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KÖSZÖNTŐ 

 

 

 

 

Köszöntöm mindazokat, akik e programot kezükbe veszik, megismerkednek, vele s úgy 

gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését az e program szerint dolgozó 

óvodapedagógusokra bízzák. 

 

A Balaton déli partján Fonyód- Kaposvár főút mentén található Somogyvár község, amely 

közel 600 éven át Somogy megye székhelye volt. Apátsága révén jelentős kultikus és 

kulturális központ alakult itt ki, amelynek feltárt, és rekonstruált romjait 1983-ban 

történelmi emlékhellyé, majd 2013-ban Nemzeti Emlékhellyé nyilvánították. A település 

legfőbb látnivalója természetesen az apátság, amely a Kupavár-hegyen található, ami 

egykor Koppány vezér birtoka is volt, s egyben Szent László király első temetkezési helye 

is itt látható. Érdemes még felkeresni a római katolikus templomot, és az oktatási 

intézményként hasznosított, eklektikus stílusú Széchényi-kastélyt. A  kastélyparkban sétát 

tenni, megcsodálni a természetvédelmi terület számos növényritkaságát, a Széchényi 

család mauzóleumát, ahova óvodásainkkal tapasztalatszerző kirándulásokat szervezünk 

rendszeresen. Ezzel is segítjük kisgyermekeink lakóhelyhez fűződő pozitív érzelmeinek 

kialakulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vendegvaro.hu/egykori-bences-apatsag-somogyvar
http://www.vendegvaro.hu/romai-katolikus-templom-bunbano-szent-maria-magdolna-somogyvar
http://www.vendegvaro.hu/szechenyi-kastely-parkja-somogyvar
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1. Törvényi háttér  

 

2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

alaprogramjáról.2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

módosításáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 

1997. évi XXXI.tv. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

 

2. Az óvoda adatai 

 

Intézményünk neve:    Somogyvári Tündérkert Óvoda 

OM azonosító száma:    201989 

Intézményünk címe:    8698 Somogyvár Kossuth u. 1. 

Az intézményvezető neve:  Nyers Éva 

Telefonszáma / fax:    06 85/ 340686 

E-mail:      ovoda@somogyvar.hu 

Web:      www.somogyvar.hu 

Az intézmény alapítója, fenntartója: Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Képviselő-testülete 

A fenntartó címe:     8698 Somogyvár Kaposvári u.2. 

Az óvoda befogadóképessége:  75 fő 

Az óvodai csoportok száma:  3 
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3. Óvodánk küldetésnyilatkozata 

 

Törekszünk arra, hogy óvodánk működése a jelen és jövő kihívásainak megfeleljen. 

Ünnepeinket a családokkal együttműködve szervezzük. Célunk, hogy gyermekeink úgy 

emlékezzenek vissza óvodájukra, mint egy szerető, bensőséges világra, s tudjanak 

táplálkozni belőle az elkövetkező felnőtt életükben is. 

Nevelésünk alapja a hiteles kommunikáció, ha mi képesek vagyunk erre, a gyermekek 

személyiségébe is beépül, természetessé válik. Tudunk örülni, szomorkodni, felfedezni, 

rácsodálkozni. 

Differenciált, egyéni bánásmód alkalmazásával segítjük a valamilyen okból hátrányos 

helyzetű, eltérő fejlődést mutató, és tehetséges gyermekeket. 

Értékeinket megőrizzük, hagyományainkat ápoljuk, büszkék vagyunk községünk 

természeti, társadalmi adottságaira, történelmi múltjára. 

Rugalmasan alkalmazkodunk a különböző nevelési helyzetekhez, mindezt a 

családokkal és többi partnerekkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai 

nevelés szakmai és erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érjük el. 

Következetesen alakítjuk mindennapjaikat, rugalmas napirendünkkel, tevékenységeken 

keresztül és azok által. Pedagógusaink folyamatos ismeretnyújtással, 

tapasztalatszerzési lehetőséggel segítik elő a gyerekek testi, lelki és szociális fejlődését. 

Eredményünk legyen: a gyerekek egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt 

kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá váljanak az iskolai 

életre. 

Rendezett külső- belső környezetünk megtartása, folyamatos alakítása a célunk és a 

Zöld Óvoda alapelveinek szem előtt tartásával szervezzük tevékenységeinket. 

Tisztelet, megbecsülés, szeretet, elfogadás! 

 

4. Bevezetés  

Helyzetkép óvodánkról 

Óvodánkat 1888-ban alapította Széchényi család. Az épület az évek folyamán kicsinek 

bizonyult és szükségessé vált a teljes rekonstrukció.  

2009-ben a DDOP pályázat segítségével sikerült a teljes körű felújítása. Elsősorban a 

lakókörzetünkből jönnek hozzánk a gyerekek, de környező falvakból is folyamatosan van 

igény óvodánkra. 
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Óvodánk kihasználtsága az utóbbi években 100-110%.  

Az óvoda vonzáskörzete:  Somogyvár 

    Vityapuszta (Somogyvár külterülete) 

    Pamuk 

Az óvodahasználók a megye és az ország egyik jelentős hátrányú kistérségében élnek. A 

munkanélküliség magas, még úgy is, hogy a Balaton egész déli partja a megyéhez tartozik, 

minden foglalkoztatási lehetőségeivel együtt. 

A lakosság összetételét erős heterogenitás jellemzi, mind társadalmi státuszuk, mind 

anyagi helyzetüket tekintve. Kiterjeszthető ez a szülők iskolai végzettségére is. E családok 

szociális ellátottságának formái: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, házi 

segítségnyújtás, ápolási díj, időskorúak járadéka, átmeneti segély, temetési segély, 

köztemetés, közgyógyellátás. 

 

Vityapuszta 

Közigazgatásilag Somogyvár része, zsáktelepülés, annak minden hátrányával. A nagyfokú 

elszegényesedés, a kiszolgáltatottság, kilátástalanság előbb lelki, majd testi bajokban is 

megnyilvánul. A családok válságban vannak. Így azok legkiszolgáltatottabb tagjai, a 

gyerekek testi, értelmi és mentális zavarokkal kerülnek be óvodánkba. Az etnikailag 

szegregált településen az egyre rosszabb lakásviszonyok, a nevelési hiányosságok teremtik 

a hátrányos és veszélyeztetett gyerekeket. Az ott élő gyermekek befogadása, és ellátása 

kiemelt feladata az intézménynek. 

 

Pamuk 

Pamuk és Somogyvár települések kapcsolatának mélypontját jelentette, hogy 1996-ban 

önkormányzati diplomáciai zavarok következtében az öreglaki óvodába iratkoztak be, és 

így Öreglak és Pamuk községek társulási megállapodást is kötöttek. Ezt a helyzetet javítani 

látszik a két település közeledése önkormányzati szinten, melynek első lépése a 

Somogyvár és Pamuk Községek Körjegyzőségének megalakítása 2002-ben. A 

gyermekvándorlási korszak megállt, sőt javulást mutat.  

 

Óvodánkba járó gyermekeink több mint kétharmada hátrányos, egyharmada halmozottan 

hátrányos családban él.   
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Magas az aluliskolázott, munkanélküli szülők gyermekeinek száma. A családmodell 

megváltozott, sok az egyedül nevelő szülő.  Az életkép és az életcél sok családban, a 

megfelelő minta hiányában csak a mindennapok megéléséről szól. Sajnos már vannak 

családok, amelyekben a gyermekek vállalása, mint megélhetési lehetőség van jelen. Az 

erős szociálishálót kihasználása és az „igénytelen” életvitel is feltűnt már környezetünkben.  

Az oktatásban szükségessé vált az új cél, új értékrend megfogalmazása, a régi módszerek, 

szabályok átformálása. A TÁMOP 3.1.4., illetve a TÁMOP 3.3.2. pályázatban való 

részvétel és az Integrált Pedagógiai Program új nevelési módszerek megismerését 

biztosította az óvodapedagógusok számára. Az új módszerek alkalmazásának célja a 

készségek, képességek hatékony fejlesztése, a gyermekek szociális hátteréből fakadó 

különbségek csökkentése.  

 Somogyvár község történelmi múltjára való tekintettel vállaltuk fel, hogy már 

kisgyermekkorban foglalkozunk a honismereti neveléssel, s ennek tartalmi megvalósítása 

szorosan kapcsolódik a természeti és társadalmi környezet megőrzéséhez, megismeréséhez. 

Az óvodai élet megszervezésének minden területén arra törekszünk, hogy a szülőket, 

családokat bevonjuk munkánkba. Ez megnyilvánul a kirándulások, nyitott óvodai 

programok, különböző munkafolyamatok elvégzésében egyaránt.  Úgy alakítottuk ki 

pedagógiai szemléletünket, programunkat, hogy annak egyik hangsúlyos területe a 

környezetvédelem. Több éves megelőző munkánk eredményeként 2013 – ban elnyertük a 

Zöld Óvoda, és Madárbarát Óvoda címet is.  

 

Az óvoda személyi feltételei 

Az alkalmazotti közösség létszáma 10 fő.   

 

1 fő óvodavezető, 

5 fő óvodapedagógus, 

1 fő pedagógiai asszisztens, 

3 fő dajka. 

 

Valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel, 1 fő fejlesztőpedagógusi 

szakvizsgával és 1 fő közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik. 

Munkánkat szakképzett dajkák és pedagógus asszisztens segítik. Kisegítő személyzetre 

folyamatosan szükségünk van a melegítő konyhai, takarítónői feladatok elvégzésére. 
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Ezekre a munkakörökre a fenntartó különböző pályázatok keretein belül biztosít alkalmas 

személyeket.  

Egy gyermekcsoport életét két óvodapedagógus irányítja. Fontos, hogy az 

óvodapedagógusi párok tudjanak együtt tervezni, összehangoltan, feladatokat megosztva 

dolgozni. Legyenek képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni. 

(Ehhez szükséges a két óra átfedési idő.) Az óvodapedagógusok vonják be a dajkákat és a 

pedagógiai asszisztenst a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak 

megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. 

Mindezt a vezető óvodapedagógus koordinálja, irányítja a pedagógiai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói, gazdálkodási, műszaki, közéleti, menedzselési feladatainak ellátása során. 

 

Az óvoda tárgyi feltételei 

Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

Óvodánk a DDOP - 3.1.2. pályázat adta lehetőségeinek köszönhetően 2009. december 

20-án, egy új, színvonalas épületbe költözött.  Az épületet az EU-s előírásoknak 

megfelelően tervezték. Az akadálymentesítés az egész épületben ki van alakítva  

(akadálymentesített mosdó, lift). 

Három csoport működik óvodánkban. Minden csoport mellett saját vizesblokkot 

kialakítottak ki. Rendelkezünk jól felszerelt tornaszobával, fejlesztőszobával, elkülönítő 

helyiséggel. A nevelők munkáját segíti a nevelői szoba, ahol nyugodt felkészülési időt 

tudunk biztosítani, ill. itt van lehetőség nevelési értekezletekre, és a szülőkkel való 

kapcsolattartásra.  Rendelkezünk tisztítószerraktárral, mosókonyhával, tálalókonyhával 

és egy megfelelő vezetői irodával. 

Bútorzatunk 90%-ban kicserélődött. Fejlesztő eszközeink bővítésére a TÁMOP 3.1.4., 

TÁMOP 3.3.2., illetve az IPR pályázat keretein belül van módunk. 

Rendelkezünk telefonnal, számítógépekkel, nyomtatókkal, digitális fényképezőgéppel, 

szkennerrel, kézi kamerával, projektorral. Az óvoda 3 csoportjában, a nevelői szobában 

és a vezetői irodában is ki van építve a szélessávú internetes hálózat.   

A játszóudvar kialakítása közösségi összefogásból valósult meg. Pályázatok, és egyéb 

források feltárásával, adományozók segítségével készült el az udvar zöld területe, amely 

színtere a mozgásnak és a játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék teszi vonzóvá a 

szabadjátékot az udvaron, ahol egy fedett terasz jellegű épület ad lehetőséget további 

programok megvalósításához.  
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Az állatgondozás, kertművelés egyaránt biztosítva van a csoportok számára: zöldség és 

fűszernövény kert, gyümölcsfákkal, virágos kerttel kibővített részek és kerti tó világában 

gyönyörködhetnek gyerekek és felnőttek egyaránt. Az óvoda belső terei világosak, nagy 

légterűek, amelyek nagyméretű, látványos dekorációk elhelyezésére és közösségi 

rendezvények megtartására egyaránt alkalmasak. A csoportszobák esztétikusak, egyediek, 

tükrözik az ott dolgozók egyéniségét. A gyermekek számára nyugalmat, otthonosságot 

sugároznak. Igyekeztünk többnyire természetes anyagokat felhasználva berendezni 

csoportszobáinkat, ahol a gyermekek számára minden játéktevékenységnek külön 

kialakított helye van. A kényelmes, nagy öltözők teret biztosítanak a mozgásos játékokhoz, 

televízió nézéshez, barkácsolásokhoz, művészeti tevékenységekhez. Tágas és sokféle 

eszközzel felszerelt tornatermünk hozzájárul a gyermekek mozgásfejlődéséhez, valamint 

alkalmas szakmai konferenciák lebonyolítására, és egyéb kulturális rendezvények 

szervezésére. A logopédiai szobában szakképzett logopédus, fejlesztő pedagógus dolgozik. 

Környezeti adottságaink elősegítik, hogy óvodánkban a gyerekek, a szülők és a 

munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érezzék magukat. 

 

5. Nevelési programunk alapjai 

 

a. A program alapelvei 

Hitvallásunk, amit a legfontosabbnak tartunk, a gyermeki jogok tiszteletben tartása mellett 

egy olyan óvodai élet megvalósítása, amely a gyermekek szükségleteiből, érdeklődéséből 

és aktivitásából indul ki. 

A gyerek, „örökmozgó”, bizonytalan, kiszolgáltatott, önállóságra és egyben elismerésre, 

elfogadásra, bizalomra és szeretetre vágyó lény. 

Aktív, autonóm, társas és társadalmi lény, akinek jogai vannak. 

 Joga van a testi és lelki fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet biztosítására. 

 Joga van ahhoz, hogy önálló személyiségnek fogadják el, aki saját 

ritmusában fejlődhet és káros következmények nélkül, bátran kipróbálhatja 

a képességeit. 
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 Joga van ahhoz, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy 

kiteljesíthesse önmagát, hogy átélhesse azt az érzést, hogy a 

világmindenségben egyszer megvalósuló személyiséggé válhat, akinek 

helye van, aki fontos és pótolhatatlan. 

 Joga van ahhoz, hogy érzelmileg biztonságban érezhesse magát és bízzanak 

benne. 

 Joga van a társas együttléthez és az egyedülléthez. 

 Joga van a felfedezéshez, kísérletezéshez, megfigyeléshez és 

tapasztalatgyűjtéshez, azaz élményekhez jutni, alkotni és mindezen közben 

hibázni. 

 Joga van a természettel, az élő és élettelen világgal való kapcsolatra. 

 Joga van szabályokat alkotni és kialakítani. 

 Joga van választani a feladatok között és felelősséget vállalni. 

 Joga van a véleményalkotáshoz, bírálathoz, az észrevételek tételéhez. 

Önálló vágyakkal, álmokkal, képességekkel és ismeretekkel rendelkező, állandó 

változásban, fejlődésben lévő ember, aki már elindult valamerre, kezdi birtokba venni saját 

magát és a körülötte lévő világot. Rádöbben, hogy Ő különálló, egyedi és értékes. Él, 

létezik, cselekszik, és közben egyre jobban megismeri a lehetőségeit, korlátait és feszegeti 

azokat. Hajtja az a veleszületett, belső ösztönző erő, amit egyszerűen kíváncsiságnak is 

nevezhetünk. 

Minden gyerek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá elvezető útnak is annak 

kell lenni. 

 

b. Kiindulási pontok 

Programunk magában foglalja a hazai óvodai gyakorlat legjobb tapasztalatait azért, hogy 

abból a már jól bevált, hagyományos értékeket megőrizze. Ugyanakkor arra is készteti az 

óvodapedagógusokat, hogy az egész napi óvodai életet még innovatívabban, sokszínűbben, 

az egyéni szükségleteket, sajátosságokat figyelembe véve szervezzék meg. 

Óvodapedagógusaink pedagógiai munkájuk során arra törekszenek, hogy a gyermekek 

biztonságban, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodás 

életet. 

Programunk a természetközelségére, néphagyományra és a honismeret fontosságára 

helyezi a hangsúlyt.  
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6. Különböző szakmai koncepciók és pedagógiai elvek hatása nevelő munkánkra 

- Kompetenciaalapú óvodai nevelés 

Óvodánkban a 2009/2010-es nevelési évben a Kompetenciaalapú óvodai nevelésről szóló 

TÁMOP 3. 1. 4. pályázatnak megfelelően dolgozott. Nevelőtestületünk megismerkedett 

a programcsomag céljával, szakmai koncepciójával, pedagógiai elveivel, tartalmaival. A 

pályázat fenntartásának kötelezettsége rákésztet minket, hogy Pedagógiai Programunkhoz 

illesztettük a szakmai koncepció és a pedagógiai koncepciók alapvetéseit, feladatait, a 

gyermeki tevékenységek tervezésének, szervezésének egyes alapelveit: 

 A kompetencia alapú óvodai programcsomag szakmai koncepciójának 

pedagógiai alapelvei (gyermekkép, óvodakép, az óvoda funkcionális rendszere, 

értékek, célok, az óvoda általános feladatai). 

 A kompetencia alapú óvodai programcsomagban meghatározott pedagógiai 

koncepciók (óvoda-iskola átmenet, integráció, erkölcsi, érzelmi nevelés, játék) 

alapvetései, feladatai. 

 A szülőkkel történő inkluzív szemléletű kapcsolattartás, és a dajkák 

pedagógusok közötti együttműködés elvei, feladatai. 

 A gyermekek fejlődésének nyomon követését szolgáló értékelési-mérési 

rendszer elvei (a rendszer részletes kidolgozásának helye: intézményi 

minőségirányítási program). 

 A gyermeki tevékenységek tervezésének, szervezésének alapelvei (játék, 

mozgás, tanulás). 

 Válogatunk a világ befogadásának elérhetőségeit szolgáló kiadványokban 

található játékokból, tevékenységtervekből egy-egy nevelési terület 

vonatkozásában. 

 

A programcsomag hozadéka óvodai nevelésünkben 

 Szakmai megújulás, kreativitás, innováció. 

 Új módszerek megjelenése a gyakorlatban is (Tématervekben, projektekben való 

gondolkodás, projektzáró programok-ünnepek, „új hagyományok”, jó gyakorlat, 

kooperatív technikák stb.). 

 Szakmai párbeszéd megerősödése. 

 Közelítés a XXI: századi közoktatás követelményeihez. 
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- Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére 

Az elmúlt évek visszajelzései felhívták figyelmünket a prevenció jelentőségére. Évről, évre 

nő a gyermekek között a beilleszkedési, a tanulási és magatartási zavarral küszködők 

száma. Eredményesebb fejlesztésük érdekében ismerkedtünk meg Porkolábé Dr. Balogh 

Katalin – Dr. Balázsné Szűcs Judit - Szaitzné Gregorits Anna: Komplex prevenciós óvodai 

programjával. E program tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket 

meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai kiszűrését és 

megelőzését.  

 

A program hozadéka óvodai nevelésünkben 

- A program módszertani segítséget ad az óvodapedagógus mindennapi gyakorlati 

munkájához. 

- Fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő 

fejlődési ütemének (érési jellemzőik) szem előtt tartásával: 

o az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai 

beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és érzelmi érettség kialakítását, 

o az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési 

feltételek sajátos megszervezésével. 

- A mozgást és a játékot tekinti a fejlődést meghatározó tényezője. 

- Az egyes témák feldolgozásánál a komplex foglalkozási formákra törekszik. 

- A gyermek megismerésének, fejlődésének nyomon követését szolgáló eszközök és 

módszerek megismerése. 

 

Tehetségígéretek gondozása 

Az óvodánk nagyon sokat tesz a gyermeki hátrányok csökkentése érdekében. 

Intézményünk úgy érzi, hogy a prevenciós tevékenységek mellett még nem megfelelő 

figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra. A szakirodalmak tanulmányozása után 

szükségnek láttuk, hogy a törvényi előírásoknak is megfelelve tervezett tehetséggondozást 

is felvállaljuk intézményünkben. 
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Az eredményes munka feltételei 

- empátia a feladathoz, 

- önképzés, 

- továbbképzés, 

- kapcsolatfelvétel más szakmai intézményekkel. 

 

A program hozadéka az óvodai nevelésünkben 

- Óvodában még nem beszélünk tehetségekről, csak ígéretekről. 

- Minden gyermekben benne van a tehetségcsíra, csak meg kell keresnünk. 

- A pozitív adottságok mellett a negatív adottságok is fejlődnek. 

- A hátrányok leküzdésének egyik legfejlesztőbb módszere a tehetség 

kibontakoztatása. 

 

7. A pedagógiai és pszichológiai elgondolása  

Gyermekképünk 

Valljuk, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, autonóm és 

szociális lény. Személyiségének fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, és a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg.  

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására 

törekszik - biztosítva minden gyermek számára az egyéni bánásmódot, az egyenlő 

hozzáférést az inkluzív (befogadó), a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását 

támogató pedagógiához, - és tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a 

nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik: 

 nyitottak, bátran, szeretettel fordulnak a felnőttek és társaik felé, 

 természetes módon együtt tudnak élni a különbözőségekkel, 

 koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szolidáris játszótársak, csoporttársak, 

 sikeres együttműködésre képesek, 

 tisztában vannak önmaguk értékeivel és hiányosságaival, 

 egészséges önbizalommal fordulnak az élet kihívásai felé, 

 tisztelik, óvják környezetüket, benne eligazodni képesek, 

 ismerik és szeretik gyökereiket, saját és társaik kultúráját.  
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Óvodaképünk, óvodai nevelésünk alapelvei 

Óvodáinkban a nevelés-fejlesztés, a gyermeki szükségletek kielégítése családias, érzelmi 

biztonságot nyújtó, óvó-védő, gondoskodó légkörben, következetes, rugalmas 

szokásrendszer keretében folyik, ahol a felnőttek magatartásukkal sugározzák a feltétel 

nélküli elfogadást, a szeretetteljes odafordulást, megszólíthatóságot, megbecsülést és 

bizalmat, mely optimális feltételeket biztosít a gyermek fejlődéséhez és neveléséhez. Olyan 

pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik 

az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyerekek számára 

egyaránt. 

 Alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket differenciált egyéni bánásmóddal a 

gyermek személyiségéhez igazítjuk. 

 Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel és tárgyi környezetünkkel segítjük a 

gyermekek megfelelő életmód, egészséges életvitel iránti igényének, 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

 Segítjük azon személyiségvonások kifejlődését, mely alapján a kisgyermek 

megtalálja helyét az óvodai közösségben és a későbbiekben alkalmassá válik az 

iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez.  

 Tudatosan törekszünk az egyéni értékek kibontására, a készségek, képességek, 

kompetenciák kiteljesítésére komplex nevelésen keresztül, mindenekfelett a szabad 

játék, mozgás, a tevékenységben megvalósuló, tapasztalásos tanulás módszereivel, 

és az egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmak közvetítésével. 

 A gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára kötelesség, hogy a gyermek 

egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára 

legkevésbé korlátozó, és szegregált környezetben nevelkedjék, ezért minden 

gyermek számára biztosítjuk az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

védelmét, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, nyelvi nevelését, és a 

multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 Vállaljuk az alapító okiratnak megfelelően a szakemberek által integrálásra javasolt 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését az adaptivitás és a teljesség 

szemléletében. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a család, óvoda nevelőpartneri kapcsolatának, 

együttműködésének erősítésére, tartalmi gazdagítására. 
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8. Óvodai nevelés átfogó terve 

Az óvodai nevelés alapvető céljai 

 A gyermekek sokoldalú fejlesztése, az egészséges, harmonikus gyermeki 

személyiség kibontakoztatása. 

 Boldog, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű és mozgású, 

önállóan kezdeményező gyermekek nevelése, akik a mai kor társadalmának 

alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív tagjává válhatnak eltérő 

fejlődési ütemük figyelembevételével, az egyéni személyiségjellemzőknek 

megfelelően. 

 A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság életben tartása és kielégítése, a 

kreativitás előtérbe helyezése, kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. 

 A csoporttal való együttműködés igényének kialakítása, az emberi érintkezés 

alapvető szokásainak elsajátíttatása. 

 Személyes, bensőséges kapcsolatok kialakítása egyéni, differenciált bánásmóddal 

az óvodapedagógusok, és az óvodában dolgozó felnőttek részéről. 

 A rendszeres, adekvát életritmus, megfelelő napirend kialakítása. 

 A gyermek környezettudatos magatartásának megalapozása az azt segítő 

pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakításával. 

 A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. 

 A gyermekek iskolai tanulásra való motiválása, iskolára alkalmassá tétele, az 

iskolai beilleszkedés közvetett segítése egyéni bánásmóddal, a tanulási készségek, 

képességek differenciált fejlesztésével, a tanulási kompetenciák megalapozásával, a 

családi nevelés kiegészítésével. 

 

Az óvodai nevelés alapvető feladatai 

A gyermeki szükségletek kielégítése, a pedagógiai intézkedések gyermeki személyiséghez 

igazítása, készség és képességfejlesztés. 

Ezen belül:  

 Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi 

képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és 

célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a 

tevékenykedésre. 
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 A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése. 

 A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési 

ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűd alakítása. 

 Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség 

kialakítása: 

Biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, 

térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, 

keresztcsatornák fejlesztése (vizuális – tapintásos, vizuális – auditív, 

vizuális – kinesztétikus, auditív – taktilis, interperszonális működés, 

szem – kéz, szem –láb koordináció. 

Szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, 

viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a 

tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, teljesítményen keresztül 

történő „én érvényesítés”, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, 

feladattatás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása. 

Pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése. 

 

Az óvodai nevelés keretei 

Az egészséges életmód alakítása – Egészség programunk 

Célunk 

Testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egészségkultúrájuk 

kialakítása, akik képessé válnak testi szükségleteik önálló kielégítésére. 

 

Feladataink 

 Az egészséges életmód, a testápolás, táplálkozás, az egészségmegőrzés 

szokásrendszerének kialakítása a differenciált életritmus figyelembe vételével.  

 Mozgásos tevékenységek minden nap, séták, kirándulások szervezése. 

 Mozgáskultúrájuk és egészségük megóvása érdekében biztonságos, egészséges 

környezet biztosítása. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 
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 Viselkedési függőségek, bántalmazás, szenvedélybetegségek kialakulásának 

prevenciója. 

 Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.  

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, 

környezettudatos magatartás megalapozása (szelektív hulladékgyűjtés, 

természetvédelem). 

 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

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

feladatok ellátása. 

 

Az egészségfejlesztés területei 

 Egészséges táplálkozás. 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás. 

 Személyi higiéné. 

 Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. 

 A bántalmazás, erőszak megelőzése. 

 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

 

Az óvodapedagógus, az ismerkedő családlátogatás során készíti el a gyermekekről az 

anamnézist, ezzel elindítja az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi 

szükségleteinek feltárására helyezi a hangsúlyt. A testi szükségletek, kielégítése határozza 

meg a gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenységvégzéshez szükséges. 

A gyermekek gondozásának záloga az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, 

megértő viszony. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles 

viselkedéssel közelednek hozzájuk, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek 

mellett ismerhetik meg a gyermekek igényeit, családból hozott szokásait. 

Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 

biztosítsa az óvodapedagógus. A befogadás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze 

a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét. Az egy 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok a dajkák bevonásával állapodjanak meg a 

szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében az azonos gyakoroltatás érdekében. 
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A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, mely az elhasznált energiát pótolja és a további 

testépítést, biztosítja.  

A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 3/4-ed részét az 

óvodában kapják, ezért az óvoda a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és 

megfelelő tápanyag összetételű, legyen. Az étkezési szokásokat az óvodapedagógus úgy 

alakítsa ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon, jól szervezetten, a 

folyamatosság módszerével éljen. 

 

Egészséges táplálkozás 

Alapelvek 

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. 

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az 

óvodai étkeztetés óvodánkban már nagy javulás mutatkozik az egészséges táplálkozás 

követelményét teljesítése területén. 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 alapélelmiszer-csoport 

mindegyik tagjából fogyasztanak: 

- kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs, 

- gyümölcs, zöldség, 

- hús, hal, tojás, 

- tej és tejtermék, 

- olaj, margarin, vaj, zsír. 

 

Az óvoda és a pedagógus feladatai a helyzet javításáért 

 Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja. 

 Megkedvelteti az ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot 

biztosít.  

 Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával 

ismerteti meg a gyerekeket.  

 Fokozottan ügyel a táplálék-érzékeny gyermekek diétájára. 

 Gyümölcsnapokat, zöldségnapokat szerveznek. 
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 Egészségnapok szervezése gyerekeknek. 

 Egészségnapok szervezése szülőknek. 

 Szakemberek segítségével tanácsadás a családok részére. Kerüljék a családi étkezés 

során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros 

ételeket és italokat. Csökkentsék, ill. töröljék a cukrozott szörpöket, befőtteket, 

kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. Szerepeljen a családi étrendben kevesebb 

füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és annál több alacsony 

zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi, barna kenyér. 

 Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot a 

foglakozásoknak. Így a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak 

meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Készül saláta zöldségből, 

gyümölcsből. Sütemény teljes kiőrlésű lisztből, barna cukor felhasználásával. 

 Tejtermékekkel kapcsolatos foglalkozást is tartanak az óvónők, a boltokban 

kapható mindenféle tejterméket vásárolnak a gyerekek és kóstolják végig az 

óvodában a kínálatot. Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi 

szervezet számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. 

 Gyerekekkel közösen gazdálkodjanak veteményeskertben. A termesztett növények 

használják fel tízórai, uzsonna mellé. 

 Biztosítsák, hogy a nap bármely szakában ihassanak. 

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 

testtartást. A gyermekek egészséges életmódját mindennapos edzési lehetőséget biztosítjuk 

számukra. Eszközökkel jól felszerelt tornaszobában rendelkezünk. Bordásfalak, trambulin, 

ugrószekrény, lég- és medicinlabdák, különböző mozgást fejlesztő eszköz elégíti ki a 

gyermekek mozgásigényét.  Az épülethez tartozó újonnan kialakított játszóudvar biztosítja, 

hogy minél több alkalmat a szabadban tartózkodjanak.  

A park és az erdő közelsége sok kirándulási lehetőséget is biztosít a mindennapi 

szervezőmunkához. 

Edzési lehetőség a kerékpározás, rollerezés és a téli időszakban szánkózás, csúszkálás. 
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A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

Az óvoda feltételrendszerünk biztosítja a gyermekek egészséges életmódjának megfelelő 

szinten tartását. 

Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. Az udvar lehetőséget ad, hogy a 

gyermekek szinte egész napjukat kinn tölthetik.  

Az udvaron árnyékos és napos játszórész van, füves, homokos, betonos rész váltja 

egymást. Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje. A mozgásfejlesztő 

eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. Rendelkezünk fedett 

homokozóval, ahová elbújhatnak a nyári forróság elől a gyermekek. Barkácsoló asztalok 

vannak kihelyezve a pajta alá, ahol a jó idő beálltával a tízórainkat és uzsonnánkat is 

elfogyasztjuk. A labdás játékokhoz megfelelő nagyságú terület áll a gyermekek 

rendelkezésére. Az udvaron biztosítva van a higiénikus tárolással elkészített ivóvíz. 

 

Személyi higiénia 

Feladatatok 

Tisztálkodás 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó 

szerinti végzésére. 

 Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával, 

egészségügyi szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség 

megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus 

módszerekkel tudatosítja a gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán értjük a 

bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája a 

mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk 

tisztántartására is hangsúlyt fektet. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget 

nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. 

Öltözködés 

 Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a ruházat 

elhelyezésében a saját polcán.  

 A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az 

időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan kialakítja az önállóságot.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű 

ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz.  



  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

21 

 

Például: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők 

biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása. 

 

Pihenés 

 Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit 

biztosítja, ellenőrzi a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését.  

 A gyermekek pihenés előtt átveszik pizsamájukat. Ez az otthoni szokásrendszer 

formálását is szolgálja. 

 A gyermekek elalvását segítő biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, 

énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal.  

 Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja.  

 Az ágyneműről és annak tisztításáról a dajka gondoskodik, általában két hetente és 

a gyermek minden megbetegedése alkalmával. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket 

önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a 

kancsóból. 

 Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Teljesen önállóan öltöznek. 

 A ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcukra helyezik. 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

 Ügyelnek saját külsőjükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 
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Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése 

csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a 

mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés a higiéniás szabályok 

betartatása a gyermekkel. 

A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott 

odafigyeléssel kezeli, szükség esetén kezdeményezi javítását, cseréjét. Különösen az 

udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek figyelmét a helyes 

eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira, kirándulásra szülői segítséget 

kérhet. 

A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek bevonásáról 

gondoskodik, az óvoda fogorvosa, védőnője, szakszolgálatok segítségével. 

 

Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

Alapelvek 

Óvodánkban nem dohányzó dolgozók dolgoznak A dohányzás megelőzésében és 

visszaszorításában nekünk is szerepünk van. Az óvoda feladata minden olyan helyzet 

elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. 

A dohányzás megelőzését szolgáló tevékenységek: 

Szabad beszélgetések, mesélés. A dohányzást megelőző magatartásra nevelésnek is egyik 

eszköze az olyan mese, amely az állatvilághoz, a növények életéhez vagy a gyermeki 

élethez kapcsolja a nem-dohányzó magatartás szépségeit. Olyan mesékről lehet szó, 

amelyekben a helyes magatartás "pozitív" élményei jelennek meg. 

 

A bántalmazás, erőszak megelőzése 

Alapelvek 

A WHO definíciója: 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek 

egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális 
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sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy 

hatalmon alapul.” 

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat 

hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek 

jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. 

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a 

felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor 

veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be 

nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, 

rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai 

sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.) 

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot 

jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. 

Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a 

gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem 

igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy 

szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek 

kihasználása. 

Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a 

gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését 

adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá 

amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog és szokásrendje, illetve az adott környezetben 

elfogadott tabuk. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek 

kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek 

kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, 

- a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy 

előadások, megnyilvánulások formájában. 
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Az óvoda feladata 

 Az óvoda ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti 

a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik 

a káros hatások megelőzésére. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést 

kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a 

gyermekjóléti szolgálat segíti. 

 A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti 

szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a 

gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

 A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), valamint megbízottjáról és arról, 

hogy milyen időpontban és hol kereshetők fel. 

 Megelőzésére szolgálnak a szülőket felvilágosító előadások szervezése 

szakemberek segítségével. (erőszakot sugárzó média, közösségi oldalak veszélye). 

  

Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

Mindennapi pedagógiai tapasztalataink igazolják, hogy az azonos életkorú gyerekek között 

is vannak eltérő személyiségűek és fejlettségűek. Az egyén boldogulása függ attól, hogy 

rendelkezik-e az önelemzés, önértékelés és az önfejlesztés képességével. 

Nevelőmunkánkban fontos, hogy mennyire tudjuk engedni és elfogadni a gyermekek 

önálló törekvéseit. Hol vannak az ésszerű korlátok, amelyen túl a gyermek már sérti a 

csoport többi tagjának érdekeit. Elősegítjük a gyermekek erkölcsi és szociális 

érzékenységének fejlődését, a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása 

közben. 

Célunk: 

A szűkebb és a tágabb környezetükben eligazodó, önérvényesítő, egészséges 

önbizalommal rendelkező, kapcsolatokat kialakító, együttműködő és alkalmazkodó 

gyermekek nevelése.  
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Feladataink 

 Óvodába lépés előtt családlátogatás szervezése a felvételt nyert gyerekeknél. 

 Bensőséges, családias, kiegyensúlyozott légkör állandó értékrend kialakítása. 

 A gyermekek beilleszkedésének segítése az óvodapedagógus, és az óvoda 

valamennyi dolgozójának, szeretetteljes magatartásával, kommunikációjával, minta 

adásával érjük el. 

 Neveljük gyerekeinket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 Pontos, körülhatárolható szokás és normarendszer kialakítása, mely növeli a 

gyermekek biztonságérzetét. 

 A természet szépségeire való rácsodálkozás, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra, szépre, tiszteletre és becsületre való hajlam kialakítása. 

 A gyermekekben megfelelő önfegyelem, önbizalom, önértékelés kialakítása. 

 Egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével a szocializáció segítése. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen 

jelentős az óvoda együttműködő szerepe, a speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel. 

 A gyermekek minél gazdagabb kapcsolatrendszerének kialakítása.  

 A konfliktus helyzetek megfelelő kezelésének segítésére, mentálhigiénés és 

drámajátékok alkalmazása. 

 A hazaszeretetre nevelés, a magyar nép kultúrájával, és hagyományaival való 

ismerkedés és kötődés megalapozása. 

 Társas kapcsolatok nyomon követése és szociometriai felmérés készítése, 

értékelése, feladatok kijelölése. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek aktívan vegyenek részt a közös tevékenységekben. 

  Fogadják el az egyes tevékenységek által megkívánt magatartási formákat. 

 Viselkedjenek tisztelettel a felnőttekkel és társaikkal szemben. 

 Bizalommal forduljanak a velük foglalkozó felnőttekhez. 

 Alakuljon ki szabálytudatuk és vállalják tetteik következményeit. 

 Társas kapcsolataikban egyszerű konfliktusokat legyenek képesek megoldani. 
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 Élményeiket és gondolataikat egyre könnyebben és árnyaltabban, választékosabban 

fogalmazzák meg, hogy ez által alkalmassá váljanak a másokkal való 

együttműködésre. 

 Értsék meg és tartsák tiszteletben társaik közötti különbözőségeket. 

 Tanuljanak meg együtt érezni társaikkal, becsüljék meg egymás munkáját, 

fejlődjön türelmük, kudarctűrő képességük. 

 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi óvodai tevékenységforma keretében megvalósul, mert a 

nevelés eszközeinek, és a gyermeki tevékenységrendszernek is tartalmát képezi. Változatos 

formában, a gyerek egyéni kíváncsiságára, érdeklődésére alapozva, komplex módon, sok 

beszélgetéssel, játékkal gazdagítjuk, kreatívabbá formáljuk óvodásaink kifejezőkészségét, 

szókincsét, verbális alkotó készségét. Spontán és tervezett módon szerzett tapasztalatok és 

ismeretek rendszerezése, bővítése, gyakorlása, alkotó képesség fejlesztése során, 

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

ösztönző környezet biztosításunk. 

 

Célunk 

Olyan gyerekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni 

élményeiket, tapasztalataikat, kialakul tanulási vágyuk, képességük, kreatív személyiségük. 

Az életkoruknak megfelelő beszédészleléssel, beszédmegértéssel, kifejezőkészséggel 

rendelkezzenek óvodás kor végére. 

 

Feladataink 

 A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése / érzékelés, észlelés, megfigyelés, 

emlékezet, képzelet, figyelem, akarat, gondolkodás /. 

 Szabad önkifejezés, közlési vágy, kapcsolatteremtési készség elősegítése. 

 A gyermekek kommunikációs, metakommunikációs képességének fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, alapozó funkciók megteremtése. 

 Anyanyelvi játékok alkalmazása. 

 Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása: mindennapos vers - 

mesehallgatás biztosítása, bábszínház, könyvtár, színvonalas előadások látogatása. 

 Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. 
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 Egyéni adottságok, hajlam, rátermettség, kiemelkedő képesség felfedezése. 

 

A gyermek számára biztonságos, ingergazdag környezetet teremtünk, ahol lehetőséget 

biztosítunk, hogy kibeszélje magát. Az óvónő kérdéskultúrájával beszédre, gondolkodásra 

készteti a gyermekeket. Kérdéseire folyamatosan választ kap, szabad önkifejezési vágyát 

érvényesítheti.  Spontán és tervezett helyzetek (beszélgető kör, önálló mesemondás) 

kialakításával segítjük gondolatainak kifejezését. Pozitív mintaadással és 

szabályközvetítéssel (javítgatás elkerülésével) fejlesztjük beszédkultúrájukat. A 

beszédfejlődésben lemaradt gyermekek fejlesztését szakképzett logopédus végzi. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Beszédük jól érthető, mondataikban jelenjenek meg a főnevek, igék, melléknevek, 

számnevek. 

 Megfelelő tempóban, hangnemben, hangsúllyal beszéljenek kifejezve érzelmeiket, 

gondolataikat. 

 Beszédükben jelenjenek meg az elvont fogalmak, és az ok-okozati összefüggéseket 

jelölő szavak. 

 Mutassanak érdeklődést az új, és ismeretlen kifejezések iránt. 

 A könyveket szívesen nézegessék, meséljenek a képekről, élményeiket képi 

ábrázolásban jelenítsék meg. 

 Alakuljon ki nyelvi fejlettségük, írás, olvasás iránti érdeklődésük.  

 

9. A gyermek tevékenység keretei 

Játék 

Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A játék 

napirendjében, időbeosztásában és játékos tevékenységszervezésben is megmutatkozik.  A 

játék a fejlődésnek természetes közege, alapvető tevékenységi formája és leghatékonyabb 

eszköze. A játék legyen az öröm és élmény forrása az érzelmi hatások feldolgozásának 

lehetősége. A játék komplex tevékenységforrás, melyet tudatosan felhasználunk a nevelés 

folyamatában céljaink eléréséhez. A játék, mint domináns tevékenység magában hordja a 

másik két tevékenység elemeit is (munka, tanulás). Motívuma az öröm, a bánat, a kaland 

feszültsége, az erő próbálgatása, az önkifejezés és kommunikáció igénye.  
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Olyan körülményeket teremtünk, amelyben a gyermekek fogalomalkotása fejlődik, a 

magyaros mondatalkotást, és a szóbeli kapcsolatteremtés lehetőségét biztosítjuk. 

Gyermekeink szükségletei, érdekei és igényei szem előtt tartásával törekszünk arra, hogy 

játéktevékenység közben jól érezze magát. Gyermekeink a játékban kiélhetik, 

kipróbálhatják, feldolgozhatják és gyakorolhatják az életben előforduló szituációkat, 

élményeiket. Ugyanakkor megoldási módot kapnak bizonyos élethelyzetekben való 

viselkedésre, megnyugodhatnak, kiélhetik szorongásaikat, problémáikat és feldolgozhatják 

kellemes és kellemetlen élményeiket. 

 

A játékhoz szükséges feltételek 

A nyugodt, derűs játékhoz szükséges feltételeket folyamatosan biztosítjuk a gyermekek 

számára:  

- hely, 

-  idő, 

-  eszköz, 

-  tapasztalatszerzés, élmények. 

A csoportokban vannak kialakított állandó játékhelyek, amelyek a gyermeki igénytől 

függően mobilizálhatóak. A játéktémák megválasztásánál, kialakításánál nagymértékben és 

rugalmasan a projekteknek megfelelően a gyermeki ötletekre is alapozunk. A játék színtere 

nem szűkül le a csoportszobára, igyekszünk minél több lehetőséget megragadni az udvaron 

való tartózkodásra, a szabad levegőn történő tevékenykedésekre. Itt is közvetlen 

kapcsolatba kerülnek a gyerekek a különböző anyagokkal (víz, homok, kavics, ágak). 

Formálhatják azokat, tevékenykedhetnek velük, felhasználhatják játékigényüknek, 

ötleteiknek megfelelően. Minden játékhoz biztosítjuk a szükséges eszközöket. A 

gyermekek számára hozzáférhető helyen, átlátható rendszerben helyezzük el a 

játékszereket. Olyan szokásrendszert alakítunk ki, amelyben a gyermekek az eszközöket 

önállóan használják és helyezik vissza a helyükre. Ezáltal alakítjuk igényességüket is. A 

pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő munkatársak, és a szülők feladata is, hogy a 

gyermeknek a szabad játékhoz való jogát biztosítsa. Szükséges a folyamatos megerősítés, 

segítségadás, a konfliktusok feloldásának segítése, és az eszközök biztosítása. A 

gyermekek szabad játéka leggyakrabban közösségi játék, de tisztelnünk kell az egyedül 

játszókat is. A szabad játékba csak az adott gyermek és szituáció ismeretében 

avatkozhatunk be.  
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Játékformák 

- Gyakorló játékok, 

- Konstrukciós játék, 

- Szimbolikus játékok (színlelő, szerep, fantáziajáték, bábozás, 

dramatizálás, alkotójátékok, barkácsolás), 

- Szabályjáték. 

Kiscsoportban a gyakorló játék a legjellemzőbb, de nagy hangsúlyt kapnak a szimbolikus 

játékok, melyek fokozatos bővítésével érhetjük el a nagycsoportosok által kedvelt szerep- 

és szabály játékok kialakulását.  

 

A pedagógus által kezdeményezett játék 

Gondoskodunk az adott feltételek, körülmények biztosításáról, rugalmasan kezeljük és 

korosztálytól függően, a gyerekekkel határozzuk meg:  

-  a célt, 

-  a témák, a helyek alternatíváit, 

-  a felhasználható eszközök többségét, 

-  a szabályokat. 

A gyermek szabadon választ 

-  a részvételben, 

- a felkínált szerepben, 

-  a játékszituáció elfogadásában, 

-  a játék idejében, 

-  játszótársat. 

 

A kezdeményezett játékban együtt játszunk a gyermekekkel. Az óvodapedagógusok 

jelenléte biztosítja az élményszerű, ötletes, támogató, serkentő, ösztönző játékok 

kibontakozását. Játéksegítő módszereink szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt 

játéka esetén, vagy ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az 

óvodapedagógus irányítása legyen játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket 

cselekedni. A játéktémához kapcsolódva – ha szükség van rá – az óvodapedagógus legyen 

játékkezdeményező, modellt nyújtó. Ebben támogató, engedő és elfogadó játszótárs. Segíti 

azok játékát, akik ötletszegények, kevésbé kreatívak.  
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Szükségszerűen avatkozunk be a játékba, például, ha a gyermekek veszélyeztetik egymás 

testi épségét, vagy ha agresszívak egymással, szóbeli kommunikációjuk nem megfelelő. A 

nevelés folyamatában nemcsak direkten és indirekten irányítunk, hanem magatartási mintát 

is nyújtunk. Fontos, hogy mit és hogyan mondunk, hogyan viselkedünk, öltözködünk. 

Programunk teljes egészében a játéktevékenység köreire épül, megkülönböztetve a szabad 

játék tevékenységeit, és az óvónő által felajánlott tevékenységeket, melyek a szervezettebb 

játékos tanulást jelentik, és tervszerűen előkészítettek, és felajánlottak. Az önmagában is 

élményt jelentő játék alapozza meg a hatékony tanulást. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Az egészségesen fejlődő gyermekeknek a játék segítségével pontossá válik 

érzékelésük, észlelésük, kialakul szándékos figyelmük. 

 Képesek konstrukciókat előre megtervezni, majd játék végén produktumot 

felmutatni. 

 Igénylik a társakkal való együttjátszást, képesek közösen játékot tervezni, szerepeket 

kiválasztani, szerepet vállalni. 

 Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására. 

 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

 Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 

 

Mozgás 

Az óvodáskorú gyerek lételeme a mozgás, ezért a tornának, játékos mozgásoknak, az 

egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, 

eszközökkel és eszközök nélkül, spontán, vagy szervezett formában az óvodai nevelés 

minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden 

gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

 

A mozgástanulás szempontjából az óvodáskor a legfontosabb időszak, mivel ez a 

korosztály a legfogékonyabb a pszichomotoros tanulásra. 
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A torna, a mozgásos játékok 

- fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, 

egyensúlyozás, dobás), testi képességeit (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség),  

- kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét, az 

egyes szervek teljesítőképességét, fontos szerepük van az egészség megóvásában, 

felerősítik s kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. 

- A mozgáskultúra fejlesztése mellett fejlesztik a térben való tájékozódást, a testséma-

testkép kialakulását, a finommotorikát, a helyzetfelismerést, a döntést, az 

alkalmazkodóképességet, a társra való figyelést, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. 

 

Feladataink 

-      Megfigyeljük, megismerjük gyermekeink mozgásigényét, fejlettségét, terhelhetőségét. 

-  A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével igyekszünk 

kielégíteni mozgásigényüket, illetve ösztönözzük gyermekeinket a mozgásra az egyéni 

lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlásával.  

- Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségeket biztosítunk a 

mindennapos mozgásra, valamennyi gyermek számára (mindennapos mozgás, testnevelés, 

szabad mozgáslehetőségek kihasználása). 

- A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával elősegítjük a gyermek 

én-határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció 

képességének fejlődését. 

Tervezésünk során figyelünk arra, hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek 

megfelelő mozgásos feladatot, ügyelünk arra, hogy a kötelezőség ne jelentsen kényszert 

számukra. Tevékenységeinkben kiemelt szerepet kapnak a mozgásos játékok. Fő 

szempontunk, hogy a tudatos fejlesztés mellett a játék frissítő, jó hangulatot keltő legyen. 

A játékok tervezésénél szempont, hogy kapcsolódjon az adott fejlesztési terület anyagához, 

kellően előkészítse a gyakorlatsort. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a mozgás tevékenységekben 

- A mozgásos tapasztalatok beépülésének, a szókincs, az elvont gondolkodás, a 

keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével. 

- Világos, értékeléssel a pozitív énkép alakulásának támogatása. 
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A mozgásfejlesztés formái 

 A szabad játék, spontán, természetes mozgás, 

 Mindennapos mozgás, 

 Szervezett testnevelés. 

Mozgásfejlesztő programunk nem csak a testi képességek fejlődését segíti elő, hanem a 

későbbi tanulási zavarok megelőzését is szolgálja. 

 

A képességfejlesztés területei 

Nagymozgások 

 Téri tájékozódás, 

 Mozgásritmus, 

 Szem-kéz, szem-láb koordináció, 

 Egyensúlyérzék. 

Finommotorika 

Testséma 

 Lateralitás, 

 Testfogalom, testséma, 

 Tájékozódás a testen, testrészek. 

Percepció, észlelés 

Verbális fejlesztés 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 Az egészségesen fejlődő gyermekek szeretnek mozogni, mozgásigényük, 

életvitelük részévé válik. 

 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzéke, összerendezett 

mozgása alakulóban van, kialakul testsémájuk, mozgásukat képesek irányítani, 

finommotoros fejlettségük révén felkészülnek az írás tanulására. 

 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok végzésekor, 

kialakul egészséges versenyszellemük. 
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 Akaratuk, bátorságuk, önuralmuk, figyelmük és egyéb jellembeli tényezőik 

megerősödnek. 

 Mozgásos játékokat önállóan kezdeményeznek, esetleg szerveznek is. 

 Testük arányosan fejlett, növekszik teljesítő képességük, fejlődik ritmusérzékük. 

 

Tanulás 

Az óvodai tanulás célja nem csak, és nem elsősorban az információk bővítése, hanem a 

képességek fejlesztése. Ez viszont egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes 

gyerekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel, az egyes gyerekekhez mért tempóban 

lesz csak hatékony és örömteli. Ehhez kapcsolódik az azonnali és egyénhez mért 

visszacsatolás szükségessége (annak változatos módjai), ami nem egyenlő a minősítő 

értékeléssel. 

Óvodánkban a tanulás igen szélesen értelmezett, folyamatában felfogott és megvalósuló, 

elsődleges tapasztalatokra támaszkodó komplex tevékenység, amely a gyermekek 

természetes kíváncsiságára és tevékenységvágyára épül.  

A játékban és a tanulásban egyaránt kiemelt szerepe van az együttes óvodai élményeknek, 

hiszen ezekből mindkettő egyaránt táplálkozik. Olyan rugalmas programot igyekszünk 

megvalósítani, amely miden gyermekben, akár tehetséges, átlagos vagy szociálisan 

hátrányokkal küzdő, kialakítja azokat a képességeket, amelyek alapján örömöt jelent 

számára a későbbi tanulás. 

 

A tanulás lehetséges formái 

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

alakítása), 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 a cselekvéses tanulás, 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 a gyakorlati problémamegoldás. 
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Feladataink 

 Tanulást támogató környezetet teremtünk, melynek során építünk a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

 Biztosítjuk a gyermekek számára a felfedezés, kreativitás lehetőségeit, támogatjuk 

őket önállóságukban.  

 Bővítjük a tanulás különböző formáit. 

 Értékelésünk személyre szabott, pozitív irányú, megerősítő célzatú. 

 Igyekszünk megnyerni a szülőket törekvéseinknek. 

 

A tervezett, komplex tanulási folyamat újfajta tevékenységszervezési módokat igényel, 

ezért nagyobb lélegzetű projektekben, illetve témahetekben gondolkodunk. A szervezett 

tanulások egy része játékidőben zajlik. Óvónőink úgy szervezik meg a párhuzamosan 

végezhető tevékenységek helyét és idejét, hogy a többi játszó gyermek játéka 

megváltoztatására ne kényszerüljön. Pedagógiai céljainknak megfelelően gazdag 

formarendszerből választunk (pl. kooperatív technikák), de általában kiscsoportos 

szervezési formában, egyéni fejlettséget figyelembe véve, játékos módszerekkel oldjuk 

meg feladatainkat. 

Törekszünk arra, hogy a többször ismételt tevékenységek valamelyikén a kevésbé 

érdeklődő gyermekek is részt vegyenek. Az készségfejlesztést egyénileg, differenciáltan, 

az életkori sajátosságokat és egyéni fejlettséget figyelembe véve interaktív tanulási, tanítási 

módszerek dominanciájával végezzük. Az értékelésben a pozitív, személyre szabott 

megerősítést alkalmazzuk. 

 

A tanulás kötött formái biztosítják a gyerekek számára a gyakorlóteret az együttdolgozási 

képességek működéséhez, segítik a szándékos figyelem, bevésés és felidézés fejlődését. 

Megalapozzák a feladattudat kialakulását, a feladat fogadást-megértést –megtartást 

(emlékezeti megőrzést), a műveleti –gondolkodási stratégiák fejlődését. 

Különösen fontosnak tartjuk a biztonságos eszközkezelés kialakítása mellett olyan 

cselekvéssorok, ill. ezek variációinak kialakítását, melyek problémahelyzetekben jól 

használhatók, funkcionálnak. A kötött foglalkozások maximális időtartalma 35 perc. Ilyen 

tevékenység a mozgás, az ének-zene és a speciális külső világ megismerését szolgáló 

foglalkozás. A mozgásos tevékenységek ezt esetenként meghaladják. 
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A tanulási témák a természeti és társadalmi környezet aktualitásaihoz kapcsolódnak, 

tudatosan kiválasztott irodalmi és ének-zenei anyag kíséri, az átélt élmények megjelennek 

az ábrázoló tevékenységben és a játékban is. A valóság matematikai tartalmú tapasztalatai 

beépülnek a környezeti nevelés rendszerébe. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Az egészségesen fejlődő gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe 

vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

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

érettség, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 

 

A pszichikus fejlődés alakulása 

 A gyermek érzékelése, észlelése differenciálódik. 

 A közvetlen felidézés mellett kialakul a szándékos bevésés és felidézés. 

 Megjelenik a szándékos figyelem és emlékezés. 

 Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás. 

 A gyermek kreatív, önálló, tisztában van saját értékeivel, képes a konfliktusok 

   kezelésére. 

 Nyitott, érdeklődő, problémamegoldó, tanulásra fogékony, készen áll az iskolába 

 lépésre. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka 

mellett érhetik el csak a fentiekben leírt fejlettségi szintet. 

 

10. A gyermeki tevékenység formái 

 

Mese, vers, bábjáték, drámajáték, kommunikáció  

A mese pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában. A 

mesék gerincét a népmesék adják, de az igényes modern, kortárs és klasszikus mesék is 

helyet kapnak az anyaggyűjtésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy a mesét többször 

meghallgatva különböző módszerekkel, eszközökkel dolgozzuk fel, mert ez erősíti a 

gyermekekben a mese pozitív személyiségfejlesztő hatását.  
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A mesék érzéki, érzelmi élményeket nyújtanak.  A mese képi és konkrét formában feltárja 

a gyermek előtt az emberi érzelmeket és viselkedési formákat, alkalmas az óvodás 

gyermek szemléletének és világképének kialakítására. A nap folyamán többször, de 

legalább két alkalommal hallgatnak mesét a gyerekek. Lehetőséget teremtünk az önálló 

szöveg,- és mesemondásra. 

3 – 4 évesek 

 rövid, egyszerű állatos meséket, 

 rövid verseket, verses meséket, 

 láncmeséket, 

 mondókákat ismertetünk meg a gyermekekkel. 

4 – 5 évesek 

 hosszabb verseket, meséket tanulunk, 

 önálló versmondásra ösztönözzük a gyermekeket, 

 próbálkozunk a dramatizálással, bábozással. 

Nagycsoportban 

 több versszakos verseket, 

 verses meséket, 

 tündérmeséket, tréfás meséket ismerünk meg, 

 hosszabb történeteket memorizálunk, 

 dramatizálunk, 

 egyéni mesemondásra ösztönözzük a gyermekeket, 

 kitalált mesék, vagy történetek elmondására adunk lehetőséget. 

A kisgyermek életkori sajátosságaiból adódóan versgyűjteményeinkben a rövid, tömör, 

színekkel teli verseket szedjük csokorba.  Fontosnak tartjuk, hogy a családban is 

meséljenek, mondókázzanak, verseljenek a gyermekeknek. Az óvodáskorúak irodalmi 

nevelésében a csupa ritmus, csupa játék, a gyermeki szemléletet sugárzó alkotásoknak van 

helye. A magyar gyermekköltészet jó alkalmat, erős alapot kínál a mindennapos irodalmi 

tevékenységek megvalósításához. A dramatizálás, bábozás formálja a gyermekek alkotó 

fantáziáját. Biztosítjuk az esztétikus eszközöket, törekszünk az igényes előadásmódra, 

ugyanakkor nem akadályozzuk meg a gyermekeket a belső képük alakításában, fantáziájuk 

szárnyalásában. Aktív és passzív szókincsüket folyamatos alakítjuk és gazdagítjuk. 

Irodalmi élményeik hatására fejlődnek érzelmeik, értelmi képességeik, és erkölcsük. 
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Könyvtárba, színházba és bábszínházba járunk a gyermekekkel, bízva abban, hogy 

kultúrakedvelő felnőttekké válnak  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A vers, mese igényéhez kapcsolódik a bábozás, dramatizálás, improvizálás, stb. 

ezeket a gyermekek önállóan is kezdeményezik, szervezik. 

 Műalkotásokra érzékeny, befogadó, beleélő, érzelmeket-, képzeletet működtetővé 

válnak, képesek szorongásukat oldani, belső élményeiket kiadni. 

 Képesek önmagukat életkoruknak megfelelő tempóban és hangsúllyal jól kifejezni, 

gazdag szituatív szókinccsel rendelkeznek. 

 

Rajzolás, mintázás, kézimunka, festés 

A rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás, festés, mint az ábrázolás különböző fajtái, 

továbbá a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyakkal való ismerkedés 

is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. Gondolkodásukat fejlesztjük, 

esztétikai érzéküket, érzékenységüket, szép iránti igényességüket, nyitottságukat 

folyamatosan formáljuk. Lehetőséget biztosítunk élményeik, gondolataik különböző 

technikákkal történő kifejezésére. 

Mintázás:   homok, agyag, lisztgyurma, gyúrt tészta. 

Rajzolás:  zsírkréta, porkréta, gioconda, ceruza, filctoll, textilfestő toll. 

Festés, nyomdázás: kézzel festés, szivacsfestés, vízfestés, tempera, textilfestés. 

Papírmunkák:  origami, tépés, vágás, ragasztás, mozaikkészítés. 

Kézimunka:  varrás, fonás, szövés, fűzés. 

Segítséget nyújtunk egyéni elképzeléseik érvényesítéséhez, önkifejezésükhöz. A szem- kéz 

koordinációjukat, finommotorikus képességüket változatos formában fejlesztjük. Olyan 

élményeket biztosítunk, amelyek segítik önkifejezési vágyukat, alkotó kedvüket, 

kreativitásukat. Felfedeztetjük a gyermekekkel környezetük szépségeit. Spontán 

alkotókedvükre építünk, ebből bontakoztatjuk ki a vizuális esztétikai alkotóképességüket, 

kerülve a siettetést. Példát mutatunk a gyermekeknek. A csoportszobában az eszközök 

elérhetőek a gyermekek számára. A nap bármely szakában rajzolhatnak, mintázhatnak, 

kézimunkázhatnak és barkácsolhatnak. Szövünk rongyból, formálunk agyagból, fonunk 

csuhéból, vesszőből. Az elkészült műveket kiállítjuk az öltözőben.  
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Lehetőséget biztosítunk, hogy más csoportba járó gyermekek munkáit is időről időre 

valamilyen közös téma alapján megtekinthessék. A tevékenység közben a gyerekek 

felszabadultan beszélgethetnek, értékelhetik egymás, és saját munkáikat, énekelhetnek, 

verselhetnek, mondókázhatnak. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek képessé válnak mondanivalójuk vizuális megjelenítésben való 

kifejezésére. 

 Környezetük iránt igényessé-, a szép iránt nyitottá válnak. 

 Kialakult esztétikai érzékük alapján képesek a szép meglátására. 

 Formagazdagon építkeznek, változatos eszközöket használnak. 

 Képesek szóban kifejezni véleményüket a látott alkotásokról 

 

Ének-zene, énekes játék   

A zenei nevelésnek a gyermek egész lényét át kell hatnia. Óvodánkban a zenei felkészítés 

kiegészül az óvodai hagyományápolás- népszokások körével. Az énekes népi játékok és az 

igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek 

zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában. Az ének-zene komplexen kapcsolódik a külső világ tevékeny 

megismeréséhez. A megismert dalanyag sokirányú nevelő hatása mellett jól szolgálja a 

valóság hangulati elemeinek megéreztetését. A zenei nevelés a mesékkel, versekkel és az 

anyanyelvi neveléssel van a legszorosabb kapcsolatban. A mondókák, a dalok szövegének 

hanglejtését, ritmusát pontosan követik a gyermekdalok. Az új szavak a szókincset bővítik, 

a mozgással egybekötött cselekvések a szavak pontos megértését segítik. A magyar zenei 

nevelés szilárd alapja a közös éneklés. Fontos, hogy a gyermekek felszabadultan 

énekeljenek. A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés, örömet jelentenek a 

gyermekeknek, közben fejlődik esztétikai fogékonyságuk, zenei ízlésük, magatartási 

kultúrájuk, és mindennapi tevékenységüknek részévé válik a felnőtt minta spontán 

utánzásával. Éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására napközben bármikor 

adódhat alkalom. Kiscsoportban legfontosabb feladatunk: a gyermekek figyelmének 

felkeltése, megfelelő hangmagasságú, tiszta énekléssel az egyenletes lüktetés 

megéreztetése. 
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Kiscsoport 

 éneklés egy- két gyermekkel, 

 ölbeli játékokkal, 

 höcögtetőkkel, 

 kis hangterjedelmű gyermekdalokkal, 

 mondókákkal, 

 játékos, utánzó mozdulatokkal (helyben). 

 

Középső csoportban feladatunk 

 játékos közös éneklés, kisebb csoportban, 

 bábbal egyéni éneklésre serkentés, 

 körbejárás, 

 egyenletes lüktetés megéreztetése járással, 

 akusztikus inger és a mozgás összekapcsolása (taps, dobbantás stb.), 

 utánzó mozdulatok, változatos sorformák játszása. 

 

Nagycsoportban feladatunk 

 a csoport tisztán énekeljen, az óvónő indítása után egyedül is, 

 a tiszta éneklés javítása csoportban és egyénileg, 

 merjenek önállóan dalt választani, egyedül énekelni, 

 esztétikus kör alakítása, megtartása, 

 nagy térben mozgó komplikáltabb mozgásformák elsajátítása Pl. szerepcserés, 

párválasztós, sorgyarapodós játékok, 

 tempó és dinamika összekapcsolása, 

 zenei kreativitás fejlesztése: karmesteres játékkal, mondókák dallamosításával, 

kérdés- felelet játékokkal stb., 

 nagyobb hangterjedelmű dalok, népdalok, énekes játékok megtanítása. 

 

Kiscsoportban a kezdeményezések kötetlenek. Középső-és nagy csoportban kötetlen és 

kötött foglalkozásokat tervezünk. Az élményt nyújtó közös ének- zenei tevékenységek 

során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.  
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Folyamatosan bővítjük az ének-zenei eszközeinket / ritmus, dallamhangszerek, fejdíszek, 

néptánc ruhák, kendők, kalapok tárházát/, amelyeket a gyerekek szívesen használnak. 

Zenehallgatás alkalmával lehetőségünk van arra, hogy hangszeres zenei élményt 

nyújtsunk, alkalmanként saját népdalaink és más népek kultúrájából származó dalokat, 

zenei alkotásokat ismertessünk meg a gyermekekkel. Mindig az adott csoport fejlettségi 

szintjét figyelembe véve döntünk arról, hogy milyen formában valósítjuk meg a zenei 

nevelés feladatait. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus 

figyelembe veszi a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. Részt 

veszünk a gyermekeknek szervezett zenei rendezvényeken (koncerteken, 

hangversenyeken). 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek felfedezik a hangok szépségét, képesek másokkal együtt énekelni, 

dalos játékokat játszani. 

 Kifejlődik zenei képzeletük, alkotókedvük alapozódik. 

 Felismerik a ritmus, tempó, hangmagasság-változásokat, megkülönböztetik a 

hangszínek árnyalatait, felismerik és megnevezi a környezet hangjait, zörejeit. 

 Esztétikusan, egy ütemben képesek együttmozogni, változatos térformában 

„táncolni”. 

 Önállóan használják a ritmushangszereket. 

 Szívesen hallgatnak zenét és táncolnak. 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

A természeti, emberi és tárgyi környezet megismerése, mennyiségi és formai 

összefüggéseinek megtapasztalása 

A gyerekeket körülvevő természeti, társadalmi és történelmi környezetről lehetőséget 

biztosítunk az életkornak megfelelő tapasztalatszerzésre, ezek feldolgozására. Az 

információ szerzés sokoldalú biztosításával gyarapítjuk az aktív és passzív szókincsüket. 

Környezeti adottságunk elősegítik, hogy természetes környezetben tevékenyen 

tapasztalhassanak folyamatosan a gyermekeink. A környezet feltérképezése után változatos 

tevékenységeket szervezünk, melyeken keresztül tapasztalatokat gyűjthetnek, szerezhetnek 

a természeti és társadalmi környezetről. 
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Fontos feladatunk 

 Séták, kirándulások szervezése a szabad természetben, 

 Közvetlen környezetükben a természetsarok kialakítása, amely alkalmas a 

megfigyelésekre. 

 

A környezeti nevelés színterét nehéz szétválasztani a többi nevelési területtől, szinte 

körbefogja azokat, ezért az évszakok témakörét alapul véve tervezzük és szervezzük 

óvodai életünket. A négy évszak ritmikusságára, változásaira, a hónapok aktuális 

eseményeire építünk. Feladatainkat a gyermekek spontán érdeklődésére is alapozva, illetve 

korosztálynak megfelelően a gyermekekkel együtt tervezzük meg. A gyűjtő munkákba a 

szülőket is aktívan bevonjuk. Tervezésünk során a környezeti nevelés szorosan 

összekapcsolódik a matematikai ismeretszerzéssel, hiszen nagyon sok matematikai jellegű 

tapasztalatokat szereznek a gyerekek, és ezeket a többi tevékenységekben is alkalmazzák. 

Ezáltal alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík-, és mennyiség szemléletük. Komplex 

foglalkozásaink magukban foglalják a testápolástól a közlekedésig, a családtól a helyes 

viselkedésig mindazt, ami a gyermeknek támpontot nyújthat a környezetében meglévő 

szabályok megismeréséhez és gyakorlásához. Ezek a tervezett kezdeményezések, illetve 

spontán ismeretszerzések a nap bármely szakában megvalósíthatóak. Lehetőséget adunk a 

gyermekek önálló véleményalkotására, döntési képességeik fejlődésére, a környezet 

alakításában. Az óvodapedagógus elősegíti a gyerekek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődést, a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a 

környezettudatos magatartási formálás alapozására, alakítására. 

 

Környezetvédelem 

A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként 

elnyertük 2013-ban a „ZÖLD ÓVODA” címet. Ennek szellemében természetszerető, 

környezetbarát gyermekeket nevelünk. Óvodásaink aktívan részt vesznek környezetük 

tisztaságának megőrzésében /szemetes használat, levélseprés, gereblyézés, virágültetés, 

bokrok, fák, virágok megóvása/. Óvodánk rendezésénél is figyeltünk a környezettudatos 

nevelés segítését. E cél elérése alakítjuk ki „Fürkész Tanyánkat”, ahol megfigyelő állomást 

szeretnénk létesíteni. A tó élővilága nagyban segíti törekvésünket. Az óvoda közösségi 

terében található elősarokban lehetőség nyílik a gyerekeknek és a felnőtteknek 

kísérletezésekre, gyermekeknek szóló könyveinkben kutatómunkára.  
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Kirándulások alkalmával tudatosítjuk a gyermekekben, hogy viselkedésükkel ne zavarják 

az élővilág nyugalmát. Mindezekkel elősegítjük a környezettudatos magatartásuk 

formálását, alapozását, alakítását. Közvetlen környezetünkben, Széchényi kastélypark, 

Park erdő, Szentes Ica forrás, Kálvária domb, Balaton és ligetes udvarunkon sok madár és 

állatfajjal (sikló, teknős, szitakötő, békák, halak) ismerkedhetünk meg.   

 

Óvodánk zöld napjai 

Október 04.  Állatok világnapja 

Március 22.  Víz világnapja 

Április 22. Föld napja 

Május 10.  Madarak, fák napja 

Egészség napok 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek bekapcsolódnak a környezeti tevékenységekbe, a természetes 

környezethez való viszonyulásukat pozitív attitűd jellemzi. 

 Meg tudják különböztetni az évszakokat, a napszakokat, ismerik azok jellemzőit.  

 Ismerik a környezetükben levő növényeket, állatokat, tudják azokat csoportosítani 

különböző szempontok alapján. 

 Ismerik az időjárás és öltözködés változásainak és az élőlények fejlődésének 

összefüggéseit. 

 Szeretik és védik a természetet, a növényeket, állatokat. 

 Szűkebb környezetüket, lakóhelyüket, annak jellegzetességeit, intézményeit. 

 Értik a család fogalmát, ismerik lakcímüket, szüleik foglalkozását, be tudnak 

mutatkozni. 

 Rendelkeznek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és 

megóvásához szükséges magatartási formákkal és szokások ismeretével. 

 Ismerik testüket, igényesek a tisztaságra. Ismerik a közlekedési eszközöket, 

gyakorlatot szereznek az elemi közlekedési szabályok betartásában. 
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Matematikai ismeretszerzés 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatjuk a 

gyermekeket, melyeket tevékenységeikben alkalmazhatnak. A matematikai nevelés a külső 

világ megismerésének tevékeny része, az analízis-szintézis, konkretizálás, elvonatkoztatás, 

gondolkodási műveletek alkalmazásának gyakorlati lehetősége. A gyermekekkel a 

környező valóságot, a természet törvényszerűségeit és összefüggéseit ismertetjük meg. 

Megalapozzuk a logikus gondolkodást. Matematikai érdeklődésüket folyamatosan 

kielégítjük, élményeket, eszközöket biztosítunk a tapasztalatszerzéshez. Szemléletüket úgy 

formáljuk, hogy gondolkodási műveleteik, készségeik, képességeik, fejlődjenek. 

Megismertetjük gyermekeinket: mennyiségi viszonyokkal, a színekkel, halmazokkal, tő- és 

sorszámnevekkel, egyszerű labirintus játékokkal, ritmikus sorokkal, a pár fogalmával, 

variációs lehetőségekkel, egyszerű és bonyolultabb társasjátékokkal, a tükörkép 

fogalmával, a relációkkal, az irányokkal, névutókkal, a kiterjedésekkel, tér és síkmértani 

formákkal és egyéb gyűjtőfogalmakkal. A gyermekek által kezdeményezett játék kínálta 

lehetőségekben folyamatosan figyeljük ötleteiket, alakítjuk gondolkodásmódjukat. A 

matematikai nyelv használatával példát adunk a gyerekeknek, amellyel konkrét 

tapasztalataik megfogalmazására biztatjuk őket. Biztosítjuk a választás lehetőségét a 

különböző játéktevékenységekben, amelyekben lehetőséget adunk az önálló 

gondolkodásra, szabályalkotásra. Tudatosan figyelünk arra, hogy a gyermekek találjanak 

megoldásokat egy-egy számukra problémát jelentő helyzetben. A differenciált fejlesztést 

mikro csoportos foglalkozás keretein belül valósítjuk meg. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 Felismerik a mennyiségi, alaki, formai, színbeli, nagyságbeli és téri viszonyokat, 

elemi ok-okozati összefüggéseket, alakul számfogalmuk, ítélőképességük, fejlődik 

tér-, sík-és mennyiség-szemléletük. A gyermekek a tárgyakat meg tudják számlálni, 

10-es számkörben tudnak összehasonlítani mennyiségeket megadott és önállóan 

képzett szempontok szerint becsléssel, párosítással. 

 Megkülönböztetik a téri irányokat, értik és helyesen használják a névutókat. 
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Munka jellegű tevékenységek 

Az óvodapedagógus tudatos pedagógiai szervezéssel, gyermekkel való együttműködéssel, 

folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő, értékeléssel segíti elő a 

gyermeki munkát. Az óvodás korú gyermek óvodai életében a munka jellegű 

tevékenységek, a kooperatív tanulási formán keresztül fontos szerepet kapnak. A 

munkavégzéshez szükséges attitűdök, képességek, készségek kialakítása (kitartás, 

önállóság, felelősség, céltudatosság) tevékenységeken keresztül történik. Az egyes 

munkafajtákat fokozatosan vezetjük be, ezzel biztosítjuk a munka állandóságát és 

folytonosságát. Fontos, hogy a gyerekek a munka jellegű tevékenységeket, örömmel és 

szívesen végezzék. A munkafolyamat segítse a problémamegoldás, feldolgozás útját. 

Feladatunk, hogy a felelősi rendszer segítse a szervezési, és összedolgozási folyamatokban 

a tevékenységek kontrolálását. A tevékenységhez kapcsolódó, spontán 

beszédszituációkban megjelennek a különböző beszédformák (udvarias megszólítás, 

cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, köszönés, dicséret verbális kifejezései), a 

munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak. A gyermek értékelése differenciáltan, konkrétan, 

reálisan, önmagához mérten történik. 

 

Önkiszolgáló munka 

Az önkiszolgáló munka a gyermekek természetes, mindennapi szükségleteinek önálló 

kielégítését, valamint környezetünk rendjének megőrzését és helyreállítását jelenti. Az 

önálló testápolás, étkezés, öltözködés munkát jelent a gyermek számára, az önkiszolgálás 

során képességek, kialakult szokások adják az alapját a naposi és a projekt munkának. 

 

Önkiszolgáló munkák 

- öltözködés, vetkőzés, 

- testápolás, mosdóhasználat, 

- étkezés. 

 

Naposi munka 

A naposi munka, közösségi megbízatás. A naposság feladattudatot feltételez. A naponta 

választott naposok feladatai lehetnek: az asztalterítő leterítése, az étkezéshez szükséges 

eszközök szétosztása, és egyéb csoportonkénti szokások. 
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Alkalomszerű munka 

Arra törekszünk, hogy a gyerekek minél nagyobb önállóságra tegyenek szert, egyszerű 

feladatok adásával. Egy részük szabályosan ismétlődik, más részük esetleges. Ezek 

lehetnek:  

 teremrendezés, 

 segítségnyújtás a felnőtteknek, 

 megbízatások teljesítése, 

 ajándékkészítés, 

 segítségnyújtás a kisebbeknek, stb. 

 

Kerti munka 

A kerti munka a gyermekeknek olyan közösségi jellegű tevékenysége, amely közben átélik 

munkájuk természetre gyakorolt hatását, megfigyelhetik azokat a változásokat és 

eredményeket, amelyek munkájuk során létrejönnek. A gyerekek alkalomhoz és 

évszakokhoz kapcsolódóan végeznek kerti munkát. Ez is segíti e természet szeretetére, 

megóvására nevelést. 

 

Évszakokhoz kapcsolódó munkák 

 A környezeti témakörökhöz kapcsolódva kérjük őket különböző gyűjtő munkára. 

 Száraz gallyak felszedése, falevélseprés, 

 Csíráztatás, rügyeztetés, 

 Növények ültetése, gondozása, locsolása, stb. 

 

Növény és állatgondozás 

Csoportjainkban található cserepes virág, hobbi állataink / tavi aranyhalak / melyek 

gondozásához a gyermekek is segítséget tudnak nyújtani, pl. a halak etetése, virágültetés, 

locsolás, takarítás.  

 

Feltételek megteremtése 

 Életkorukhoz mért munkalehetőség biztosítása. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése. 

 Megfelelő eszközök biztosítása a munkafolyamat zökkenőmentes lefolyása 

érdekében. 
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 Minden olyan munka elvégzése, melyhez kedvük van a gyermekeknek, és az nem 

veszélyezteti testi épségüket. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek törekszenek az önállóságra, önként is vállalnak feladatot, ismerik 

saját képességeik határait, teljesítik a megbízatásokat, szívesen, örömmel 

dolgoznak együtt a társakkal. 

 Kialakul feladattudatuk, munkavégzésükben kitartóak. 

 Igényesek környezetük rendjére, részt vesznek annak fenntartásában szebbé 

tételében. 

 

 

11. Nevelésünk sajátos feladatai 

Az óvoda-iskola átmenet sikeres megvalósítása 

Az óvoda az óvoda-iskola átmenet sikeres megvalósításának célját a következő 

folyamatban éri el: a gyermekek befogadása; nevelés, személyiség - képességfejlesztés, az 

iskolai befogadás támogatása. A nevelési folyamat alapját az óvoda alábbi funkciói 

teremtik meg: óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő. 

A játék a megismerés és a fejlesztés eszköze, s egyben előkészít a tanulásra és az iskolai 

életre. A gyermeki fejlődés nyomonkövetése a gyermekről fejlődési képet mutat, mely nem 

egy pillanatnyi állapot, hanem az óvodában töltött évek teljes megfigyelését jelenti. Ez adja 

meg a fejlesztés talaját. Minden egészséges, normális idegrendszerrel született gyermek 

sokoldalú, de nem mindenoldalú fejlődési lehetőség hordozója, a szükségletek, az 

érdeklődés nem csupán az előfeltételei az óvodai nevelésnek, hanem egyben eredményei is. 

Az érés és a tanulás együtt alkotják a fejlődést. A képességfajták szerinti fejlesztés képezi 

az óvoda-iskola átmenet alapját. Az óvoda az iskolába lépés lélektanának ismeretében 

tervezi meg feladatait, megfogalmazza az általános iskolai alkalmasság feltételeit a 

biológiai, pszichológiai, szociális alkalmasság tekintetében. 
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Fő feladataink 

  A gyermeki személyiség fejlődésének nyomon követése. 

 A gyermekek képességfajták szerinti, differenciált fejlesztése.  

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka biztosítása.  

 Az iskolákkal közös óvoda – iskola átmenetet elősegítő program kidolgozása. 

 

Ezen belül: 

 A gyermekek iskolára alkalmassá tételét, az iskolaérettség elérését támogató 

nevelési folyamat megvalósítása: Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés, a 

családlátogatás során anamnézislap kitöltése a szülővel együtt. A gyermekek 

egyénre szabott befogadásának biztosítása (a befogadást megelőző családlátogatás, 

ismerkedő látogatások az óvodában, szülős beszoktatás, óvodás testvér segítő 

jelenléte). 

 Az óvodai élet során megfigyelések végzése, a gyermeki személyiség fejlődésének 

nyomon követése a gyermek szociális, szomatikus, pszichés, kognitív fejlettségéről, 

gondozottságáról, valamint a gyermekekkel és a felnőttekkel való interperszonális 

kapcsolatairól. Ennek dokumentálása az egyéni fejlődési naplókban. 

 A tanulási képességek megalapozása (testi, szociális, értelmi, verbális), 

képességfajták szerinti, differenciált fejlesztés biztosítása, a tanulási és egyéb 

részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, enyhítése szűrő vizsgálatokkal, 

egyéni fejlesztéssel, szükség szerint szakember bevonásával is. Ennek 

dokumentálása az óvodapedagógusok egyéni fejlesztési tervei, a 

fejlesztőpedagógus fejlesztési munkaterve dokumentációjában. 

 A szülők folyamatos, és félévenkénti tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről, az 

egyéni fejlettségmérő lapok bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak 

megmutatása, a szülők részvételének biztosítása gyermeke óvodai életében, /nyílt 

nap, rendezvények/. 

 Az SNI minősítésű gyermekekkel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás. 

 A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése félévenként az egyéni fejlettségmérő 

lapok segítségével, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében. 

 Felelősségteljes, szakmailag kompetens döntéshozatal az egyes gyermek iskolai 

alkalmasságáról.  
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Az iskolai élet megkezdésének támogatása 

 Információs segítségnyújtás a szülőknek gyermekük iskolára való alkalmasságáról, 

mérési eredményeink megismertetése, a szülők segítése az iskolára késszé tétel 

feladatainak megvalósításában.  

 Iskolaválasztás támogatása a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztás lehetőségét 

nem csorbítva. 

 Szakmai együttműködés kezdeményezése a tanítókkal a nevelés folyamatosságának 

biztosítása érdekében. 

 Az iskolákkal közös, óvoda – iskola átmenetet elősegítő program kidolgozása. 

 Kölcsönös hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhelyek, közös programok, 

látogatások.  

 A gyermekek előkészítése az iskolai látogatásra, iskolalátogatás a 

gyermekcsoporttal. 

 A gyermekek fejlődésének utókövetése az általános iskola első évében, 

meglátogatásuk az első osztályban, alsó tagozatos tanítók munkaközösségében.  

 

 

 Az iskolába lépés feltételei, az óvoda sikerkritériumai 

A fejlődés óvodáskor végére várható jellemzőire, illetve a gyermekképünkben 

megfogalmazott elvárásokra épül óvodáink sikerkritériuma. A programunkban kitűzött 

célok az optimumot tartalmazzák, melyet a gyermekek változó fejlődési üteme- és az 

egyéni eltérések miatt nem lehet egységesen megvalósítani.  

Az iskolába lépés elsődleges feltétele a gyermek érettsége, amely különböző életkorban 

alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni eltéréseket mutatva. Mindezt figyelembe véve tárjuk fel, 

mikor válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg, szociálisan, pszichikusan - a sikeres 

iskolai élet megkezdésére, illetve ehhez kapcsoljuk mindazon mutatók összességét, 

amelyek az óvodáskor végére a fejlődés várható jellemzőjeként jelennek meg pedagógiai 

munkánk eredményeként. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 

legkorábban, abban az évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik 

életévét betölti, tankötelessé válik.  Ezáltal a gyermek 7. életévének betöltése után is 

óvodában maradhat még egy évig, abban az esetben, ha ez a szülő kezdeményezésére 

történik, az óvoda rendelkezik a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői rehabilitációs 

bizottság javaslatával, illetve a nevelőtestület is egyetért mindezzel. 
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Inkluzív (befogadó) pedagógiával az integrációs nevelés megvalósítása 

  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlőségük 

biztosítása 

 

Az óvodai nevelés jelentősége a hátrányok csökkentése érdekében 

Mivel óvodánkban nagy létszámmal járnak gyermekek hátrányos helyzetű 

családokból, kiemelt feladatunk ezeknek a gyermekeknek a felzárkóztatása. Az óvoda 

nagymértékben hozzájárulhat minden hátrányos helyzetű gyermek esélyének növeléséhez. 

A társas kapcsolatok kialakulása, a motiváción alapuló tevékenységek, ismeretszerzések 

mind-mind elősegítik az egyéni fejlődési utakat, a készségek, képességek kialakulását. Az 

óvodai közösség, a gyermekek-felnőttek együttélése, egymásra hatása, a szokás-

szabályrend kialakítása, a rendszeresség, az érdeklődés felkeltése és fenntartása nagyban 

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

alakulásában, formálódásában. 

 

A hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése  

A hátrányos helyzetű gyermekek befogadásához, nevelésük, fejlesztésük 

eredményességének célja az óvoda pozitív szerepének kialakítása, a család és az óvoda 

együttműködésének elősegítése, a szülők megnyerése a gyermekek közös nevelése 

érdekében.  

 

Alapelveink  

 Minden gyermek tisztelete, szeretete, megbecsülése. 

 A másság természetes elfogadása. 

 A különbözőségek értékként való kezelése. 

 A gyermek fejleszthetősége (bárhonnan, bármilyen állapotról el lehet indulni, 

mindenki fejleszthető valahonnan valameddig). 

 A család tisztelete. 

 Fontos, hogy a felelősség egyenrangú partneri viszonyban valósuljon meg. 

 Az előítéletek felszámolása.  
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Az óvoda feladata  

 Teljes körű óvodás korú gyermekek felkutatása, különös tekintettel a 3-8 éves korú 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatására.  

 Befogadási és beszoktatási terv alapján a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai beíratásának támogatása, az érintett szülők bevonási arányának 

növelése a gyermekek egyéni, eredményes beszoktatása érdekében.  

 A gyermekek óvodai csoportokban történő arányos elosztása érdekében 

tájékozódás a védőnőknél.  

 A gyermekek óvodába járásának biztosítása, lehetőleg a lakóhelyhez legközelebbi 

óvodában.  

 A szülők munkába állását lehetővé tévő óvodai nyitva tartás. Minden nevelési év 

kezdetén (szeptemberben), illetve új óvodás felvételekor tájékozódás a szülői 

igényekről.  

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása, rendszeres óvodába járás elérése.  

 A társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés a HH/HHH óvodás 

gyermekek eredményes nevelése érdekében.  

 

Az óvodapedagógusok feladata  

 A gyermekek megismerése, megfigyelése, aktuális neveltségi és fejlettségi szintjük 

felmérése, a szociális-, családi körülmények feltárása (részletes anamnézis).  

 A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztésének megtervezése.  

 A különböző kulturális színvonalú szülőket is partnernek tekintjük, a "segítő 

kapcsolat" elvei alapján közelítünk hozzájuk.  

 Partnerkapcsolat kialakításával, toleranciával, empatikus magatartással növeljük a 

kommunikációs teret az óvodapedagógus és a szülők között.  

 Minden tevékenységünk az esélyegyenlőség elvének érvényesítését szolgálja.  

 Kialakítjuk a gyermekek számára legmegfelelőbb, legeredményesebb, egyéni és  

életkori sajátosságaihoz illeszkedő kulcsingereket, s érési fokuknak megfelelően 

gazdagítjuk azt.  

Amennyire lehetséges csökkentjük a család és az óvoda által nyújtott minta közötti 

eltérést.  

 Nevelő, fejlesztő munkánk során arra törekszünk, hogy a közös élmények örömét, 

érzelmi többletét a gyermekek átérezzék.  
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 Megteremtjük számukra azt a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkört, 

stabil személyes kapcsolatot, amely az óvodai életükhöz szükséges.  

 Korszerű óvodapedagógiai módszereket (a gyermek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák stb.) alkalmazunk.  

 Fejlesztjük saját nevelés-módszertani kultúránkat.  

 Nevelőtestület együttműködése: rendszeres team munka valamennyi munkatárs 

részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások.  

 

Az óvodapedagógiai munka kiemelt területei  

 Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, 

beszédészlelés fejlődésének elősegítése). 

 Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 

bizalom, elfogadás, együttműködés). 

 Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás). 

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó 

módszerek, differenciálás, kooperatív technikák) alkalmazása. 

 

Óvoda–iskola átmenet támogatása a HHH gyermekek körében 

A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, 

megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére, a 3-8 éves gyermekek 

megnyilvánulásainak értő fogadására és szakszerű kezelésére, az óvodapedagógusi és 

tanítói hatékonyság növelésére készít fel.  

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 

megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának 

megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az 

alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása).  

 Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan 

hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé 

minősítéssel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) támogatása.  

 Az érintett iskolákkal közös óvoda – iskola átmenetet segítő program kidolgozása. 

 A gyerekek fejlődésének után követése az általános iskola első évében.  

 HH/HHH gyermekek szüleivel való együttműködés, kapcsolattartás. 
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Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása.  

 Rendszeres napi vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni 

fejlesztési napló, egyéni haladási napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek 

alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a 

foglalkozásokon nyitott napok, nyitott hetek alkalmával.  

 Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 

szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak 

feltárása.  

 Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl.: szakmai napok, 

farsang, szüreti bál, karácsony, András-napi bál, Luca nap, pünkösdi 

királyválasztás, anyák napja, kisebbségi ünnepek és családi napok.  

 Partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása.  

 

A társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés a HH/HHH óvodás 

gyermekek eredményes nevelése érdekében 

 Gyermekorvos: Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon 

követése, regisztrálása, szükség esetén szakorvosi – fogászat, szemészet, fülészet, 

ortopédia – vizsgálatának) kezdeményezése, megszervezése.  

 Védőnői szolgálat: a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai 

képességgondozással kapcsolatos tanácsadás. 

 Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás: a szülők számára az együttműködő 

partnerekkel kialakított közös programok.  

 Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat: a szülők támogatása, gyermekjóléti 

szolgáltatások kezdeményezése, illetve szervezése (ruhák, játékok, könyvek 

gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, erdei óvodai program 

szervezése; rendezvények látogatása).  

 Szakmai szolgáltatók: konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös 

kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása.  

 A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés. 

 A roma kisebbségi önkormányzat: a gyermekek óvodai beíratásával, a rendszeres 

óvodába járással, a hiányzás csökkentésével, iskolaválasztással, szülői 

programokkal kapcsolatos együttműködés.  
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Várható hatások, eredmények  

 Ezek a gyerekek beilleszkednek, és biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai 

közösségbe.  

 A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítséget 

tudnak nyújtani a gyermek elfogadásában és fejlesztésében.  

 Az óvodáink nevelőtestületei megfelelő kompetenciával kezelik és fejlesztik az 

átlagtól eltérő fejlődésű, helyzetű gyermekeket.  

 

Iskolaérettségi vizsgálat (egy fejlesztőmunka folyamatnak a végét jelenteni, amelyet az 

óvodapedagógus a szülő támogató munkájával végez). 

A gyerekek fejlődésének utánkövetése az általános iskola első évében. 

 

A roma etnikumból származó gyerekek integrált nevelése 

Mint ahogy társadalmunk lakossága sokszínű kulturáltságban, anyagi lehetőségeiben, 

nemzeti és etnikai hovatartozás tekintetében, ez a sokszínűség jellemzi az óvodánkba járó 

gyermekek családi hátterét is. Többségük hátrányos szociális környezetben él. 

Elveink: 

 Humanizmus 

A közvetlen pedagógiai környezet, óvodapedagógusaink és az óvodánk alkalmazotti köre 

érzékenyen, nyitottan közeledik a roma családok gondjai, problémái felé. 

 A veleszületett méltóság és egyéni autonómia tisztelete 

 A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és gyerek 

között. 

 A kirekesztés, az előítéletes kiszorítottság megszüntetése 

Óvodai nevelésünk a gyerek-centrikusságot helyezi a középpontba oly módon, hogy a 

gyermek szükségleteiből indul ki. 

 A társadalomba való teljes körű és hatékony befogadás és részvétel biztosítása 

Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben 

a gyermeket elsősorban, mint embert tekintjük. Olyan célokat és feladatokat határoztunk 

meg, amelyek kellő segítséggel, megtámogatottsággal és egyénre tervezett fejlesztő 

munkával a roma gyerekek számára is teljesíthetők. 
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 A másság tisztelete 

Pedagógiai munkánk hatékony végzése során az egyenlőtlenségek felszámolására 

törekszünk. Esélyegyenlőség. 

 A gyermekek fejlődésben lévő készségeinek tiszteletben tartása 

Minden gyerek másként eredményes az egyéni haladásban. 

 A tudáshoz való jog érvényesítése 

Az elvek megfogalmazásán túl, a roma gyerekeket a tudáshoz, mint a kompetencia egyik 

összetevőjéhez kívánjuk juttatni. 

 

Célunk 

 A családi nevelés esetleges hiányainak kompenzálása. 

 A család valamennyi tagjának segítése a többségi társadalom érték- és 

normarendszeréhez való minél sikeresebb alkalmazkodásában. 

 A gyermekeknek - beilleszkedésük során - szeretet és biztonságérzet biztosítása, 

éreztetve, hogy a „másságot” elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, ezzel megalapozzuk 

érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönözzük társas kapcsolataik pozitív 

alakulását. 

 A roma gyermekek identitástudatának megalapozása, megőrzése, a szociokulturális 

hátrányok csökkentése, s az együttnevelődés folyamatában a másság iránti 

tolerancia, megbecsülés kialakítása. 

 

Feladataink 

 A gyermekek személyiségének megismerése, az esetleges lemaradás területeinek, 

mértékének megállapítása. 

 A családi nevelés jellemzőinek megismerése. (A roma gyermekek óvodai nevelését 

meghatározza az eredet, a beilleszkedés foka, az életvitel, a szülők iskolázottsága, 

munkavállalása. Tudnunk kell, hogy a gyermeknek hogyan teltek életének első 

évei. Mindez fontos a családi házzal való kommunikáció, együttműködés 

szempontjából is.) 

 A családi nevelési környezet, és az óvodai pedagógiai környezet közös pontjainak 

megkeresése, tudatosítása a saját pedagógiai gyakorlatban, és közvetítése a 

családok felé. 
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 Körültekintő testápolási, higiénés, öltözködési szokások alakítása, az étkezési 

kultúra alapozása. 

 A gyermekek sajátosságai közül a jó elemek kiemelése, ezen elemek terén elért 

eredményeik, sikereik felhasználása a kevésbé sikeres területek fejlesztésében. 

 Az érzelmi élet gazdagítása, az érzelmek felett való uralkodás képességének 

kialakítása. 

 A másság tiszteletben tartása, az identitás alakítása. Az előítélet-mentes pedagógiai 

környezet kialakítása. 

 A képességfejlesztő tevékenység differenciált tervezése, szervezése, melynek során 

azt is lehetővé kell tenni a cigánygyermekeknek, hogy gondolataikat oly módon 

fogalmazhatják meg, ahogyan számukra az leginkább kifejező. 

 Az óvodai nevelés tevékenységrendszerével olyan tudástartalmak átadása, amelyek 

felszámolják a nem kompatibilis előzetes ismereteket, új ismereteket emelnek be a 

nevelési-oktatási folyamatba. 

 Nyelvi képességek, a kommunikáció fejlesztése. 

 Erkölcsi, kulturális értékek megismertetése, a magántulajdon tiszteletben tartásának 

erősítése, helyes viselkedésminták kialakítása a kudarc, az ellenvélemény, a bírálat 

elviselésére. 

 

 A roma gyermekek óvodai nevelése 

Első lépésnek tartjuk a szülők megnyerését az óvodai neveléshez, az esélyegyenlőség 

megteremtéséhez. Hangsúlyozzuk, hogy képesek vagyunk a másság tolerálására, ezt 

közvetítjük a gyermekcsoport és a nem cigány szülők felé. Ezt tapasztalhatja valamennyi 

szülő az óvoda különböző rendezvényein, szülői értekezleten, kirándulások alkalmával stb. 

Biztosított a feltételeket ahhoz, hogy a kisebbségi kultúrát felelevenítsük, 

megismertessük a gyermekekkel.  

Az óvodai nevelésben a szülők érdekét, jelenlétük biztosítását természetesnek, sőt 

kívánatosnak tartjuk. A nevelésben együttműködő szülők segítségünkre vannak a 

csoportközösség szervezésében, a gyermek fejlődésének elősegítésében, az identitás 

megalapozásában, fejlesztésében. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek természetes módon kezelik egymás különbözőségét, kialakul bennük 

a pozitív érzelmi viszony a kisebbség kultúrája iránt. 

 Életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően olyan szókinccsel 

rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy az óvodai nevelés során megszerzett 

tudást, ismereteket közvetítse. 

 Ismereteik, tapasztalataik bővülnek, rendeződnek, készségeik, képességeik 

fejlődnek, tájékozódni tudnak kommunikációs helyzetekben. 

  Ismerik az anyanemzet kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, 

mondókákat és játékokat.   

 Kialakulóban lévő identitásukból fakadóan büszkén vallják származásukat. 

 

A migrációs populációból érkező gyerekek integrált nevelése 

A nem magyar állampolgárságú gyerekek óvodai jelenlétére fel kell készülni 

intézményünknek. A gyerekek nyelvi, kulturális háttere, családi és intézményes nevelési 

előzménye, ha már jártak óvodába, akkor a korábbi óvodai szocializációs szintje, valamint 

ezek személyiségükre gyakorolt együttes hatása más-más kiindulási alapot nyújt. A 

befogadásra kerülő kisgyerekek tapasztalati világa, élményanyaga, tudásszintje, képessége 

is természetes módon eltér a magyar anyanyelvű társaiktól. Mindezek megismerésére az 

óvodapedagógusnak nagy hangsúlyt kell fektetnie.  

Elveink: 

 A veleszületett méltóság és egyéni autonómia tisztelete 

 A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és gyerek 

között. 

 A kirekesztés, az előítéletes kiszorítottság megszüntetése 

Óvodai nevelésünk a gyerek-centrikusságot helyezi a középpontba oly módon, hogy a 

gyermek szükségleteiből indul ki. Kultúrájuk megismertetésével csökkenteni kívánjuk a 

bevándorló gyermekek testi, lelki, szociális előítéletekből származó kirekesztettség érzését. 

 A társadalomba való teljes körű és hatékony befogadás és részvétel biztosítása 

Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben 

a gyermeket elsősorban, mint embert tekintjük. Olyan célokat és feladatokat határoztunk 

meg, amelyek kellő segítséggel, megtámogatottsággal és egyénre tervezett fejlesztő 

munkával a bevándorló gyerekek számára is teljesíthetők.  
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 A befogadó ország gyermekeit megillető jogok garantálása a bevándorló 

gyerekek számára. 

 Multikulturális szemlélet: Értékként kezeljük a gyerekek állampolgársága, 

anyanyelve közötti különbségeket. 

 

Célunk: 

 Nyitottság az inkluzivitás iránt: 

 A gyermekeknek - beilleszkedésük során - szeretet és biztonságérzet biztosítása, éreztetve, 

hogy a „másságot” elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, ezzel megalapozzuk érzelmi 

kötődésüket az óvodához, ösztönözzük társas kapcsolataik pozitív alakulását. 

 A multikulturális nevelés megvalósítása: 

A sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő 

igények, szükségletek, a plurális értékek figyelembe vétele. 

A bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális integrációja a teljes nyelvi és kulturális 

beolvadás megakadályozásával. 

Nyitott és megértő viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt. 

 Az óvodai nevelés változatos tevékenységformáinak felkínálásával, a felnőtt 

beszédpéldájával a magyar nyelv értékeinek közvetítése a migráns gyerekek 

számára, a befogadó ország értékeihez való pozitív kötődés kialakítása. 

 

Feladataink  

Tartalmi integráció:  

 A gyermekek befogadása és beilleszkedésének segítése kiterjesztve a családra, 

szükség esetén a családsegítés, gyermekvédelem, szakszolgálatok képviselőinek 

bevonásával. 

 A nevelési folyamat során, a tevékenységek megszervezéskor a gyerekek 

anyaországáról olyan tudáselemek (hagyomány, zene, szokások stb.) közvetítése, 

amelyeket a magyar anyanyelvű gyerekek is megértenek, és kötni tudnak a már 

meglévő magyar vonatkozású ismereteikhez. A kompetencia alapú óvodai 

programcsomag tevékenységeivel, a művészetek eszközeivel a magyar 

óvodapedagógia értékeinek, és a magyar kultúrkincs értékeinek közvetítése saját 

élményű tapasztalatszerzéssel, mozgósítva a gyermekek érzelmeit.  
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 Az előítéletek felszínre törésének kompenzálása differenciált feladatadással, 

változatos csoportformák alkalmazásával a csoportközi kapcsolatok fejlesztésével, 

a csoportkohézió növelésével. 

 Az egyenlőség pedagógiájának megvalósítása: minden gyermek érezze: fontos 

számunkra, kíváncsiak vagyunk az élményeire, a kérdéseire. 

 Oldott, feszültségmentes beszélő környezet megteremtése, ingerek közvetítése, 

amely növeli a nem magyar ajkú gyerekek beszédbátorságát és fejleszti nyelvi 

kifejezőkészségüket, verbális és nem verbális képességeiket. A nyelvelsajátítás 

vonatkozásában is érvényesíteni szükséges a differenciálást, az egyéni képességek 

fejlesztését.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek természetes módon kezelik egymás különbözőségét, kialakul bennük 

a pozitív érzelmi viszony a kisebbség kultúrája iránt. 

 Életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően olyan szókinccsel 

rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy az óvodai nevelés során megszerzett 

tudást, ismereteket közvetítse. 

 Tájékozódni tudnak kommunikációs helyzetekben. 

  Ismerik az anyanemzet kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, 

mondókákat és játékokat.   

 Identitásukból fakadóan büszkén vallják származásukat. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a 

nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült 

kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, 

az érzelmi élet, az együttműködés. A korai együttlét során a sérült gyermek 

személyiségfejlődése harmonikussá válik, és szülei megtapasztalják a toleranciát, az ép 

gyermekek számára pedig természetessé válik a „másság”. A sérült és az ép gyermekek 

kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, együttes élményeik azt 

valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek lesznek egymás iránt.  
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A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a 

napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges. 

 

Elveink 

 Az óvodapedagógusok, és egyéb dolgozók érzelmi azonosulása az integrációval, az 

SNI gyermekek jelenlétének természetes elfogadása az óvodában. 

 A társadalomba való teljes körű és hatékony befogadás és részvétel biztosítása. 

 Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, 

amelyben a gyermeket elsősorban, mint embert tekintjük. 

 A veleszületett méltóság és egyéni autonómia tisztelete. A méltóság, tisztelet 

kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és gyerek között.  

 Az SNI gyermek joga sajátosságaihoz, az azokkal való teljes élethez, amely 

bizonyos speciális életmóddal jár együtt. 

 Az integráció gyakorlati megvalósítása az adaptivitás, és a teljesség szemléletében. 

 A részleges zavart szenvedett, és/vagy késve jelentkező képességek fejlesztésének 

segítő, támogató szemlélete. 

 Szükségleteik felé értő figyelemmel fordulás, a fejlődés feltételek megteremtése. 

 A gyermekek képességstruktúrája a különböző területeken, más-más szinten állhat, 

e szintek ismerete képezi az egyéni bánásmód, differenciálás, a feladatorientált 

fejlesztés alapját. 

 

Célunk 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése integrált óvodai csoportok keretén belül. 

 A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó 

képességre nevelés. 

 A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb 

fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása. 

 A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes 

iskolai pályafutás kezdése érdekében. 
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 Az egyes pszichés zavarral küzdő gyermekek inkluzív és integrált nevelésének 

megvalósítása oly módon, hogy az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének 

üteméhez. 

 Fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg.  

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

 Az együttnevelés – az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést, 

esetenként egyéni fejlesztést igényel. 

 

Feladataink 

 Olyan komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények 

áttekintése, melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, struktúráját, 

amelyek alapján tervezzük a specifikus fejlesztést. Szükség esetén szakemberrel való 

konzultáció megszervezése. 

 A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése 

szakember bevonásával. A speciális tevékenységek beépítése a napi életritmusba. 

 Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése – szakember segítségével - a sérült 

gyermekek részére, a szakvélemény alapján.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a 

képességeket- és készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, 

szakemberek segítségével. 

 Interperszonális kapcsolatok alakítása.  

 Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba befolyásolja a sérült gyermekek 

fejlődését.  

 Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése.  

 

Az integrált nevelés feltételei  

 Az integrált nevelés szerepeljen az intézmény alapító okiratában. 

 A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel. 

 Történjen meg az ép és sérült gyermekek szüleinek bevonása. 

 Az integrált óvodai csoportokban maximum 2-3 sérült gyermek kerülhet. 
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 Lehetőség szerint, egy csoporton belül a sérült gyermekek más-más fogyatékossági 

csoportba kell, hogy tartozzanak. 

 Megtörténjen az óvodapedagógusok, dajkák szülők felkészítése a gyermek 

fogadására. 

 

Óvodánk felvállalja 

 az enyhe értelmi fogyatékos,  

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 

nem vezethetően tartós, enyhe rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek (beszédfogyatékos) és a 

 hallássérült gyermekek speciális ellátását. 

 

1. A hallássérült gyermek  

Az integrált nevelésben befolyásoló tényezőként jelenik meg, hogy  

– mikor következett be a sérülés,  

– a hallókészülékes ellátás idejétől,  

– van-e társuló fogyatékosság,  

– milyen mértékben lehet támaszkodni a hallásmaradványra. 

 

A hallássérült sajátos jellemzői 

– Az akusztikus észlelés nehezített, akadályozott a megismerő folyamatban. Alapvető 

érdeklődést és kíváncsiságot kialakító és fenntartó szerepe csökkent, így a tárgyi és 

személyi környezettel is beszűkültebb kapcsolat jön létre. 

– Kifejező beszédük fejlődése késik, ill. lassabb fejlődésmenetű. Ezen túl a már kialakult 

beszédfunkciók sérülését is maga után vonhatja a hallássérülés. A kiejtésbeli hibák 

jellemzően azokat a beszédhangokat érintik, melyeket a gyermek nem jól hall, nem 

pontosan észlel. Beszédük dallamtalanabb, ritmustalanabb lehet a saját beszédének 

észlelési nehezítettsége miatt (saját hibáit nem hallja). Beszédüket grammatikai hibák is 

jellemezhetik, mivel a magyar nyelvben a ragok általában hangsúlytalan, szóvégi 

helyzetben vannak. További jellegzetesség a beszűkült szókincs is, de a szókincsbeli 

elmaradás minőségileg is mást jelent, mint a halló gyermekek szókincskészlete.  
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Ez abból adódik, hogy a hallássérült gyermek beszédelsajátítása mesterséges tanulási 

folyamat eredménye, szókincséből egyszerű, hétköznapi kifejezések is hiányozhatnak, míg 

magas szintű, bonyolultabb kifejezéseket ismerhetnek. 

– A beszédértés területén vannak a hallássérült gyermekeknek kifejezett nehézségeik. A 

szájról olvasás kiegészíti a nem hallható információkat. Nem meglepő tehát, ha azt 

tapasztalják az óvodapedagógusok, hogy a hallássérült gyermek igyekszik mindig a 

szemébe, arcára nézni. 

– Viselkedésbeli problémák jelentkezhetnek a figyelmi fáradékonyság, félreértések, 

kommunikációs nehézségek miatt. Nemcsak indulatos reagálásait tapasztalhatják a társai és 

a pedagógusok, hanem esetleg azt, hogy túlzottan alkalmazkodó a gyermek. Gyakran 

tapasztalható az is, hogy a beszéd megértésének hiányában is bólogat a gyermek, pedig 

valójában nem tudja, hogy miről van szó. 

– A szociális-emocionális területen az intonáció útján közvetített érzelmek nehezebb 

érzékelése miatt, a metakommunikatív jelek félreértelmezése nehézséget okozhat a 

személyiségfejlődésük során. Önértékelésük torzulhat, önmagukról alkotott képük és 

cselekedeteik nehezen elfogadhatóvá válhat környezetük számára. 

 

Az integráció során is a főbb nevelési hangsúlyokat a beszédmegértésen túl az egészséges 

személyiségfejlődés irányában, a társas, szociális helyzetek megtapasztalására kell fektetni. 

A hallássérülés mértéke nyilván az ő esetükben is befolyásolja a pedagógiai módszerek 

kiválasztását, de velük kapcsolatban is irányadó, hogy a gyermek személyiségének, egyéni 

képességeinek figyelembevételével a szükséges, de elegendő segítséget kapják meg. 

 

A sikeres integráció feltételei 

A gyermek személyisége: 

- A korai hallás-beszédnevelésben részesülő gyermekek már óvodáskorukra 

megtanulják, hogy az arcra figyelve, a szájról olvasás segítségével jobban 

eligazodnak a nekik szóló elvárások, tennivalók között. 

- Megfelelő hallási figyelemmel teherbíró-képességük fokozottabb, jobban 

boldogulnak a kortárscsoportban. 

- Természetessé válik addigra számukra, hogy a megfelelő pozíciót megtalálják a 

beszélgetésben, saját maguk is törekednek arra, hogy szembe helyezkedjenek a 

hozzá beszélővel. 
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- Megtanulnak „más jelekből is olvasni” az információkat (például a pedagógustól 

távol futkározó gyermek nem hallja a készülődésre felhívó kiáltást, de hamar 

észreveszi, hogy társai viselkedése megváltozott, így majdnem azonos időben tud 

alkalmazkodni a helyzethez). 

- A tudatos integrációban a megfelelő és elegendő ismeretek átadása mellett a 

gyermekek alig küzdenek nagyobb problémával, mint társaik, beszédfejlődésükre a 

legjobb hatást gyakorolja az óvoda közössége. 

 

A szülők, mint partnerek 

- A sérüléssel való szembesülés idején egyéni segítséget kapott szülők felkészültek 

gyermekük közösségbe kerülésének idejére a társadalmi problémákkal való 

megküzdésre is. 

- Előfordulhat, hogy a gyermek szülei is hallássérültek, főleg jelbeszédet használó 

siketek. A siket szülők jeltolmács segítségét kérhetik a hivatalos helyeken történő 

kommunikációjukhoz, így az óvodai megbeszélésekhez is. Amennyiben ez nem 

megoldott, írásban kell biztosítani a kommunikációt. 

- A problémákat nem a segítővel, hanem a szülőkkel kell megbeszélni! 

- Az enyhébb hallássérüléssel élő szülők esetében a kommunikációban a 

szurdopedagógus is segítséget tud nyújtani. 

 

Módszertani szempontok 

Speciális ismeretekkel rendelkező szakember 

- Speciális fejlesztés biztosítása szurdopedagógus támogatásával.   

- Folyamatos konzultáció kialakítása a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, 

oktató-nevelő munkát segítők, a szülők és a fejlesztést ellátó speciális 

gyógypedagógus között. 

 

A differenciált oktatás-nevelés 

- A tanulás folyamatában tekintettel kell lenni arra, hogy az ismeretek láthatóak, és 

más módon is érzékelhetőek legyenek (tapintható, ízlelhető, mozgással kísért stb.) a 

hallássérüléssel élő gyermekek számára. 
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Odafordulás és tárgyi környezet 

Mint minden kisgyermek, a hallássérült kisgyermekek is különböznek egymástól, nyelvi 

szintjüktől, személyiségüktől függően sajátos nevelési igényeik is más és más módon 

alakulnak. Ha a pedagógus tekintettel tud lenni ezekre az egyéni igényekre, akkor az 

óvodai beilleszkedés sikeres lesz. Néhány fontos szempontot azonban még érdemes szem 

előtt tartani a gyermekek életének szervezésekor: 

- A csoportos foglalkozások alkalmával a félkör alakú elhelyezkedés a hallássérült 

gyermek számára a kedvező forma. Ebben az esetben, ha szemben ül az 

óvodapedagógussal, akkor őt is és félkörben ülő társait is jól látja. 

- A pontos szájról olvasási képhez az is szükséges, hogy ne üljön az ablakkal 

szemben, mert a besütő nap az ott ülő személy arcát kevésbé láthatóvá teszi. 

- Amelyik gyermek számára a szájról olvasás másodlagos, viselkedése vagy 

figyelme problémás, az a pedagógus mellett foglaljon helyet. 

- A normál hangerejű, tiszta beszéd legyen a gyermekközösség számára is követendő 

minta. 

- Mindig meg kell győződni arról, hogy a gyermek pontosan érti-e a mondanivalót, 

az utasítást. Ha nem értette, a megismétlés, az átfogalmazás, a rá-, ill. bemutatás 

segíti őt. 

- A nyelvi készségeket és a gyermek nyelvi szintjét a pedagógus úgy emelheti, ha a 

gyermek által elmondottakat úgy ismétli meg, hogy azt kiegészíti (a közlés 

színvonalának emelése) és sokat beszél hozzá, hasonlóan halló társaihoz. 

- Ha semmiképpen nem lehet megérteni, mit mond, akkor kérje meg a pedagógus, 

hogy rajzolja le, vagy mutassa meg, amiről beszél. 

- Az eldöntendő kérdések is a megértést támogatják, vagy kérdezze meg a felnőtt a 

gyermektársakat, mert előfordulhat, hogy a többiek jobban értik nagyothalló 

társukat. 

- Közléskor a pedagógus kerülje a hiányos mondatokat, mivel a hallássérült 

gyermekek egyébként is gyakran kényszerülnek a részlegesen meghallott 

információt kiegészíteni.  

- A természetes gesztusok használatával támogatja a beszéd megértésé. 
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- A hallássérült gyermek akkor lesz egyenrangú tagja az óvodai közösségnek, ha is 

kap feladatokat (pl. napos), és ugyanúgy részt vesz az óvodai ünnepségeken, mint 

társai. Azoknak a területeknek a megtalálásában, ahol halló társaival egyenrangú 

teljesítményre képes a gyermek, szintén segítséget nyújthat fejlesztésében. 

- Az óvodapedagógus legyen türelmes, és kérje meg a többi gyermeket, hogy ők is 

legyenek türelemmel a válasz kivárásában, ne mondják meg hamarabb a megoldást. 

- Csak annyi segítséget kapjon, amennyire igazán szüksége van. 

 

 2. Beszédfogyatékosok 

A beszédfogyatékosság: a beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai, amelyeknek a 

hátterében elsősorban biológiai/organikus, funkcionális okok állnak, és csak intenzív, 

szakszerű segítségnyújtással javítható. A beszédfogyatékosság megjelenhet a 

beszédfejlődés kiterjedt és hosszan tartó elmaradásában, a beszédfolyamatosság, a beszéd- 

és hangképzés sérüléseiben, valamint az olvasás, írás megtanulásának és alkalmazásának 

akadályozottságában.
1
 

 

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján a beszédfogyatékos 

gyermekek óvodai nevelése során kiemelt feladat:  

 A beszédfogyatékos gyermekek sokoldalú, prevenciós fejlesztése. 

 A kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. 

 

A beszédfogyatékos gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentése érdekében a szülő és az 

óvodapedagógus a logopédus közös fejlesztő munkát végez. 

 

Beszédfogyatékossági kategóriák 

- megkésett beszédfejlődés, 

- zavart (akadályozott) beszédfejlődés, 

- pöszeség, 

- orrhangzós beszéd, 

- hadarás, 

- dadogás, 

                                                 
1
 Torda Ágnes (2000): Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor 

(szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 578. o. 
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- tartós, kóros rekedtség 

 

Megkésett beszédfejlődés jellemzői: 

- A beszédfejlődés elhúzódása 

- Csökkent beszédkészség 

- Szókincs és kifejezőkészség lassú ütemű fejlődése 

- Szótorzítás, csonkítás 

- Több hangra kiterjedő pöszeség 

- Alacsony szintű nyelvi fejlettség 

- Hibás vagy hiányzó raghasználat 

- Artikulációs hibák 

- Hadarás, amelyhez dadogás társulhat 

- Átlagosnál rosszabb zenei képesség 

- Rossz tájékozódás térben, síkban, saját testen 

 

 

Az óvodapedagógus főbb feladatai a beszédfogyatékos gyermek fogadását 

megelőzően 

- Tisztában kell lennie a gyermek diagnózisával, a sérülés okával, a hozzá 

kapcsolódó tünetekkel és következményekkel, valamint a legszükségesebb 

teendőkkel és fejlesztési lehetőségekkel. 

- Szakemberrel konzultál a gyermek beszédállapotáról. 

- Megismeri azokat a speciális feladatokat és módszereket, amelyeket a mindennapi 

nevelés-oktatás során szem előtt kell tartania. 

- Az óvoda pedagógiai programja alapján egyéni fejlesztési tervet ír. 

- Felkészíti a csoportjába járó gyermekeket a beszédfogyatékos gyermek fogadására. 

- Felkészíti a csoportjába járó gyermekek szüleit a beszédfogyatékos gyermek 

elfogadására. 

- Felveszi a kapcsolatot a beszédfogyatékos gyermek szüleivel, a módszertani 

intézmény szakembereivel. 

- Felveszi a kapcsolatot és együttműködik a gyermek terápiáját végző logopédussal 

és az együttnevelést segítő szakemberekkel. 

- Az óvodapedagógus már az óvodába kerülés előtt megismerkedik a gyermekkel.  
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Az óvodapedagógus főbb feladatai  

- Fontos az óvodapedagógus természetes viselkedése. 

- Beszéde legyen példamutató. 

- Legyen türelmes a beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekkel. 

- Segíti a gyermek beilleszkedését. 

- Gazdag nyelvi környezetet kell biztosítani. 

- Beszéljen a gyermekkel lassabban, valamint egyszerű, érthető, rövid, világos 

mondatokban. 

- Amennyiben a gyermeknek nem motoros beszédzavara van, akkor beszéltesse 

minél többet a gyermeket. 

- A kommunikációhoz alkalmazzon verbális eszközöket, vizuális megerősítést. 

- Mindig győződjön meg arról, hogy a gyermek megértette- a közlést, és ha kell, 

ismételje meg a már elmondottakat. 

- Differenciálással biztosítani kell az egyéni haladási ütemet. 

- Fontos a beszédkedv felkeltése.  

- Törekedjen a beszédfogyatékosságból eredő hátrányok miatti kirekesztettség 

elkerülésére, az önbizalom megerősítésére. 

- Oldott, bizalmas, stresszmentes légkört teremt. 

- A gyermek érezze, hogy olyannak fogadják el őt, amilyen. 

- Amikor beszél, a beszédhiba helyett a mondanivalóra kell figyelni. 

- Csak akkor segítsünk, amikor feltétlenül szükséges. 

- Az óvodapedagógus készítse fel az ép gyermekeket a beszédfogyatékos társuk 

érkezésére. 

- Adjon információt az ép gyermekeknek a segítségnyújtás szükségességéről és 

lehetőségeiről. 

- Segítsen a kirekesztődés megelőzésében. 

 

Az értelmileg sérült gyermek óvodai integrációja 

Az értelmi fejlődési zavar sajátos jellemzői (Szelényi Mariann nyomán) 

- Nehézségek jelennek meg az észlelés területén, vagy másképpen illetve hiányosan 

észlelik a környezet elemeit.  
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- Figyelmük rövidtávú, könnyen elterelődik a szemlélődés tárgyáról, nehezen 

szelektál a számára fontos tárgyak, személyek, események között.  

- A kisgyermeknek nehézségei adódhatnak a mozgás kivitelezésében, 

végrehajtásában.  

- Jellemző lehet a túlzott impulzivitás, hiperaktivitás, vagy éppen passzivitás, a 

mozgások kivitelezésének lelassulása.  

- A testen való tájékozódása nehézséges, a testséma kialakulatlan. 

- Alkalmazkodása nehézkes, önértékelése gyengébb társaitól 

- Jellemző a helyzetekhez, cselekvéshez kötött gondolkodás jelenléte. 

- Általában fokozottabb a monotónia-tűrésük, hisz az észlelés, feldolgozás 

nehezítettsége miatt lassabban telítődhet az élményekkel, később szokik hozzá az őt 

ért ingerekhez. 

- Később alakulnak ki a megismerő funkciók. 

- Gyengébben jelenik meg körükben a kreativitás, a konstruktivitás a spontán 

tevékenységeik során. 

- Fejlődésmenetükre a kevesebb hangadás jellemző, megfigyelhetőek hangképzési 

fejlődési szakaszok kimaradása. Kisebb az igényük van a kommunikációra. 

Pontatlan a beszédészlelésük és a hangképző szervek működése.  

- Kisebb az igény az élménymegosztásra, kölcsönös cselekvésre. 

- Megjelenhet következményként az önállótlanság, másokra utaltság. 

Az értelmi sérülés a képességstruktúra alakulásában, megjelenési formáiban és a viselkedés 

szintjén nagy egyéni különbségek figyelhetőek meg. 

 

A sikeres integráció feltételei 

Szülők, mint partnerek 

- A korai segítségnyújtás a szakemberekkel való közös munka azok szülői 

kompetenciát erősít, elősegíti gyermekük alapos megismerését, képességeinek 

reális felmérését. 

- A szakemberekből álló team tájékoztatja a szülőket gyermekük közösségi 

elhelyezésének lehetőségeiről, segíti őket az ellátó helyek, integráló közösségek 

közötti eligazodásban, választásban.  

- Az elengedhetetlen, hogy az óvodapedagógus előzőleg már találkozzon a sérült 

gyermekkel és családjával és a szülő társak felkészítése a gyermek fogadására. 
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A gyermek személyisége 

Az integráció sikeressége függ a kisgyermek kognitív képességein túl a pozitív 

személyiségvonásaitól is. 

- A befogadást könnyíti a gyermek nyitott, barátságos és nyugodt személyisége, 

mérsékelt temperamentuma. 

- Gördülékenyebb a befogadás, ha kommunikációs késztetése aktív, nyelvi 

készségeinek szintje pedig kis mértékben tér el a tipikusan fejlődő gyermekek 

szintjétől. 

- Az óvodapedagógus számára a fent említettektől eltérő személyiségvonások nem 

lehetnek akadályai a befogadásnak. 

 

Módszertani szempontok 

Speciális ismeretekkel rendelkező szakember 

- Az integrációban részt vevő értelmi sérült gyermekek kognitív fejlesztését speciális 

végzettséggel rendelkező szakember (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

konduktor) látja el. 

- Az óvodapedagógusnak vele együttműködve, egyénre szabottan kell megterveznie 

a csoport mindennapjait.  

- A foglalkozások során a differenciálás módszerével segíti a közös 

tevékenységekbe, tanulási folyamatokba való bekapcsolódását. 

- A fejlesztő munkába fontos bevonni a pedagógiai asszisztens és a dajka személyét 

is. 

 

A differenciált nevelés – oktatás 

- A differenciált foglalkoztatás megfelelő pedagógiai módszer az integrált 

nevelésben önállóságának, önértékelésének formálódását, kooperációs készségének 

mely segítségével fejlődését támogatja. 

- A páros tevékenység ad lehetőséget a kortárs minta utánzására, ennek során 

kibontakozhatnak a sérült gyermek jobb képességei is. Az őt segítő gyermek pedig 

megtanulja az odafordulás, segítségnyújtás helyes formáit, a másság elfogadását. 
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- A mikrocsoportos foglalkozásokon lehetőség nyílik valamennyi gyermek számára 

megismerni a sérült gyermeket és annak kiemelkedőbb képességeit is 

megtapasztalni. 

(pl.: zene – ritmus) 

 

Odafordulás 

- A gyengébb kognitív képességeik miatt a feladatokat, elvárásokat mindig a lehető 

legegyszerűbben kell megfogalmazni, tiszta, de nem túlzott artikulációval. 

- Az ismereteket, sokoldalú tapasztalatokat nyújtó, cselekvésbe ágyazott módon 

nyújtsa az óvodapedagógus. 

- A gyakorlás során minél változatosabb formában kerüljön elő az új ismeret, amit 

már önállóan tud a gyermek, azt el is kell tőle várni. 

- A napirend állandósága elősegíti elkövetkezendő tevékenységekre való 

felkészülést,  

- Problémahelyzetben, vitás eseményeknél a pedagógusnak gyors viselkedéselemzést 

kell tartania. A kiváltó ok megértése segít a béke helyreállításában. 

- Napi szintű szoros kapcsolat legyen a szülők és az óvodapedagógusok között, hogy 

az aktualitásokat azonnal meg tudják beszélni. 

 

Tárgyi környezet 

- Fontos, hogy környezete könnyen átlátható, viszonylag állandó legyen. 

- Megfelelő struktúrával rendelkezzen. 

- Biztonságot jelent az értelmileg sérült gyermekek számára, ha az óvodai jelük egy 

olyan tárgy képe, amelyet meg tudnak nevezni. 

 

5. „Egyéb” fogyatékosok 

Ebbe a körbe soroljuk azt a gyermeket, aki aktivitás- vagy figyelemzavaros, kórosan 

hiperaktív, tanulási zavar veszélyeztetett, illetve aki pervazív zavarban szenvedő, 

autisztikus. 

 

A fejlesztés célja 

 A kóros viselkedés kialakulásának megelőzése. 

 Alapvető kognitív készségek, képességek alakítása. 
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Feladatok 

 A szülővel együttműködve a probléma korai felismerése, diagnosztizáltatása 

(amennyiben a probléma az óvodában realizálódik). 

 A zavar okának kiderítése, ennek megfelelő nevelői attitűd alkalmazása. 

 Egyénre szabott, egyéni ütemben történő fejlesztés kidolgozása. 

 Komplex kezelés biztosítása a gyermek fejlődése érdekében. 

 

Személyi feltételek: 

A nevelésben részt vevő személyek intézményünkben 

- óvodapedagógusok, 

 gyógypedagógus, 

 fejlesztőpedagógus,  

 logopédus, 

 dajka, 

 a szükséges szakembereket utazótanárként foglalkoztatjuk. 

 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik. 

 nagyméretű tükör, 

 egyéni fejlesztéshez logopédiai tükör, 

 mozgásfejlesztést segítő eszközök, 

 finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok, 

 értelmi fejlesztést segítő eszközök. 

 

Az integrált nevelés során elvárt eredmény 

 Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a 

közösségbe való beilleszkedésre, iskolába lépésre. 

 Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt 

biztosítja a „másság” elfogadását, tolerálását. 

A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek nevelése. 
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Óvodánkban egyre nő az olyan gyerekek száma, akiknek a későbbiekben nehézséget jelent 

az alap-kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátítása. 

A problémák létrejöttének oka: 

 beilleszkedési zavar,  

 magatartási rendellenesség, viselkedési problémák, 

 a figyelem különböző zavarai, tanulási nehézség. 

 

A fenti problémákkal küzdő gyermekek vizsgálatát és szakvéleményezését az Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat készíti el. Intézményünk a szakvéleményben megfogalmazott 

feladatok alapján végzi a problémás gyermekek fejlesztését integrált óvodai csoportokban.  

 

A fejlesztés célja 

 Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex 

fejlesztése. 

 

Feladataink 

 A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, vagy tanulási nehézséggel 

küzdő gyermekek „másságának” elfogadtatása, kezelése. 

 A másságot elfogadó környezet megteremtése. 

 A problémás gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése. 

 Egyénre szabott fejlesztő programok készítése. 

 A gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése, 

differenciált foglalkozás, esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes 

alkalmazása. 

 A szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése, 

segítése. 

 

A fejlesztésben résztvevő személyek 

 óvodapedagógusok, 

 gyógypedagógus, 

 pszichológus, 

 logopédus. 
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A fejlesztő munka szakaszai 

A gyermekek felmérése 

Célja: Olyan pedagógiai, pszichológiai diagnosztizálás, mely a tünetek pontos feltárását, 

az okok bemutatását, elemzését jelenti. A szakszerű pedagógiai szűrést a Nevelési 

Tanácsadó és Egységes Pedagógia Szakszolgálat és a Szakértői Bizottság szakemberei 

végzik, kijelölve a fejlesztés irányvonalát az óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus részére, 

meghatározva, hogy a fejlesztésben mely gyerekek vegyenek részt. 

 

A vizsgálat területei 

 a mozgásfejlettség vizsgálata (nagy- és finommozgások), 

 a laterális dominancia vizsgálata, 

 a térbeli tájékozódás vizsgálata (saját testen, térben, síkban), 

 a vizuális percepció vizsgálata, 

 az auditív percepció vizsgálata, 

 a beszédészlelés vizsgálata, 

 rajzvizsgálat, 

 figyelemvizsgálat, 

 emlékezetvizsgálat. 

 

Az óvónők az egyéni fejlődési napló vezetésével dokumentálják a meglévő képességeket, 

lemaradásokat, a gyermeki fejlődést. 

A szülők tájékoztatása 

Óvónőink a szülői értekezleten ismertetik az óvodai fejlesztő munka szerepét, feladatait. 

Negyed évenként adnak tájékoztatást a szülőnek a gyermek előmeneteléről. 

 

Csoportos konzultáció 

A vezető óvónő, az adott csoportok óvónői, a fejlesztő pedagógus együtt áttekinti a 

gyermekek szűrési eredményeit, az óvónői jellemzéseket. Ezek együttes 

figyelembevételével kijelölik a nagycsoportos korban elvégzendő feladatokat, melyek 

alternatívái a következők: 

 nincs szükség speciális beavatkozásra, 
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 a gyermek csoporton belüli differenciált bánásmódra szorul magatartási, érzelmi és 

részképességbeli problémáinak rendezéséhez, 

 óvodán belüli speciális fejlesztést igényel a szakemberek valamelyikétől, 

 külső intézményekbe (Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó) küldendő 

szakvizsgálat, vagy rendszeres terápia céljából. 

 

Szülői engedélyek beszerzése 

A hatályos törvények értelmében a szülőknek joga van a gyermekekkel kapcsolatos 

iratokba való betekintésre, a speciális foglalkozásokon való részvétel eldöntésére. Ezért is 

fontos a szülő tájékoztatása, nemcsak engedélyének, hanem együttműködésének 

megszerzése is. Hiszen ha a szülő ismeri gyermeke problémáját, hatékonyan tud 

együttműködni ennek kezelésében. (A szülői engedélyeket írásban kérjük!) 

 

Speciális foglalkozások, vizsgálatok beindítása 

A szűrés célja nem az, hogy ne egy sémára erőltessük a gyermek személyiségét, hanem a 

gyengébben fejlett területeket tárjuk fel. A vizsgálat eredménye azt jelzi, hogy a gyermek 

most hol tart és honnan kell elkezdeni a fejlesztést. A helyzetfelmérés eredményeinek 

ismeretében a pedagógus egyénre szabott fejlesztési tervet dolgoz ki. 

 

Óvodai tehetséggondozás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kiemelt célja a nevelés-oktatás 

eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.  

Az értelmező rendelkezések 4.§ (12) pontjában, mint kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekként jelzi a tehetséges gyermekeket is. E paragrafus 13. pontja írja le, hogy kiket 

kell különleges bánásmódban részesítnünk. 

13. Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik és felkelhető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség. 

A köznevelési törvény a gyermekek és tanulók jogait rögzítő 46. §(3) pontja, illetve a 

pedagógusok kötelességeit és jogait tartalmazó 62. §(1) pontja szintén foglalkozik a 

tehetséggondozással.  
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A törvény ismerete megerősít bennünket, hogy foglalkozni kell a tehetségnevelés elmélet 

illetve gyakorlati megvalósításával.  

Az óvodáskorban még nem beszélhetünk tehetségekről, de felfigyelhetünk azokra a 

gyermekekre, akinek átlagosnál jobb az adottságuk, erősebb a motiválhatóságuk, 

kitartásuk, rendelkezne kedvenc tevékenységekkel. Ezeket a gyermekeket 

tehetségígéreteknek nevezzük. Az óvodáskorban elsősorban tehetségígéretekről, a 

gyermekek tehetség csíráiról beszélhetünk, melynek csak egy kis részéből lesz felismert, 

fejlődésnek indult tehetség, és a felismert tehetségeknek újra csak egy részéből lesz 

„hasznosult”tehetség, társadalmi elismerés, siker.
2
 

 

Az óvodánk tehetségsegítő munkájának célja és feladata 

- Komplex személyiségfejlesztés, játékos keretek között. 

- Alkalmat biztosít a tehetséggondozásra az egésznap során a csoportban, illetve heti 

egy alkalommal a gondozóműhelyben. 

- Tapasztalati úton, tevékenységen keresztül segíteni a gyermekek képességeinek és 

kreativitásuk fejlődését. 

- Az erős oldalak mellett a gyenge pontok erősítése. 

- Fontos feladat a hiányosságok okának feltárása, kompenzálása. 

- A szülők bevonásával, támogatásával az estleges problémák feltárásával, 

tanácsadással, segítségnyújtással segíteni a fejlesztést. 

- A pedagógiai szakszolgálatok felkérése a tehetséggondozó munkánk segítésére. 

 

A tehetség egy remény, egy esély, lehetőség a gyermek valamelyik képességében, 

tevékenységi körében. Ezért minden pedagógusnak tudatosan, különleges empátiával kell a 

tehetségígéretek felkutatását. Fokozott figyelemmel kell az esélyegyenlőség elvét 

képviselni, hogy minden gyermekben kutassuk fel és fedezzük fel az értékeiket, egy olyan 

adottságát, képességét – mindegy, hogy hátrányos helyzetű, sajátos nevelést igényű, 

beilleszkedési, tanulási, viselkedési zavaros gyermek. 

 

                                                 
2
 Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata – Módszertani könyv 

óvodapedagógusoknak – „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 6. száma 2012. 19.p 
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A gardeni nyolc tehetségterülethez-képességterülethez Nagy Jenőné és munkacsoportja 

hozzárendelt olyan tevékenységeket, amelyek jól fejlesztik gyermekek egy-egy speciális 

tehetség-, ill. adottságterületét.  

Tehetségterületek- 

képességterületek 

Óvodai műhelyfajták a speciális 

tehetségígéretek gondozásához 

1. Nyelvi tehetségterület Meseműhelyek, anyanyelvi játékok műhelye. 

2. Zenei tehetségterület Énekes, ritmusos, hangszeres, zenei 

képességfejlesztő műhelyek. 

3. Térbeli-vizuális tehetségterület Képalkotással, plasztikai munkával, 

kézimunkákkal foglalkozó, terek 

komponálásával foglalkozó műhelyek. 

4. Testi-kinesztetikus tehetségterület Sport és egyéb mozgásos tevékenységműhelyek, 

népi játékok, dalos játékok, táncházas-táncos 

lehetőségek. 

5. Logikai tehetségterület Logikai játékműhelyek, kreatív műhelyek. 

6. Természeti tehetségterület Környezetünk felfedezésének műhelyei . 

7. Interperszonális képességek fejlesztése E két terület szervesen beépül az összes óvodai 

tevékenységbe, hiszen csakis a cselekvések 

során, tevékenységbe ágyazva fejleszthetők. A 

fenti tehetségműhelyek nélkülözhetetlen elemei 

a társas, szociális kapcsolatok, és az önfejlesztő 

önerősítő, önmegismerő képességek fejlesztése.  

 

Ugyanakkor a gyakorlat igazolja, hogy ezek az 

óvodás gyermekeknek általában gyenge pontjai, 

de tudni kell, hogy ebben a korban fejleszthetők 

legjobban. 

8. Intraperszonális képességek fejlesztése 

 

A tehetséggondozás megvalósulási helyszínei 

- csoporton belül, 

- csoporton kívül. 

A csoporton belüli gondozás a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. A 

differenciált fejlesztés a hatékony tehetséggondozás alapvető velejárója. Az 

óvodapedagógus az átlagon felüli adottságokkal rendelkező gyermekeknek lényegesen 
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kreatívabb eszközökkel, módszerekkel tervez a csoportnaplóban illetve a gyermek fejlődési 

naplójában.  

Az 5-6 éves gyermek minden évben egy tehetségműhelybe kerül.  

 

Az optimális tehetségműhely lehetőségei óvodánkban 

 

      Nyelvi 

 

 

      Logikai 

 

        Zenei 

 

     Vizuális 

 

       Mozgás 

 

Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása 

- Időtartama: 3-5 éves korig. 

- Megfigyelést végzik: a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok. 

- Az azonosítás folyamata, melynek során, a „tulajdonságlista”
3
 segítségével, a 

gyermekben felderítik az óvodapedagógusokkal azokat az adottságokat, 

képességeket, kreatív gondolkodásuk jellemzőit, ami alapján tehetségígéretet látunk 

benne.  

- A megfigyelések rögzítése a gyermek komplex személyiségnaplójában. 

- Szülői kapcsolattartás: 

o anamnézis felvétel, 

o lehetőség szerint családlátogatás, 

o félévente konzultáció a gyermek fejlődéséről. 

- A gyermek DPT szűrését követően konzultáció a pedagógiai szakszolgálat 

szakembereivel. 

 

Tehetségígéretek beválogatása a gondozóműhelyekbe 

- Időpontja: év végén, az 5 éves korú gyermekek körében. 

- Beválogatást megelőz feladatok: 

o Minden gyermek számára biztosítani kell, hogy legjobb adottságának 

megfelelően bekerüljön valamelyik gondozóműhelybe. 

o Az óvoda humánerőforrását figyelembevételével a megfelelő 

tehetséggondozó műhely számának meghatározása. 

                                                 
3
 Herskovits Mária – Gonda Judit (2002): Már az óvodában? A tehetség korai jelei. Budapest Óvodavezetési 

ismeretek, Budapest Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., N.1.1. 10.p. 
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o A tehetségműhelyek helyszínének megválasztása (állandóság biztosítása). 

o A gondozóműhely vezetőinek kiválasztása. Ez az óvodavezető feladata, az 

előzetes információ gyűjtés alapján. 

- Megfigyelést végzik: a gondozó műhelyek vezetői és csoportokban dolgozó 

óvodapedagógusok. 

- Szülők tájékoztatása, megnyerése. 

- A bekerülő gyermekekkel kisebb csoportokban kreativitást fejlesztő 

tehetségműhelyekben foglalkozunk.  

 

A tehetséggondozó műhely működtetése 

- Minden műhelyvezető Tehetséggondozó Munkatervet készít éves szintre. 

- A tevékenységekről Foglalkozási vázlatot készít, majd hatásvizsgálatot végez a 

történtekről. 

- Réteg-szülői értekezlet megtartása. 

- Egyéni feljegyzéseket készít gyermekekről. 

- Félévi értékelést készít a gyermek műhelymunkájának eredményeiről. 

- Félévente tájékoztatja a szülői konzultáció a gyermek fejlődéséről. 

- Az év végén Hatásvizsgálatot készít a Műhelymunka eredményességéről: 

o Óvodapedagógusok értékelő hatásvizsgálata, 

o Műhelyvezető önértékelő hatásvizsgálata, 

o Szülők hatásvizsgálata. 

- A tehetségígéretek bemutatkoznak a Tündérkerti Napokon.   

- Az elért eredmények bemutatása (műsor, vagy kiállítás). 

 

12. Gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi munkát az intézményegység vezető, az óvoda vezetője, a 

gyermekvédelmi felelős és a nevelőtestület a felelős által megtervezett munkaterv alapján 

végzi. Munkánkban a gyermekvédelem minden gyermekre kiterjedő, minden gyermekre 

megkülönböztetés nélkül érvényes gondozást jelent. 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos hitvallásunk 

Akkor tekintjük munkánkat eredményesnek, ha az általunk nevelt gyermek nem süllyed 

tovább abban a hátrányban, amelyet magával hozott, amikor belépett az óvodába. 
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Akkor sikeres a tevékenységünk, ha minden gyermek önmagához képest fejlődik, jól érzi 

magát az intézményben. 

 

Elveink 

 A gyermek képességeinek, adottságainak, nemzeti, etnikai hovatartozásának, 

világnézetének tiszteletben tartása. 

 A gyermeket megillető jogok érvényesülésének biztosítása.  

 A „gyermekember” méltóságának tiszteletben tartása (humánus, megértő, 

egyénenkénti bánásmód) és védelme a testi és lelki erőszakkal szemben. 

 A gyermek személyiségének kibontakozásához való jogának, cselekvési 

szabadságának és életkorának megfelelő önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartása. 

 A család, a családi nevelés tiszteletben tartása. (A gyermek a családé, melynek 

sajátos feladatait az óvoda nem veheti át és nem is veszi át! A szülőket a legjobb 

óvoda is csak helyettesítheti, de nem pótolhatja). Tapintatos és személyes 

kapcsolattartás. 

 Folyamatos, segítő és számonkérő kapcsolat kialakításával, a gyermek iránti 

felelősség ébren tartása. 

 Harmonikus, egészséges, biztonságos, családias környezet feltételeinek 

megteremtése az óvodában. 

 

 

Célunk 

A gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban 

történő nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.  

 

Feladatunk 

 Elsődleges feladatunk a prevenció és a gyermek mindenek felett álló érdekének 

figyelembevétele. 

 Az óvodába járó gyermekek problémáinak felismerése, kezelése, melyek a 

gyermekek egészséges személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolják, illetve 

veszélyeztetik. 
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 Az érintett gyermekek eseteinek feldolgozása, a gondok orvoslása a helyi 

társadalom gyermekvédelemben érintett társszerveivel, szakembereivel együtt. 

 A hátrányos helyzetbe került gyermekek esélyeinek javítása, segítése, - 

kompenzálás egyéni bánásmóddal. 

 Lehetőségteremtés minden gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatására. 

 

Módszereink 

 Titoktartási kötelezettség a családokat érintő kérdésekben. 

 Személyre szóló érintkezési formák előtérbe állítása.  

 

A nevelőtestület állandó feladatai a gyermekvédelem szempontjából 

 Az óvónők igyekeznek az új óvodások beilleszkedését az adott csoportba 

zökkenőmentessé tenni. A lehetőségekhez mérten megpróbálják minél jobban 

megismerni a hozzájuk kerülő gyermeket és családját.   

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek több odafigyelést, egyéni 

bánásmódot igényelnek. Segítsék elő és kísérjék figyelemmel az óvónők ezeknek a 

gyermekeknek a rendszeres óvodába járását. első napján jelezzék az igazolatlan 

hiányzásukat a vezető óvónőnek, vagy a gyermekvédelmi felelősnek. 

Családlátogatás során próbálják feltárni a hiányzás okát. Védelembe vett gyerekről 

rögtön tájékoztatni kell adni az óvoda vezetőjének. 

 Törekedjenek a szülők meggyőzésére a helyes nevelési eljárások elfogadásáról, 

valamint arról, hogy a gyermek a családé, nevelése elsősorban a szülők feladata. Az 

óvoda nem veheti át a család sajátos feladatait, csak segítheti. A szülőket a legjobb 

óvoda is csak helyettesítheti, de nem pótolhatja. 

 Az óvónők figyeljenek fel a tehetséges gyermekekre, segítsék elő a 

tehetséggondozást. 

 A csoport dolgozói vegyenek részt az egészségügyi szűrővizsgálatok 

megszervezésében, lebonyolításában. 

 Készítsenek környezettanulmányt, a tényeket a családlátogatást segítő adatlapon 

rögzítsék. Tegyenek javaslatot az alkalmazandó védő és óvóintézkedésekre. 

 Törekedjenek a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítására, a rendszeres 

családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, fogadóórák 

megszervezésére. 
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A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló gyermekek az óvodában: 

1. A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: 

 alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, 

 rossz lakáskörülmények, 

 a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje, 

 munkanélküli szülő, 

 megromlott családi kapcsolatok, 

 egyéb sajátos feladatokat igénylő tényező (pl. egyedülálló szülő, nevelő szülő, 

nagyszülő neveli). 

 

2. A veszélyeztetettség kialakulásához vezető tényezők:  

 a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző elhanyagoló nevelés, 

gondozás, 

 a családban a devianciák halmozott előfordulása:  

o drog, egyéb szenvedélybetegség, 

o alkoholizáló szülők, 

o családon belüli erőszak,   

o bűnöző családi háttér, 

o megélhetési nehézségek. 

Általában az okok bonyolult szövevénye jellemző. 

 

3. Beteg gyermekek, akik valamilyen fejlődési rendellenesség vagy speciális 

egészségkárosodásuk miatt szorulnak – általában – hosszantartó segítségre 

Ők kiemelt gondoskodást és állandó odafigyelést igényelnek (epilepsziás, szívbeteg, 

cukorbeteg, asztmás, liszt-érzékeny gyermekek). 

 

4. Fogyatékossággal élő gyermekek, akik valamilyen betegség, szervi vagy 

funkcionális károsodás miatt igényelnek tartós támogatást 

Értelmi fogyatékosok, érzékszervi fogyatékosok, mozgássérültek, beszédhibás gyermekek. 

 

5. Nehezen nevelhető gyermekek 

A kialakuláshoz vezető tényezők: 
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 TV, videó negatív hatása, 

 elfoglalt szülő gyermeke, 

 kényeztetés, 

 túlzott szigor, 

 elhanyagoló nevelés, 

 fegyelmezési problémák, 

 nevelési hiányosság. 

 

6.Szociálisan inadaptált gyermekek 

A kialakuláshoz vezető tényezők: 

 környezeti tényezők pl. helytelen nevelési eljárások, helytelen bánásmód, a család 

rendszertelen élete, válás, 

 organikus, idegrendszeri tényezők pl. az agykéreg funkcionális éretlensége, 

hosszabb ideig tartó láz, agyvelőgyulladás, 

 erkölcsi normák nem megfelelő elfogadása, aminek hátterében érzelmi sérülés, 

elhanyagolás húzódik meg. 

 

Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén 

1. szint: Az óvodapedagógusok szintje 

 Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését. 

 Hátrányos és veszélyeztetett helyzetet felismeri. 

 Szükség esetén megfelelő szakemberhez, intézményhez irányítja, megszervezi a 

gyermek felzárkóztatását. 

 Biztosítja a gyermekek differenciált és egyéni fejlesztését. 

 Figyelemmel kíséri a gyermek rendszeres óvodába járását. 

 A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja 

(a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít). 

 A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki. 

 Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő,- óvó 

intézkedésre javaslatot tesz. 

 Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében. 

 

2. szint: Gyermekvédelmi felelős szintje 
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 Nevelési év elején megtervezi az adott év gyermekvédelmi feladatait. 

 Az óvónő segítségével felméri a hátrányos és veszélyeztetett gyermeket. 

 Kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal. 

 Koordinálja a probléma kezelését, feljegyzi a családokkal kapcsolatos 

intézkedéseket. 

 A gyermekek és a családok anyagi és szociális helyzetéből fakadó különbségeit a 

család és más intézmények bevonásával, fenntartó közreműködésével a lehető legkisebbre 

csökkenti. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel. 

 A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és 

kérések megbeszélésére. 

 Részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett esetmegbeszélésen. 

 

3. szint: Óvodavezető szintje 

 Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. 

 A gyermek mindenekfelett álló érdekének érvényesítése, és az érvényesítés 

ellenőrzése. 

 Kapcsolat felvétele az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel. 

 Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja az 

elhangzottakról. 

 Rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel, a 

családsegítővel és az érintett óvónőkkel folyamatosan egyeztet, és a megfelelő 

intézkedéseket megteszi. 

 A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint 

segítséget nyújt (gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek). 

 Írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős, és a családsegítő 

személyéről és elérhetőségéről. 

 Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában. 
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13. Az óvodai élet megszervezése 

 

Elveink 

A személyi feltételek terén 

- Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell 

értékű. 

- Valamennyi munkatárs azonos szemléletű, folyamatos együttműködése, 

összehangolt munkája szükséges a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív 

nevelés, kiegyensúlyozott légkör kialakítása érdekében. 

A tárgyi feltételek terén 

- Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához 

szükséges tárgyi feltételekkel, biztosítania kell a neveléshez szükséges optimális 

feltételeket. 

- A gyermekek által használt tárgyi eszközöket hozzáférhető és biztonságos módon 

kell elhelyezni. 

- Megfelelő munkakörnyezetet kell biztosítani. az óvodai munkatársaknak, valamint 

helyet a szülők fogadására. 

 

Óvodai életünk megszervezése terén 

Napirendünk és hetirendünk biztosítja a feltételeket a párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenységek tervezésére, szervezésére.  Fontosnak tartjuk a tevékenységek 

közötti harmonikus arányok kialakítását, szem előtt tartva a játék fejlesztő szerepét. 

 

A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai közösen alakítják ki. A 

napirend rugalmasan igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni 

szükségleteihez, tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.  

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógusok irányítják. 
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Napirend 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek életrendjét, 

időbeosztását. A napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott 

óvodai környezet megteremtését. Lehetővé teszi a szabad levegőn való tartózkodást, a 

szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenység szabad kibontakoztatását. A 

napirenden belül a legtöbb időt a játék kapja. Mindez biztonságot jelent a gyermek 

számára. A napirend igazodik a célokat szolgáló feladatokhoz, figyelembe veszi egy-egy 

csoport szokásait és igényeit. 

 

 

Az óvoda nyitva tart: 6.30-tól 16.30-ig 

Időtartam  Tevékenységek 

6.30-9.00 

 

 

 

 

 

9.00- 9.45 

 

 

9,30-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-

12.45. 

 

A gyermekek folyamatos érkezése, fogadása. 

Szabad játéktevékenység. 

Játékos tanulás csoportos, mikrocsoportos és egyéni formák 

alkalmazásával. 

 

Mindennapos testnevelés. 

Gondozási feladatok. 

Önkiszolgálás – kiscsoport. 

Naposi munkák ellátása, tízóraizás. 

 

Szabad játéktevékenység. 

Játékos tanulás csoportos, mikrocsoportos és egyéni formák 

alkalmazásával. 

Hagyományok ápolása. 

Élményszerű séták kirándulások, kísérletezések. 

Szabad mozgásos játék az udvaron. 

Műhelymunkák 

 

Gondozási feladatok. 

Önkiszolgálás – kiscsoport. 

Naposi munkák ellátása, ebéd. 
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13.00- 

14.45-ig 

 

14.45-től  

 

 

 

 

16.30-ig 

Gondozási feladatok /fogápolás. 

Pihenés –Mese /altatódal. 

Alvás (pihenés, folyamatos ébredés). 

 

A csoportszoba rendjének helyreállítása. 

Gondozási feladatok. 

Önkiszolgálás – kiscsoport. 

Naposi munkák ellátása, tízóraizás. 

Játéktevékenység csoportszobában, vagy a játszóudvaron. 

Hazamenetel. 

 

Hetirend 

A hetirend összeállításánál a rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy 

az a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. 

 

A pedagógiai munka dokumentációja 

Az óvodában használt dokumentáció 

 Felvételi előjegyzési napló, 

 Felvételi mulasztási napló, 

 Óvodai csoportnapló, 

 Fejlődési napló, 

 Tehetséggondozó Műhelynaplók, 

 Projekttervek. 

 

A gyermekek fejlettségállapotának mérése 

 Óvodánk nevelőtestülete által összeállított személyiségnaplóban évente kétszer 

bemeneti és kimeneti méréseket, megfigyeléseket rögzítik az óvónők. A bemeneti 

mérést október 31-ig kell elvégezni. 

 Azoknál a gyermekeknél, akik év közben érkeznek óvodánkba, két hónap elteltével 

kell elkészíteni a bemeneti mérést. A kimeneti mérést április 30-ig készíti el az 

óvodapedagógusok.  

 A tanköteles korú gyermekek kimeneti mérése január 31-ig készül el, hogy 

iskolaérettség megállapítása egyértelmű legyen.  
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A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének dokumentálása 

 A gyermekek személyiségfejlődéséről képességfelmérő módszerrel szerzünk 

információt, melyet fejlődési naplóban vagy felmérő lapon rögzítünk. Ennek 

alapján jelöljük ki az elkövetkező időre szóló feladatokat. 

 Az óvodába lépést követő 2 hónap a gyermek megismerését, megfigyelését 

szolgálja. Ez az első mérés, melyet új gyermekek esetében érkezésétől számított két 

hónap elteltével készítenek el a csoportvezető óvónők. 

 A következő mérések ideje függ a gyermekek korától: 3-5 éveseket április 30-ig 

mérjük másodszorra az erre rendszeresített mérőlapon, míg a 6-7 éves gyermekeket 

január 31.-ig mérjük, mely alapot képez a beiskolázáshoz.  

 Az óvodapedagógus indirekt módon tevékenységekben, felajánlott szituációkban 

segíti a gyermek fejlődését egyéni ill. mikrocsoportos formában (amikor a gyermek 

vagy még nem, vagy már nem játszik, nem mélyült el a tevékenységben, ill. 

délutáni pihenőidő alatt a gyermek alvási szükségleteihez igazodva). 

 A kötelező dokumentumok vezetése naprakészen és folyamatosan történik, melyet 

a szülőket félévenként tájékoztatni kell, ill. az intézményvezető ellenőrizi. 

 A napi fejlesztéseket, tevékenységeket, a fejlesztés tartalmát, a résztvevőket az 

óvónők egyéni fejlesztési naplóban naprakészen vezetik. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséről egyéni fejlesztési naplót 

vezetünk, ill. a személyiségnaplóban rögzítjük a megfigyelteket, a mérési 

eredményeket szakember mentorálása mellett. 

 

14. Az óvoda hagyományai, ünnepei, rendezvényei 

Természetes és sokrétű módon alkalmazzuk óvodai életünkben népköltészeti értékeinket és 

népmese hagyományainkat. Igénybe veszünk külső- és belső segítséget a helyi 

hagyományok és népi motívumok feltárásában, alkalmazásában, az eredeti népszokást 

idéző tárgyak népviselet gyűjtésében, a gyermekélet ünnepeinek megszervezésében. 

 

Elveink 

 Valamennyi szervezett rendezvény során érzelmileg gazdagodjanak a gyerekek. 

 Közös programok szervezésével a „mi” tudat erősítése. 

 Szabadidős programok szervezésével a kultúraközvetítés felvállalása, ezáltal az 

óvoda erőforrásainak gyarapítása. 
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 A család és az óvoda kapcsolatrendszer kiteljesítése a sokféle rendezvény, 

tevékenység által. 

 

Hagyományok, rendezvények, események 

 óvodai ünnepek: mikulás, karácsony, húsvét, anyák napja, gyermeknap, 

farsang, születésnap 

 óvodai kirándulások: közvetlen és tágabb környezetben 

 sport-, szabadidős programok: kihívás napja, gyümölcsnap, játszóház, táncház, 

meseszínházi előadás 

 óvoda-család rendezvényei, tevékenységei: munkadélutánok, családi játékok, 

szülői klubok, évzáró, anyák napja,  

 óvoda egyéb rendezvényei: egészségügyi programok, kiállítás, idősek köszöntése, 

Tündérkerti Napok 

 

Néphagyomány-ápolás, népszokások 

Az óvodapedagógus feladatai 

- Építse bele a kisgyermek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a folklórban 

megőrzésre érdemesek.  

- Ismerje meg a gyermekfolklórt, legyen képes azonosulni azzal.  

- Tudja a népszokások eredetét, ismeri azok lényegét, jelképeit.  

- Szerezzen jártasságot a kézművességben. 

- Ismerje meg szűk szülőföldjének - Somogy megyének - népi játékait, népmeséit, 

népdalait.  

 

A néphagyomány megjelenítése az egyes tevékenységi formákban 

 Vers, mese, dramatikus játék (népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok, 

időjóslások, névcsúfolók, találós kérdések). 

 Ének, énekes játékok, zenehallgatás (mondókák, énekes gyermekjátékok, 

népdalok, hangszeres népzene). 

 Rajz, mintázás, kézi munka (tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, 

szövések, gyöngyfőzés, mézeskalács-sütés). 

 A környezet tevékeny megszerettetése (találós kérdések, népi jóslások, jeles 

napok, népszokások). 
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 Mozgás, mozgásos játékok (ügyességi és sportjátékok). 

 

Az óvodában ünnepelhető jeles napok időrendben 

 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez az óvodapedagógus a 

gyerekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítson változatos tevékenységeket. 

A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés 

örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt 

sem lehet erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, 

hogy legyen. 

Az ünnepek, jeles napok megvalósítása – az adott lehetőségek szerint - intézményi, illetve 

csoport szinten történik, A megvalósítás tervezése az Eseménynaptárban, ill. a csoportok 

éves terveiben kerül dokumentálásra. 

 Szüret  

3-4 évesek 

Hallgassanak éneket, mondókát almáról, szilváról, szüretről. Kedvük szerint vegyenek 

részt a szüreten. Szemezzék a szőlőt, kóstolják a mustot. 

4-5 évesek 

Ismerjenek meg egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtsék, válogassák az ősz gyümölcseit. 

Vegyenek részt a szüret előkészítésében: dugják el a gyümölcsöt, süssenek pogácsát. 

Kedvük szerint vegyenek részt a szüreten: játsszanak népi játékot, préseljék a mustot, 

táncoljanak népzenére. 

5-6-7 évesek 

Szervezzenek szüreti mulatságot az óvodapedagógus segítségével. Díszítsenek kaput 

gyümölcsökkel, süssenek pogácsát. Tudjanak verset, dalt, mondókát a szőlőről. 

Legyenek aktív részesei a mulatságnak: táncoljanak, énekeljenek, játsszanak szüreti 

népi játékot, szemezzék, préseljék a szőlőt. Készítsenek termésekből egyszerű 

hangszereket. 

 Őszi napok 

Az óvoda valamennyi csoportja részt vesz őszi betakarításon. A terményből sütnek, 

főznek, tartósítják. A tevékenységekbe a szülőket is bevonjuk. 

 Advent  

Közös óvodai hetenkénti barkácsolás a szülőkkel. gyertyagyújtás énekléssel.  
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 Mikulás 

Szülők, óvodapedagógusok előadásokkal kedveskednek. Minden gyermek ajándékot 

kap. 

 Karácsony 

Utolsó gyertyagyújtás szülőkkel délután, a karácsonyi barkácsolás, közös játék, szülő 

gyermekével. 

Nagymérető karácsonyfa közös feldíszítése.  

 Farsang – télbúcsúztató népszokás 

3-4 évesek 

Egyszerű technikával díszítsenek papírálarcot, öltözzenek jelmezbe, ha kedvük van, 

táncoljanak, utánozzák az óvodapedagógus táncos mozdulatait. 

4-5 évesek 

Díszítsenek farsangi álarcot, gyűjtsenek zsákbamacskához tárgyakat, vegyenek részt 

farsangi játékokban, tanuljanak egyszerű dalokat vagy mondókákat. Hallgassanak 

tréfás mesét, verset. 

5-6-7 évesek 

Tanuljanak farsangi dalt, bálba hívogató mondókát. Segítsenek jelmezük, maszkjuk 

elkészítésében. 

Az óvoda közössége előadással kedveskednek a gyereknek.  

Vegyenek részt a táncban, az ügyességi játékokban, a csoportszoba feldíszítésében, 

átrendezésében. Kiszebábbal kiszézzenek más csoportokban is. 

 Március 15 

Feleleveníti minden korosztály az ünnephez kapcsolódó eseményeket (kokárda, 

nemzeti színű zászló, várak építése fakockákból az előterekbe, csákóhajtogatás).  

 Húsvét  

Zöldág hordás, komálás, komatál hordás, locsolkodás, tojásjátékok. 

3-4 évesek 

Tanuljanak locsolóverset, berzseljenek tojást az óvodapedagógusok segítségével. 

Locsolkodjanak és vegyenek részt a tojás-játékokban. Fogadják a kiszézőket, tegyenek 

nagy sétát az óvoda környékén. 

4-5 évesek 

Tegyenek nagyobb sétát a környéken, írjanak tojást viasszal, díszítsék 

csoportszobájukat. 
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5-6-7 évesek 

Díszítsék az ablakot festéssel. Tanuljanak mondókát locsoláshoz, komáláshoz, dalt a 

komatálküldéshez. 

 

Honismereti nevelés 

Óvodánkban célul tűztük ki, hogy a helyi kulturális és történeti értékeket feltárjuk, 

bővítjük, és széles körben népszerűsítjük, a hagyományokhoz való kötődést, erősítjük, 

elődeink tevékenységének tiszteletére nevelünk. 

- Gyermekeink ismerjék meg környezetük, lakóhelyük múltjának dokumentumait, tárgyi 

emlékeit, s jelenlegi képét. 

- Célunk, hogy már kis óvodás korban tanulják meg a helyes viselkedést, amellyel 

tiszteletünket fejezzük ki elődeink előtt a kiállításokon, múzeumokban, érezzék 

kötelezőnek a szabályok betartását. 

- Fedezzék fel a gyerekek, hogy mindazoknak, amiket a könyvekben, filmeken látnak, 

valóságtartama van.  

 

Tevékenységeink, innovációink 

- A gyerekek, a szülők és óvodai közösségünk számára lehetőséget kívánunk teremteni 

arra, hogy az óvodában folyamatos gyűjtőmunkával alakuló néprajzi és helytörténeti 

kiállításokban aktívan részt vevők legyenek.   

- A mindennapok, valamint a kirándulások, séták során jelentős kulturális, történelmi 

örökséget hordozó helyszíneket látogassanak meg, élményekben gazdagodjanak. Az 

összegyűjtött tárgyi és szellemi értékeket mindenki számára elérhetővé, olvashatóvá 

tettük.  

- Az év során folyamatosan ismerkedtünk Somogyvár nevezetességeivel könyvekből, 

képekről, filmekről.  

- A nyitott óvodai programok szervezésekor elsősorban olyan népi hagyományokra 

épülő rendezvényeket szervezünk, ami feleleveníti a népi mesterségek, gyermekjátékok 

és ünnepek tartalmát.  

- A látottak, hallottak mellett, a minél jobb tájékozódást segíti az a saját fejlesztésű és 

készítésű társas és memória játék, amely Somogyvár nevezetességeit jelenlegi és 

múltbeli történelmével összefüggő közintézményeit, épületeit ábrázolja fotókon 
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keresztül. A címer memória egész Somogy megye településeinek megismerését segíti. 

Játék időben szabadon választott tevékenységek közben és tudatos irányítás mellet a 

gyerekek –felnőttel egyaránt élvezettel használják. 

- Évenként kerül megszervezésre a Honismereti akadályverseny, ahol érdekes 

feladatokat várják a gyerekeket és a felnőtteket – totó, ügyességi feladatok, 

kincsvadászat, növényhatározás, stb.. 

- Munkakapcsolatban állunk az Iharosi Szent László Király Lovagrenddel. 

 

A Honismereti játék-tár gyűjtemény elemeit óvoda, csoport szintű, illetve egyéni fejlesztés 

keretein belül alkalmazhatjuk. 

Honismereti játék-tár 

Udvari és kerti játékok, a témához kapcsolódó tevékenységek: 

 homokvárépítés a homokozóban zászlószínezéssel, vizes árokkal, 

 vízi pisztollyal célba lövés, 

 várépítés a csoportszobában sporteszközök segítségével/ gretswald építő elemek/, 

 várjáték, lovagi torna, erőpróba, dramatikus játék, 

 kincskereső játék térkép alapján kutatás, 

 ismerkedés a rovásírással, 

 íjászat, 

 vaktérkép, 

 memória – nevezetességek, ill. címer, 

 lovagi eszközök készítése, 

 címerfestés kavicsokra, 

 gyertyaöntés díszítés, 

 papírmerítés, 

 növénygyűjtés és préselés, határozó készítés, 

 agyagedények készítése, 

 zászlófestés, 

 korabeli táncok tanulása, 

 fonás: bőrből, virágokból, 

 gerelyhajítás, 

 makett készítés, 

 csuhéfonás, 
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 rongybabakészítés, 

 harci és sámán dobok készítése, 

 horgászathoz szükséges eszközök készítése, horgászat, 

 szappankészítés, 

 ékszer és fejdísz (agyag, fonás, természetes alapanyagok, papír, gyöngy), 

 fonás: bőrből, virágokból, 

 harci és sámán dobok készítése, 

 tánctanulás, korabeli táncház: 

a. sámán-, eső-, varázslatokhoz tartozó tánc, 

b. reneszánsztánc. 

 

Javaslat a korcsoportonkénti differenciáláshoz 

Kiscsoport 

 ŐSZ 

 Beszélgető kör 

o A lakóhely nevének tudatosítása, hol lakunk? Mi a neve a községünknek? 

Hogy hívják az óvodánkat? Játékos formában kibővítve Pl: építés a 

csoportban: óvoda épülete, templom/ azt minden gyerek ismeri/, nagy 

papírdobozokból építkezés, ahova be is bújhatnak. 

 Homokozóban: Alacsonyabb-magasabb dombok összelapátolása kész somogyvári 

zászlókkal díszítve/ ismét a lakóhely nevének tudatosítása, mi van a zászlón, 

milyen színek vannak rajta, nézzük meg az ovi folyosón az igazi somogyvári 

zászlót és a magyar zászlót, hol láttunk már zászlót? / Kupavár/ ki járt már ott, mit 

láttatok, mit csináltatok ott? Keressünk zászlókat a faluban séta alkalmával. 

 Séta a kastély parkba: az épület neve/ kastély, mi pedig házban lakunk- 

összehasonlítások/. Séta a boltba, postára, játszótérre, iskolába, Kálvária dombra, 

templomba. 

 Növény gyűjtés és préselés, határozó készítés (3 csoport). 

 

 

TÉL 

 Séta a templomba. 
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 Beszélgető kör: Hogy hívják a falunkat, merre sétáltunk, hogy hívják az 

óvodánkat? 

 Somogyvár I. fokozat. 

 Csoportszoba: Építsünk templomot! Mi van a tetején? 

 Puzzle. 

 

TAVASZ 

 Séta: Merre van a templom, merre induljunk sétálni? Tájékozódás. 

 séta: merre van a kastély, merre induljunk? Ismerkedés az ébredő természettel.: 

természetvédelmi terület tábla megfigyelése, mit jelent?  

 homokozóban építkezések 

  „ Tündérkerti vitézkedés” (célba dobás, mocsárjárás, petrencerúdtartás, lovaglás, 

talicskázás, kötélhúzás, koszorúdobás, gerelyhajítás) 

 lovagi torna, táncok, zászlódobálók felvonulása dvd megtekintése. 

 lovaglás az intézetben. 

 Szent László lovagrend 

 

NYÁR: 

  Rövidebb túra a faluban, piknik a játszótéren: posta, bolt, orvosi rendelő, 

kastélypark, játszótér 

 

Középső csoport 

ŐSZ: 

 Beszélgető kör:  

o hol lakunk, a falu neve? Mi az óvoda neve? Találós kérdések, utalások 

különböző közintézményekre rávezető mondatok PL: délben harangoznak a 

toronyba, mi az? Ha beteg vagy, oda visz az anyukád mi az? ott veszed az 

orvosságot, mi az? stb Kép felismerés: például templomokról, Kupavári 

képek, tó, hol vannak ilyenek Somogyváron? 

 Óvodai kiállítás megtekintése: zászlók/ színek/, melyik helyet ismered fel a 

képeken, ki járt már ott? 

 Házi feladat:pl: szülőknek is: segítsetek a kiállítást bővíteni 
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 séta: közintézmények felkeresése, illemszabályok,mit csinálnak az adott helyen az 

emberek, kik dolgoznak benne, 

 kastély látogatás: megfelelő magyarázat 

 Kripta felkeresése, virágcsokor,magyarázat 

 Építkezés a csoportban/ összehasonlítások/ óvoda- templom/ 

 Honismereti túra rövidebb részei: Szentesica, Apátság 

 

TÉL: 

 látogatás a templomban, koncert hallgatás 

 címer memória játék bevezetése 

 Somogyvár II. fokozat 

 építsük fel falut: terepasztal készítés/ barkácsolás/ lego, építő kockák, karton 

dobozok?/ 

 puzzle 

 Képességfejlesztés 

 Kavicsfestés, kavics játékok 

 Gyertyaöntés 

 

TAVASZ: 

 Séták alkalmával a közintézmények felkeresése 

 Könyvtárlátogatás,  

 jelmez készítés: páncélok, lovacskák, koronák, korabeli zenehallgatás 

 Vízi pisztollyal célba lövés: 

 

NYÁR: 

 Közös túra nagycsoporttal, kiállítás megtekintése, megelőző felkészítés könyvekből 

filmről 

 

NAGYCSOPORT 

ŐSZ: 

 Beszélgető kör:  
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o hol lakunk, falu- község neve, saját lakcímed, óvoda neve. Találós 

kérdések. Próbáljanak a gyerekek egymásnak hasonló kérdéseket feltenni. 

Ismerd fel a képekről, a falu részleteit, nevezd meg! 

 Filmvetítés Somogyvárról, nézzük meg közösen 

 kiállítás megtekintése az óvodában. Házi feladat szülőknek is: bővítsük a kiállítást 

 séta: Kálvária domb, templom, iskola, gyógyszertár, temető, posta, boltok, 

polgármesteri hivatal, Takarékszövetkezet, orvosi és fogorvosi rendelő, 

kastélypark, Kripta, kastély, óvoda 

 Séta: Szentesica forrás: ismerkedés a történelmével 

 Séta: Kupavár: ismerkedés a történelmével 

 Rajz a szabadban, természet után: / kastély, templom, óvoda/ 

 A címer memória játék  

 

TÉL: 

 Koncerthallgatás a templomban 

 Várépítés a csoportszobában sporteszközök segítségével/ gretswald építő elemek/ 

 Várjáték, lovagi torna, erőpróba, dramatikus játék: Szerepjáték farsang idején: 

jelmezkészítés, történelmi játék bemutatása az oviban/ szerepek István, Koppány, 

szerzetesek, harcosok, hölgyek, csata játék stb/  

 

TAVASZ: 

 Séta a kastélyparkba: merre induljunk? Tájékozódás. az ébredő természet 

megfigyelése, természetvédelmi terület! A család történetének megismertetése 

képek segítségével, látogatás az épületben. 

 Film Somogyvárról, nézzük meg közösen! 

 Zászlók készítése, barkácsolás, színezés, majd  

 Gyurmából Szent L szobra… Kupavár történetének felelevenítése, séta során 

szerzett ismeretek felidézése képek, könyvek segítségével.  

 Zászlók színezése majd építkezés a csoportban: vár vagy kastélyépítés gyufás 

dobozokból, / festés, barkácsolás/, terepasztal, kb. technikával. 
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NYÁR: 

 A közös óvodai túra középső- nagycsoport. Az előző évihez hasonlóan, esetleg a 

szerzetesekhez hasonló jelmezes bemutató. Szülők bevonása a lebonyolításba. 

Kincskereső játék. 

 

15. Az óvoda kapcsolatai 

A szülő, gyermek, pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei  

Az óvónő hitvallása a szülőkel való kapcsolattartásban  

Az óvónőnek megfelelő empátiával kell rendelkezni a szülőkkel szemben. El kell fogadni, 

meg kell ismerni a másik félt, illetve saját magát is el kell fogadtatni a gyermek megfelelő 

fejlődése, fejlesztése érdekében. 

 

Az óvónő felkészülése a családok fogadására  

 A gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartása 

 A családtagok elfogadása, és feléjük szakmai alázattal való közeledés 

 Figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú segítség  

 A gyermek érdekeinek szem előtt tartása 

 A szülői problémák jelzésének figyelembevétele (Az a szülő, aki érzi a megértő, 

segítő hozzáállást, bátrabban jelzi problémáit.) 

 A családból az óvodába való átmenet könnyítése érdekében fel kell oldani a szülők 

és a gyermek első elválás ténye okozta félelmeket, szorongásokat.  

 A szülőket meg kell ismertetnünk az óvodánkkal, programunkkal és annak 

dolgozóival.  

 Fontos dolgunk a beszoktatás megszervezése.  

 Az óvodának fel kell készülni a gyermek fogadására, a család, a gyermek 

megismerésével, a vonzó tevékenységek szervezésével, az érzelmi biztonságot 

jelentő óvónők munkájának összehangolásával. 

 

Csiperke Klub  

Óvodánk már az óvodába lépés előtt igyekszik megismerkedni a gyerekekkel és azok 

szüleivel. A védőnővel közösen térképezzük fel a községünkben születendő gyerekek 

számát, így folyamatosan végig tudjuk kísérni a jövendőbeli óvodások és szüleik életét, 

szokásait.  
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Mivel bölcsőde legközelebb csak Lengyeltótiban van, ezért a legtöbb gyermek a családból 

kerül közösségünkbe.  

A 3 év alatti gyermeket is szívesen fogadjuk ünnepélyeinken, programjainkon. A 

jövendőbeli szülőket is igyekszünk bevonni közösségünk életébe. 

 

Beiratkozás  

A beiratkozás alkalmával lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek és a szülők 

kötetlenül ismerkedhetnek intézményünkkel. Ajándéka minden gyermeknek egy kedves 

„Tündérkert” tündért ábrázoló kifestőt adunk.  

A jövendő óvodásunknak és szüleinek elküldjük levelünket. 

 

Befogadás  

A nevelési év megkezdése előtt, augusztus utolsó hetén tájékoztató, ún. Az „Óvodafoglaló 

programon” belül „Beszoktatós szülős napot” tartunk, melynek keretében 

megismerkedhetnek óvodánk programjával, házirendjével. A szülők kötetlen beszélgetésen 

elmondhatják aggályaikat, feltehetik kérdéseiket óvodai életünkkel kapcsolatban. 

Lehetőséget biztosítunk, a gyermekek által használt helyiségek megtekintésére. 

Megismerkedhetnek a gyermekeket nevelő felnőttekkel. A szülőkkel megbeszéljük az 

óvodába lépés ütemezését, valamint a választható jeleket. A szülőkkel közösen készítjük el 

a „Beszoktatási Ütemtervet”, így lehetőség nyílik az egyéni kívánságok, kérések 

figyelembevételére is.  

 

Óvodánk beszoktatásának alapelvei:  

Egy időpontban maximum 2 gyermek kezdheti meg az óvodai beszoktatást.  

Ha a szülő igényli, részt vehet a beszoktatásban.  

Ha a gyermek szükségesnek érzi az otthonról hozott játékot, „anyapótlót”, akkor 

nyugodtan hozza el.  

Minden esetben kérjük a gyermekorvos igazolását, hogy a gyermek egészséges, 

közösségbe mehet.  

Az óvodába lépő gyermeknek a csoport óvónői medál formájában elkészítik az óvodai 

jelét, és nyakláncra fűzve megajándékozzák vele.  

Minden gyermeknél a sajátosságait, fejlettségét figyelembe véve egyénre szabott 

Beszoktatási terv készül az édesanyával közösen, mely tartalmazza:  
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 Hány napig vegyen részt a gyermek a délelőtti játék tevékenységbe?  

 A beszoktatás melyik naptól ebédeljen közösségünkbe?  

 Melyik naptól váljon „teljes” óvodássá?  

Az anyás beszoktatásnál a szülő köteles saját maga részére is váltócipőt hozni.  

Az anya a beszoktatáson aktívan vegyen részt. Ő tevékenykedjen, az óvónő kísérje 

figyelemmel tevékenységüket, hiszen itt mérheti fel először a gyermek fejlettségét, 

szocializálódását.  

A beszoktatás tapasztalatairól rövid feljegyzés készül, mely szól a gyerek-anya 

kapcsolatáról, az elválásról, az alapvető szokásrendszer átvételéről, stb..  

A beszoktatás ideje alatt az óvónő családlátogatást tesz, ahol további lehetőségek vannak a 

felmerülő problémák orvoslására, megbeszélésére.  

 

Családlátogatás  

A családlátogatások fontosságát szem előtt tartjuk. Célunk a tájékozódó – érdeklődő, 

segítő formáinak megvalósítása. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás folyamata alatt az 

óvónő családi környezetben megismerkedjen óvodásunkkal. Ezeket az alkalmakat a 

gyermek alaposabb megismerésére, képet kaphatunk a szülők nevelési kultúrájáról, 

másrészt arról, hogy a közvetlen környezete milyennek látja a gyereket, és milyen szerepet 

juttat neki. Így könnyebben alkotunk képet a kisgyermekekről. A látogatást követően a 

csoportnaplóban rövid észrevételt teszünk a tapasztaltakról.  

A hátrányos helyzetű gyermekek családjának a nyomon követése kiemelt feladat. 

Lehetőség szerint évente szükséges meglátogatni a családot. Szükség esetén 

családlátogatást szervezünk a Védőnői és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

közösen. A látogatás után közös megbeszéléseket tartunk, hol közös intézkedési tervet 

készítünk a család és a gyermek érdekében. 

 

Nyíltnapok  

A beiratkozás időszakában várjuk az óvodaválasztás előtt álló szülőket, hogy 

bepillanthassanak óvodánk életébe. Bemutatjuk az óvoda épületét, az udvar kínálta 

mozgásos játék lehetőségeket. Az óvodás gyermekek szülei szintén a nyílt napokon 

lehetnek részesei, az óvoda mindennapjainak. Az éves nyílt napok az óvoda Éves tervében, 

ill. az Eseménynaptárban van megtervezve. 
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Programjainkból 

A karácsonyi játszóház a szülők részvételével a bensőségesebb készülődést segíti az 

ünnepekre. Az óvodai gyermeknap, anyák napja, nagycsoportosok búcsúja az óvodától, 

olyan óvodai ünnepek, kirándulások, túrák, ahol a szülő-óvoda kapcsolatra épít. A Szülői 

Munkaközösséggel egyeztetve a nevelési év elején tájékoztatást adunk az óvodai közös 

programokról, eseményekről.  

 

Adventi várakozás – Karácsonyi gyertyagyújtás  

Néphagyományőrzés keretein belül a szülők bevonásával játszóházat szervezünk. Céljaink 

között nem csak az ünnep meghittsége, összetartó erejének megmutatása szerepel. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy a szülők ne felejtsék el, hogy játszani kell, játszani jó. A közös 

játéka gyermek fejlődésének legfontosabb tevékenysége. A szülők nem játszanak. Kifogást 

keresnek, és sajnos találnak. „Nem érek rá, most főznöm kell, ott a tv, nézd azt.” Óvodánk 

felvállalta, hogy segítünk a szülőknek levetkőzni gátlásait és eszükbe juttatjuk, hogy együtt 

tevékenykedés milyen fontos a mai gyors és nem mindig jó írányba haladó világban. 

 

Anyák napja  

Tervezés alatt van a köszöntő jellegének megváltoztatása. A szülő a mások előtt 

kényelmetlenül érzi magát, ha gyermeke nem akar kiállni verset mondani, vagy elsírja 

magát. A gyerekek ne attól féljenek, hogy elfelejtik a megtanult verseket, hanem legyen ez 

egy vidám „anya-gyerek” délután. A program megtervezése minden esetben a csoporttal 

foglalkozó pedagógusok feladata. 

 

Évzáró  

A csoportok ünnepség keretében mutatják be a tanult játékokat, verseket, meséket. 

 

Szülők klubja  

A szülői Munkaközösséggel közösen előadásokat, fórumokat szervezünk. A téma gyakran 

a gyermek neveléséről, fejlesztéséről szól, már szerveztünk az anyukák részére is 

programokat. Hogy sikeres legyen munkánk, gyermekünk nevelése, ahhoz nekünk, az 

egyénnek kell boldog lenni. Ha feszültek vagyunk, akkor a gyermekünk, párkapcsolatunk 

sem lesz nyugodt. Pedagógus kezdeményezésre tartunk, u.n: kényeztető délutánokat, ahol 
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az anyukák érdekes előadásokat hallgathatnak természetgyógyásztól, öko-módról, 

kozmetikustól, életmód változtatásról. 

 

Fogadóórák, beszélgetések  

A szülők részére biztosítjuk, hogy egyéni, személyenkénti beszélgetés keretében tárják fel 

problémáikat az óvónők előtt.  

A fogadó órák megszervezésére az emeleti nevelői szobát biztosítjuk, ahol őszinte 

beszélgetés alakulhat ki a szülő és pedagógus között.  

Nem a reggeli és a délutáni gyerekek közötti perceg a megfelelők a problémák 

megbeszélésére. Egyéni konzultáció pedagógus és szülő között, mindig tapintatosan, de 

egyértelmű módon, a szülő számára, világosan fogalmazva történik. Elegendő időt 

hagyunk az érzelmi reakciókra, kérdésekre, magyarázatokra. Minden helyzetben az 

őszinteség, a szülők egyenrangú félként való kezelése, tapintat és főként a reakciók 

elfogadása a jellemző Az anyagi-szociális gondok megoldására természetesen óvodánk 

nem alkalmas, de a problémák enyhítésének sajátos formáját megtehetjük. Ha rossz 

hangulatú, szomorú édesanyához egy mosollyal, jó szóval, gyermekének a napi 

sikerélményéről tájékoztatva fordulunk, minden bizonnyal jó kedvre tudjuk deríteni. Ha 

szülő igényli, lehetőséget adhatunk egy „ami a szívemet nyomja” beszélgetésre, amely a 

szülő számára megnyugvást is hozhat, ill. így mi is megismerhetjük a gyermek 

kedélyállapot változásának okait is. 

 

Szülői értekezlet  

A neveléssel a gyermekek fejlődésével kapcsolatban évente 3 alkalommal szülői 

értekezleteket tartunk. Itt tájékoztatjuk a szülőket egy-egy időszak nevelő munkájának 

tartalmáról. Szülői értekezlet alkalmával körbe rakott székeket, így fogadjuk őket, ne 

egymás hátát, hanem egymás tekintetét lássák. A köszöntő után az értekezlet folyamán 

többször is játékra hívjuk őket. Célunk az, hogy ebből a heterogén, más érdeklődésű és 

műveltségű emberekből egy szülői közösség jöjjön létre. Egy olyan közösség melynek 

közös, fő gondolata a gyermek, az, hogy ez a gyermek mindig, mindenkitől a számára 

legjobbat kapja. Igyekszünk elérni, hogy a szülő érezze, elfogadjuk a gyermekét.  

Az apa jelenléte a családban és az óvodai életben is kiemelkedő fontosságú számunkra. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy az apukák jelenléte megnőtt az óvodai programokon.  
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Szülőértekezlet kritériumai:  

1. Szülőértekezlet időpontjának sokoldalú hirdetése, megszervezése fontos feladat. Oda 

kell figyelni a jól megválasztott napra és időpontra, valamint, hogy kellő időben történjen. 

Szülővel és kisgyerekkel is közöljük, hogy szülői lesz, sok-sok csatornán keresztül jusson a 

szülőkhöz az információ. Jelöljük azt is, hogy meddig tart.  

2. A csoport óvónői egyeztessék a forgatókönyvet. Ügyeljenek arra, hogy a levezető nem 

élhet vissza tisztével. Irányítsa a megbeszélés tartalmát a célnak megfelelőn, ha szükséges 

összegezze az elhangzottakat.  

3. Fontos, hogy ha a hangos közlésre szánt szöveget írjuk, tartsuk szem előtt, hogy fel 

fogjuk olvasni. Ennek érződnie kell a fogalmazásra, törekednünk kell a szabatosságra, 

logikára, tömörség fokára. Az elméleti mondanivalónak befogadhatónak kell lennie. De ne 

olvassuk fel! Csak segítségnek legyen előttünk jegyzetünk. 

4. Az óvónőnek kapcsolatot kell teremteni a hallgatósággal úgy, hogy figyelemmel kíséri a 

hallgatók reakcióit, s képes módosításokra. A szöveget jól kell ismerni, hogy a 

szemkontaktus meglegyen a hallgatósággal. Mindig kell lennie szabad beszédnek. Előnye, 

hogy könnyen alakítható a beszélő észleli, hogy érthető és követhető-e amit mond, növeli a 

hitelességet. Ehhez előre elkészített vázlat, vagy jegyzet kell.  

5. Az értekezlet összegzésével, a tudnivalók tömör megismétlésével kell zárni.  

 

Hogy mitől más egy Szülőértekezlet?  

- Az első alkalommal játékos formában megismerkednek a szülők egymással, jó 

feszültségoldó lehetőség. Ehhez kommunikációs játékokat alkalmazunk. 

- Az elmélet anyagok ismertetése után, a szülőkkel játékeszközt készítünk, barkácsolunk 

saját gyermekük számára pl.: fakanálbáb, fonalvirág, egyszerű marionett báb, stb.. Kiváló 

lehetőség a szabad, kötetlen beszélgetés a mélyebb, tartalmasabb kapcsolatok 

kialakításához.  

- Minden szülői értekezlet alkalmával a szülők kapnak kézhez olyan füzetecskét, melyben 

saját ízlésük szerint választhatnak verseket, mondókákat, fejlesztőjátékokat s gyerekükkel 

otthon foglalkozhatnak (Már ismert és új anyag egyaránt)  

- Minden alkalommal óvónők tanítanak is a szülőkkel. pl.: prevenciós ajakgyakorlatokat  
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Játékok, gyakorlatok, drámajátékok gyűjteményéből:  

- Üdvözlés (verbális, vagy szemkontaktus, testkontaktus – kézfogás)  

- Ajándékkészítés gyermekeknek szülők által  

- Ajándék a szülőknek – tárgy, idézet, történet  

- Névlánc (ismerkedés)  

- Tárgycserélgető  

- Személyiség ismerő játék:  

- Levélcsere.  

- Varázsbolt  

- Megkezdett mondatok folytatása  

 

A Szülői Munkaközösség  

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a szülői 

szerveződésnek. A Szülői Munkaközösség nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a 

folyamatos együttműködés elősegítésében.  

A nevelési év első szülői értekezletén a szülők maguk közül kiválasztják, illetve újra 

választják a Szülői Munkaközösségében feladatot vállalni kívánó tagjait. Egy későbbi 

időpontban megosztják egymás között a tisztségeket, és a feladatokat.  

Az SzMK, minden év elején megismerkedik óvodánk éves pedagógiai tervével, ill. segít 

összeállítani „Eseménynaptárunkat”.  

A közös megbeszélés után szülők közösen készítik el Munkatervüket. E terv sorra veszi 

azokat az eseményeket, területeket, amelyben átveszik a szervező és lebonyolító szerepet. 

ill. segítik az óvónők munkáját.  

Minden évben, megszervezi a közös Szülői Munkaközösség a Szülők-Nevelők bálját.  

A partneri elégedettség mérés lehetőséget biztosít a szülők részére az óvodával támasztott 

igények kialakítására. Sajnos az óvodánkkal szemben is vannak, nem a gyermek 

egészséges fejlődését biztosító szülői igények, mint pl.: a külön órák, nyelvoktatás, stb. Ha 

ezeket nem bírálnánk felül (ami nagyon nehéz, hiszen a környezet elvárása nehezen 

védhető ki) a gyermek egyik különfoglalkozásról a másikra vándorolna, és nem teheti azt, 

ami e korban a legfontosabb, amivel valóban sokoldalúan fejlődhetne, nem játszhatna.  
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Az informálás kommunikációs kapcsolat lehetőségei: 

 pedagógiai programunkat ismertető, népszerűsítő kiadvány, 

 hírlevelek, szórólapok, üzenetek, meghívók, kérdőívek, hirdetőtáblák, 

 honlap 

 

Közös szabadidős tevékenységek: 

 gyalogtúra a környéken, 

 szalonnasütés, bográcsozás az óvoda udvarán, 

 kézműves programok (korongozás, szövés, kosárfonás, stb.), 

 játékos családi vetélkedők, 

 az óvoda udvarok szépítése, 

 

Együttműködési formák 

 Tájékozódó jellegű találkozások (szakszolgáltató intézmények bemutatkozásai, 

óvodapedagógusok és szülők rendezvényei). 

 Családlátogatások. 

 Egyéni találkozások, beszélgetések, fogadó órák stb. 

 Szülői értekezletek (összevont óvodai, csoport, egy szülő réteg részére szervezett 

értekezletek). 

 Szülők klubja (ismeretterjesztő, aktív beszélgető kör). 

 Munka- és játékdélutánok. 

 Kirándulások, rendezvények, ünnepek. 

 "Meglepetés" kiállítások szervezése az óvodákban (Pl.: "Mackó-ország", "Baba-

bál", gyertyafényes karácsonyi kiállítás stb.), az óvoda Közösségi terében. 

 

Az intézmény további kapcsolatai 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal való kapcsolat, az egészségügyi ellátással, 

szociális segítségnyújtással kapcsolatos feladatok 

Együttműködési megállapodás alapján, a törvényi kötelezettségen túl (jelzőrendszer 

működtetése, esetmegbeszélések, közös családlátogatások, kerekasztal beszélgetések) 

rendszeres, napi kapcsolat van a szolgálat családgondozóival, akik figyelemmel kísérik a 

gyermekek állapotát, hiányzását, a szülők együttműködését, a családok működőképességét. 
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Cél:  

Azonnali intézkedés a gyermeket, családot ért probléma megoldására, ill. gyermekek 

rendszeresen járjanak óvodába, a szülők meggyőzése, bizalmi kapcsolat kiépítése. 

– Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, ill. szervezése: ruhák, játékok, 

könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése, kirándulások, táborok szervezése, 

rendezvények látogatása. 

– A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se 

maradjon ki az óvodából a szülők szegénysége miatt). 

– Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, 

regisztrálása, szükség esetén szakorvosi fogászat, szemészet, fülészet, 

ortopédiavizsgálatok) kezdeményezése, megszervezése. Gyermekorvosi, védőnői 

tanácsadás szervezése a szülők számára az együttműködő partnerekkel kialakított 

közös programok. 

– A védőnői hálózat segítségével a gyermekek óvodai beíratásának támogatása, korai 

képességgondozással kapcsolatos tanácsadás. 

 

Védőnői hálózat 

A gyermekek óvodai beíratásának támogatása, jelzőrendszer működtetése, 

esetmegbeszélés. Szülői értekezleten részvétel, egyéni tanácsadás. Szűrővizsgálatok 

lebonyolítása. Közös pályáztatás, megvalósítás. Családlátogatás. 

 

Szakszolgálatokkal való együttműködés 

A pedagógusok arra törekszenek, hogy a mérések alapján, a gyermekek megismerését 

követően a sok részképesség hiánnyal, zavarral küzdő kisgyermek szakember elé kerüljön. 

Ezért már minden kisgyermek eljut a Pedagógiai Szakszolgálathoz, ahol csoportos, vagy 

egyéni fejlesztésen vesznek részt, vagy a Szakértői Bizottság által kijelölt feladatok szerint, 

helyszíni vizsgálatokkal segítik a gyermekek fejlesztését. Minden évben december 15-ig az 

általunk addig készült mérési eredményekkel, véleményekkel (család, gyermekorvos, 

tesztek) együtt kérjük a gyermekek vizsgálatát. Majd ezután történik a Szakértői Bizottság 

felülvizsgálata az korrekt iskola kezdés megsegítése érdekében. Évközben közös 

képzéseken veszünk részt, esetmegbeszélés történik a szolgálat szakembereivel, 

rendszeres, folyamatos a szakmai együttműködés. 
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A szakmai szolgáltatókkal továbbá rendszeres a konzultáció a gyermek fejlődéséről, 

fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és 

biztosítása a cél.  

 

Pedagógiai szakmai szolgálatok 

A szakmai fejlődés érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk a Somogy Megyei 

Pedagógiai Oktatási Központtal. Lehetőségeink szerint részt veszünk továbbképzéseken, 

szakmai napokon. Szükség szerint adott kérdésekben jogorvoslatot, szakmai támogatást 

kérünk. A munkánk fejlesztése érdekében szaktanácsadói segítséget kérünk. 

 

Általános iskolákkal való kapcsolat 

Óvodánk - iskola 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását, a két intézmény együttműködését. Kapcsolatukra a 

kölcsönös nyitottság és a kölcsönös bizalom a jellemző. 

A kapcsolattartás formái: 

 Látogatások: A pedagógusok látogatása egymás intézményeibe, érdeklődés egymás 

munkája, problémája, eredményei iránt. A tanító nénik óvodába látogatásuk során 

bepillantást nyerhetnek óvodánk heti és napirendjébe, szokásrendszerébe, 

programunkba. Megfigyelhetik gyermekeinket természetes környezetükben, 

barátkoznak velük. 

 A gyermekekkel együtt látogatunk el az iskolába, megismerkedünk az iskolai 

élettel, a leendő tanítókkal.  

 Volt óvodásainkat elkísérjük a tanévnyitó ünnepélyre, fejlődésüket utó követjük, 

hospitálunk náluk az első osztályban. 

 Szülői értekezlet: A nagycsoportos óvónők az iskolába induló gyermekek szüleinek 

olyan szülői értekezletet tartanak, melyen vendég a tanító. Itt a szülő rövid 

tájékoztatást kap az iskolakezdés kérdéseiről és megismerkedhet gyermeke leendő 

nevelőjével. 

 

Kapcsolat a fenntartóval 

Kapcsolatunk egyrészt a közoktatási törvényből adódóan, és egyéb jogszabályok alapján 

hivatalos, rendszeres, másrészt pedig támogató, segítő jellegű.  
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Kapcsolattartásunk formája a 

 kölcsönös tájékoztatás, 

 egyéni megbeszélések,  

 beszámoló.  

 

16. A program ellenőrzése, bevállalás vizsgálata 

Programunk értékelésében valamennyi óvodapedagógus részt vesz a vezető óvónő 

irányításával. 

 

Vizsgáljuk 

 A program működőképességét, 

 A tervezés megvalósíthatóságát 

 A nevelés, fejlesztés hatékonyságát 

 

17. Érvényességi rendelkezések 

 

Az óvodai nevelési program érvényességi ideje  

2016. szeptember 01.-től, visszavonásig 

 

Felülvizsgálat, értékelés idıpontja  

5 évente, illetve szükség szerint a törvényi változásokat figyelembe véve. 

 

Az óvodai nevelési program módosításának lehetséges indokai: 

1. A program alapján végzett nevelőmunka nem kellő hatékonyságú (erre 

rendszeresen végzett ellenőrzés során derül fény). 

2. A törvényi vagy gazdasági változások a program módosítását teszik szükségessé. 

3. A szakmai munkában olyan lényeges változások, új igények jelennek meg, amelyek 

a módosítást indokolják. 

4. A programot módosítani a nevelőtestület bármelyik tagjának írásos kérése alapján 

többségi szavazattal lehet. A módosítási kérés megvizsgálására egy háromtagú 

pedagógusokból álló bizottságot kell létrehozni, mely bizottság a módosítással 

kapcsolatos minden lehetséges kihatást megvizsgál és a nevelőtestület elé tárja, 

hogy kellő ismeretek birtokában történjen a döntéshozatal. 
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Nyilvánosságra hozatala 

 

A fenti dokumentum nyilvános, ami a vezetői irodában és a nevelői szobában, szabadon 

megtekinthetők, illetve megtalálhatók az óvoda honlapján. A hatályos Pedagógiai Program 

az oktatási hivatal által működtetett elektronikus információs rendszerben, a www.kir.hu 

oldalon is található meg. 
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Felhasznált irodalom: 

 

 Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata 

Módszertani könyv óvodapedagógusoknak 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 6. száma 

Óvodapedagógusok Szakmai Egyesülete, Szolnok 2012 

 Ágoston Valéria: „Csillaglesen” – Az óvodai tehetséggondozás ösvényein 

Óvodapedagógiai Könyvsorozat 

Sprint Kft. 

 Porkolábné Dr. Balogh Katalin, Dr. Balázsné Szűcs Judit, Szajtzné Gregorits 

Anna: Komplex prevenciós óvodai program – Kudarc nélkül az iskolában 

Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére 

Trefort Kiadó, 2009. 

 Herskovits Mária – Gonda Judit (2002): Már az óvodában? A tehetség korai 

jelei.  

Budapest Óvodavezetési ismeretek, Budapest Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.,  

 Dr. Kovács Krisztina, SZTE JGYPK Óvóképző Szakcsoport Az 

óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében  

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Az_vodapedaggus_feladata_a_sajtos_ne

velsi_igny_gyermekek_nevelsben/index.html  

(2016. 08.01.22:30) 

 Óvodai nevelés Kompetenciaterület – Elméleti alapvetések (2007) Tóth Anikó: 

Szempontok az értelmi/érzékszervi sérült gyermekek óvodai integrációjához 

suliNova közoktatás-fejlesztési és pedagógus-továbbképzési kht. 

 

 

 

 

 

  

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Az_vodapedaggus_feladata_a_sajtos_nevelsi_igny_gyermekek_nevelsben/index.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Az_vodapedaggus_feladata_a_sajtos_nevelsi_igny_gyermekek_nevelsben/index.html
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Legitimációs záradék 

 

l.   Véleményezte 

 

 

Dátum 

2016.  ………………………

Szülői Közösség 

 

2.   Elfogadta 

 

 

 

 

 

Dátum 

 

 

2016. ……………………… 

Nevelőtestület 
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3.   Jóváhagyta 

       Dátum Óvodavezető 

 

 

2016. ……………………….          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


