ez 

a létszám elengedhetetlen.  

Alkalmazotti közösség létszáma: 23 fő.  

 

A létszám megoszlása munkaköri beosztás alapján:  

- Óvodavezető l fő  

- Óvodavezető helyettes 1 fő  

- Tagóvoda vezető 1 fő  

- Óvodapedagógus 10 fő  

- Óvodatitkár 1 fő  

- Dajka 6 fő  

- Kisegítő dolgozó 2 fő  

- Pedagógiai asszisztens 3 fő  

 

Tárgyi feltételek  

1979-ben két csoportszoba, két öltöző, kettő mosdó, iroda és önálló, saját konyha működött, majd a 

bővítéskor 1986-ban ismét két csoportszobával, két öltözővel, két mosdóval, felnőtt öltözőkkel és 

egy tágas aulával gazdagodott az épület.  

Csoportszobáink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, játék, mozgás, foglalkozások, 

étkezések és a pihenés színterei is. Az óvodapedagógusi önállóság kérdéskörébe tartozik, hogy a 

meglévő adottságokon belül hogyan alakítják ki óvodánk belső tereit, így a csoportfoglalkoztatókat. 

A gyermekek által használt tárgyakat számukra hozzáférhető módon, biztonságukra ügyelve 

helyezzük el.  

Óvodánk udvarán egy 6mx10 m -es műfüves focipálya található.  

Teraszunk és a műfüves focipályánk szintén jótékonysági bevételekből készült. Udvarunk tágas, 

melyet udvari szabad játékon kívül, szervezett mozgásos tevékenységekre is használunk jó idő esetén. 

Két tágas homokozó mellett, egy filagória, több kombinált mászóka, csúszda, hinta és egy kis aszfalt 

úthálózat áll az ovisok rendelkezésére, melyet elsősorban biciklizésre, motorozásra használhatnak. 

Sajnos tornaszobával nem rendelkezünk. Tavaszi és őszi időszakban kihasználjuk az udvar adta 

lehetőségeket és nagy fedett teraszunkat és a műfüves pályát. Az eszköz parkunk bővítésére 
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igyekeztünk minden lehetőséget megragadni az Önkormányzat, szülők és pedagógusok 

összefogásának köszönhetően. csoport szobáink jól felszereltek, eszköz ellátottságunk megfelelő, sok 

féle fejlesztő játékkal rendelkezünk. Mára két csoportszobánk erkély ajtói egy nagy fedett teraszra 

nyílnak, melyeket esős időben is jól ki tudunk használni mozgásos tevékenységekre is.  

Az óvodánk épületét, udvarát, csoportszobák berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy a 

barátságos, hangulatos környezet megfeleljen a gyermekek változó testméretének, biztonságukat, 

kényelmüket, egészségük megőrzését szolgálja, lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését. 

Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvodai munkatársaknak és a szülők fogadására. 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

Az óvoda működési rendje:  

A hetirend és napirend céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek életrendjét, 

időbeosztását, ami biztosítja számukra a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezetet. 

Ezt a célt szolgálja, hogy törvényben foglaltak szerint, óvodapedagógusok foglalkoznak a 

gyermekekkel, illetve az átfedési idő biztosított. 

 

Óvodai csoportok kialakítása  

Óvodánkban osztott, részben osztott és osztatlan csoportokban egyaránt nevelünk gyermekeket. Az 

általunk készített program megvalósítható osztott és osztatlan csoportban egyaránt. 

 

Az óvodapedagógus által szervezett tevékenységek keretei  

A tevékenységek szervezeti kereteit az óvodapedagógus határozza meg a csoport összetételét, a 

nevelési környezet lehetőségeit, korlátait, a gyermekek életkorát előzetes tudását, motiváltságát, és a 

tevékenység jellegét figyelembe véve.  

Céljainak megfelelő módszereket, eszközöket alkalmaz, a szervezett tevékenységeket logikusan építi 

fel. A játékosság elvét, és a játékban tanulás módszerét alkalmazva kötött, - és kötetlen formában is 

szervezünk tevékenységeket, melyeket az óvodapedagógus átgondolt felajánlásai alapján:  

egyéni,  

mikro csoportos és  

makro csoportos formában végeznek a gyermekek.  
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Tervezés hosszabb távra  

A hosszabb távú terv komplex, mert kiterjed az egészséges életmódra nevelés, érzelmi, erkölcsi 

közösségi nevelés és anyanyelvi, értelmi nevelés feladataira.  

A nevelési terv értékelésében figyelembe vesszük a PDCA ciklust, önellenőrzést, értékelést,  

A hosszabb távú tervezés része a Fejlődés nyomon követése. Módszeres megfigyelések után az 

óvodapedagógus megjelöli a fejlesztendő területeket. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, 

fejlesztésére vonatkozó tervét elkészíti, ill. módosítja.  

A gyermek fejlettségi szintjéről, eredményeiről a szülőket tájékoztatja.  

 

Tervezés rövidtávra  

A rövid távú tervezésnek két formája van:  

 Napirend  

 Hetirend  

A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

 

a.) Napirend  

A napirend érzelmi biztonságot, támpontot és állandóságot ad, kiszámíthatóságot jelent a gyermek 

számára. Napirendünk kialakításakor elsődleges szempont, hogy a különböző tevékenységeket úgy 

szervezzük, hogy az egész napot átszője a játék, a játékosság, a differenciált tevékenységek között 

átjárhatóság, a választás lehetősége, a folyamatosság.  

A napirendet a rendszeresség, és a rugalmasság jellemzi, melyben a játéknak kiemelt szerepe van. 

kiegyensúlyozott légkörben - lehetőséget teremt a gyermekek elmélyült, belső motivált 

tapasztalatszerzésére, aktív és pihentető tevékenységére. A rendszerességet, az azonos időpontban 

visszatérő tevékenységek jelentik /étkezés, levegőzés, pihenés, játéktevékenységek időtartama/. A 

napirend rugalmasan változik, évszaktól, ill. időjárástól függően. A rugalmasság vonatkozik a 

tízóraizás módjára. A napirendben kerüljük a rohanást, a feszültségeket, az értelmetlen várakozási 

tétlenségeket, figyelembe vesszük a helyi szokásokat, igényeket.  

 

b.) Hetirend  

Az óvodapedagógusaink heti váltásban dolgoznak. A heti rendben is vannak stabil, folyamatosságot, 

rendszerességet, szokásokat alapozó tevékenységek, melyek a nyugalmat segítik elő óvodai 

csoportjainkban. A gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú 

(5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezése, szervezése során figyelembe vesszük a gyermekek 

aktuális fizikai és érzelmi állapotát, és ehhez igazítjuk a tevékenységek tempóját, időtartamát, 
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módszereit. Szükség esetén rugalmasan változtatunk előzetes terveinken. 

Óvodai nevelésünk dokumentumai   

Óvodánkban a nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, fejlődésük 

nyomon követését az óvodapedagógusok az alábbi dokumentumokban vezetik: 

 Óvodai csoportnapló 

 Felvételi és mulasztási napló 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

 Egyéni fejlesztési tervek 

 Gyermekvédelmi lapok 

Tervezés 

Cél 

Olyan tudatosan felépített, nevelésközpontú nevelési, tanulási terv készítése, mely épít a gyermek 

életkori sajátosságaira, előzetes ismereteire, szükségleteire, figyelmet fordít a képességek 

fejlesztésére, a differenciálás lehetőségeire.  

Feladat 

 Az óvodás gyermek domináns motívumaira építve megismerési vágy kialakítása. 

 Egyedi motívumok megismerése, egyéni szükségletekre épülő differenciálás 

megtervezése 

 A gyermekek előzetes ismereteinek, tapasztalatainak, érdeklődési területeinek 

megismerése, erre épülő tematikus terv készítése 

 Felfedező, alkotói tevékenység, önmegvalósítás támogatása 

 Gyermekhez, csoporthoz, tevékenységhez, aktuális tanulási helyzethez, célokhoz és 

feladatokhoz igazodó, rugalmasan változtatható módszerek alkalmazása 

 A gyermek megismerési vágyának fenntartása, feltételek biztosítása az egyre magasabb 

rendű tanulási motiváció eléréséhez 

 A gyermekek megfigyeléséből, méréséből levont következtetések megjelenítése: egyéni 

differenciált fejlesztés - Az egyéni képességfejlesztés mutatói és fejlesztési tervek, - 

csoportprofil - csoportra vonatkozó tervezés 



25 

 

 A pedagógiai folyamatok elemzése, nyomon követése, a tapasztalatok értékelése, 

önértékelés reflexió formájában, fejlesztés meghatározása 

 A tervek rugalmas változtatása indokolt esetben 

 Lehetőség szerint a heti témák IKT műveltségtartalmakkal történő kiegészítése  

 A cél és feladatrendszer logikus felépítése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

és a Pedagógiai Program alapján 

 A pedagógusok választási szabadságának gyakorlására különböző szervezési módok, 

változatos eszközök alkalmazására lehetőséget nyújt  

 

Nevelési lehetőségek tervezése 

A nevelés tervezése félévente történik, amely kiterjed az egészséges életmód alakítására, az érzelmi, 

az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelésre és az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósításának lehetőségeire. 

 

Kétheti tervezések 

A hetirend csak keret, tartalommal a HETI TERV - ben töltjük meg, mely két hetes lebontású. A heti 

terv komplex pedagógiai program, amelyben a játékos tanulást biztosító folyamatokat a feltételek 

átgondolásával, tervezzük meg. Itt kerül sor:  

 a tervezett téma megjelölésére,  

 az anyanyelvi nevelés, és tevékenységformánként az értelmi fejlesztés tervezésére,  

 képességfejlesztés tervezésére,  

 cél és feladatrendszer meghatározására,  

 játék tervezésére,  

 módszerek, eszközök, alkalmazott könyvek, IKT eszközök felhasználásának megjelölésére, 

 a differenciálás lehetőségeire, a két hetes terv megvalósulásának értékelésére, reflexiójára, 

 programok, ünnepek tervezésére,  

 csoport életével kapcsolatos feljegyzések elkészítésére.  
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Mérés 

Cél 

A gyermek személyiségének megfigyelése, megismerése, képességeinek teljes feltérképezése, a 

kompetenciák, részképességek saját magához viszonyított fejlődésének nyomon követése, rögzítése, 

a differenciált fejlesztés meghatározása, a fejlődés segítése. 

A PDCA ciklus működtetése. 

 

Feladatok 

 a gyermekek óvodába lépésekor anamnézis készítése, bemeneti fejlettségi szint 

megállapítása, az óvodapedagógus megfigyelései alapján  

 a gyermekek folyamatos megfigyelése természetes tevékenységei közben,  

beszélgetések alkalmával, gyermeki produktumok elemzésével 

 a gyermekek mérése az eljárási rendben szereplő gyakorisággal a a fejlődés 

nyomonkövetése dokumentum segédanyagában szereplő mérő eszközökkel, a   

 megfogalmazott területeken 

 a kiértékelt eredmények tükrében a feltárt gyengeségekre és erősségekre épülő egyéni 

fejlesztési tervek készítése a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében 

 a teljes csoport mérését követően az összesített táblázatban kirajzolódnak azok a 

területek, amelyek valamennyi gyermekre vonatkoznak, ezek jelenjenek meg a nevelési 

és tanulási tervben fejlesztési feladatokként 

 nyomon követő mérések során a fejlődés, a változások rögzítése írásban, újabb területek 

megjelölése, szükség esetén szakember bevonása 

 a szülők tájékoztatása a gyermek mérési eredményéről, fejlődéséről évente kétszer, 

melyet aláírásukkal igazolnak a fejlődés nyomonkövetése dokumentumban. 

 a kimeneti fejlettségi szint meghatározása a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének 

megállapítása 6 éves korban, ill. iskolába lépés előtt 
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Eljárási rend 

A gyermek mérése Ideje 

Anamnézis A gyermek óvodába lépésekor  

Befogadás tapasztalatai November végén 

Bemeneti tapasztalatok Április végén 

Nyomon követő mérések 
Évente 2 alkalommal 

(november és május) 

Folyamatos megfigyelés Rögzítése esetenként,  

A részképességek fejlettségi szintjének 

mérése 

A BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Felsőzsolcai Telephelye szakembere által-4 éves 

korban Képességmérés, 

-5 éves korban Logopédiai vizsgálat 

Kimeneti tapasztalatok  január 

 

A mérés területei: 

1. Mozgásos kompetenciák: 

 nagymozgások 

 finommotorika-dominancia 

 

2. Szociális-személyes kompetenciák, 

 társas kapcsolatok, közösségi szokások, érzelmek, motivációk 

 

3. Kognitív kompetenciák 

 gondolkodási műveletek 

 pszichikus funkciók és érzékszervi szféra működése 

 anyanyelvi, verbális képességek 

Mérés módszerei 

 megfigyelés 

 beszélgetés 

 gyermeki munkák elemzése (kezdeményezett és spontán alkotások) 

 cselekedtetés 



28 

 

A mérés eredményének rögzítése 

 a gyermek „A fejlődés nyomonkövetése”című dokumentumában 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalma 

 anamnézis 

 az óvodakezdés, a befogadás tapasztalatai 

 fejlettség mutatói lapok 

 feladatlapok 

 gyermek rajzok 

 a gyermek erős és gyenge területeiről a szülő tájékoztatása 

  „Egyéb észrevételek, megfigyelések” A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésében bekövetkezett hírtelen változások - szükség szerint, de legalább 

félévenként, a gyermek fejlődését segítő intézkedések, megállapítások, javaslatok, elért 

eredmények 

 amennyiben Szakértői Bizottság vizsgálta, a megállapításai, a fejlesztést végző pedagógus a 

gyermek fejlődését szolgáló javaslatai, a felülvizsgálatának megállapítása 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése az óvodánkban 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

Sajátos nevelésű gyermekek nevelése 

Az óvodai nevelésünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget 

megkapjon a képességeinek megfelelő fejlődéséhez, és a kívánt fejlettségi szint eléréséhez, ezért 

integráltan, a többi gyermekkel együtt történik a SNI gyermekek nevelése-fejlesztése, amit úgy 

végzünk, hogy saját humánerőforrásunk mellett megfelelő külső szakember segítségét vesszük 

igénybe. Az ő munkájukat megsegítendő - útmutatásaik alapján - végzik óvodapedagógusaink a 

gyermekek fejlesztését. 

Óvodánk az alábbi SNI-s gyermekeket tudja befogadni: 

 érzékszeri fogyatékos, 

 enyhén értelmi fogyatékos, 

 beszédfogyatékos. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, inkluzív nevelése az akadályozott és az ép 

gyermekek számára egyaránt komoly előnyökkel járhat. A kisgyermekek sokkal toleránsabbak, 
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sokkal pozitívabban fordulnak sérült társaikhoz, mint a felnőttek. Korán megtanulják elfogadni a 

különbségeket, sokkal érzékenyebbé válnak mások nehézségei iránt. Az integráció lehetőséget nyújt 

arra is, hogy megtanulják az önzetlen segítségadást, megalapozódik bennük a mások iránti 

felelősségérzet, empátia. 

Célunk: 

 az inkluzív óvodai nevelés megvalósítása. 

 az SNI gyermekek integrált, személyközpontú, differenciált nevelésének kialakítása, mely 

segít a kölcsönös megértést, elfogadást, ezáltal mérsékli az előítéleteket; 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének 

elősegítése, ezáltal javuljon életminőségük, s így a későbbiek során jobban be tudnak majd 

illeszkedni a társadalomba. 

Feladatunk: 

 az inkluzív nevelés elfogadása és azonosulás az inkluzíó gondolatával, 

 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

 fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

Az inkluzív nevelés, integrációból adódó többlet feladatok megoldásánál nemcsak az 

óvodapedagógusokra, hanem a pedagógiai asszisztensekre és dajkákra is fontos szerep hárul. 

Kapcsolatuk, viszonyuk, kommunikációjuk, együttműködésük különösen nagy hangsúlyt kell, hogy 

kapjon.  

 

Az óvodapedagógus feladata:  

 A gyermekek érdekeinek szem előtt tartása, gyermek és szülő méltóságának tiszteletben 

tartása, a családok, gyermekek elfogadása, feléjük szakmai alázattal való közeledés 

 A másság elfogadtatása a gyermekközösséggel, hangsúlyozza, hogy a fogyatékkal élő 

gyermek nem beteg, hanem más: más az életmódja, más a teljesítménye, több segítséget 

igényel.  

 Partnerkapcsolat kialakítása a szülőkkel, toleranciával, empatikus magatartással 

 Intenzív kapcsolat tartás és együttműködés kialakítása a védőnőkkel, fejlesztőpedagógussal, 

gyógypedagógussal  

 Biztosítsa a gyermek számára a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkört, 

biztonságot.  

 Segítse elő a teljes személyiség fejlődését. 
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 A befogadásra kerülő gyermek tapasztalati világának, élményanyagának, tudásszintjének, 

képességének megismerése kiemelt hangsúllyal  

 Az önkiszolgálás megtanítása 

  A tárgyak és helyük megismertetése. 

 Kiemelt szerepet kap a játék, ami tág lehetőséget ad az ép funkciók aktivizálásával, az intenzív 

fejlesztésre. A gyermek képességeit játékon és célzott tevékenységeken keresztül komplex 

módon fejlessze!  

 Testkultúra kialakítása, tartáshibák megelőzése, helyes testtartás megtanítása, fejlesztése. 

 Nagymozgás, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság, fejlesztése . 

  Finommozgás fejlesztése, kézügyesség fejlesztése az írás előkészítése. 

 A kognitív funkciók és az érzelmi élet fejlesztése. 

 Az aktív nyelvhasználat építése. 

 Nyelvi kommunikáció beindítása.  

 A kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése.  

 Szókincsfejlesztése 

 A gyermek teljesítőképességét meg nem haladó elvárások felállítása 

 A gyermekek pozitív énképének kialakulásának elősegítése a sikerek hatására,  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése fejlesztése 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek előfordulását megelőzhetjük korai 

felismeréssel, és megfelelő fejlesztő eljárásokkal minimálisra csökkenthetjük, megszüntethetjük 

ezeket, a problémákat. Hangsúlyt fektetünk az okok feltárása, a tünetek differenciált 

megszüntetésére. 

Céljaink: 

- a későbbi tanulási zavarok kialakulásának megelőzése,  

- beilleszkedésük, szocializációjuk elősegítése,  

- részképességeik fejlesztése, esélyegyenlőtlenség megszüntetése,  

- a teljes harmonikus személyiség fejlesztése,  

- kudarc nélküli iskolakezdés elérése, tanulási képességek megalapozása,  

- esélyt adjunk azoknak a gyermekeknek, akik rendelkeznek a megfelelő adottságokkal,  

- a gyermekek pozitív énképének kialakulásának elősegítése a sikerek hatására,  

- egyéniségük formálása, személyiségük gazdagítása.  
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Feladataink: 

 A gyermek bevonása minden tevékenységbe – játék, munka, tanulás. 

- Elfogadó, bátorító, örömteli légkör biztosítása. 

- Egyéni fejlődési ütem tolerálása.  

- Önbizalom növelése, helyes önkép formálása.  

- Rendszeres konzultáció a szülőkkel és a szakemberekkel. 

 A szakvéleménybe foglalt iránymutatások figyelembevételével egyéni – vagy mikrocsoportos 

differenciált képességfejlesztés, és a nevelési feladatok tervezése, megvalósítása, értékelése 

 Változatos fejlesztőpedagógia módszerek alkalmazása eszköztárunk bővítése. 

 

Tehetségígéretek fejlesztése 

A tehetség felismerése - a tehetségnevelés, fejlesztés, tehetséggondozás a tehetség elismerésével, 

azonosításával kezdődik a gyermek saját csoportjában. Pedagógiai programunk melléklete bemutatja 

tehetséggondozó programjainkat, amelyek tartalmazzák a tehetséggondozás céljait, feladatait, a 

tehetségazonosításhoz használt általunk kidolgozott diagnosztizáló eljárásokat, melyeket a 

programokat vezető pedagógusaink dolgoztak ki. A Varázs kezek, Eszter lánc, Zengő Ovi 

tehetséggondozó programjaink megvalósítása délutáni külön programok keretében történik, 

diagnosztizáló tesztek alapján kiválasztott gyermekekkel. Hiszünk abban, hogy minden gyermek jó 

valamiben. 

Cél 

Valósuljon meg a tehetségígéretes gyermekek azonosítása és gondozása az életkornak és egyéni 

sajátosságoknak legmegfelelőbb módszerekkel, célirányos eszközökkel. A kiemelkedő képességű, 

kiválóan kreatív gyermekek fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása amennyire lehetséges az 

óvodában, valamint a szülővel való konzultáció a gyermek megfelelő szakemberhez való 

irányításáról. 

Feladat: 

 Kreatív gyermekek felismerése. 

 Inger gazdag, motiváló környezet kialakítása, ahol a gyermekek egész nap 

tevékenykedhetnek, játszhatnak.  Kreativitásuk motiválása, ösztönzése, szükségletük 

kielégítése: megismerési, elfogadási, alkotási vágy kielégítése, a feladatok 

sokszínűségének megteremtése 

 Elfogadó, kiteljesedést segítő légkör megteremtése, ahol a gyermekek 

együttműködővé válhatnak.   
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 Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek teljes személyiség jellemzőinek, köztük 

a·tehetségre utaló jeleknek a figyelemmel kísérése, spontán és célzott megfigyelések 

alkalmazásával.   

 A szülői tapasztalatok, vélemények figyelembe vétele a tehetséges családtagok 

esetéről 

 A tehetség ígéretes gyermekek harmonikus fejlesztés, erős oldalának támogatása és 

az esetleges gyenge területeinek fejlesztése. Különböző helyzetekben segítségnyújtás 

fejlődésük segítése kreatív nevelési eszközökkel. 

 Az egyénre szabott személyiségfejlesztés megvalósítása a differenciálással és 

innovatív·tanulási módszerek alkalmazásával. 

 A gyermekek fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 

Az óvoda nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlők 

legyenek kortársaikéval. Az óvodai közösség, a gyermekek-felnőttek együttélése, egymásra hatása, a 

szokás szabály rendszer kialakítása, a rendszeresség, az érdeklődés felkeltése és fenntartása nagyban 

hozzásegíti a gyermekeket az érzelmi stabilitás, az együttérzés, és elfogadás, a tudásvágy 

kialakulásában, formálódásában. 

 

 

Az iskoláskor kezdetéig a gyermekek fejlődésének üteme, messze meghaladja a későbbi 

életszakaszok fejlődésének sebességét. Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés 

feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig- megterhelés 

nélkül- rendkívül hatékonyan fejleszthetők. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás 

jelentősen csökkenti a későbbi iskolai kudarcokat, éppen ezért fontos a hátrányos, és halmozottan 

hátrányos gyermekek óvodai integrációja.  

Célok:  

 Az óvoda környezetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeres óvodába 

járása, ahol tudatos fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek egyenlő esélyét az 

iskolakezdéshez.  

 A gyermekek differenciált fejlesztésével, egyéni képességeik figyelembe vételével a 

gyermek önmagához viszonyított lehető legjobb fejlettségi szint elérése, a megfelelő 

fejlődési ütemben. 
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 A gyermekek sokoldalú sikeres fejlődése érdekében együttműködő partneri kapcsolat 

kiépítése- szülőkkel, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Szakszolgálatokkal, 

Általános Iskolával. 

Feladatok: 

 Elősegíteni minden HH és HHH gyermek óvodába járását.  

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek azonosítása a jogszabálynak 

megfelelően.  

 Változatos módszerekkel egyéni, készség és képességfejlesztés, a gyermekek 

fejlődésének folyamatos nyomon követése. 

 Minél több közösen megélt élmény biztosítása – kulturális, kirándulás 

 A szülőkkel, családokkal jó együttműködésre törekvés, minél több közös tevékenység, 

rendezvény szervezése.  

 Tevékenységekbe, rendezvényekbe minél több hátrányos, és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek bevonása. Egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével 

 Szociális segítségnyújtás: jelzés, igényfelmérés.  

Alkalmazott módszerek: 

 Differenciálás 

 IKT 

 Kooperatív technikák 

 Projekt módszer 

 Drámapedagógia 

Kapcsolatok, melyek segítik az esélyegyenlőségi tevékenységeket: 

 Óvoda-iskolai átmenet könnyítése 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

 Egészségügyi szakemberek. orvos, védőnő, fogorvos 

Gyermekvédelem, a szocializációs hátrányok enyhítése, és a gyermekek esélyegyenlőségének 

biztosítása 

Gyermekvédelem, a szociális hátrányok enyhítése, és a gyermekek esélyegyenlőségének 

biztosítása  

A családokat esetlegesen érintő kedvezőtlen szociális életkörülmények káros hatást gyakorolhatnak 

a gyermekek személyiségére, óvodai teljesítményükre, magatartásukra és kapcsolat teremtő 
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képességük fejlődésére. Ezért fontosnak tartjuk, hogy időben felismerjük a változásokat, és értő 

figyelemmel, humánummal segítsük, az okok feltárását, a családok segítését.  

Célunk:  

 A prevenció, a veszélyeztetett státusz megelőzése, - kompetencia határaink betartásával.  

 A szülők ismerjék lehetőségeiket, jogaikat, kötelességeiket, tudják, hogy problémáikkal 

kihez, - és hová fordulhatnak segítségért.  

 

Feladataink:  

 Vezetjük a Gyermekvédelmi Naplót.  

 Elősegítjük a veszélyeztetett, hátrányos - és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

óvodába járását.  

 Szükség esetén védő, - óvó intézkedésekre teszünk javaslatot.  

 Az új óvodások befogadását segítjük, beilleszkedésüket az adott csoportba minél inkább 

zökkenőmentessé tesszük.  

 A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerjük.  

 A problémákat, a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat 

igyekszünk felismerni, és ha szükséges, szakember segítségét kérjük.  

 Az egyéni lemaradások csökkentésének érdekében fejlesztjük a gyermekek részképességeit, 

az esélyegyenlőség biztosítására tehetséggondozást végzünk.  

 Megteremtjük a szűrővizsgálatok lehetőségét, a szűrést szükség esetén, soron kívül 

javasoljuk.  

 A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérjük, az igazolatlan hiányzást jelezzük. 

  A szülőkkel együttműködő kapcsolatot alakítunk ki, támogatjuk a szülői szerep 

eredményesebb betöltését.  

 Bevonjuk a családokat olyan kulturális, illetve óvodán kívüli rendezvényekbe, melyek 

élményt nyújtanak számukra, és erősítik közösségi kapcsolataikat.  

 Munkánkat az óvodai gyermekvédelmi felelőssel összehangoljuk.  

 Titoktartási kötelezettségünknek eleget teszünk.  

 Alakítjuk a gyermekek helyes táplálkozási, a testápolási, az egészség-megőrzési szokásait. 

 Tisztasági vizsgálatokkal igyekszünk megelőzni, a gyermekközösségben könnyen terjedő 

fertőző betegségeket.  
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Óvodánkban, a gyermekvédelmi munka koordinálását gyermekvédelmi felelős látja el, aki a 

nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

szempontokat. A gyermekvédelmi felelős feladata az SZMSZ-ben megtalálható. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek integrált nevelése 

Óvodánk arculatát erőteljesen befolyásolja a nemzetiségi gyerekek arányának emelkedése. 

Cél: Hátrányok leküzdésének elősegítése, esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzálás, a 

potenciális tanulási zavar megelőzése. 

Elfogadó-támogató és biztonságot nyújtó pedagógiai attitűd kialakítása, a másság tolerálása. 

Feladatok: 

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése és szorgalmazása családlátogatás és 

kapcsolattartás segítségével. Érzelmi biztonság megteremtése egyéni differenciált 

bánásmóddal. 

 A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolat kialakítása és ápolása. 

 A családok bevonása, indirekt fejlesztése, hagyományok erősítése, identitásformálás. 

 A 3-7 éves korú nemzetiségi gyerekek kiemelt, célirányos fejlesztése. 

 Olyan képességek kialakítása, amelyek alkalmazkodva a gyermekek egyéni és életkori 

sajátosságaihoz, megalapozzák az iskolai alkalmasság feltételeit. Az óvoda- iskola 

átmenet támogatása. 

 A helyes viselkedésre ösztönzés, alapvető szokásformák és illemszabályok 

megalapozása. 

 A hiányzó ismeretek kiegészítése, pontosítása mikrocsoportos szervezeti formában.  

A már meglevő ismeretek továbbfejlesztése, mélyítése, rendszerezése játékos módszerek 

alkalmazásával, tehetséggondozás. 

 Az anyanyelvi képességek hátrányainak csökkentése. Együttműködés külső 

szakemberekkel- pl a logopédussal, fejlesztő pedagógussal. 

 A gyerekek fejlődéséről személyiségük alakulásáról. rendszeresen vezetett 

dokumentáció, (A fejlődés nyomon követése dok.) 

 A pedagógiai munka, a pedagógiai kultúra megújítása, az innovációs hajlandóság 

erősítése 
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 A nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 

részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások)  

 Együttműködés a az óvodán belüli szociális segítővel, a helyi Gyermekjóléti szolgálat 

szakemberével, a helyi általános iskolával, az egészségügyi intézményekkel,a B-A-Z 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézményének szakembereivel , az 

Oktatási Hivatallal és a Nemzetiségi Önkormányzattal.  

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítése érdekében, az esélyegyenlőséget szolgálva: 

 Egyéni bánásmód követelményének érvényesítése. 

 Szociális hátrányok kompenzálása,  

 A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, külső segítség 

felkutatása. 

 Külső szakemberekkel való együttműködés- logopédus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus. 

 A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása. 

 Családi életre és egészséges életmódra nevelés.  

 Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek és feladatok ellátása. 

 Nyitott óvodaként a hátrányos helyzetű családok óvodai programokba való bevonása. 

 A családokkal való bizalomra épülő személyre szabott kapcsolat kialakítása, mélyítése. 

 

A három év alatti gyermekek gondozása - nevelése 

Cél: 

 A gondozási tevékenységek legyenek az óvodapedagógus és a kisgyermek közötti 

interakciójának bensőséges, intim helyzetei. 

 A kisgyermek fizikai – és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel 

nélküli szeretettel és elfogadással a nemzeti identitásának erősítésével, kompetenciájának 

figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták 

nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. 

 A kisgyermek a játékra, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken keresztül 

ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson. 

 Átélhesse a spontán tanulás örömét. 
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 Megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. 

 Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni önálló 

kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének biztos 

alapját. 

Feladat: 

 A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése. 

 A szülők és az óvodapedagógusok közötti kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat 

kialakítása. 

 Elfogadó, empatikus, hiteles nevelői magatartás tanítása. 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. 

 A harmonikus testi, lelki fejlődéshez szükséges és biztonságos környezet megteremtése. 

 Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében az alapvető higiénés szokások 

kialakítása. 

 Egyénre szabott optimális személyiségformált hatású tevékenységek biztosítása tudatos és 

tervszerű pedagógiai módszerekkel. 

 Folyamatos és rugalmas napirend kialakítása a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítése. 

 A kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében inger gazdag, tiszta nyelvi 

környezet biztosítása, kommunikációs kedv fejlesztése, fenntartása mondókák, énekek, 

versek, mesék közvetítésével. 

 A játék feltételeinek biztosításával és mintaadó magatartással az elmélyült, nyugodt 

játéktevékenység támogatása. 

 Megfelelő, balesetmentes mozgástér, mozgásfejlesztő játékok biztosítása. 

Az óvoda kapcsolatai  

Az intézményünk fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja, és működteti (az SZMSZ – ben rögzítettek alapján). A kapcsolatok 

kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 

 

Család 

Az óvoda legfontosabb, legszorosabb kapcsolata a család. Mivel az óvodai nevelés a családi nevelésre 

épül, ezért a családdal való együttműködés a gyermekek fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Az 

óvoda a családi nevelés kiegészítője. Kölcsönös mindennapi kapcsolatban állunk a családokkal, mivel 

a gyermekek nevelése elsősorban a családban történik. Óvodánk nyitott, így a szülők ünnepi 
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előkészületek ill. ünnepek alkalmával betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. Intézményünkben 

partnerközpontú együttműködésre törekszünk a szülőkkel, támogatjuk őket gyermekeik nevelésében, 

a szülői szerepben való helytállásukban. Segítséget nyújtunk a szülők gyermeknevelési 

kompetenciáinak erősítéséhez, és a segítő szolgáltatások igénybevételéhez. 

  Olyan együttműködésre törekszünk, melynek a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás az alapja. 

Formái:  

 A szülőértekezleten lehetőség nyílik a szülőket leginkább foglalkoztató témák 

megbeszélésére.  

 A családlátogatások alkalmával a személyes kontaktus feltételének megteremtése a szülőkkel, 

az esetleges problémák megoldása érdekében.  

 Szülői kezdeményezésre fogadó órát tartunk. 

 Információ áramlás elősegítése: lehetőség szerint csoportonkénti zártcsoport vagy messenger 

csoport létrehozása, annak működtetése 

Szülői szervezet 

A családdal való kapcsolattartásban, együttműködésben összekötőkapocs a Szülői Szervezet, 

mint koordináló, illetve segítő fórum 

 

I. Intézmények, szervezetek 

Fenntartóval  

Óvodánk fenntartója Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 

Kapcsolattartó az óvoda vezetője. 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való 

megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

 

A hivatalos kapcsolatot, az óvoda vezetője tartja, a fenntartóval. A problémák megoldásában segítő 

együttműködés a jellemző. Kölcsönös a részvétel az óvodai, és községi szintű rendezvényeken.  

Formái:  

 Tájékoztatás.  

 Információáramlás.  

 Egyéni beszélgetés.  

A tagóvoda fenntartójával is kapcsolatot tartunk. Sóstófalva község képviselő testületének  

tagjai, az intézmény minden dokumentumát elfogadásra kell, hogy javasolja a társulási  

megállapodás alapján.  
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Gyermekjóléti Szolgálattal: 

A megfigyelési tapasztalatok függvényében az óvodapedagógus jelez a gyermekvédelmi felelős felé, 

aki az óvodavezetővel való egyeztetés után továbbítja a jelzést a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

Iskolával  

Évente egyszer, illetve szükség szerint tájékoztatás, beszélgetés a Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola tanítóival, vezetésével. Figyelemmel kísérjük első osztályos gyermekeink haladását, 

szívesen fogadjuk őket hagyományápoló ünnepeinken.  

 

Célunk:  

 Az átmenet biztosítása.  

Feladatunk:  

 Az óvoda — iskola közötti kapcsolat minőségi javítása, a minél sikeresebb iskolakezdésért.  

 Kölcsönös látogatások, tájékozódások az óvodában, iskolában.  

 

 Közművelődési intézményekkel  

 Miskolci Csodamalom Bábszínház  

 Községi Könyvtár  

Formái:  

 Gyermekműsorok,  

 Látogatások,  

Ideiglenes kiállítások megtekintése.  

 

Egészségügyi szervekkel  

 a két községhez tartozó háziorvos, fogorvos,  

 a két községhez tartozó védőnő,  

A kapcsolattartást az óvoda vezetője látja el. 

 Formái:  

A védőnő a gyermekek ápoltságát kíséri figyelemmel, ismeretterjesztő foglalkozásokat szervez közös 

esetmegbeszéléseket tartunk alkalmanként. 

A házi orvos, a fogorvos szűrést végez évente. 
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Szakmai szervezetekkel:  

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet  

Formái:  

 szakértői vélemény kérése szükség esetén, a szülőkkel való kapcsolattartás elősegítése 

 szakember igénylése a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítésére,  

 továbbképzéseken, előadásokon való részvétel.  

Óvodákkal  

 Hernádkaki Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda  

 Hernádnémeti Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda  

Közös együttgondolkodás, esetenként közös nevelőtestületi értekezletek.  

Civil szervezetekkel  

 a két község helyi családgondozó központja  

Formái:  

 műsorok 

Egyéb kapcsolatok  

 Nemzetiségi önkormányzat 

 Helyi Néptánc csoport  

Formái: helyi rendezvények  

 Gesztelyi futball klub 

Formái: Az utánpótlás szervezésében együttműködés, Bozsik programok szervezésében 

részvétel 

 Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola  

Formái:  Hallgatóinak hospitálási lehetőség biztosítása  

 Evangélikus Kossuth Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola  

Formái: hallgatóinak hospitálási lehetőség biztosítása  

 Gesztelyi református egyházközség 

Formái: helyi rendezvények, hittan oktatás 

 Gesztelyi római katolikus egyházközség 

Formái: helyi rendezvények, hittan oktatás 
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V.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGIFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 

FELADATAI  

 

A.) Játék  

 

„... és a játék Út a gyermekek számára, 

 annak a világnak megismeréséhez,  

amelyben élni fognak...”  

/ Gorkij /  

 

Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, örömforrása a játék. 

Integráló tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. A spontán tanulás 

színtere. Egyes játékfajtákban külső cél nélkül a gyermek reprodukálja a felnőttek munkáját, majd a 

barkácsolásban, konstruálásban megjelenik a „valaminek a létrehozására” törekvés.  

 

A gyermekek játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak, A gyermek a játékban 

számtalan információt ad önmagáról, belső világáról, kellemes és kellemetlen élményeiről. A 

játékban integrálja a külső és belső világot, „híd” a képzelete és a valóság között. Itt alakulnak társas 

kapcsolatai, gazdagodnak szociális érzelmei és a világról szerzett tapasztalatai, ismeretei, ehhez 

nyugodt kommunikációs teret és kedvező feltételeket alakítunk ki. A tevékenység és a kommunikáció 

az összekötő fonal a gyermek és társai között melyet az óvodapedagógus tudatosan ösztönöz.  

 

A programban a szabad játék fogalmának használata jelzi azt, hogy a gyermekek önként vállalt 

tevékenységei időtartamban is dominánsak a nap folyamán. Ugyanakkor a szabad játék mellett 

ugyanabban a tevékenységrendszerben a gyermekek választásai, kezdeményezései és az 

óvodapedagógus felajánlásai, a játékban tanulás sajátos formáit eredményezik. Ezek a tevékenységek 

a műveltségtartalmat tervszerűbben közvetítő, kezdeményezett, vagy irányított játéknak is 

minősíthetik.  

 

A játék szabadsága nem jelenti a gyermekek magukra hagyását, mert az óvodapedagógus tudatos 

jelenlétével, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, szükség és igény szerinti együttjátszásával 

biztosítja az elmélyült gyermeki játék kibontakoztatását.  

Célunk:  

 A gyermekek közös élményeinek gazdagítása;  
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 A szocializáció segítése;  

 Az érzelmek, szokások, a magatartásmódok formálása;  

 A kultúra közvetítése, a kevésbé önálló, nem kreatív, élményszegény gyermekek játékának 

fejlesztése.  

 

Feladatunk:  

 Az optimális feltételek biztosítása:  

 derűs, nyugodt légkör;  

 élmények;  

 játékidő;  

 megfelelő hely;  

 játékeszközök biztosítása különböző játékformákban (mozgásos játékok, gyakorlójátékok 

szimbolikus játékok, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás és 

bábozás;  

 A gyermekek elképzelésinek támogatása;  

 A játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás formáinak 

alakítása;  

 A gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a játékfolyamat segítése;  

 Egyezkedések, választások, döntések segítése.  

 A pozitívumok kiemelésére irányuló értékeléssel, - visszajelzéssel, - a gyermekek 

fejlődésének segítése.  

 

B.) Verselés, mesélés  

“A költészet új meg új változatban állítja elénk a világ képeit.”  

/Illyés Gyula /  

A népi mondókázás, a verselés, mesélés élmény a gyermekek számára, érzelmi benyomásokból 

támad, és érzelmi állapotot hoz létre. A mesei világ megegyezik a gyermekivel, ideális befogadója a 

mesének.  

Az élmény erejével juttatja el a gyermeket:  

 az ismeretekhez, 

 az összefüggések meglátásához, 

 az igazságok felismeréséhez, 

A mesétől magába szívja a nép igazságszeretetét.  
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A mese szókincse beépül a gyermek nyelvébe, pontosabb megfigyelésekre, színesebb nyelvi 

fordulatokra, merészebb képzeletre ösztönzi őket.  

 

A mesélővel személyes kapcsolat által biztonságban érzi magát a gyermek, a mesehallgatás belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik 

legfontosabb formája.  

 

A kisgyermekeket minél korábban be kell vezetni a versek világába. Egyrészt azért, hogy a szavakban 

kedves játékszerekre leljen, hisz a szavakat ritmizálni, rímeltetni jó játék. Másrészt hogy gazdagodjék 

látásmódja, megtanulja önmagát “látva látni” a legérzékenyebb tanító, a költő segítségével.  

 

A gyermek játszik, ismerkedik a verssel és rajta keresztül önmagával és a világgal.  

 

Célunk:  

 A mese-vers megszerettetése a gyermekekkel, öröm legyen számára a mesélés  

 Olyan személyiségjegyek megalapozása, amely az élménynyújtás és a gyermeki empátia 

segítségével a korai esztétikai érzék kialakulásához vezet.  

Feladatunk:  

 Irodalmi élmény nyújtásához szükséges, nyugodt, derűs légkör biztosítása;  

 Beszédkészség fejlesztése  

 Ritmus, rímkedvelés fejlesztése;  

 Emlékezet, képzelet fejlesztése - mindezt úgy, hogy közben a gyermekek eredendő 

kíváncsisága, érdeklődése egyre nőjön;  

 Gondolkodás fejlesztése;  

 Erkölcsi, esztétikai érzelmektől áthatott látásmód formálása;  

 A mese, vers beépítése mindennapjaikba, bábozás, dramatizálás;  

 Jó kiejtés, a magyar beszéd ereszkedő dallamának megszoktatása;  

 Párbeszéd és függő beszéd megkülönböztetése;  

 A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével tudatosan használja az ellenőrzési 

és értékelési formákat  

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó népi-népmesék, népi hagyományokat 

felelevenítő mondókák, ritmusok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, 

meséi az éves tervben megjelennek.  
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Tartalom:  

 Hintázó, labdázó, kiszámoló, párválasztó felelgető mondókák ismételgetése;  

 Széles témakörű szép magyar versek válogatása több gyermekvers költőnktől;  

 Állatmesék, tréfás mesék, tündérmesék, láncmesék meghallgatása;  

 Különböző népköltészeti alkotásokkal való ismerkedés;  

 Más népek meséivel, verseivel való ismerkedés.  

 Gyermekek által kitalált mese szövése  

 Ismerkedés a drámajáték eszközeivel  

 Kortárs irodalmi művek  

 Bábozás- komplex beszédfejlesztő, javító.  

 

A báb olyan segédeszköz, amely azonnal visszhangra talál a gyermekekben.  

A ritmus, a - hallási - és motoros figyelem - az emlékezet fejlesztése, - a helyes légzés, - az énekes, 

verses mondókák ismétlésének élményén át valósul meg, a szerep átélése során. A beszéd, a báb 

kifejező magatartásával, valamint a kísérő mozgások megkönnyítik a beszéd kivitelezésén kívül a 

tartalom és a szöveg megértését. Így nemcsak pszichikusan, intellektuálisan fejlődnek a gyermekek, 

de fogalmi gondolkodásuk is alakul, sőt testi állapotukra is hatással van (mozgáskoordináció). 

Kommunikációs, metakommunikációs emóciókat és szociális készségeket egyaránt fejleszt.  

A beszédgyenge gyermekeknél a közös élményű bábjáték interakciói az egyén és a közösség 

megfelelő viszonyát, beilleszkedését hatékonyan segíti. A bábozás megszünteti az izoláltságot, és 

támogatja az interakciót.  

 

B.) Ének,zene, énekes játék, gyermektánc  

“A zene hatása olyan emberformáló erő, 

 mely kihat az egész személyiségre.”  

/ Kodály Zoltán /  

A zenei nevelés teljes személyiséget formáló, minden tevékenységben benne rejlő lehetőség, amely 

elsősorban hangulatot, emóciót tükröz. Az óvodapedagógus példája, zenei ízlése, a szűkebb és tágabb 

környezet zenei hatásai befolyásolják a gyermekek zenéhez való viszonyát.  

Az óvoda olyan közös dalok, játékok színtere, ahol a mozgás, a ritmus, a dallam és a szöveg globális 

élményt nyújt. Ez a tevékenység, ahol az individualizálás, a differenciált anyagkiválasztásban és az 

eltérő képességszintekhez való alkalmazkodásban valósul meg. A gyermekek fejlődésében az 

egyensúlyérzék, ritmusérzék fontos szerepet tölt be.  
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Célunk:  

 A zenei érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, a népdalok, énekes népi játékok, kortárs 

művészeti alkotások befogadására való képességek megalapozása, zenei anyanyelvünk 

ápolása. Az óvodás gyermek alkalmassá tétele - fejlettségének megfelelő szinten - a zenei 

esztétikum érzékelésére. 

Feladatunk:  

 A felhasznált zenei anyag igényes, az életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő kiválasztása;  

 A zene iránti érdeklődés felkeltése;  

 Az éneklés és a mozgáskészség improvizatív megjelenése;  

 A zenével azonosuló ritmikus mozgás kialakítása;  

 A hallott dallam és látott mozgás reprodukciója;  

 Spontán éneklési és mozgáskedv elérése;  

 A zenei és mozgásemlékezet fejlesztése;  

 Kevésbé érdeklődő gyermek zenei tevékenység iránti érdeklődésének felkeltése, zenei 

képességek differenciált fejlesztése;  

 Az egyéni képességeket figyelembe véve támogatóan értékel  

 Hagyományok megismerése, továbbélésének segítése, a népdalok éneklése, hallgatása, 

néptáncok, népi játékok által 

 

Tartalom:  

 Ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok, gyermek-, néptáncok megismerése 

 Mondókák, játékdalok, műdalok tiszta, szép éneklése, mozgással kísérése;  

 Zenehallgatás: különböző jellegű egyszerű népdalok, műdalok énekes vagy hangszeres 

előadásban, figyelembe véve a nemzetiségi és etnikai kisebbségi gyermekek 

hovatartozását is;  

 Magas, mély hangok felismerése, térbeli érzékeltetése;  

 Motívumok visszaéneklése (5 hangterjedelemben);  

 Halk - hangos közötti különbség megfigyelése, felismerése, alkalmazása;  

 Dallam felismerés, zenei emlékezet fejlesztése;  

 Hangszín felismerés, zörejek, dallamjátszó hangszer, ritmushangszer hangszínének 

felismerése;  



46 

 

 Egyenletes lüktetés, ritmus érzékelése, mondókázás éneklés közben játékos 

mozdulatokkal;  

 Tempókülönbségek: gyors — lassú felismerése érzékeltetése mozgással;  

 Egyszerű ritmus hangszerek használata, ritmus zenekar alakítása.  

 

Zenei nevelési hangsúlyok:  

 A zene elsősorban érzelmeket aktivizáló művészeti tevékenység, melyhez megfelelő hangulat 

szükséges;  

 Az eszközöknek fontos szerepe van a tapasztalásban, gyermekek által készített “hangszert” is 

használunk;  

 Érdekes hangszereket mutatunk be;  

 A zenehallgatás zenei élmények kifejezésére, bábozásra, ábrázolásra, dramatizálásra 

ösztönözhet;  

 A sokféle érzelem fejlesztésére alkalmas zenei nevelés hozzájárul a tájhoz, generációhoz való 

kötődés formálásához, az érzelmek, hangulatok kész műveken vagy improvizációkon 

keresztül történő kifejezéshez.  

 

C.) Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

A gyermekek esztétikai fogékonyságának kialakítása a “látásra” neveléssel kezdődik. A 

rendelkezésre álló anyagok látványa, a velük való tevékenykedés lehetősége, a felidézhető képek 

indítják el a gyermek alkotó fantáziáját, munkakedvét. A gyermek gondolkodás- módjában a 

célszerűség dominál, ezért az óvodapedagógus „látásra” nevelő hatása nélkül önmagától nem alakul 

ki az esztétikai szükséglet.  

Azt, hogy a környezetünkből mit veszünk észre a jó légkörből, az a motivációtól függ. Az ábrázoló 

tevékenység, az önkifejezés a teljes személyiségfejlesztés fontos eszköze.  

A multi-szenzoros tapasztalatok, az állandó cselekvések fejlesztik a gyermekek finommotorikáját, és 

segítik az összerendezett mozgás kialakulását. A gyermekek e tevékenység folyamán szabadjára 

engedhetik érzelmeiket, vágyaikat, kommunikálhatnak környezetükkel, szocializálódnak az együttes 

tevékenységekben, ismeretekkel gyarapodnak, technikákat tanulnak.  

Célunk:  

 A gyermekek alkotókedvének fokozása, kreativitásuk fejlesztése;  

 Esztétikai érzékük kibontakoztatása;  

 Esztétikai igényesség megalapozása.  
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Feladatunk:  

 Az alkotó tevékenység feltételeinek biztosítása, minőségének fejlesztése;  

 Megfelelő hely és eszközök biztosítása, élmények nyújtása;  

 A tevékenységekben az ötletességre, önállóságra, eredetiségre helyezzük a hangsúlyt, nem a 

végtermékre.  

 A komponálás képességeinek fejlesztése;  

 Térbeli tájékozódás, téri plasztikai kifejezőképesség fejlesztése  

 Gyermek tér-, forma- és színképzetének fejlesztése;  

 Egyszerűbb művészeti alkotásokkal való megismertetés;  

 A gyermekek munkáinak megfigyelése, elemzése;  

 Az eltérő kézügyességű gyermekek differenciált fejlesztése;  

 Tér megjelenítés és verbális megfogalmazás összekapcsolása;  

 Kiállítások szervezése a szülők segítségével;  

 Felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése.  

 Műalkotások, népművészeti elemek, nemzeti szimbólumok megismertetése.  

 

Tartalom:  

 A gyermek saját élményeinek, mesék, versek, dalok, történetek elképzelt szereplőinek, 

jeleneteinek képi — plasztikai kifejezése;  

 Közös játékhoz, más foglalkozási ághoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz, ajándékozáshoz,  

 Környezetük szebbé tételéhez tárgyak, kellékek készítése, makettek építése, berendezése;  

 

Különböző technikák elsajátítása:  

 rajzolás, festés egyéni és közös kompozícióban  

 papírtépés, nyírás, hajtogatás, ragasztás, varrás, kötözés, fonás, fűzés, szövés eljárásainak meg-

ismerése  

 anyagokkal való ismerkedés: agyag, gipsz, gyurma  

 kasírozás, monotípiázás, üvegfestés technikája.  

A művészeti tevékenység tartalmaival az óvodapedagógus ismerteti meg a gyermekeket:  

 népművészeti elemek, nemzeti szimbólumok, szokásokkal , hagyományokkal   

 szín- és formavilág  

 téri ábrázolás,  

 anyagok természete, melyekkel kifejezhetik elképzeléseiket, érzelmeiket.  
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Az ábrázoló tevékenységet az egész nap folyamán folytathatják.  

 

A művészeti tevékenységnek a következő területeit művelhetik: 

 önkifejezést, a spontán, kötetlen alkotást,  

 a technikai ismeretekkel létrehozott alkotásokat,  

 felhasználható eszközöket, kellékeket készíthetnek saját ötleteik, modellek alapján.  

 

A gyermekek alkotás közben gazdagodnak, fejlődnek manuálisan, érzékszerveik funkcióit tekintve, 

valamint gondolataikban és érzelmeikben. Ugyanakkor edződik akaratuk, kitartásuk. Hagyni kell, 

hogy a “kacatok világából” csodákat hozzanak létre.  

 

Ösztönző, motiváló környezetben a gyermekek örömmel tevékenykednek, közben finommotoros 

képességük, képzeletük, ábrázolási készségük fejlődik. Színhasználatukban felfedezhetjük az eltérő 

kultúrát.  

 

D.) Mozgás  

A testi fejlődés elősegítése érdekében a legfontosabb terület a gyermekek mozgásigényének 

kielégítése, a mozgás fejlesztése. Fontos szerepe van az egészség megőrzésében megóvásában, 

felerősíti és kiegészíti a gondozást, hozzájárul a harmonikus összerendezett, fegyelmezett nagy és kis 

mozgások kialakulásához.  

 

Célunk:  

- A gyermeki személyiség oly módon történő fejlesztése hogy iskolába lépéskor testileg, 

pszichikailag és szociálisan megfelelő fejlettségi szintet érjen el, mely képessé teszi az iskolai 

követelmények teljesítésére.  

 

Feladatunk:  

- A gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése;  

- A vázizomzat erősítése;  

- A helyes testtartás kialakítása és a serkentettség túlsúlyából adódó nagy mozgásigény sok játékkal 

és egyéb természetes mozgással történő kielégítése.  

 

Tartalom:  
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 mozgásos játékok,  

 játékos mozgások,  

 prevenciós gyakorlatok szerek nélkül, szerekkel, kézi szerekkel az udvari felszerelések, 

terepviszonyok kihasználásával.  

 túrák, kirándulások  

 

A gyermekek mozgásigénye és készsége eltérő, ezért differenciálnunk kell az időtartamban, a 

mozgástempóban, mennyiségben és a minőségben.  

Az eltérő szükségletű gyermekek mozgásigényének folyamatos kielégítése a csoportszobában, az 

óvoda előterében, jó időben az udvaron történik.  

A gyermekek igényeinek megfelelően naponta szervezünk és kezdeményezünk mozgásfejlesztést.  

 

Szervezeti formái:  

1. Mozgásfejlesztés  

2. Mindennapos mozgás  

 

1. Mozgásfejlesztés  

Olyan tervszerű, rendszeres ráhatás a szervezetre, mely a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a 

személyiség sokoldalú képzését, a motoros képességek és a mozgáskészség kibontakozását, a 

mozgáskoordináció és kondíció fejlesztését szolgálja.  

Célunk: 

- Fejlődjön a gyermek mozgás képessége, az észlelés és a mozgástér és időbeli integrációja,  

- A mozgás megszerettetése, a mozgásos életmód igényeinek megalapozása.  

 

Feladatunk:  

- A testi fejlődés biztosítása;  

- A motoros képességek fejlesztése;  

- A játék, a verseny igény felkeltése, kielégítése, a mozgás megszerettetése, egészséges 

versenyszellem kialakítása;  

- Sokszori gyakorlás lehetőségének biztosítása.  

- A pedagógus visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek a konkrét cselekvésre 

teljesítményre vonatkozzanak.  

 

Tartalom:  
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 Játékok: futójátékok, fogójátékok, váltóversenyek, sorversenyek, labdajátékok.  

 Gimnasztikai gyakorlatok; szabad-, páros-, pad- és kéziszer gyakorlatok.  

 Járás, futás különböző alakzatokban.  

 Ugrások, magas-, mély-, távolugrások.  

 Gurulás a test hossztengelye körül, guruló átfordulások  

 Egyensúlyérzék.  

 Dobás két kezes alsó-, felső dobással.  

 Labdavezetés  

 Tárgy és irány megnevezésével irányváltoztatások.  

 

2. Mindennapos mozgás  

Az óvodás korú gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, 

játékban gazdag, az egyéni képességet messzemenően figyelembevevő, kellő aktivitást és terhelést 

biztosító mindennapos mozgás nélkül. Az ügyességi és szabályjátékok növelik szabálytudatukat, 

pozitív élményhez jutnak és újabb mozgásokra motiválja őket. A mozgás során a testi képességek 

fejlődésén túl szokásukká válik az egészségesebb életmód is.  

 

Célunk:  

 Változatos eszközökkel vagy anélkül és a gyermekek önálló, szabad mozgásának 

biztosításával a mindennapos mozgás örömet jelentsen.  

 

Feladatunk:  

 A gyermeki szervezet felfrissítése;  

 A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése;  

 A szervezet edzése;  

 Az egészség megszilárdítása;  

 Minél több szabad levegőn való tartózkodás.  

 

E.) Külső világ tevékeny megismerése  

1. A környezet megismerése  

A környezet megismerése magába foglalja:  

 a szűkebb, - és tágabb természeti, - emberi, - tárgyi környezet felfedezését,  

 a környezetvédő szemléletet és magatartást,  

 a matematikai tartalmú tapasztalatok szerzését.  
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A környezet megismerése bipoláris folyamat. Egyfelől tudatos munkánkat jelenti a tervezésben, a 

feladatok kitűzésében, nevelési helyzetek megteremtésében, másfelől: a gyermekek tevékenysége, 

amely során a természeti és társadalmi helyzetükből eredő anyagot  

– differenciáltan – sajátítják el, így jártasságok, készségek alakulnak ki bennük, fejlődnek 

képességeik, szemléletük.  

 

Alapelvünk: Minél többet legyünk a természetben!  

A gyermek saját környezetében figyelje meg a növényeket, állatokat. Tapasztalja, hogy a 

természetben minden érték!  

 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely megalapozza a környezetre figyelő 

magatartást, és a gyermekek aktivitásán, érdeklődésén alapul. Kialakíthatók azok a szokások, 

magatartási formák, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést biztosítják majd a 

későbbiekben.  

 

Alakítja az érzelmi viszonyulásukat, értékrendet, megismerési, cselekvési, döntési képességeket 

fejleszt. Így a gyermekek megtanulják “tisztelni” az élőlényeket, az emberek munkája révén 

létrehozott értékeket védeni, a kialakított rendet óvni és megbecsülni. A szabadban folytatott 

megfigyelések, tapasztalatszerzések, az élmény ingergazdagsága semmi mással nem pótolható!  

Olyan pedagógiai attitűd kialakítására törekszünk, amely segíti a gyermekben a szűkebb és tágabb 

környezet megismerését, a fenntarthatóság biztosítását, megalapozza a hazaszeretetüket, 

szülőföldhöz való kötődésüket., nemzeti identitástudatukat. 

 

Célunk:  

 A gyermek harmóniában tudjon élni a természettel, melyben döntő a természethez kapcsolódó 

attitűdök formálása.  

 Szeressék, óvják, védjék  és tiszteljék az élőlényeket, embereket, állatokat , növényeket. 

Környezetre figyelő magatartásuk alakuljon a fenntartható fejlődés érdekében. 

 Legyenek képesek önálló gondolkodásra, problémák felfedezésére és próbálják megoldani 

azokat, tudjanak döntéseket hozni, kreatívan gondolkodni, és ezeket a tevékenységeikben 

alkalmazni. 

 Ismerjék meg és szerezzenek tapasztalatot a helyi társadalmi szokások, a hazai és a helyi 

hagyományok, a szülőföldhöz köthető szokások és tárgyi kultúra értékeit.  



52 

 

 Életkorának megfelelően alakuljon ki bennük a haza szeretete, védelme.  

 

Feladatunk:  

 A gyermekek megfigyelésein, cselekvésein, kísérletein, érzelmein keresztül szerezzenek meg 

a környezetről sokoldalú ismereteket, tapasztalatokat.  

 Ébresszük fel bennük a felfedezés igényét.  

 Ismerjék meg tágabb és szűkebb környezetük néphagyományait és szokásait, szeretetét, 

védelmét /pl. haza, falu, család/.  

 A növények, állatok iránti szeretet, féltő gondoskodás megalapozása.  

 Környezetvédelmet megismertetni, és megszerettetni, környezettudatosságra nevelni.  

 Megértés, ítélőképesség, probléma felismerés, megoldás és a szóbeli kifejezőképesség 

differenciált fejlesztése.  

 A tevékenységek tervezése során, olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszünk, amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre.  

 

Tartalom:  

 Társai nevével, saját jelével való ismerkedés, tapasztalatszerzés a közvetlen környezetről;  

 Család;  

 Testápolás, orvos gyógyító munkája;  

 Közlekedés, járművek, közlekedési szabályok;  

 Természet változásainak megfigyelése, évszakok;  

 Időjárás, öltözködés összefüggései;  

 Ismerkedés a környezet színeivel, sötét és világos változataival;  

 Tapasztalatszerzés a leggyakrabban fogyasztott gyümölcsökről, zöldségekről, fogyasztási 

módjukról, gondozásukról;  

 Kerti munkák során fák, bokrok, virágok, zöldségek, gyümölcsök megfigyelése;  

 Természetes anyagok gyűjtése;  

 Ismeretszerzés a ház körül és a vadon élő állatok életmódjáról, hasznáról;  

 A környezetünkben található állatokról való gondoskodás;  

 Állatok és növények védelme, téli madáretetés.  

 Környezetvédelem  
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2. Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése  

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut 

a gyermek. A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi 

viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre.  

A matematikai megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek számára, 

ezzel hozzájárul a gyermekek motiváltságához, azoknak a szépségeknek, érdekességeknek a 

felismerésével, amelyek a matematikai összefüggésekben, egy probléma megoldásában, az igazság 

megtalálásában rejlenek.  

Célunk:  

 A játékos probléma szituációk teremtésének eredményeként egyre szívesebben vegyenek 

részt matematikai jellegű tevékenységekben.  

Feladatunk:  

 Hatékonyan fejlesszük a gyermekek problémafelismerő és megoldó képességét, a feladat- 

megoldásra irányuló önállóságukat;  

 A gyermekek konkrét élményen keresztül felhasználják azokat a tevékenységeket, amelyek a 

matematikai fogalmak megalapozását szolgálják;  

 Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a tapasztalataikat, ismereteiket aktív tevékenység 

közben szerezzék meg, maguk tegyenek felfedezéseket, lássanak meg összefüggéseket, 

tárgyak közötti matematikai viszonyokat;  

 Differenciált képességek fejlesztése /érzékelés, észlelés, figyelem, képzelet, gondolkodás, 

emlékezet!/  

 A pedagógus visszajelzései egyértelműek, támogatják a gyermekek önértékelését.  

Tartalom:  

 Mennyiségi - alaki - nagyságbeli és téri viszonyok felismerése, összehasonlítás, 

szétválogatás, sorba rendezés;  

 Ítélőképesség alakítása;  

 Tér-, sík- és mennyiségszemlélet;  

 Mennyiségek összemérése;  

 Halmazok összemérése, elemeik párosítása;  

 Sorba rendezett elemek;  

 Mérések különböző egységekkel;  

 Műveletek;  

 Mennyiségi és globális számfogalom  

 Geometriai tapasztalatok;  
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 Tájékozódás térben és a síkban;  

 Tevékenységek tükörrel.  

Környezetvédő pedagógiai munkánk során törekszünk arra, hogy 

 óvodásainkkal megértessük a fenntarthatóság lényegét, s arra neveljük őket, bánjanak takarékosan 

az erőforrásokkal. 

 jelenjenek meg a környezettudatos magatartás alapjai, a környezetvédelem jelenjenek meg 

mindennapjaikban 

 váljanak nyitottá a természet szépségeinek felismerésére, legyen igényük annak védelme 

 önállóan és kreatívan keressék az újrahasznosítás lehetőségét 

 vigyázzanak környezetük rendjére, tisztaságára, tevékenyen vegyenek részt annak alakításában 

 ismerjék fel, hogy az ember többféle módon hat a természetre, 

 tapasztalják meg az emberi gondoskodás eredményeit 

Környezetvédelmi világnapok beépítése az óvodai csoportok tevékenységeibe 

 Állatok világnapja 

 Víz világnapja 

 Föld világnapja 

 Madarak és fák napja 

Hagyományaink: 

Évszakhoz kötődően, jeles napok - és szokások óvodánkban: 

Szüret szüreti felvonuláson való részvétel, 

Márton nap hagyomány ápoló népi gyermekjátékok, fáklyás felvonulás 

Advent koszorúkészítés, 

Luca napján búzaültetés, mézeskalácssütés, fenyődíszek készítése, 

Karácsony karácsonyfa díszítése, szülőkkel való megünneplése, 

Farsang télbúcsúztató népszokás, szülőkkel együtt ünnepelünk, gyermekekkel együtt 

díszítjük fel az óvodát, közös süteménysütés, tánc, maskarázás, 

Húsvét tojásfestés, közben locsolóvers tanulása, tojásfa készítése, tavaszi ágak 

gyűjtése, rügyeztetése, 

Május 1. májusfa állítása, közös díszítés a tavasz érkezésére
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Óvodai csoporthagyományok: 

 

 Gyermekek születés és névnapjának megünneplése 

 Óvoda fennállásának évfordulói, születésnapja 

 Óvodás testvér fogadása 

 Mikulás 

 Luca napja 

 Nemzeti ünnepünk: Március 15. 

 Gyermeknap 

 Anyák napja, évzáró 

 

A közös élmény, elsősorban a készülődés örömét, a másoknak való örömszerzést jelenti. 

Figyelembe vesszük a gyermekek ötleteit a dekoráció készítésénél, az ünneplés módjának 

megbeszélése során. 

Hagyományaink erősítik a gyermekek kötődését szűkebb környezetükhöz, és hazánkhoz. 

Pozitív érzelmi viszonyt alakítunk ki egymáshoz, és az óvodához. Esélyt teremtünk a 

szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára, hogy nyitottabbá váljanak a világra, 

éljék át az együvé tartozás, „az óvodába járni jó” örömét. Rendezvényeinkkel öregbítjük 

intézményünk hírnevét, betekintést adunk mindennapjainkba, és gondoskodunk arról, 

hogy hagyományaink fennmaradjanak. 

A szülők támogató együttműködésére mindenkor számítunk, bevonjuk őket ünnepeinkbe. 

 

F.) Munka jellegű tevékenységek  

Játékidőben bármely tevékenységben adódik lehetőség a munka szervezésére. Ez a folyamat a 

spontán játékos tanulás színtere is. A munka szervesen összefonódik a játékkal. A gyermekek 

kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak, később a társaikért is 

szívesen végeznek munkát.  

A munkafolyamatok biztosításánál a fokozatosság, a rendszeresség elvét kell figyelembe venni 

és betartani. A hatékony munkára nevelés a személyiségfejlesztés fontos eszköze. Úgy alakítjuk 
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a csoportok életét, hogy mindent, amit maguk tudnak önállóan vagy kis segítséggel végezni, 

maguk végezzék.  

A gyermekek motiváltsága kedvező alap a munkavégzés folyamatainak, munkaszokások 

élménnyé tételéhez. A felnőttek és egymás munkájának megbecsülését, tiszteletben tartását, a 

munkához való pozitív hozzáállás kialakítását helyezzük előtérbe.  

 

 

Célunk:  

Alakuljon ki a gyermekben a munkavégzéshez szükséges attitűd, képesség, készség és olyan 

tulajdonságok, mint kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság. A fenntarthatóság 

szemléletének megalapozása a szűkebb-tágabb környezetért és a közösségért végzett 

tevékenység által. 

 

Feladatunk:  

 Igényessé kell tennünk a gyerekeket természeti és társadalmi környezetük iránt, 

melynek aktív alkotóivá válnak. 

 Az óvodai tevékenységrendszerben a folyamatos, rendszeres munka jellegű 

tevékenység megszervezése, biztosítása, mert a munka által fejlődik a gyermekek 

kötelességtudata 

 Ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel, s a gyakorlati élmény által fejlődik 

értelmi  képességük, hatására (is) körvonalazódik önismeretük, önbecsülésük, így 

az én-fejlődés szempontjából meghatározó e tevékenység, 

 Munkálkodásuk közben megismerkednek környezetükkel, megtanulják a 

munkaeszközök célszerű használatát, az őket körülvevő tárgyi világról egyre 

pontosabb információk birtokába jutnak, 

 Rájönnek, hogy mire képesek, mit tudnak, mennyire önállóak, avagy mások 

segítségére szorulnak-e, 

 Fejlődik kezdeményező-képességük, a szervezési feladatok ellátásával szociális   

magatartásuk és társaikhoz fűződő viszonyuk, 

 Sokoldalúan fejleszti a személyiségüket, s mivel mozgással valósul meg, a testi 

fejlődés egyik legfontosabb tényezője. 
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 Hasonlóságot mutat a játékkal és a cselekvő tanulással, közösségi kapcsolatot 

alakít, a saját és mások megerősítésének is eszköze 

 Önállóság biztosítása a munka jellegű tevékenységekben, hogy a gyerekek 

önmagukat próbára tehessék, felelősségérzetük erősödjön. 

 Munka jellegű tevékenység során a gyermekkel való együttműködésre, valamint 

folyamatos, konkrét, reális, önmagához mérten fejlesztő, pozitív értékelésre kell 

törekednünk. 

 Baleseti helyzetek ,szituációk kiküszöbölése 

 

Mindehhez szükséges objektív feltételek biztosítása: 

 

 megfelelő munkaeszközök, 

 a csoportlétszámnak elegendő munkalehetőség, 

 idő, hely, légkör, amely önmaga motiválja az önálló tevékenykedést, de bármikor 

lehetőség van a segítségkérésre 

 

Munka jellegű tevékenységeink önállóan szerveződnek, egyéni és mikrocsoportos vállalással,  

az óvodapedagógusok és a dajka ösztönzésével, tudatos pedagógiai szervezéssel. 

 

Leggyakoribb munkafajták:  

 önkiszolgáló munka, amely végigkíséri az óvodai életet, fejleszti a gyermekek 

önállóságát, önfegyelmét, kitartását, feladattudatát  

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

gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei  

 csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák - ünnepi készülődések  

 élő környezet ápolása — növénygondozás  

 önként vállalt alkalmi megbízatások, melyek kisebb csoportban is végezhetők 

 játékfajtákkal egybeeső munkák / játékok javítása /  

 együttműködés a szülőkkel a csoportokért felvállalt munkákban I csoporthagyományok 

A hagyományok ápolása kohéziós erő, mely egyszerre biztosítja az egyén számára az:  
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- önérvényesítés,  

- kiemelkedés,  

- figyelemfelkeltés lehetőségét,  

- a társakhoz való kötődést,  

- az együvé tartozás,  

- a mások iránti tolerancia és odafigyelés élményét.  

 

G.) Tevékenységekben megvalósuló játékos tanulás  

Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan 

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

és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja.  

 

Az óvodai értelmi nevelés a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad, 

játékba integrált tanulásként valósul meg. Az óvodában a tanulás folyamatos, mert minden 

helyzetben utánoz, tapasztal, tevékenykedik a gyermek. A tanulás az életet végigkísérő 

folyamat; alapfolyamat, amely az óvodáskorban, az alaptevékenységben, a játékban a 

leghatékonyabb.  

 

Célunk:  

A tevékenységek során az ismeretek átadásának, bővítésének, rendszerezésének biztosítása 

úgy, hogy közben a gyermekek képességei önmaguk lehetőségeihez képest fejlődjenek.  

 

Feladatunk:  

- A gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás 

lehetőségének és a felfedezés örömének biztosítása.  

- A gyermek képességeinek és tanulási vágyának aktivizálása.  

- A fantázia, az alkotó gondolkodás szárnyalásának lehetővé tétele.  

- Az ötletek, érzelmek hatékony kommunikációjának ösztönzése.  

- A gyermek egyéni fejlettségének megfelelő differenciált feladat adása.  

- A játékban való tanulás közben tapasztaltak felülvizsgálata, a további tervezés során azok 

figyelembe vétele  

 

Az egyénhez, a személyhez igazított optimális fejlesztés:  

 elfogadó, megértő, segítő bánásmód;  
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 a gyermek egyéni adottságainak, szükségleteinek, aktuális személyiségének figyelembe 

vétele;  

 egyéni fejlesztő értékeléssel a gyermeki személyiség kibontakoztatása;  

 az egyéni különbségekből adódó eltérő fejlődési ív, tempó, lemaradás és előrefutás 

figyelembe vétele;  

 a cselekvéses tanulás a gyermeki kérdésekre válaszokra épülő ismeret szerzés nyújtása.  

 

A fejlesztés keretei:  

 a teljes nevelési folyamat, amely osztott, részben osztott vagy osztatlan csoportokon belül 

a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú 

tapasztalatszerzésre épül;  

 a nevelési folyamatba szervesen illeszkedő játékos tanulási folyamat, melynek részei:  

- önálló és irányított tapasztalatszerzés,  

- komplex tevékenységek rendszere,  

- kötetlen kezdeményezések,  

- kötelező tevékenységek.  

 

 

VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE  

 

1. A belső érés, 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.  

 

2. Az iskolaérettségnek az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai 

vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres 

iskolai munkához.  

 

2.a) 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.  
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2.b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) 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. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; 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.  

 

2.c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

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; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.  

 

3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.  
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4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.  

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

 

 

 

 

 

Gesztely, 2022.09.01 

 

 

 

 

         Huszárné Veres Judit 

                óvodavezető
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1. számú melléklet 

 

 

Egészségfejlesztési program 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Az intézmény OM azonosítója: 02872
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I. BEVEZETÉS 

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § határozza meg, 

mely szerint: (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 

állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. (2) A nevelési-oktatási intézmény által 

működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a 

pedagógusok a nevelési- oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai 

programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási 

intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező 

irányú változását idézze elő. 

 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az alábbi területekre terjednek ki: 

 

a) az egészséges táplálkozás, 

 

b) a mindennapi mozgás, testmozgás, 

 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás megelőzése, 

 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 

f) a személyi és környezeti higiéné 

 

A teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori 

sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós 

programokba. 
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II. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 

1. AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 

 

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. A helyes étkezési 

szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az egészséges életmód egyéb 

jellemzőit, összetevőit/pl. a mozgásigény kifejlesztését, az alapvető személyi higiénés 

ismeretek elsajátítását és begyakorlását./ A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a 

gyermek egészséges táplálása, mivel az óvodás gyermek fejlődésének egy olyan periódusában 

van, melyre jellemző a nagyfokú és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors növekedése, 

ami ennek megfelelő tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak anyagiakon 

(élelmezési normán), de szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői leleményességen 

(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén is múlik. 

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alap élelmiszercsoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania. Az intézményeinkben különösen odafigyelünk a 

gyermekek egészséges étkeztetésére. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és az 

idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldségeket. Óvodánkban az étkezéseket folyamatos és 

kötött keretek között szervezzük. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek 

rendelkezésére. Az óvodai élelmezés nem tudja biztosítani a gyermekek számára az egész napra 

szóló élelmiszerek szükségességét. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk 

megszerettetni az új ízeket. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a 

gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus 

egészségpedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a gyermekek is vegyenek 

részt - életkori fejlettségüknek megfelelő szinten –, és legyenek részesei étkezéskor az 

önkiszolgálásnak. 

Feladataink: 

 

 Kulturált étkezési körülmények biztosítása 

 Óvodai napirend keretében a gyermekek új ízekkel, addig ismeretlen étel-és 

italféleségekkel való megismertetése. 

 Az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához. 

 Intenzív rágásra ösztönözni. 

 Folyadék folyamatos biztosítása. 

 Evőeszközök, kanál, villa, kés helyes használatának megismertetése életkoruknak, 
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fejlettségüknek megfelelően 

 Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítása a dajka irányításával 

 A szülőkkel közösen gyümölcs- és zöldség-nap szervezése lehetőség szerint. 

 Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében játékos alkalmak teremtése, közben a 

gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek 

 elkészítésének (pl. saláta készítés, tízórai összeállítás). 

 Érzékszervek megmozgatása tapasztalat szerzések során, ismerkednek gyümölcsökkel, 

zöldségfélékkel: zöldséges üzletet, kerteket látogatnak, kóstolók és salátakészítés 

zöldségből, gyümölcsből. 

 

2. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

 

A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben mutatkozik 

meg, ezért a mozgás élettanilag a kisgyermek alapvető életjelensége. A gyermek mozgásigénye 

folyamatos kielégítésre vár. A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára 

kiemelt feladatunk, ezért minden nap alkalmat teremtünk rá. A kisgyermek 

mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg. A 

játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a környező világ jobb megismerésében, a 

környezet felfedezésében és meghódításában. A felfrissítő, edző mindennapi testnevelés 

középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. Emellett korcsoportra szabott, testnevelési 

csoportos foglalkozást is tartunk hetente, amelyen olyan elemi mozgásokat tanulnak és 

gyakorolnak a gyermekek, amelyek sportági mozgásokból levezethetők, de elemi jellegüknél 

fogva már elveszítették sportági jellegüket.(mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás). 

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és 

munkaeszközökkel való munkálkodások. Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. 

Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. A vízzel való edzésre 

rendszeresen nincs lehetőségünk, de pályázati és egyéb lehetőségeket kihasználva, a vízhez is 

igyekszünk szoktatni gyermekeinket. 

Mozgásos tevékenységek, szervezett mozgás, mindennapos testnevelésa csoportban illetve 

Vitamin torna mozgás program keretében nagy gondot fordítunk a mozgás koordináció 

fejlesztésére. A Vitamintorna nem csupán óvodai torna, ez egy prevenciós szemléletű egészség 

megörző,képességfejlsztő élet-és mozgásprogram. A négy-öt éves korban kialakuló 

alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartás, ezért a szervezett mozgás 

tevékenység keretében prevenciós, fejlesztő tornagyakorlatok végzésével segítjük a gerinc 
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deformitások megelőzését. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek 

lábtartását javítjuk. A mozgáshoz változatos eszközöket biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy 

és finommozgások fejlesztésére. Az egyensúlyérzék kialakítására speciális eszközöket is 

használunk. Évente szervezünk sportnapot gyermekeink és családjaik számára, ezzel is 

megalapozva a rendszeres mozgás megszerettetését, felkelteni az életen át tartó 

sporttevékenység iránti igényt óvodásainkban. 

Feladataink: 

 

 A gyermekek egészséges fejlődése érdekében azoknak a feltételeknek a megteremtése, 

amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet teherbíró- ellenálló- és 

alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat és 

állóképességüket. 

 Az udvar lehetőségeinek kihasználása a gyermekek. nagymozgásának fejlesztéséhez 

(járás, futás, kúszás, mászás). 

 A szabad mozgás biztosítása, a gyakorlási lehetőségek feltételeinek megteremtése 

 A gyermekek életkorának, egyéni szükségleteinek, fejlettségi szintjének és a csoport 

összetételnek figyelembe vétele a mozgásos tevékenységek, és az ahhoz használt 

eszközök hely, idő tervezése során. 

 Irányított mozgásos játékok szervezése különböző időkerettel. 

 Edzési lehetőségek biztosítása a környezet, levegő, nap kihasználásával időjárástól 

függően 

 Fokozatos terhelés, figyelembe vétele. 

 A nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra törekvés 

 Az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és ellenőrzése 

a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében. 

 A mozgás utáni regenerálódás biztosítsa. 

 Szülők bevonása a programba. 
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3. A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI 

FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK 

FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, 

 

A testi, lelki mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a gyermekek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív hatást 

gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. 

A lelki egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető különálló 

feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves része. 

 

Általános cél olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi társadalmi 

feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és 

környezetével (természeti és társadalmi) pszichoszociális egyensúlyra törekszik. 

Feladataink: 

 

 A lelki egészség érdekében az optimális napirend, a szellemi munka higiénéjének 

megvalósítása, továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel igényének 

kialakítása. 

 A gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek, 

személyiségtulajdonságainak szabad kibontakozásának elősegítése, a tartós pszichés 

stressz feldolgozása, a harmonikus társkapcsolatok és az empátiás készség alakítása. 

A pszichohigiénés egészségfejlesztés területei 

 

Egészséges életvezetés 

 

Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak megtartását, a 

társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások 

korrekcióját jelenti. 

Célunk, megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól. Feladatunk az 

egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének és lelki éltének 

megóvása a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől, kimerültségtől. 
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Feladataink: 

 

 A feltételek biztosítása: Rugalmas és folyamatos óvodai napirend biztosítása. A 

cselekvés és a pihenés lehetőségének biztosítása. Az érzelmi biztonság megteremtése 

rendszeresen visszatérő és ismétlődő tevékenységekkel. 

 A kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésének és megőrzésének elősegítése, az 

antiszociális viselkedésmódok megelőzése, kezelése szükség esetén szakember 

bevonása (düh, harag, agresszió) 

 A családi életre nevelés elősegítése, a családi munkamegosztás fontossága, az apai és 

anyai hivatás szépségének kiemelése. 

Stressz-elhárítás 

 

A stressz a szervezetnek a külső ingerekhez való alkalmazkodó képessége, amely véges és 

kimeríthető. Elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert megterhelő, 

viselkedési zavarokat, pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások elhárításában rejlik. 

Célunk az idegrendszeri,- lelki egészségvédelem. 

 

Feladataink: 

 

A stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz -hatások és helyzetek elkerülésével, illetve a stressz- 

hatások kompenzációja. 

A feltételek biztosítása: Az óvoda külső és belső tereinek biztonságot sugározó kialakítása, 

berendezési tárgyainak a gyerekek méretéhez igazítása. Zavaró ingerek kiküszöbölése (pl: a 

folyamatos erős zajforrás, vibráló fény.) Napirendünkkel a rugalmasság és rendszeresség 

biztosítása. A sürgetés és a várakozás elkerülése. A konfliktusok csökkentése, kizárjuk a 

megkülönböztetést és az agressziót. Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a beszélgetés, 

meghallgatás, személyre szóló figyelem. 

 

 

Egészségre káros szokások mellőzése 

 

A pszichohigiéniés nevelési feladatok körébe tartozik az egészségre káros szokások 

(alkoholfogyasztás, dohányzás), az indokolatlan mértékű gyógyszerfogyasztás és az egyre 

terjedő drogfogyasztás, az elhízás és a cukorbetegség megelőzése. 

Célunk, hogy olyan egészségvédő modellt ismertessünk meg a gyermekekkel, mely későbbi életük 

során megvédi őket a káros szenvedélyektől. 
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Feladataink: 

 

 Az egészség megvédéséhez, megerősítéséhez vezető tevékenységek megismertetése a 

gyermekekkel, a helyes táplálkozás a testedzés, a személyi és környezeti higiénia 

fontosságára nevelés. a helyes életvitel és harmonikus, biztonságos , nyugodt légkör 

biztosítása 

Érzelmi nevelés 

 

Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága, a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ezért 

elengedhetetlen, hogy az óvodai élet során biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör 

vegye körül. 

Célunk állandó értékrendünk megteremtésével az elvárt érzelmi, erkölcsi és közösségi 

normáknak megfelelő személyiségjegyek, viselkedési formák kialakítása. 

Feladataink: 

 

 A gyermek képességeinek fejlesztésével optimális érzelmi és szociális attitűd 

megalapozása. A szeretet, a tisztelet közvetítésével érzelmi biztonság megteremtése, 

mely elősegíti az önbizalom, a pozitív én-kép kialakulását. 

 A feltételek biztosítása:Kiemelt feladatunk a gyermekek beilleszkedési képességének 

elősegítése, csoportba történő integrációja.Különös gonddal figyelünk a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésére. 

 A csoportban történő alkalmazkodás képességének fejlesztése fontos feladat, ilyen az 

egészségvédő, szabálykövető magatartás, a természeti és társadalmi feltételekhez 

alkalmazkodó viselkedés kialakítása, az emberi kapcsolatok tiszteletben tartása, az 

udvarias viselkedés, az együttműködés elfogadása. 

 Teljes óvodai nevelésünket áthatja a gyermek-felnőtt tiszteletre épülő bizalmas, 

tapintatos és elfogadó viselkedése és a szeretet. Törekvésünk, hogy a gyermek- gyermek 

kapcsolatban is jelen legyenek ezek az értékek. 

 

4. A BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE 

 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését. 

Feladataink: 

 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és 
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ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól. 

 A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol 

kereshető fel.  

 A szülők felvilágosítása a szülői értekezletek alkalmával az óvodás gyermeket érintő 

egészségkárosító hatásokról (Pl:az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, 

gyilkosság látványa az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek,), megelőzés és a 

védekezés helyes módszereinek alkalmazásáról. 

 

 

5. A BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

 

 

Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek megelőzésével az életet 

is szükséges védeni. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori sajátosságából eredően nincs 

veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi épségük megőrzése, és figyelmük ráirányítása a 

környezet veszélyeire. 

Gyermekbalesetnek minősül minden olyan baleset, ami akkor történik, amikor a gyermek az 

óvoda felügyelete alatt áll. A gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről 

történő gondoskodás az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjed, valamint 

az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. 

Minden feladat ellátási helyen biztosított az elsősegélynyújtó alapfelszerelés. 

Az óvoda, és az óvodapedagógus feladatai: 

20/2012. (VIII.31.) rendelet 168. §-a rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

 

a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

ly alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására, és fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra 

törekvő viselkedését. 
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                        orvost kell hívni, illetve a szülőt értesíteni kell. 

 

- oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A 

nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. 

 

megelőzésére. 

 

Célunk a gyermekek egészségének és testi épségének védelme. 

 

Feladataink: 

 

 Az egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek kialakítása, 

gyakorlása, ellenőrzése, folyamatos korrekció. 

 A feltételek biztosítása: Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük a z 

óvoda belső és külső terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen 

viselkedésmódokat. 

 Megismertetjük gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek 

betartására a balesetek elkerülése végett szükség van. 

 Megismertetjük gyermekeinkkel a játék és taneszközök, valamint a tevékenységek 

során használt egyéb eszközök biztonságos használatát. Ezen eszközök használatának 

biztonságossá tétele gyakorlással történik olló, tű, kés, villa-. 

 A közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben 

ismertetjük meg a gyerekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során gyakoroljuk. 

 Hasonló pedagógiai tudatossággal, szituációs játékok kezdeményezésével fordulunk a 

háztartásokban található háztartási gépek használatára vonatkozó szabályok 

megismertetése felé. 

 Az előírt szabályzók betartásával gondoskodunk az óvodában használatos vegyszerek 

zárható szekrényben történő elhelyezéséről, és minden egyéb, a balesetvédelmi és 

tűzvédelmi utasításban foglalt tudnivaló betartásáról. 
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6. A SZEMÉLYI ÉS KÖRNYEZETI HIGIÉNÉ 

 

A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, 

amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokás rendjével. 

SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 

 

Testápolás 

 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és 

szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. A gyermek higiénés 

állapotának megítélése, szükségesetén a testápolás pótlása az óvodapedagógus, a dajka és a 

kisgyermekgondozó részéről bensőséges ellátást igényel. A higiénés szemlélet átadása tehát 

nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. Elegendő időt és szükséges segítséget 

biztosítunk a gyermekeknek a tevékenység ellátására. Alapkövetelmény, hogy a személyi 

higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-külön álljon rendelkezésre. 

Feladataink: 

 

 A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása. 

 A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése 

(szeretetteljes légkörben), valamint a legintimebb higiénés tevékenység, a WC és a WC-

papír használatának megtanítása. A test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, 

érzékszervek, körmök ápolását, melyre szintén megtanítjuk a gyermekeket. Az óvónő, 

a pedagógiai aszisztens és a dajka részt vállal ennek begyakoroltatásában. 

 A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét életkor specifikus módszerekkel való tudatosítása a gyermekekben. 

 A saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés) 

használatára szoktatás. 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási 

teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A megvalósításban fejlettség szerinti segítség 

nyújtása. Az önállóság fokozatos alakítása. 

Öltözködés 

 

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket igyekszünk 

meggyőzni, hogy gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen váltóruhájuk, a 

ruhákba rajzolják bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket ne a 

divat szerint öltöztessék, hanem a kényelem szerint, hogy mozgásukban ne legyenek 
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akadályozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek szabadon mozoghat, jól érzi magát. A 

gyermekeknek külön öltöző szekrényük van, ovis zsákjuk, tornazsákjuk. Külön odafigyelünk 

és a gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy ruhájukat mindig a helyére tegyék. Az öltözetnek 

igen fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, és megfelelő a méret. 

Ne akadályozza a láb mozgását, fejlődését és segítse elő a lábizmok tónusának kialakítását, 

rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek túlnyomó része. 

Feladataink: 

 

 Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása.  

 Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzározás, kifordítás, elejeháta, bal- 

jobb megkülönböztetése. Saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének gyakoroltatása, 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítása a gyermekeknek az öltözködés 

egyéni tempó szerinti végzésére. 

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítség nyújtása. 

 Az önállóság fokozatos alakítása. 

 

Pihenés 

 

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta 

levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. Az óvodában kényelmes „alvós” ruhában 

alszanak a gyermekek, melyet a szülők hoznak. A szülők gondoskodnak az ágynemű, 

„pizsama” mosásáról 

 

Feladataink: 

 

 Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életvitel, az egészséges életmód iránti igény 

megalapozását, kialakítását (rendszeres életritmus, megfelelő napirend). 

 A helyes életritmus alakítása a családdal együtt, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy az 

étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is célszerű betartani. 

 A pihenéshez nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok hagyományainak 

megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt. 

 Figyelünk az egyéni szokásokra is, engedjük az „otthoni kedvencek” –kel való alvást. 

 Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, pihenő idő alatt csendben 

vannak, nem zavarják a társaikat. 
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KÖRNYEZETI HIGIÉNÉ 

 

A világszinten egységesülő, globalizált világ a természet megvédését, a hulladék kezelését, az 

energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés kompetenciájába. 

Feladataink: 

 

Óvónők és dajkák közösen: 

 

 A   környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való 

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni. 

 Az óvoda tisztaságának megóvása. Az óvoda épületének és környezetének szépítése, 

virágosítása. 

 A foglalkoztató termek szellőztetése. 

 A helyes fűtés és világítás biztosítása. Takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, áram, 

papír. 

Dajkák: 

 

 Az udvar tisztántartása, gondozása. 

 A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása. 

 A foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása. 

 

 

III. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMÜKÖDÉS 

1. KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL 

 

A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása A gyermek az egészséges életmódra 

vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból hozza magával az óvodába. A szülők 

egészségkulturáltsága, valamint az óvodai egészségvédelemmel való kapcsolatuk jelentős 

tényező az egészségpedagógiai óvodai program megvalósításában. A szokásalakítás alapja a 

példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése, ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket is 

tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az egységes szemlélet. A szokások 

kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat. a szülőket többféle 

formában is tájékoztatjuk programunkról: írásos összefoglaló, szülői értekezlet, fogadó óra. 

Szülői értekezletek, egészségügyi előadások Félévenként csoport-szülői értekezleteket tartunk, 

amelyek megbeszélési anyagában a kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges 
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életmódra szoktatása is szerepel. 

 

 

2. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLATTAL 

(ORVOSSAL, VÉDŐNŐVEL) 

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermekegészségügyi 

szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az iskolai (óvodai) egészségügyi ellátás feladatait és 

feltételeit a (26/ 1997. NM sz.) rendelet írja elő. Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat  és 

az óvodapedagógus együttműködése rendeletileg– kiterjed a gyermek-egészségügyi ellenőrző 

vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre 

vonatkozó egészségmegelőző és - fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre. A csoportos 

szűrővizsgálatok megszervezése megköveteli az óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi 

kezelésektől való félelem leszerelését. Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és 

óvodapedagógusi előkészítést, megbeszélést igényel. A Gesztelyi óvodában minden évben 

megszervezik a gyermekek fogászati szűrővizsgálatát. Az együttműködésnek több módszere 

beépül az óvodai nevelés mindennapi programjába, így a védőnői látogatások alkalmával a 

szomatikus fejlődés ellenőrzése, az egészségfejlesztő alapképességek regisztrálása, a 

közegészségügyi helyzet ellenőrzése. Az óvoda és a védőnő kapcsolatát erősíti a gyermekek 

„előéletének” jobb megismerése: a fejlődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, 

az egészségre, szociokulturális helyzetére vonatkozó adatok cseréje. 

IV. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR 

VÉGÉRE 

Önállóan el tudják dönteni, hogy mennyi ételt fogyasztanak.  Önállóan töltenek vizet a 

kancsóból. Ismerik a kulturált étkezés szokásait, higiénikusan étkeznek. Szívesen kóstolnak 

meg új ízeket. Ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét. Az óvodába nem 

hoznak szénsavas üdítőt, chips-et a gyermekeknek. 

Szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban..Képesek 

harmonikusan együttműködni társaikkal mozgásos tevékenységekben. Örömként élik meg a- 

közös (játékos, sportos) mozgást. Kialakult nagymozgásuk, finommozgásuk, 

egyensúlyészlelésük legyen összerendezett. Ismerik és biztonságosan használják a 

mozgásfejlesztő és mozgásos tevékenységekhez szükséges eszközöket.Tartózkodjanak 

szívesen a szabad levegőn, és váljon természetes igényükké a szabadban való mozgás. A 

testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek és használják a WC-t.  



76 

 

Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a tisztaságot pedig 

kellemes állapotnak érezzék. Csak a saját felszerelésüket használják. A tisztálkodási eszközökre 

vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, 

tüsszentésnél egyaránt. Segítsenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló 

tevékenységekben. Teljesen önállóan öltöznek Képesek megválasztani a helyes öltözködési 

sorrendet. Önállóak az adott hőmérsékleti viszonynak megfelelő ruházat kiválasztásában. 

Képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak megfelelően. Ismerik saját ruhájukat 

és azt mindig a jelükhöz teszik. Tudnak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- begombolni. 

Segítenek a kisebbeknek az öltözködésben. Tevékenységüket önállóan is képesek az óvodai 

napirend szerint végezni. Ismerik és betartják a szabályokat. Nyugodtan, csendben pihennek 

minimum 1 órát A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség 

megszüntetésének módját. Megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a 

környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök). Takarékoskodnak 

a vízzel. A gyermekek részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli 

madárvédelem, élőlények, növények óvása). 

 

V. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 

 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló 

átfogó prevenciós programokba A gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől 

az óvoda elhagyásáig tart. Az ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni képességeinek, 

fejlettségi szintjének vizsgálatára irányul, melyben megtalálhatók az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó testi, lelki és pszichés készségek és képességek is. Óvodánkban a gyermek 

fejlődését a Fejlődés nyomon követése című dokumentumban vezetik óvodapedagógusaink. A 

gyermekekről évente kétszer az óvodapedagógusok bejegyzik a fejlődés legfőbb jellemzőjét. 

A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület tagjai készítették el. 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gesztelyi „ Gyermekálom” Napközi Otthonos Óvoda 

Varázskezek tehetséggondozó programja 
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Mi a tehetség, ki a tehetséges? 

1. Czeizel Endre a józanész alapján négy kritériumot fogalmaz meg. A tehetség 

ígéretet, esélyt jelent, olyan kiemelkedő teljesítményre, ami társadalmilag hasznos, 

és amely megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője 

számára. 

2. Harsányi István meghatározása szerint, a tehetség képesség. A veleszületett adottság 

gyakorlása, fejlesztése révén jön létre, az átlagtól kiemelkedőbb teljesítmény. 

A tehetség összetevői: 

- átlag feletti képesség: művészi, intellektuális, pszichomotoros képességek, 

megfelelő szociális fejlettség; 

- kreativitás, eredetiség, rugalmasság; 

- feladatelkötelezettség, szorgalom, kitartás, kíváncsiság, érdeklődés, becsvágy, 

teljesítmény, motiváció. 

A tehetség kibontakozásának nélkülözhetetlen segítője a környezet, a család, az óvoda. 

Fontosnak érezzük, hogy az óvodánkba járó gyermekek köréből esélyt adjunk azoknak a 

gyermekeknek, akik rendelkeznek a megfelelő adottságokkal, így képességeiket tudatosan 

kívánjuk fejleszteni.  

A tehetséggondozás három fő módja: 

- a gyorsítás, léptetés; 

- elkülönítés, szegregáció; 

- gazdagítás, dúsítás. 

Az óvodában leggyakrabban a harmadik út követése lehetséges. Ez különböző kiegészítő 

programokat jelent a tehetséges gyermekek számára óvodáskorban:  

- a tehetségfejlesztés megalapozására, érzelmi alapok lerakására, lehetőségek 

felkínálására,  

- a gyermekek esztétikai igényességének megalapozására, alkotókedvük fokozására, a 

szabad önkifejezés biztosítása mellett, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság kialakítására, kiemelkedő képességeik 

továbbfejlesztésére van lehetőség, saját egyéniségük kialakulása érdekében. 

Sikereik hatására elősegítjük pozitív énképük kialakulását, öntudatosabbá vállnak, egyéniségük 

formálódik, személyiségük gazdagabbá válik.  
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I. Feladat: 

- A diagnosztizáló teszt segítségével felmérni a gyermekek fejlettségét. 

- Az óvodapedagógusok és a szülők segítségével kiválasztani a megfelelő képességgel 

rendelkező gyermekeket. 

- A megfelelő hely, idő és eszközök biztosítása, a felhasználandó anyagok gyűjtése 

folyamatosan. 

- Segítségnyújtás, a speciális képességek erősítése és az akadályoztatott képességek 

kompenzálása, a tehetség kibontakoztatása. 

- Kiállítások látogatása, művészeti alkotásokkal való ismerkedés. 

- Gyermekrajz pályázatokon való részvétel lehetőségeinek kihasználása. 

- Az esztétikai érték és értékrendszer megláttatása és interiorizáció. 

- A gyermekek fejlettségének megfelelő érdekes technikák kipróbálása, alkalmazása. 

 

II. Tartalom: 

- Közös játékhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz, ajándékozáshoz, környezetük szebbé 

tételéhez tárgyak, kellékek készítése. 

- A kiállítások megtekintése során, a műalkotásokkal való ismerkedés, a látott esztétikai 

érték felismerése. 

- A kreativitás, kompozíciós képesség fejlesztése, tér-forma-szín képzet összhangjának 

megteremtése. 

- Megismerkednek az anyagok természetével, amelyek kifejezik elképzeléseiket, 

érzelmeiket. 

- Különböző technikákban való jártasság kialakítása: tépés, vágás, ragasztás, hajtogatás, 

kasírozás, agyagozás, varrás, szövés, batikolás, gipszöntés, különböző festési 

technikák. 

 

III. Követelmények: 

Esztétikai érzékük és igényességük, technikákban való jártasságuk kialakuljon, speciális 

képességeik /kreativitás, alaklátás, forma észlelés, színérzék, finommotorika/, tehetségük 

kibontakoztatása. 

 

IV. Dokumentáció: 

-A kézműves tehetséggondozó csoportnaplójának vezetése. 

-A gyermekek foglalkozásokon való részvételének nyilvántartása. 

 

V. Diagnosztizálás: 

A résztvevők kiválasztásának szempontjai: 

- A gyermek 4-5-6-7 éves korú legyen. 

- Kedvező legyen a hozzáállása, érzelmi fejlettsége. 
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- Az eddigi óvodapedagógusi tapasztalatok figyelembevétele, a csoportos óvónők javaslata 

alapján 

- Feladatok. 

 

VI. Szervezeti kerete: 

Ideje: Heti egy órában délután 1500-1600-ig. 

 

VII. Kapcsolat: 

- A Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános iskolában működő képzőművészeti 

szakkörrel. 

- A Gesztelyi Művelődési Házzal. 

- Bőcsi Napközi Otthonos Óvodával 

Az alábbi diagnosztizáló teszt segítségével a nagy és középső csoportos gyermekek vizsgálatára 

kerül sor. 

 

A feladatok összeállításánál a következő képességek, készségek vizsgálatát végezzük, 

A kiválasztást két lépcsőben végezzük, az első körben: 

1. Szinező lap segítségével megfigyeljük a finommotorika fejlettségét, a szín használatot 

figyelembe vesszük. A gyermek kitartására, türelmére is fény derül.(Füzessy Zsuzsa: Színjáték 

foglalkoztató füzet) (1.számú melléklet) 

2. Az emberalak-rajz értékelését végezzük Goodenough módszerével 

Az értékelés során legfontosabb, hogy a rajz felismerhető legyen, de megnézzük a rajz 

részletezettségét, az arányokat, a komplexitást és a motoros koordinációt is.  

A második lépcső során, már csak az első lépcsőben kiválasztott gyermekeket vizsgáljuk. Itt a 

következő feladatokat végezzük el a gyermekekkel: 

1. Rajzolj egy tulipánt színes ceruzával! 

2. Rajzolj egy tulipánt zsírkrétával! 

3. Készíts gyurmából tulipánt!  

4. Rajzolj tulipánt, úgy, hogy utána ki tudd vágni ollóval! 

- Ezeknél a feladatoknál a forma alakítást, esztétikus kivitelezést figyeljük meg. Egy-egy 

esetben már a kreativitás jelei is felfedezhetőek, ezek a munkák során. Az eszközök 

használatát is megfigyeljük. 

5. Szinek felismerése, megnevezése, 

6. Alakháttér felismerése (2.számú melléklet) 

7. Kreativitás vizsgálata (3.számú melléklet) 
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A két lépcsős kiválasztásra a vizsgálandó gyermekek magas száma miatt van szükség, a második 

részletes vizsgálat a kiválasztáson túl, már a kiválasztott gyermekek alaposabb megismerését is 

lehetővé teszi. Rendszerint tájékozódunk a csoportos óvó néniknél, tapasztalataikat és megfigyeléseiket is 

figyelembe vesszük a gyermekek kiválasztása során. A mérések kiértékelés alapján tehetség ígéretnek 

mutatkozó gyermekek szüleivel konzultálunk, kérjük a szülő beleegyezését és támogatását a heti egy 

alkalommal délután szervezett csoportos tehetséggondozó tevékenységen való részvételhez, gyermeke tovább 

fejlődési sikereiről, lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk az együttműködési lehetőségeket keresve. 

 

Színezd ki a képet gyönyörűen! 
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Nézd meg! Kik bújtak el a képen? Nevezd meg őket, vagy mutasd meg itt a lapszélén! 
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Egészítsd ki a köröket! Rajzolj hozzá vagy bele, úgy, hogy mindegyikből egy-egy forma legyen! 

Törekedj arra, hogy különbözőek legyenek egymástól! Próbáld mindegyik kört felhasználni! 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

A Gesztelyi „ Gyermekálom” Napközi Otthonos Óvoda 

Zengőovi tehetséggondozó programja 
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„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 

vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe 

csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)  

Cél:   

1. A gyerekek minél közelebb kerüljenek a zenéhez, dalokhoz, mondókákhoz. 

2. A zenei neveléssel érzelmeket hozunk felszínre, a zene iránti érdeklődés felkeltése.  

3. A zenei ízlés formálása, esztétikai fogékonyság, magatartás formálása.  

4. A magyar népi gyermekjátékok tanítása, éneklése közben fejlődik a gyermekek éneklési 

készsége, hallása, zenei formaérzéke, zenei alkotókészsége, ritmusérzéke, harmonikus mozgása, 

zenei befogadó készsége. A foglalkozásokat egy zenei feladatra építjük, e szerint tervezzük a 

képességfejlesztés anyagát, az énekes játékokat, mondókákat, zenei játékokat, a zenehallgatást. 

Feladat:  

1. Tiszta éneklés elsajátítása. A hangszálak irányításának helyes mechanizmusának 

megtanulása.  

2. A zenei képességek fejlesztése:   

- Éneklési készség fejlesztése 

- A zenei hallás fejlesztése 

- Zenei formaérzék fejlesztése 

- Zenei alkotókészség fejlesztése 

- A zene hallgatására nevelés 

A pedagógus feladata: 

1. Az óvónő biztosítsa a zenére nevelés feltételeit, nyugodt, barátságos légkört. Legyen zeneileg 

művelt. A zenét, mint az érzelmek kifejezőjét közelebb vigye a gyermekekhez.  

2. Alkalmazkodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz, adottságaiknak megfelelő kis 

hangterjedelmű, rövid dalokat válasszon. Fontos, hogy alkalmazkodva a gyermekek 

hangmagasságához, az óvónő is megfelelő hangmagasságon énekeljen. Mutasson jó példát, mindig 

tisztán, érthetően, élvezhetően énekeljen. Javítsa, értékelje, buzdítsa a gyermekeket, hogy 

egyöntetűen, középerősen, szép szövegkiejtéssel énekeljenek, az énekléshez alkalmazkodva 

mozogjanak. 

3. Az óvónő feladata a gyermekhang védelme. Káros a túl hangos, erőltetett éneklés, hideg 

levegőn való kiabálás. A fejlesztés eredményezi a tiszta, egyöntetű, lágy hangszínű, természetes 

éneklést. 
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Elérendő követelmény:  

1. A gyermekekben alakuljon ki a zenei nevelés hatására az egyszerű gyermekdaloktól a 

többszólamú társas éneklésig, a kis hangterjedelmű a daloktól a bonyolultabb, nagyobb 

hangterjedelmű dallamokig, az iskolai tanulmányokhoz szükséges zene élvezetük. 

2. Zenei képességeiknek fejlődése a nevelő munka hatására. 

 

Kapcsolatok:  

1. Szülőkkel való kapcsolat, a felmérések eredményeinek ismertetése. 

2. Ábrázoló csoporttal: Zenei eszközök készítése program egyeztetéssel. 

3. Iskola: Látogatás az iskola kórusába. 

4. Közművelődési intézmények: - Népzenei hagyományok, előadások 

5. Civil szervezetek:   -    Helyi idősek klubja 

- Alapítványok 

Tartalom:  

Népi játékok, dalok, mondókák. 

Forrás:   - Forrai Katalin: Ének az óvodában 

  - Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

  - Kodály Zoltán: Kisemberek dalai 

 

Diagnosztizálás: 

I. Éneklési készség: Egyél libám…  - kezdetű dal eléneklése (Milyen tisztán tud énekelni?) 

II. Ritmusérzék:  1. Dal ritmusa: Hej a sályi piacon… -kezdetű dal ritmusának tapsolása 

(tá-tá-tá-tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá...)        

2.  Ritmusvisszhang: tá-tá-ti-ti-tá; ti-ti-ti-ti-tá-tá;   (Tapsold vissza a 

hallott ritmust)  

III.    Zenei hallás:  1.    Dal felismerése dúdolásról: (Melyik dalt ismered fel?) Cirmos cica 

haj, … 

2. Dallambújtatás: (Egy dalt hangosan elkezdünk, megadott jeltől 

megadott jelig magunkban folytatjuk, majd újra hangosan énekeljük.) Bújj, bújj, zöld 

ág… 

A zenei képességek fejlesztésének területei  

- Éneklési készség fejlesztése  

Kodály Zoltán az éneklést tartotta a zenélés legtermészetesebb módjának, a hangszertanulás 

előkészítőjének. Az óvónő éneklésére a gyermekek utánzással válaszolnak, hallás után tanítjuk az 
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énekes játékokat. Ehhez kell az óvónő szép, tiszta éneklése. A hallás gyorsabban fejlődik, az éneklési 

készséghez sok gyakorlás kell. A gyermekek körülbelül három év alatt tanulnak meg tisztán énekelni. 

A tiszta éneklést segíti, ha alkalmazkodunk a gyermekek életkori sajátosságaihoz, adottságaiknak 

megfelelő kis hangterjedelmű, rövid dalokat választunk, alkalmazkodunk a gyermekek 

hangmagasságához, mi is megfelelő hangmagasságon énekeljünk. Mutassunk jó példát, mindig 

tisztán, érthetően, élvezhetően énekeljünk. Javítsuk, értékeljük, buzdítsuk a gyermekeket, hogy 

egyöntetűen, középerősen, szép szövegkiejtéssel énekeljenek, az énekléshez alkalmazkodva 

mozogjanak.  

- A zenei hallás fejlesztése 

Kétféle hallást fejlesztünk az óvodában: akusztikus és belső hallást. 

Az akusztikus hallás során hanghullámok érik a dobhártyát, minden zörejt, zenei és beszédhangot 

így érzékelünk. A belső hallás olyan zenei kép, amely tényleges hanginger nélkül jön létre. Ez lehet 

a különböző hangok felidézése a zenei emlékezet segítségével, vagy új dallamok kitalálása.  

Hallásfejlesztés céljára használjuk a magas és mély hang közötti különbség érzékeltetését. A tér és 

hangmagasság összefüggése a zenei írást készíti elő. Sokféle játékos módszert kitalálhatunk a 

szemléltetésre. Először csak felismerés szintjén érzékeltetjük a magas és mély hang közötti 

különbséget, később együtt mondjuk, énekeljük, a gyerekek kezükkel mutatják térben a 

magasságokat. Használhatunk bábokat. Figyelnünk kell arra, hogy a gyermekek esetében eleinte csak 

kis hangterjedelmű dalokat válasszunk, csak terc, esetleg kvart hangtávolság legyen a kétféle éneklés 

között. Az óvónő a bemutatáshoz természetesen nagyobb hangtávolságot is használhat, ezzel jobban 

tudja érzékeltetni a magas és mély közötti különbséget. Javítsuk ki a gyerekeket, ha a magas és mély 

énekléskor eltorzítják a hangjukat, a hangmagasságokra és ne az előadásmódra koncentráljanak. 

Tartsuk be a fokozatosságot: az óvónői bemutatástól, érzékeltetéstől haladjunk, amíg a gyermekek 

segítség nélkül, akár egyénileg is képesek egy dalt magasabban vagy mélyebben elkezdeni.  

A másik gyakorlat, amivel az akusztikus hallást fejleszthetjük, a halk és hangos közti különbség 

felfedezése. A gyerekeket állandóan körülveszik különböző hangingerek. Ezek lehetnek halkak vagy 

hangosak, kellemesek vagy kellemetlenek. De nemcsak önmagában véve fontos a halk és a hangos 

felismerése. Ahogy egy festmény hangulatát meghatározza a világos vagy sötét tónus, úgy egy zene 

jellegét is kifejezi, ha halk vagy hangos. A hangerőt mindig egymáshoz viszonyítva érzékeltessük. 

Lehet térben is kifejezni, ezt azonban vízszintesen mutatjuk: a hangosat széttárt, a halkat egymáshoz 

közelítő kezekkel. Itt is fontos, hogy a kétféle hangerő különbségének érzékeltetésekor, ne torzuljon 

el a hang, ne legyen kiabálás vagy suttogás, lehessen hallani a dallamot, érteni a szöveget. A hangerő 

változtatása ne változtassa meg a tempót. Tartsuk be a fokozatosság elvét.  

A hangszínek felismerésével is tudjuk a hallást fejleszteni. A környezetünkben hallható hangok, 
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zörejek számtalan hangszín felismerésére adnak lehetőséget. A hangszínekre figyelő gyermek többet 

ismer meg a világból. A hangszínfelismerés tervszerű folyamata során a gyermekek fokozatosan 

jutnak el oda, hogy a látott, hallott, megnevezett hangot, csak hallás alapján, vizuális inger nélkül is 

felismerjék. 

A gyerekek érzékenyen reagálnak az egymás és az óvónő beszédhangjára is, utánozzák is ezeket. 

Fontos, hogy szépen beszéljünk, és alkalmazzuk a beszédhang hangszínének széles skáláját.  

A belső hallás, a zenei alkotókészség fejlesztésének alapfeltétele a zenei emlékezet, amely 

nagyon sok élményt tárol. A dalok eléneklése már a zenei emlékezet bizonyítéka. Jól tesztelhető a 

gyermek zenei emlékezete dallamfelismeréssel: egy jól ismert dalt dúdolunk, hangszerrel játsszuk, a 

gyermek pedig emlékezetében kikeresi a hozzá illő szöveget. Fontos, hogy a bemutatott dallam tiszta 

és pontos legyen. Belső hallás fejlesztésének kiváló módszere a dallambújtatás, amikor egy dalt 

hangosan elkezdünk, megadott jeltől megadott jelig magunkban folytatjuk, majd újra hangosan 

énekeljük. 

- Zenei formaérzék fejlesztése  

Az egyenletes lüktetés negyedenkénti kiemelést jelent, a kettes lüktetés az ütem tagolását, négy 

lüktetés összekapcsolásával motívumot kapunk. A legkisebb zenei egység a motívum. Megéreztetése 

fontos a zenei formaérzék alapozásához. A dallammotívum előkészítéseként meg kell éreztetnünk a 

gyerekekkel a motívumok hosszát és szabályos váltakozását. Dallam – és ritmusvisszhang – játékban 

a motívum hossza négy lüktetés, a válaszok folyamatosan, az egyenletes lüktetést éreztetve 

hangozzanak el. A kérdés – felelet játék fejlettebb képességeket igényel, önálló motívumalkotást 

feltételez, amelyet a sok visszhangként elhangzott motívum készít elő. A ritmusmotívumok 

megéreztetéséhez használjuk a ritmusvisszhangokat. Játékossá tehetjük, ha egyszerű szöveget is 

kitalálunk hozzá. A szöveges ritmusmotívumokat mindig kísérje mozgás. Fontos az egyenletes 

lüktetés folyamatossága a ritmusvisszhang – játéknál is. 

  - Zenei alkotókészség fejlesztése  

Az alkotókészség nem kivételes adottság, hanem minden emberi személyiség általános 

jellemzője. Minden alkotókészség fejlesztésénél nagyon lényeges a kibontakozást serkentő, 

barátságos légkör. A gyermek zenei alkotókészségét számtalan zenei emlékkép, tapasztalat előzi 

meg. A játék közben dúdolgató, énekelgető gyermek különböző érzelmeket old fel úgy, ahogy 

beszédben nem tenné. Énekelhet ismert éneket, ismert dallamot új szöveggel, mondókát öltöztethet 

fel dallammal, néha otthoni élményeket énekelhet el.  Ezek a megnyilvánulások nagy hatással vannak 

a beszédfejlődésre is. Az ilyen énekelgetésre nagy figyelmet kell fordítanunk. A spontán önkifejezést 

a tudatos önkifejezés követheti, főleg, ha az óvónő ilyen irányban befolyásolja a gyermekek 

alkotókedvét. A fokozatosság elvét betartva haladunk az egyszerű visszhangjátéktól a bonyolultabb 
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kérdezz-felelek felé. A népi mondókák is felruházhatók dallamokkal. Nemcsak dallamot, ritmust, 

hanem játékos mozdulatokat is kitalálhatunk, pl.: egy-egy szerepnek. Az énekjátékok arra ösztönzik 

a gyerekeket, hogy maguk is kitaláljanak hasonlókat, és azt mozgással kísérjék. Az óvónő 

kreativitásán, ötletességén, a szabad alkotó légkörön múlik a gyermek alkotókedvének fejlődése.   

Zenei képességfejlesztő hatásuk nem kétséges: fejlesztik a zenei találékonyságot, a zenei kifejező- és 

alkotókészséget, gyarapítják az ötletgazdagságot. A gyermekek csak sok gyakorlással jutnak el arra 

a szintre, hogy maguk is képesek kitalálni szöveghez ritmus- és dallamsort. Lehetőséget kell adnunk 

a gyermekeknek fejlettségi szintjükhöz mérten, fokozatosan juttatva el őket az alkotás öröméhez: 

-        befogadás (az óvónő éneke, hangszerjátéka) 

-        újraalkotás (a sokszor hallott dalt a gyermek szívesen elismétli a játék természetes 

örömével, ezek a dalok a zenei emlékezet részévé válnak, később ezekből alkot) 

-        alkotó jellegű kitalálás, énekbeszéd. 

Foglalkozások keretén belül motívumokkal és ritmusokkal játszunk, először megéreztetjük a 

motívumok hosszát, szabályos váltakozását. Visszhangjáték során rá kell szoktatnunk a gyerekeket, 

hogy figyelmesen hallgassák végig az óvónő által hangoztatott motívumot, utána tapsolják, dúdolják 

vissza. Az óvónő által bemutatott, és a csoport által visszhangzott motívumoknak folyamatosan kell 

egymás után következniük, az egyenletes lüktetés érzékeltetésével.  

Visszhangjáték során is tartsuk be a fokozatosság elvét. Először ismert, kedvelt dalból emeljünk ki 

motívumokat. Ezeket először csoportosan, majd egyénileg visszhangozhatják a gyerekek. Később az 

óvónő által kitalált ritmus és dallammotívum visszatapsolása-, éneklése sem jelent gondot. 

Figyelnünk kell a magyar nyelv ritmusára, hogy a kitalált szöveget magyaros ritmussal hangoztassuk. 

A dallammotívumoknál is figyelnünk kell az életkori sajátosságokra. Először csak  

s – m, vagy l – s – m terjedelmű legyen, így haladhatunk a nehezebb, több hangból álló motívumok 

felé.  

- A zene hallgatására nevelés 

Az óvodai zenehallgatás elsősorban egyszólamú, élő zene hallgatása, éneklés, vagy hangszeres 

játék. Csak a szép előadás kelti fel a gyermek érdeklődését, ezért fontos, hogy az óvónő felkészüljön 

az „előadásra”.  

Eszközök, hangszerek:      -    Furulya 

- Szintetizátor 

- Xilofon 

- Triangulum 

- Ritmushangszerek 
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Szervezeti keretei:  

Hetente egy alkalommal, délután, az óvoda keretein belül. 

Tartja: Bacskainé Szentiványi Erika  

Dokumentáció:  - Éves terv 

   - Heti terv 

Felhasznált irodalom:  

 -  Forrai Katalin: Ének az óvodában Edition Musica Bp. 1993 

 -  Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában Edition Musica Budapest 1982 

 -  Hovánszkiné-Ludánszkiné: Zenei nevelés az óvodában szöveggyűjtemény 

- Ludánszki Lajosné: Óvodai zenei nevelés. Fejlesztő füzetek. Népi dalosjátékok 

csoportosítása zenei képességfejlesztéshez.  
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4. számú melléklet 

 

 
 

 
A Gesztelyi „ Gyermekálom” Napközi Otthonos Óvoda 

Eszterlánc gyermekjáték-néptánc 

programja 

 

 

 

 
 

Gesztelyi”Gyermekálom” Napközi-Otthonos Óvoda 

3715Gesztely, Posta u.1.
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Kodály Zoltán: „A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább 

kívánja mellé a mozgást. A zene és a testmozgás szerves kapcsolata: az énekes játék a szabad ég 

alatt, ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme.” 

 

Az óvodai néptánc egyrészt a népi gyermekjátékok, mondókák összefüggését foglalja magába sok 

tapssal, guggolással, kifordulással, szökdeléssel, kapuzással díszítve, változatos térformákat 

alkotva. 

 

Cél: 

1. A néptánc nemzeti kultúránk egyik leggazdagabb területének megszerettetése, alapjaival 

való ismerkedés az eredeti népi játékokon keresztül. 

2. A magyar népzene iránti pozitív érzelmi viszony kialakítása. 

3. Színpadi megjelenés, magatartás formálása, a népviselet szépségének elfogadtatása, 

megkedveltetése, tanítása. 

 

Feladat: 

1. Helyes testtartás. 

2. Térformák, kartartások, fogásmódok. 

3. Értelmi képességek, térérzék, alkalmazkodóképesség, esztétikai érzék, érzelmi élet 

gazdagítása. 

4. Párok alakításának szokása. 

5. A zene, a tánc fegyelmező, serkentő ereje hasson a gyermekek társas kapcsolataira. 

6. Egymással való kommunikáció. 

7. Kapu alatti átbújás technikájának tanítása. 

8. Zenei alkotó tevékenység alkotó képzelet, fantázia fejlesztése. 

9. Ritmusképzés, metrika, az ütem, a ritmus, a tempóérzék és a hallás fejlesztése. 

10. A gyermekek életkorának megfelelő anyag felhasználásával mozgásigény kielégítése. 

 

A pedagógus feladata: 

1. Az óvónő biztosítsa a táncra nevelés feltételeit, legyen zeneileg művelt, fogékony, tudatosan 

szabja meg a fejlődés irányát és a fejlesztés tempóját, vegye figyelembe a gyermek 

fejlettségi szintjét, képességeinek továbbfejlesztését, jártasságok, készségek fokozását. 

2. Vegye figyelembe a táncban, hogy a tartalom és a forma a legszorosabb összefüggésben van 

egymással. 

Az alaptényező idő, tér és erő. E három tényező a táncra vonatkoztatva ritmika. 

Elérendő követelmény: 

1. Ritmus: A gyermekekben alakuljon ki nevelés hatására az egyszerű gyermekjátékokról a 

többszólamú társas éneklésig, a kis daloktól a bonyolultabb nagyívű dallamig, az iskolai 

tanulmányokhoz szükséges zeneélvezetük. 

2. Hallás:  

- belső hallás 

- zenei emlékezőtehetség 

- dalfelismerés 

3. Táncos mozgások végzése: 

- A térformákat tudják esztétikusan, arányosan kialakítani 
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- A mozgások végzése egyöntetű, esztétikus legyen 

 

Kapcsolatok: 

A szülőkkel kapcsolatban állunk és ismertetjük velük a felismerés eredményét 

- eszközgyűjtő 

- régi hangszer 

Ábrázoló csoporttal: 

Zenei eszközök készítése program egyeztetéssel 

Iskola: 

Látogatás az iskola kórusába és a társastánc-házba 

Közművelődési intézmény: 

- népi hagyományok 

- múzeum látogatása 

- népzenei előadások megtekintése 

Civil szervezetek: 

- helyi idősek klubja 

- alapítványok 

Diagnosztizálás: 

   Dal ritmusa 

- Ritmus 

   Ritmusvisszhang 

 

Dal ritmusa tapsolással: 

Hej a Sályi piacon… 

Tá-tá-tá-tá ti-ti-tá 

Ritmusvisszhang: 

Tá-tá-ti-ti-tá 

Ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá 

Zenei érzék: Zenei hallás 

  Dallambújtatás 

Felismerés dúdolásról: 

Süss fel nap… 

Dallambújtatás: 

 Bújj-bújj zöld ág… 

 

Az egyenletes lüktetést végig éreztetjük, a dalt folyamatosan kezdjük újra, a jel hallható legyen, a 

jelet a motívum végén adjuk meg. A gyermekek a belső hallásukra figyeljenek. 

Mozgás: hallja a zenét és milyen mozgást talál ki rá 

  Lépést dalhoz kötötten (kinyílt a rózsa) 

Zenehallgatás: 

Két óvónő közös éneke vagy hangszerjátéka az évszakokkal kapcsolatos dalokkal. Klasszikus 

zeneszerzők műveinek bemutatása. 

Tartalom: 
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Hagyományok, népi szokásokhoz kapcsolódó játékok. 

Forrás: 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Törzsök: Zenehallgatás az óvodában 

Kodály: Kisemberek dalai 

 

Ritmus: 

- Egyenletes lüktetés 

- Dalritmus kiemelése, dallamfelismerése ritmusról 

- Gyors-lassú különbsége 

- Dalok kettes lüktetésének kiemelése tapssal, járással 

- Ritmusmotívumok visszakapcsolása 

Hallás: 

- Dallam és ritmusmotívumok visszaéneklése 

- Három fokozatban, rétben mutatják ( oktáv, kvint, terc ) 

- Halk-hangos 

- Magas-mély 

- Gyors-lassú fogalompárok tisztázása és együtt gyakorlása 

- Motívum visszaéneklése 

- Egymás hangjának felismerése 

Játékos-táncos mozgásanyag: 

- Két egyenes oszlopsor szemben állva 

- Csigavonal 

- Hullámvonal két csoportban 

- Két kör halad ellentétes irányba egymáson belül, arccal a közép felé 

- Két kör egymással szemben 

- Két fél kör 

- Páros kör 

- Páros kör – két kis kör – négy kis kör 

- Szűkülő, táguló 

- Csillagforma 

- Egy kapu, két átbújó sor 

- Párok szétválnak, majd találkoznak 

- Mindenki párban 

Táncmozdulatok: 

- Sarokkoppintás elöl, váltott lábbal – jobb láb elöl koppant – visszazár, szimmetrikus 

ismétlés 

- Kiscsárdás lépés, egylépéses csárdás, jobb láb oldalra lép, bal mellézár, szimmetrikus 

ismétlés 

- Záró lépés hátra – egy láb hátra lép, másik hozzáér, szimmetrikus ismétlés 

- Forgás egyedül és párosával – váltott kézzel is 
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- Hangsúlyos sarokkoppintás, visszazárás váltott lábbal 

- Kiscsárdás lépés dobbantó kilépéssel 

- Lépés dobbantással 

- Sérige, sergés, vagy sérike – nyolcadonként forgás oldalzáró lépéssel 

- Sarkas lépés – járás sarkon, érintő helyzetben nyújtott térddel, majd kis térdhajlítással 

könnyed talajra ledobbantás 

Eszközök, hangszerek: 

- furulya 

- dob 

- ritmusbot 

- triangulum 

- sörös dobot, sajtos doboz, flakon kaviccsal, műanyag gyönggyel, borsóval megtöltve 

- kupakból drótra fűzve, csörgő mákgubából 

- nádszárból ritmusbot 

- tök 

- különböző méretű poharak, tányérok 

Szervezeti keretei: 

Hetente egy alkalom nagycsoportosokkal 

Tartja:  Erdődiné Veres Gyöngyi             

Veres Istvánné 

 

Dokumentáció: 

- éves terv 

- heti terv 

Felhasznált irodalom: 

- Kodály Zoltán: Kisemberek dalai 

- Nagy Béláné: Táncos játékok az óvodában 

- Hovánszkiné-Ludászkiné: Zenei nevelés az óvodában szöveg 

- Forrai Katalin: Ének az óvodában 

- Törzsök: Zenehallgatás az óvodában 

- Balázsné Szűcs Judit: 

- Szaitzné Gregorits Anna: Szabadon, játékosan, örömmel 

 

 



96 

 

Foglalkozási tervezet 

 

 

A foglalkozás  ideje:      Képességfejlesztés: 

    helye: 

A foglalkozást vezeti: 

A foglalkozás anyaga:      Eszköz: 

    

           Zenehallgatás: 

 


