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„Ha mindenki jobban ismerné, hogy milyen a gyermek, akkor önismeretünk és emberismere-

tünk is jobban lenne megalapozva. Többet kellene figyelni a gyermekre, s ha többet tudnánk 

tanulni tőlük, az ő világukból, akkor egy kicsit mássá lennénk."   

 /Ancsel Éva/
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I. Bevezető 

 

„Osztani magad, hogy így sokasodjál, 

                                              Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 

                                              Érteni őket, hogy tudd a világot, 

 Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz." 

/ Váczi Mihály / 

  

1. Jogszabályi háttér 

 

● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

● A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai Nevelés Országos Alap-

programjáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 30/2012 (IX.28.) EMMI-rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integ-

rációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógu-

sok 2012. évi támogatásáról 

 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosí-

tásáról 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

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

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

● 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításá-

ról  

● 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

● 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

● 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
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● Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról 

● Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

● Helyi rendeletek és belső szabályzatok 

Intézményünk belső szabályzatai: 

 

 Alapító Okirat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves pedagógiai munkaterv 

 Továbbképzési terv 

 

2. Az óvoda jellemző adatai 

 

Az intézmény hivatalos neve Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 

Az intézmény címe és elérhetősége  

(székhely óvoda): 

Balatonfüred 8230 

Park u. 11. 

Tel./fax:0687/343-416 

Az intézmény címe és elérhetősége  

(telephelyi óvoda): 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág 

Tagóvodája 
Balatonfüred 8230 

Hunyadi u. 24. 

Tel./fax: 0687/342-524 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, 

székhelye: 

Balatonfüred Város Önkormányzata 

Balatonfüred 8230 

Szent István tér 1. 

Az óvoda fenntartója, címe és  

elérhetősége: 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Balatonfüred 8230 

Szent István tér 1. 

A pedagógiai program készítője: a nevelőtestület 

A pedagógiai program elfogadója: a nevelőtestület 

A pedagógiai program jóváhagyója: az óvodavezető 

Eljárásjog gyakorlása,  

véleménynyilvánítás: 

szülők közössége 

Eljárásjog gyakorlása, egyetértés  

nyilvánítás: 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Az óvodai nevelés nyelve: magyar 

Hit-és vallásoktatás: SZMSZ-ben szabályozottak szerint  

biztosított 
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II. Óvodánk tagóvodánkénti sajátos arculata 

 

Óvodánk a város két egymástól távol eső pontján helyezkedik el, mivel kettő tagóvo-

dából áll. Eltérő elhelyezkedésükből adódóan más a szociokulturális helyzetük is. 

 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA 

(anyaintézmény) 

 

 

 

A Kiserdei Óvoda, gyönyörű természeti környezetben, a fenyves erdő és a Balaton 

között, csendes, nyugodt, jól megközelíthető helyen, több mint 40 éve várja az óvodás korú 

gyermekeket.  

Gyermekférőhelyünk száma 87 fő.  

Óvodánk négy csoportos, az azonos életkorú csoportokba kb. 20-25 gyermek jár.  

Napi 10 órás nyitva tartásban üzemelünk. A gyermekcsoportok reggel 6.30 - tól 7.30 - 

ig, és délután 16.00 - tól 16.30 - ig összevontan üzemelnek. 

Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai ad-

ják. Napirendünk rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított, tükrözi szoká-

sainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék ki-

tüntetett szerepét. 
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Minden olyan tárgyi feltételt igyekszünk biztosítani, ami az óvodás korosztály testi, 

szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges. Csoportszobáinkban galéria található. Bútoraink, 

játékaink, tornaszereink természetes anyagokból készültek, a XXI. századi igényeknek megfe-

lelően. 

Ahhoz, hogy folyamatosan meg tudjunk felelni az új kihívásoknak, magasan képzett 

óvodapedagógusokra van szükség. Intézményünkben minden óvónő szabadon képezheti ma-

gát pedagógiai érdeklődésének megfelelően (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). Felké-

szült, dinamikus, óvónőink alakítják a gyermekekben a helyes viselkedési formákat, az érzel-

mi és erkölcsi viszonyokat, közvetítik a helyi hagyományokat, a nemzeti és egyetemes kultúra 

értékeit, és nevelnek az egészséges életmódra. Logopédus és fejlesztő pedagógus látogatja 

rendszeresen óvodánkat, foglalkozik a rászoruló gyermekek fejlesztésével. 

Az óvoda közvetlen környezetében elterülő fenyves erdő és a Balaton közelsége a le-

hetőségek széles tárházát hordozza: 

- Napi séták, kirándulások alkalmával közvetlen tapasztalatszerzést tesz lehetővé az erdő és 

a Balaton megismerésében, megfigyelésében. 

- Biztosítja a rendszeres levegőzést tiszta, oxigén dús környezetben. 

- Lehetőséget nyújt a természetes mozgásra (futás, ugrás, függés,..stb.). 

"A gyermek személyiségének, specifikusan emberi tulajdonságainak fejlődésében a 

környezet nem egyszerűen a fejlődést feltétlenül szolgáló miliő, hanem a fejlődés forrása!"  

         (D. B. Elkonyin) 

Amit minden hozzánk beiratkozó kisgyermek átél, az az érzelmi biztonságot nyújtó, 

derűs, szeretetet biztosító óvodai légkör, egyéni bánásmód és rugalmas napirend. Csak ilyen 

környezetben bontakozhat ki személyiségük, valósulhat meg sokoldalú fejlődésük. 

Az érdeklődő szülők és gyermekek először a számukra szervezett nyílt napok kereté-

ben ismerkedhetnek óvodánkkal, a többi gyermekkel, az itt dolgozó óvó nénikkel, dajka né-

nikkel. 

A beiratkozott leendő kiscsoportosoknak minden nevelési év elején olyan délelőttöt 

szervezünk, ahol szüleikkel együtt ismerkedhetnek, játszhatnak egymással, az óvó 

nénijeikkel. A szülőkkel ezután is, az év során többször igyekszünk közös programokat szer-

vezni. 

A szüreti időszakban, ha lehetőségünk adódik rá, elvisszük a gyerekeket szüretelni.  

A téli ünnepkör nálunk az adventi várakozás időszakával kezdődik. Adventi koszorút, 

adventi naptárat készítünk, amelyből minden gyermek számára jut meglepetés. Természetesen 

minden év december 6-án megérkezik hozzánk a Mikulás is. 
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Több éve szervezünk Luca-napi vásárt, melyre az óvó nénik, és sok szülő is készít 

szebbnél szebb dolgokat. 

Karácsony előtt a szülőkkel töltünk egy délelőttöt az ünnep jegyében, ahol díszeket 

készítünk, játszunk, énekelünk, karácsonyi történetet mesélünk, és a nagycsoportosok a kará-

csonyi műsorukat is megmutatják szüleiknek. Az évet a karácsonyi ünnepséggel zárjuk. 

Az új évben a farsangi karneválra készülünk először, ahol mindenki beöltözhet egy 

számára kedves jelmezbe. A farsangot rendeztük már csak a gyermekekkel és a szülőkkel 

együtt is, ahol a szülőket is ösztönöztük a beöltözésre. 

Ebben az időszakban az igényeknek megfelelően szülői bált is szoktunk rendezni. 

Nyílt napot nem csak a leendő szülőknek, gyermekeknek, hanem az ide járó gyerme-

kek szüleinek is szervezünk, amikor kicsit bepillanthatnak a mindennapi életünkbe, és egy-

egy foglalkozással is megismerkedhetnek. 

Húsvétkor, ha szép az idő, a Kiserdőben „rejti el a nyuszi” az ajándékot, amit a gyer-

mekek nagy izgalommal keresgélnek a fűben, a bokrok alatt, a fák tövében. 

Május elején Anyák napi köszöntővel kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamák-

nak. 

Gyermeknapi rendezvényünk is lassan hagyománnyá válik, ahol sok zenével, légvár-

ral, arcfestéssel, lufi bohóccal, kézműves tevékenységekkel, játékos feladatokkal várjuk a 

gyermekeket és szüleiket. 

A kiscsoportosok és a középsősök a szülőkkel közös kirándulással zárják az évet, a 

nagycsoportosok pedig évzáró műsorral készülnek, ahol az iskolába menő gyermekeket is 

elbúcsúztatják. 

Az év során minden csoport jár a Sportcsarnokba tornázni, részt veszünk az Ovi-Foci 

Programban, melynek keretében gyermekeink rendszeresen használhatják az udvarunkon pá-

lyázat által épített ovi-foci pályát is. A nagycsoportosok színházi és zeneiskolai előadásokat 

látogatnak, ezen kívül kihasználunk minden olyan lehetőséget, ami megfelelő, érdekes, szóra-

koztató programot kínál az óvodás korú gyermekeknek (pl. hajókirándulás, zenei előadások, 

múzeumlátogatás, interaktív előadások..stb.) 

A nagycsoportosoknak lehetőségük van az angol nyelvvel való ismerkedésre is termé-

szetesen játékos formában. 

A nagycsoportosok minden évben az óvoda alapítványának segítségével buszos kirán-

duláson is részt vesznek, melyet igyekszünk úgy megszervezni, hogy új ismereteket is nyújt-

sunk számukra élmény gazdag, szórakoztató programokba ágyazva. 

Óvodánk 2009 óta Madárbarát Óvoda. 
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2015 novemberében elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. 

 

Mivel ez az óvoda a város üdülőkörzetében fekszik, ide többnyire a város távolabbi ré-

szeiből hozzák a gyermekeket, ezért itt főként a szülők óvodaválasztási joga érvényesül. Ma-

gas a vállalkozói rétegből érkező gyermekek száma. 

 

 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA - MESEVILÁG TAGÓVODÁJA 

 

 

 

A Mesevilág Tagóvoda a város középpontjában helyezkedik el. Óvodánk épülete, ud-

vara, berendezése biztonságossá, kényelmessé teszi a gyermekek óvodában eltöltött idejét. Az 

óvoda dolgozói kreatív, összetartó, közös munkával igyekeznek komfortos, esztétikus kör-

nyezetet kialakítani a gyerekek számára. Három csoporttal, felmenő rendszerben dolgozunk. 

Nevelőtestületünk tagjait a szaktudásuk szüntelen megújítására való törekvése, a folyamatos 

korszerűsítés iránti igény jellemzi. Az óvoda összes dolgozója nagy hivatásszeretettel végzi 

felelősségteljes munkáját. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermek természetes kíváncsiságá-

ra, cselekvésvágyának kielégítésére irányul.  

Célunk, hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődését elősegítsük, 

az életkori és egyéni sajátosságok, illetve az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

9 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk a nevelő-fejlesztő munkánk során a gyermekek egyéni 

képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének figyelembevételét, segítjük a 

gyermekek tehetségének kibontakoztatását, továbbá a hátrányos helyzetből való felzárkózta-

tást. Programunk fejlődés-lélektani és nevelés-lélektani megalapozottsága teljes mértékben 

biztosítja a differenciált bánásmód lehetőségét. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában 

nagy hangsúlyt helyezünk a mozgásra, régi hagyományok megismertetésére, fenntartására, a 

kultúra átadására, mindennapi életünk színterének a táj, a természet, környezetünk tevékeny 

megismertetésére, az anyanyelvi nevelésre. 

Az óvodában lehetőségeink szerint megjelenő ünnepeink, programjaink a gyerekek 

számára: 

 „Tök parádé” 

 Márton-napi liba nap 

 Télapóvárás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Nemzeti ünnep (márc.15.) 

 Húsvét 

 Világnapok (Állatok napja, Víz világnapja, Egészség napja, Föld napja, Madarak, fák 

napja) 

A programokat az óvoda dolgozóinak mese dramatizálása, bábelőadása színesíti. 

Környezeti nevelés keretein belül részt veszünk a „Madárbarát óvoda”- valamint az 

OVI-ZSARU Programban is, melyek azonnali élményt és gyakorlatközpontú tanulást, megta-

pasztalást eredményeznek. 

A városunk által kínált lehetőségekre (sport, kulturális, természetvédelmi) is nyitottak 

vagyunk. 

A gyermekek fejlődése érdekében a szülőkkel kölcsönös bizalomra épülő partnervi-

szonyra törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába járó gyerekek és szüleik is jól érez-

zék magukat nálunk, ezt különféle programokkal, őszinte, barátságos kommunikációval pró-

báljuk elérni. A szülőkkel közösen tartott rendezvényeink lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

bepillanthassanak gyermekeik óvodai életébe. 

Erre jó alkalom az alapítványunk által szervezett programjaink a gyerekek örömére, 

karácsony előtti „Bütykölde”, közös kirándulások, nyílt napok, anyák napi-, évzáró műsorok. 

Az óvodás korosztály legfőbb tevékenysége a játék, melyen keresztül szeretetteljes, 

odafigyelő légkörben képessé válnak az őket körülvevő világ tevékeny megismerésére és az 

abban való eligazodásra. 
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Hosszú távú célunk, hogy óvodánkból jól kommunikáló, nyitott, önálló véleményalko-

tásra képes, az iskolában helytálló gyerekek kerüljenek ki. Arra törekszünk, hogy a gyermek 

érdeklődő, a világra nyitott, elfogadó és befogadó személyiséggé váljon. Tudjon örülni, a kö-

zös élményekből töltekezni, célokért tenni, lelkesedni.  

 

1. Gyermekképünk 

 

A kisgyermek szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben is egyedi, fejlődő személyiség 

és szociális lény egyszerre. Életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség teljes kibon-

takoztatására, a gyermek természetes kíváncsiságára, cselekvésvágyának kielégítésére, a 

gyermeki érdeklődés fenntartására irányul, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő 

hozzáférést, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s 

meglévő hátrányai csökkenjenek.  

Célunk a gyermekek nevelése során, hogy boldog, kiegyensúlyozott, érdeklődő, a kör-

nyezetét ismerő, a helyes értékeket elfogadó, és tisztelő, érzelmei kimutatására képes, kreatív, 

sokoldalú gyermeki személyiségeket alakítsunk ki. 

Törekszünk arra, hogy minden óvodába járó gyermeknek saját fejlettségi szintjén kí-

náljunk fel olyan lehetőségeket, melyekkel a valóságról szerzett ismeretek alapos feldolgozá-

sát segítjük elő. Tudatosan teremtünk olyan helyzeteket, amelyek ezeket az ismereteket segí-

tik beépíteni egyéniségük fejlődési folyamatába. 

A kisgyermekek a tapasztalást, az átélést a kreativitást igénylik. Igényük, hogy figyel-

jen a felnőtt az ő tapasztalataikra, mondanivalójukra, átélt élményeikre, elképzeléseikre. A 

gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítéséhez optimális életteret szükséges biztosítani. 

Az óvodai élet természetes folyamatainak átélése közben a gyermekek személyisége kibonta-

kozik, gazdagodik. Mindig az egyéniséget az eredetiséget kell segítenünk, ha emberségben, 

szeretetben nem kap egy kisgyermek eleget, azt csupán csak ismeretekkel nem lehet pótolni. 

Az ismeretek nyújtására, a tapasztalás, a megismerés lehetőségeinek kínálására, a világ bir-

tokba vételéhez minden lehetőséget már egészen kicsi gyermekkortól biztosítani kell. Annál is 

inkább, mert túl nagy különbségek mutatkoznak a családi nevelésben. Ez indokolja az egyén-

re, az egyes gyermekre irányuló pedagógiának az elsődlegességét, azt a pedagógiát, amely 

minden gyermeket saját egyéni képességeinek megismerésén alapulva és a gyermek fejlődési 
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üteméhez igazodva segíti az egyéniséget, az eredetiséget kibontakoztatni, a megfelelő ütemű 

fejlődés feltételeit az óvodai életben biztosítani, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyerme-

kek ellátását is. 

A gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, és jelenti egyben azt a senki 

másra át nem hárítható felelősséget, hogy minden egyes gyermeket a lehetőségeihez és képes-

ségeihez mérten maximálisan fejlesszünk. Ebből következik, hogy a differenciált egyéni fej-

lesztés elvét követve a gyermek egyéni hajlamaihoz, érdeklődéséhez, képességeihez igazodva, 

a gyermeket, mint szubjektumot, mint individumot tekintjük. 

Ezért pedagógiai feladatunk mindenekelőtt, hogy a gyermekről minden lehetséges in-

formációt megszerezzünk. Meg kell ismernünk fejlődését a magzati állapottól az óvodába 

kerülésig. Ismerni kell a család érzelmi klímáját, a gyermek szellemi és anyagi környezetét. 

 

Kiindulási pontjaink az előzőekben megfogalmazottak ismeretében: 

 

o minden gyermek fejleszthető, 

o fejlesztheti a családi hatásrendszer, 

o fejleszthetik a kortársi kapcsolatok, 

o fejleszthetjük mi, pedagógusok 

o fejleszthetik a különböző környezeti tényezők. 

 

Pedagógiai attitűdünk, a gyermekhez való viszonyulásunk legfontosabb elemei: 

 

  Te fontos vagy nekem 

 Rád figyelek  

 Segítek neked 

 Biztonságot adok neked. 

 

2. Óvodaképünk 

 

Az óvoda nevelésközpontú intézmény, amelyben a gyermekek alaptevékenysége a já-

ték. A gyermek alapvető szükséglete, hogy szocializálódjék, melyben realizálódik emberi 

szükséglete, az érzelmi szférája, a szeretetkapcsolata, megvalósul a megismerés szükséglete, 

megnyilvánul aktivitása. 

Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete által biztosítjuk az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, segítjük a gyer-
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mek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodában, miközben az teljesíti a 

funkcióit (óvó-védő, szociális nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtjük a 

következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit, így se-

gítjük a kudarcmentes iskolai beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások kialakulását és 

fejlődését. 

 

3. Küldetésnyilatkozat 

 

„Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelő-

déshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk áll, 

hogy megtanul-e járni, tovább megy-e az úton egyedül is." 

Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Az óvodáskorú gyermekek még 

érzékenyek és fogékonyak. A kisgyermekkorban szerzett elvarázsolt pillanatok életre szólóak, 

ezért óvodai nevelési céljainkat, elveinket sokszínűen próbáljuk megvalósítani. Nevelőtestüle-

tünk minden tagjának munkája szakmai felelősséggel párosulva ezeket a célokat szolgálja. 

Feladatunknak tekintjük, hogy az általunk választott és alkalmazott program feleljen 

meg a gyermekeknek, szülői igényeknek, nevelőtestületünk felkészültségének, meglévő és 

megteremthetőnek ítélt feltételeinknek. 

 

4. Pedagógiai irányelveink 
 

 Az óvodai nevelésünk személyközpontú, a gyermeki személyiség teljes kibontakozta-

tására, gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 

irányul az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett. 

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk ki-

egészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

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

szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

 Támogatjuk a nemek társadalmi egyenlőségét. 

 Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó gyermekeknek és a hazájukat elhagyni kényszerü-

lő családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multi-

kulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

13 

 

Ezek megvalósítása érdekében gondoskodunk: 

- a gyermeki szükséglet kielégítéséről, 

- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, 

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel a 

mással nem helyettesíthető játékra, mozgásra, e tevékenységeken keresztül az élet-

korhoz, és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetíté-

séről, 

- a személyi és tárgyi környezetről. 

 

 

 

III. Az óvodai nevelés feladatai 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek ki-

elégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorintált közösségi nevelés megvalósítása, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 

Nevelési célunk, hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki sze-

mélyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével. 

Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, és egymással összefüggő 

komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rend-

szerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés 

céljának kiteljesedését. 

Óvodai nevelésünk feladatrendszere, tényezőinek egymásra hatása eredményeket hoz 

a gyermek személyiségének fejlődésében, mely eredményeket mindig az egyénre vonatkozó-

an a kitűzött cél figyelembevételével ítéljük meg. 
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1. Egészséges életmód  

(egészségnevelés, egészségfejlesztés) 

 

Az óvodai nevelésünk egyik alapvető feladata az óvodáskorú (3-7 éves) gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítésével 

biztosítjuk a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának 

elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívái (életviteli 

helyzetei) közül a legegészségesebbet válassza, az egészséget választó képességét kifejlessze. 

Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az 

egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget 

károsító magatartások visszaszorítását. Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó 

jellegű, minden nevelési mozzanatban jelenlevő feladatává. A rendszeresen végzett 

tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, feltételei az egészséges testi és szellemi 

fejlődésnek.  

 

Programunk egészségfejlesztő tevékenységei közé az alábbiakat soroljuk: 

- a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés) 

- a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása) 

- a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés..) 

- az egészségvédő képesség fejlesztése 

- a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása 

- az óvodapedagógusok és nem pedagógus dolgozók viselkedésének szabályozása 

- a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő 

példamutatás) 

 

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Joga van minden egyes 

gyermeknek ahhoz, hogy amire szüksége van az egészséges testi-lelki fejlődéshez, azt 

biztosítsuk számára. 

 

Az óvodai egészségfejlesztésünk célja, hogy minden gyermek részesüljön a teljes testi- 

lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, mindennapos 

egészségfejlesztő tevékenységekben, és a folyamat eredményeképpen a gyermekek egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
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Az óvodai egészségfejlesztésünk feladatai: 

● Tárgyi személyi feltételek megteremtése 

● Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

● Szokás, és szabályrendszer kialakítása 

● Mozgáshoz szükséges feltételek biztosítása 

● Környezettudatosságra nevelés, helyes viselkedésformák 

● Kiemelt figyelmet kell biztosítani a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

területeknek: 

- az egészséges táplálkozásnak 

- a mindennapos testnevelésnek, testmozgásnak 

- a testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének 

- a bántalmazás megelőzésének 

- a baleset-megelőzésnek, elsősegélynyújtásnak 

- a személyi higiéné kialakításának 

 

1.1. Az egészséges táplálkozás 

 

Óvodánk naponta háromszori étkezést biztosít. 

Az óvoda vezetője havonta egyeztet a közétkeztetést biztosító intézmény vezetőjével 

az Egészségügyi Törvény, és az ÁNTSZ előírásainak és ajánlásainak megfelelően az élettani 

szükségleteknek megfelelő étrend biztosításáról (gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, 

telítetlen zsírtartalom, szénhidrát, cukor és sótartalom megfelelő aránya, gyógyteák, kerülendő 

élelmiszerek). 

Különös figyelmet fordítunk az ételallergiás gyermekek érdekeinek figyelembe 

vételére is. 

Óvodánk központi étrendjét kiegészítjük vitamindúsabb zöldségekkel, 

gyümölcsökkel, ezekből a gyermekek által készített ételekkel, italokkal (pl. frissen préselt, 

magas rosttartalmú gyümölcslevek, gyümölcssaláták, nyomelemeket tartalmazó saláták). A 

gyermekeink a közösségben megismerkedhetnek különböző, számukra eddig ismeretlen 

ételek ízével, modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerűbb táplálkozás kialakításához. 

Nemcsak célzott, tervezett tevékenységek, hanem spontán helyzetek alkalmával is 

sort kerítünk arra, hogy a gyermekek táplálkozási szokásaiba beépítsük, melyek az 

egészséges, és melyek az egészségtelen, kerülendő élelmiszerek. 
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A szülőket is arra bíztatjuk, hogy a kerülendő élelmiszerek, egészségtelen kiegészítő 

élelmiszerek helyett egészséges élelmiszereket adjanak gyermekeiknek. 

Feladataink még: 

- a kultúrált körülmények megteremtése az étkezésekhez 

- evőeszközök helyes használatának szokássá alakítása 

 

1.2. Mindennapos testnevelés, testmozgás, testedzés 

 

Programunk célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a 

rendszeres mozgás biztosításával, a mozgáskultúra megalapozásával és a motoros képességek 

fejlesztésével, tehát a mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. 

Hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer 

teherbíró-képességének növeléséhez. Elősegíti a biológiai egyensúly fenntartását, az egészség 

megóvását. Megfelelő terheléssel, az aktivitási szintek változtatásával a testi képességek 

fejlődését segíthetjük. Egészségpedagógiai célunk a testedzés mellett a mozgás 

megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm átélése. 

A mozgás prevenciós hatásaként a sikeresen elvégzett mozgásos feladatok növelik a 

hatékonyság érzését, a mozgás feletti kontroll, és az én-kontroll funkciókat erősíti, a 

mozgásos feladatok kivitelezésére fordított összpontosítás a figyelemkoncentrációt,a kitartást, 

az erőfeszítésekre való képességet fokozza. 

A társakkal végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek én-

határainak, a másik észlelésének megtanulásához, a kooperáció kialakulásához. 

A különböző mozgásformák sokszori gyakorlásával a mozgásokhoz kapcsolódó 

szabályok megtanulásával egyre biztonságosabban használják a szereket, eszközöket, egyre 

jobban eligazodnak a térben, így a baleseteket is megelőzhetjük. 

 

A pedagógiai szakszolgálattal összedolgozva a nem megfelelő mozgásfejlettségű 

gyermekeket speciális mozgásfejlesztésre irányítjuk. 

A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását és a testi 

képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társaira figyelés, kedvezően 

befolyásolják a gyermek teljesítőképességét, felerősítik és kiegészítik a gondozás és az 

egészséges életmódra nevelés hatását. 
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A tornát, a játékos mozgásokat, az egészséges életmódot erősítő tevékenységeket – az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára 

biztosítjuk. A sokféle mozgáslehetőség kedvezően befolyásolja az egész szervezet 

fejlődését: 

- a szabad játékban a gyermek kötetlen, spontán, természetes játéka közben, 

- a testnevelés tevékenységeken belül, 

- mindennapi testnevelésen, 

- speciális mozgásformák biztosításával (pl. gumi-asztal, erdei tornapálya, télen 

szánkózás, csúszkázás, korcsolyázás, kosárlabda, egyensúlyozó libikóka, 

kötélpálya fák között, árok fölött átlendülés kötélen, labirintus-pálya 

akadályokkal,..stb.) 

- túrák, kirándulások alkalmával, 

- differenciált mozgástevékenység során. 

 

A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatokkal elősegítjük a helyes higiénés 

szokások kialakítását is.  

Az óvodapedagógus feladata, hogy megteremtse a feltételeket a gyermekek 

egészséges fejlődéséhez, minél több lehetőséget biztosítva a mozgáshoz. Alapvető feladat, 

hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak. Lehetőség szerint 

mozogjanak a szabadban. Fontos a megfelelő, kényelmes öltözék a szabadban és a teremben 

egyaránt. 

A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel 

kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is.  

 

1.3. A testi, lelki-mentális egészség 

 

1.3.1. Testi nevelés 

 

A testi nevelés átfogó tevékenység és feladatrendszere elsősorban a gondozás és a 

mozgás által valósul meg. E két tevékenység az egész óvodai életet átszövi. A gondozás a 

dajka és az óvodapedagógus feladata. Folyamatos odafigyelésünkkel biztosítjuk a 

gyermekek komfortérzetét. A gyermek jó közérzete adhat alapot az összes óvodai 

tevékenységhez. A gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás 
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is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos 

környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi.  

 

Ezért a testi nevelésben fő feladatunk: 

 

 Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, 

a gyermek ilyen irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása. 

 A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése. 

 Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

 Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. 

 Az optimális környezetet (pl. csoportszoba, udvar, megfelelő játéktér, 

játékeszközök) biztosítása 

 

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek, testi 

komfortérzetének (táplálkozás, levegőzés, pihenés, természetes mozgásigény, személyi 

higénia) kielégítését, a gyermek egészségének, testi épségének védelmét, edzését.  

Az egészséges táplálkozást és a mozgásigény kielégítését a fentiekben tárgyaltuk, az 

alábbiakban a levegőzésről, és a pihenésről ejtünk pár szót, a személyi higéniát pedig egy 

külön fejezetben fejtjük ki. 

 

Levegőzés 

 

Törekszünk arra, hogy a mindennapok során lehetőség szerint minél több 

tevékenységünket a szabad levegőn végezzük, az időjárásnak megfelelő ruházatban. A 

levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Nyáron 

párakapukkal igyekszünk elviselhetőbbé tenni a nagy meleget. 

A játék, a mozgás, jó időben egyes szervezett tevékenységek és helyi adottságok 

szerint az étkezések is a szabadban történnek.. Mindezeknél figyelembe vesszük a gyermekek 

közötti egyéni különbségeket, egészségi állapotukat. 

A szabadban töltött időbe a játékon, mozgásos tevékenységeken túl sétákat is 

tervezünk, ami a levegőzés mellett a helyi adottságoknak köszönhetően széles lehetőségeket 

nyújt környezetünk, városunk megismerésére (Kiserdő, Balaton part, Koloska, Siske erdő, 

Tamás-hegy, Lóczi-barlang). 
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Pihenés 

 

A pihenéshez biztosítjuk a nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes 

légkört (az altatás hangulatához illő mese, sötétítés, halk zene), megteremtjük a gyermekek 

alvásigényének figyelembevételével a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Alvásidő 

alatt biztosítjuk a folyamatos csendet és nyugalmat. 

 

1.3.2. Mentális egészség 

 

A mi feladatunk a gyermekek mentális egészségének kialakításában a szeretetteljes, 

érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben elengedhetetlen a empátia, a 

tolerancia, és a felnőttek személyes példamutatása. 

A mentális egészségvédelemhez szükség esetén fontosnak tartjuk a pedagógiai 

szakszolgálat pszichológusával való kapcsolatfelvételt és együttműködést. 

 

1.4. A bántalmazás megelőzése 

 

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 

vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. 

Feladatok számunkra a bántalmazás megelőzésében: 

- gyermekvédelmi felelős megbízása 

- gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal kapcsolat 

- gyermekbántalmazás vélelme esetén gyermekjóléti szolgálat értesítése 

- részvétel a gyermekvédelmi rendszerben lévő intézmények által kezdeményezett 

megbeszéléseken (gyermekvédelmi felelős, esetlegesesn érintett óvónő, vezető) 

- szülők rendeszeres tájékoztatása 

- ön és társismeret 

- konfliktuskezelés 

- személyes példamutatás 
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1.5. Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás 

 

A gyermek testi épségének megóvása az óvodába történő belépéstől annak jogszerű 

elhagyásáig terjed, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. 

A mi feladatunk ezalatt a balesetmegelőzés szempontjából: 

- Balesetvédelmi szabályok elsajátítása, és az óvó-védő előírások átadása, a baleset-

megelőzés érdekében kialakított szabályok megismertetése, megszilárdítása 

- Balesetveszély rendszeres felmérése, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzése és 

karbantartása, a hibaforrások megszüntetése 

- Biztosítani a gyermek felügyeletét, védelmét. 

- Olyan biztonságos eszközpark és környezet teremtése, amely alkalmas a baleset-

biztonsággal kapcsolatos szokások, magatartásformák kialakítására, és fejleszteni 

kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

- Elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása, felelevenítése rendszeresen. 

- Egészségügyi doboz rendszeres felülvizsgálata. 

- Folyadékfogyasztási szokások kialakítása. 

- Megfelelő lábbeli alkalmazása a gyermekek számára. 

- Az udvar mentesítése a veszélyes, mérgező növényektől. 

- Erős napsugárzás elleni védelem. 

- Közlekedési szabályok átadása, megfelelő felnőtt létszám biztosítása séták, 

kirándulások alkalmával. 

- Tűzvédelem (oktatás, poroltó használata, menekülési útvonal) 

 

A gyermeki gondolkodásmód sajátosságából, valamint a szenzomotoros koordináció 

zavaraiból adódóan következnek a tipikus gyermekbalesetek (törések, zúzódások), ezek teszik 

szükségessé a felnőtt állandó kontrollját, a tevékenységek figyelemmel kísérését. Önmaguk és 

társaik testi épségének megóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). 
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1.6. A személyi és környezeti higiénia fejlesztése 

 

1.6.1. Személyi higiénia 

 

A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfort-

érzetének kielégítése. A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség szerint a 

testápolás pótlása az óvodapedagógus és a dajkák együttes feladata. A gondozási feladatok 

teljesítése bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez. Az önkiszolgáló feladatok 

elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, alakítja a gyermekek énképét, 

segíti önállóvá válásukat. A felnőtt (szülő, óvodapedagógus, dajka) tanítja és gyakoroltatja a 

napi élethez szükséges szokásokat, melyek egy része az óvodáskor végére szükségletté válhat.  

A gondozási feladatok területei közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a 

gyermek: 

- testápolás, tisztálkodás (kézmosás, wc-használat, fésülködés, fogmosás, zsebkendő 

használata) 

- öltözés (ruházat tisztán tartása, időjárásnak megfelelő öltözködés) 

- kultúrált étkezés (asztal tisztán tartása, evőeszközök, szalvéta használata) 

-  

 

A legfőbb személyi higiéniás feladatunk a kézmosás szokássá fejlesztése, a saját 

felszerelés használata. 

Mivel minden tevékenységet fokozott szóbeli megerősítés kísér, ezért a napi életritmus 

megtervezésénél erre is elegendő időt kell biztosítanunk, hogy mindez nyugodt, 

kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg, ahol nagy a hangsúlyt fektetünk a 

felnőttek személyes példamutatásán is. Így nyílik lehetőségünk a gondozási teendők 

kultúrtartalmának közvetítésére is (pl. igényükké váljanak a testi és egészségügyi szokások, a 

tiszta, esztétikus, rendezett megjelenés és környezet, kultúrált étkezés). 

Ezeken túl szükség van a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak 

kialakítására. Ebben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy csak egészséges gyermek látogassa 

az óvodát (orvosi igazolással). Fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk a rendszeres 

szűrővizsgálatokra (védőnő, fogorvos), és a családokat bíztassuk a gyermekorvosi 

szűrővizsgálatokon való részvételre. 
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Fontos feladata az anamnézis-felvétel közben felderített, ritkán előforduló, az óvodai 

közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek (pl. krupp, allergia, asztmatikus 

tünetek, lázgörcs, epilepszia, cukorbetegség) regisztrálása, figyelemmel kísérése, alapvető 

tennivalók elsajátítása és a gyermek fiziológiás szükségletének biztosítása (pl. étrend helyes 

betartása), az egészségi állapot egyensúlyban tartásához szükséges környezet megteremtése. 

 

1.6.2. Környezeti higiénia 

 

A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, 

megvalósítása elősegíti a gyermek egészségének megóvását, megőrzését. Ezen kívül nagy 

hangsúlyt fektetünk a környezeti higiénés szabályok betartására. A környezet, az eszközök 

tisztántartásával, portalanításával, szükség szerint fertőtlenítésével, az ívóvíz higiéniájával, 

folyamatos levegőcserével, a teremben minél több zöld növény elhelyezésével, megfelelő 

páratartalom biztosításával elősegítjük a szervezet általános védekezőképességének fokozását, 

a betegségek megelőzését, az egészség megóvását. 

 

1.7. A környezettudatos magatartás megalapozása 

 

Életünk minőségét, egészségünket nagymértékben befolyásolja és meghatározza a 

bennünket körülölelő természeti és társadalmi környezet minősége. Földünk szennyezettsége 

és környezeti állapota, szükségessé teszi a környezetért felelős életvitel elősegítését, a környe-

zettudatos magatartás kialakítását. Ennek fontos eleme az egyén és a közösség szoros kötődé-

se.  

Az egyéni értékek, beállítódások, normák módosítása és az ehhez szükséges gyakorlat 

a közösség támogatása nélkül nem képzelhetők el. Elengedhetetlen, hogy óvodás gyermeke-

inket tudatosan neveljük szűkebb és tágabb környezetünk megóvására. 

A környezettudatos magatartás épít a tájékozottságra, az érzékenységre, a felelősség-

vállalásra, elkötelezettséget feltételez. Ezt kívánjuk átadni gyermekeinknek, hiszen csak így 

válhatnak természetet szerető, tisztelő és védő felnőttekké. Fontos, hogy ismerjük környezeti 

értékeinket, tiszteljük és óvjuk azokat, a családok támogatásával indítsuk el gyermekeinket a 

környezettudatos emberré válás útján. Így lesz fenntartható az a fejlődés, amely kielégíti a 

jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik 

kielégítésében. 
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A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában, a külső világ 

tevékeny megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely 

valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex tapasztalat-

szerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen érzékelhető. 

Általa a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környe-

zetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eliga-

zodáshoz nélkülözhetetlenek. Az óvodás gyermek életkori sajátosságaira alapozva – kíváncsi-

ság, tevékenységvágy, utánzás, érzelem, játék- választjuk meg környezeti nevelési feladatain-

kat. Mindezek segítik a gyermekek irányítottan és spontán szerzett tapasztalatainak feldolgo-

zását. Fejlesztik a megfigyelőképességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. 

Olyan szokások, szabályok alakíthatók ki így, melyek a környezettudatos viselkedés alapjait 

jelentik. Erős érzelmi kötődésük segít bennünket abban, hogy személyes példánkkal közvetít-

hessük, átadhassuk a fontos természeti és társadalmi értékeket. Olyan szokás és viselkedés-

formák elmélyítését segítjük elő, amelyek összhangban vannak a természetbarát viselkedéssel, 

életmóddal. 

 

A környezettudatos magatartás kialakításának célja: 

 

 környezettudatos, környezetre figyelő a természet törvényeivel harmonizáló magatartás-

formák és szokások kialakítása, amelyek magukba foglalják a szűkebb és tágabb 

környezet, kulturális és természeti értékek megismertetését, megszerettetését és 

annak megóvására való nevelését, az élő természet tiszteletét 

 

 olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, melyek a környe-

zettel való harmonikus együttéléshez szükségesek, pl. törekvés a mértékletes, ön-

korlátozó fogyasztásra, a természet erőforrásainak kímélete 

 

A célokat megvalósító feladatok: 

 

 a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára és a megismerés 

okozta örömre építve sokszínű viszony kialakítása az objektív világhoz 

 a komplexitás érvényesítése a tevékenységformák között 

 a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása 
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 holisztikus szemlélet kialakítása, (természeti, társadalmi, gazdasági összefüggések meg-

láttatása) 

 a pedagógusok közösségében olyan értékrend kialakítása, mely az elődök értékteremtő 

és természetmegőrző munkáját helyezi előtérbe. (az intézmény valamennyi dolgo-

zójára vonatkoztatva) 

 a differenciálás pedagógiai koncepciójának érvényesítése a nevelés folyamatában 

 testi-lelki biztonság megteremtése - érzelmi nevelés alapozása 

 helyi érzelmi kötődés alakítása – a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értéke-

inek a megismertetése, megszerettetése 

 stressz-oldó képesség alakítása 

 kritikus és önkritikus gondolkodás fejlesztése 

 a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása 

 az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a 

helyi sajátosságok felhasználásával 

 ökológiai szemlélet alapozása – minden mindennel összefügg 

 szemlélet formálása:”az ember része a természetnek, nem ura” 

 az egészség értékének tudatosítása (helyes fogyasztás, életvitel, táplálkozási szokások) 

 jövőbe tekintő gondolkodás alapozása 

 

A célokat megvalósító tevékenységek és tartalmak: 

 

• madárbarát óvoda vagyunk, kiemelt figyelmet fordítunk a téli madáretetésre 

• kirándulásokat szervezünk a tágabb környezet megismerésére,  

• igyekszünk környezetbarát tisztítószereket használni 

• energiatakarékos izzókat használunk 2010 óta, mindkét óvodában 

• a csapokat víztakarékos szűrővel láttuk el 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

• ügyelünk arra, hogy az óvodás korú gyermek sajátosságait figyelembe véve tervezzük a 

környező világ megismerését, szem előtt tartva a fokozatosság elvét 

• figyelembe vesszük, hogy a környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet, a köz-

vetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés 
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• törekedünk a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására, az élővilág 

sokoldalú megismertetésére (nagyítók, földgömb, speciális könyvek) 

• mesélünk a természetről, állatokról 

• a játékon keresztül is bővítjük környezeti, természeti ismereteiket  

• az óvodai környezeti nevelés érzelmi megközelítéssel történik, s így kellő alapja lehet a 

természetszerető és környezetbarát életmódnak 

• megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel az élő és élettelen világot 

 

1.8. Irányelveink az egészségnevelés során 

 

- a gyermek ismerje meg saját testét, váljon belső igényéve a testi higiénia 

- tanulja meg, váljék igényévé, gyakorolja a helyes egészséges táplálkozást 

- a mozgáshoz való pozitív viszony kialakítása során alakuljon ki a gyermek mozgás-

igénye 

- élje meg a természethez való tartozását, környezettudatos nevelés eredményeként 

- a szelektív hulladékgyűjtéssel a hulladékok újrahasznosításának lehetőségével ta-

pasztalják meg, hogy a hulladék nem szemét 

- prevenció 

- példamutató pedagógiai attitűd 

- az egészségfejlesztés a gyermek biológiai, társadalmi életkori sajátosságainak figye-

lembe vételével történjen 

- az egészségfejlesztés koordinált, mérhető, nyomon követhető legyen 

- a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve szakemberek bevonása a speciális 

gondozó, prevenciós, és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátásába 

 

1.9. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 

- A gyermek igényévé váljék az egészséges táplálkozás, szívesen fogyaszt gyümölcsöt, 

zöldéget. 

- Elegendő folyadékot fogyaszt. 

- A testápolási szokásokat ismeri, betartja, alkalmazza. 

- Szereti a mozgást, szívesen vesz részt a mindennapos szervezett és szabad mozgásos 

tevékenységekben, követi az óvónő verbális utasításait. 
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- Társaival szemben toleráns. 

- Az óvodás életforma örömet okoz számára, társaival, felnőttekkel együttműködik. 

- A napi tevékenységek során keletkező konfliktusokat képes békésen kezelni, egymás 

között megoldani. 

- A baleset-megelőzés szabályait betartja és alkalmazza, ha társát kisebb baleset éri, 

jelez az óvónőnek. 

- Közvetlen természeti környezetét ismeri, tudatosan óvja, védi. 

 

2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi 

nevelés biztosítása 

 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy érzelmi biztonság, 

otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. 

 

A harmonikus személyiségfejlesztésben az óvodás korú gyermekekre jellemző 

pszichoszociális fejlődés összetevőit vesszük alapul. 

 

♦ Alapvető feladatunk az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása, mely 

egyaránt értendő a gyermek-felnőtt és gyermek-gyermek kapcsolatra, hogy értelmes 

kooperációra alkalmas emberré váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi 

igényének és a kapcsolatfelvétel képességének folyamatos fejlesztése, elsősorban az 

óvodapedagógus modellhatása és a szoktatás révén. 

 

♦ Az énkép –önismeret - önértékelés fejlesztése, a gyermek természetes megnyilvánu-

lásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által. Ennek eredmé-

nyeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló 

helyzetmegoldásokra (autonómok), hatékonynak (kompetensnek) érzik, észlelik 

magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, teljesítményen 

keresztül történik. 

 

♦ Új attitűdök, értékek, normák kialakítása 
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Alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, 

önérvényesítés alapvető szabályait: 

 egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése, 

 a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség 

mellett a jó megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció, (igénynívó) 

alakítása, a jól elvégzett "feladat" utáni megelégedettség mint jutalom - 

értékének alakítása, 

 az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos 

kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti - életkorban elvárható kontroll 

erősítése. 

 

♦ Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén 

keresztül: a jó-rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, 

felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése - saját élet-helyzeteikben való 

megtapasztalása, érzelmi átélése mellett - megfelelő értelmezéssel párosulva, s a 

nevelő személyes példáján keresztül. 

 

2.1. A gyermek és társas környezete 

 

A személyiség alakításának legfontosabb tényezője a társas kölcsönhatások 

milyensége. A környezetből felé irányuló reakciókból a gyermek megerősítést, vagy 

elutasítást kap saját viselkedésére vonatkozóan. A gyermek "énközpontúsága" alapján 

elsősorban önmagára képes figyelni, azonban emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük 

azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal is törődni. 

A személyiségfejlődéshez közösség kell, amelyhez való tartozás az önmeghatározás 

egyik lényeges eleme. Adott csoporton belüli ismétlődő cselekvések, melyek a közösség életét 

jellemzik és egyúttal az egyén fejlődését is befolyásolják, nagy jelentőségűek a társadalmi 

szerepek és az értékkészlet elsajátítása szempontjából. Az óvodai csoport mint szervezett kö-

zösség saját szabályrendszerével, kulturális hagyományaival biztosítja a gyermek számára a 

valahová tartozás érzését. A lehetőségek kiaknázása, majd a kreativitás ápolása egyrészt az 

adott társadalom által követendőnek, illetve értékesnek tartott minta-és normarendszerhez 

kapcsolódik, másrészt az adott óvoda tradíciói és rituális tevékenységrendszere segítheti a 

gyermek személyes értékvilágának kialakítását, illetve elmélyítését.  
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2.1.1. Elsődleges szocializáció 

 

Óvodai nevelésünk messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család és 

óvoda szoros együttműködésére. 

Programunkban fontos a gyermek korai óvodás kort megelőző testi-lelki fejlődésének 

alapos ismerete. Ennek egyik eszköze a személyiségla és beszoktatós napok. 

Ezekből információt kapunk az óvodába lépés előtti anya-gyermek és család-gyermek 

kapcsolatról, a gyermek élettörténetéről. A későbbiek során - napi tapasztalatokkal 

kiegészítve - hasznosítjuk a gyermek jobb megismerésének érdekében, a fejlesztési feladatok 

megtervezésében. Az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteli légkör megteremtéséhez empatikus, meleg, elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot 

alakítunk ki a gyermekekkel. Fejlesztő munkánk során arról gondoskodunk, hogy a 

gyermekek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak. 

 

2.1.2. Másodlagos szocializáció 

 

Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek 

ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást. Az óvodás 

korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának minősége. 

A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely jó 

közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. 

Mi vagyunk az óvodában az elsőszámú modell, példakép a társas viselkedés 

alakulásában, mi szervezzük meg a gyermekek életrendjét és azokat a közös tevékenységeket, 

amelyekben a társas kapcsolatok alakulnak. 

Az óvodapedagógusaink és a munkáját segítő dajkáink feladata a közvetlen testi-

érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a csoport közös életének 

megszervezése, a szokás- és szabályrendszernek a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó 

kialakítása.  
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Az értelmes fegyelem a csoport életének biztonságát, nyugalmát biztosítja. Az 

ismétlődő közös, örömteli tevékenység a csoport és óvoda hagyományrendszerébe épül és 

mélyíti az összetartozás élményét. 

A gyermek-gyermek kapcsolat kezdetben kisebb érzelmi töltésű. A 

gyermekcsoportban kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, normái, amelyekhez 

igazodik az egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely szükséges a reális 

énkép kialakításához, az énhatárok megtapasztalásához, és teret engedünk a gyermek 

önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. A gyermekek egymás közötti kapcsolatában így 

válik természetessé, hogy minden gyermek más, egyéni külső és belső tulajdonságokkal 

rendelkezik és így különbözőségével együtt elfogadható, szerethető, tisztelhető. Társas 

együttműködés közben tanulják meg az egymásfelé fordulást, egymás segítését. 

 

2.1.3. Tágabb társadalmi környezet 

 

A gyermek szocializációját befolyásolják tágabb társadalmi környezetének hatásai is 

(pl. rokoni kapcsolatok, óvoda- és lakókörnyezet, média hatásai, kulturális hatások). 

A társas környezet nyújt a gyereknek biztonságot, lehetőséget a kibontakozáshoz. A 

gyermekkori hatások nagymértékben befolyásolják majdani felnőttkori énjét. 

 

2.2. Nevelési feladatok a gyermek és társas kapcsolatának 

alakításában 

 

Közös tevékenység során alakulnak ki a társas kapcsolatok és bontakoznak ki a 

csoportra jellemző erkölcsi szabályok, normák. 

Cél: az erkölcsi tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus 

példaadásával és helyzetteremtésével. Az együttes tapasztalatok, élmények, tevékenységek a 

gyermekek között kapcsolatokat hoznak létre: barátságokat, szimpátián alapuló kisebb 

csoportokat. Megtanulják figyelembe venni a másikat, szocializációjuk felgyorsul, fejlődik 

felelősségérzetük, kötelességtudatuk, toleranciájuk. 

Konfliktushelyzeteiket egyre inkább képesek egymás között igazságosan elrendezni. 

Az igényes türelem, a következetesség, az elvárás, a bizalom, az elismerés nem csak az egyes 

gyermeket formálja, hanem általa az egész csoportot. A közösségi élet biztonsága és 

nyugalma nagymértékben függ a csoport életét szabályozó szokásrendszer kialakításától. A 
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szokások segítségével válik gördülékennyé a csoport élete. Fontos, hogy szabályaink ne 

merevedjenek meg. Egy-egy szokás megszűnését, megváltozását elsősorban a gyermekek 

fejlődése, a körülmények változásai kell, hogy meghatározzák (pl. alvásigény fokozatos 

csökkenése, évszakváltás). 

Az óvodapedagógus feladata, hogy olyan szokásrendszert és napirendet alakítson ki, 

mely minden tevékenység elvégzésére megfelelő időt és helyet biztosít. A csoportszoba és az 

udvar játszórészének, életterének olyan elrendezése szükséges, amely lehetővé teszi a szabad 

mozgást, a tevékenységi formák sokszínűségét, ugyanakkor elvonulásra is lehetőséget nyújt. 

Ilyen keretekben, kultúrált körülmények között elkerülhetővé válik, hogy időzavarral küzdjön 

a csoport.  

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

a szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális érté-

kek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodál-

kozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, mindazok megbe-

csülésére. 

Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus és az óvoda 

más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja példaértékű legyen a gyermek számára. A 

felnőtt őszinte, természetes magatartásával mutat mintát és viselkedésével jelzi elvárásait. 

Az óvónőnek differenciáltan kell foglalkoznia a nehezen szocializálható, lassabban 

fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel.  

Nevelő közösségünk tagjai nagy gondot fordítanak a gyermekek egyéni képességeinek 

kibontakoztatására a gyermekeket megillető jogok érvényesítésére.  

Egyéni bánásmódra minden gyermeknek szüksége van, annak is, aki sajátos – pozitív 

vagy negatív tulajdonságával nem hívja fel magára a figyelmet. Az egyéni bánásmód követ-

keztében is jellegzetessé válhatnak, „kivirulhatnak” rejtett vonásaik, és személységük egyedi, 

megismételhetetlen színeivel tehetik változatossá a közösség életét. Ahogy a gyermek alakul, 

változik a neki megfelelő bánásmód következtében, úgy változzék a vele kapcsolatos egyéni 

bánásmód is. Az óvodai nevelés során megfelelő arányérzékkel segítjük az egyén kiteljesedé-

sét, szorongás, bűntudat nélküli fejlődését és a másokkal való együttélést, mások elfogadását, 

az együttműködést, az önérvényesítést és az alkalmazkodást. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős 

az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott, speciális felké-

szültséggel rendelkező szakemberekkel. 
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3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megva-

lósítása 

(Feladatok a kommunikációs készségek kialakítása területén) 

 

3.1. Anyanyelvi nevelés 

 

Programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységünket áthatja. Csak kellő nyelvi fejlettséggel 

rendelkező gyermekek lesznek képesek az alapkultúrtechnikák elsajátítására. A 

kommunikáció a beszéd és a gondolkodás egyik eszköze. 

A kommunikáció egyszerre cél- és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat 

felvétele, az információ eljuttatása a másikhoz, a társ reakcióiból (kommunikációs és 

metakommunikációs) a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése. A 

kommunikáció és metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, 

helyettesítik, mélyítik vagy semlegesítik a szóbeli közlést.  

Az egyéni fejlődés biztosításához személyes példánkkal (odafigyelés, meghallgatás, 

beszélgetés) kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözzük a gyermekek közötti 

kommunikációt, bővítjük szókincsüket, gazdagítjuk metakommunkációs ismereteiket 

(érzelmeket jelző gesztusok, arckifefejezések, testtartások). A gyermek beszéd és 

kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös, vagy 

hátrányos helyzetet teremt a gyermek számára a közösségben. 

Differenciáltan foglalkozunk a nyelvileg hátrányos helyzetű, a fejlesztendő és a 

kiemelkedően fejlett gyermekekkel. 

Szükséges, hogy a gyermek számára hiteles és elfogadható legyen a mondanivalónk, 

mivel életkori sajátosságából adódóan elsősorban a metakommunikációra figyel. 

Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egésznapi életét, a gyermekek minden 

megnyilatkozását, a felnőttek és a gyermekek kapcsolatát. A gyermekre figyelő, jó 

beszédpéldát adó, jól artikuláló, választékosan beszélő, javítgatást elkerülő környezet a 

gyermek nyelvi fejlődését pozitívan befolyásolja. 

Később a beszéd és gondolkodás fejlődésével párhuzamosan alakul ki figyelmük a 

közlés verbális tartalmára. 
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A beszéd az önkifejezés fontos eszköze, ezért az anyanyelvi nevelésnél a szókincs 

bővítése, a sajátos nyelvi formák elsajátítása, a nyelvtanilag helyes beszéd, a mondanivaló 

árnyalt megfogalmazása, a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása, a 

válaszok igénylése a célunk. Így az óvodáskor végére az önálló, rövid történet elmondása 

lehetővé válik. 

Az óvodai anyanyelvi nevelés területén célszerű a logopédussal való olyan 

együttműködésünk, melynek során pontosan ismerjük saját és egymástól jól elkülöníthető, de 

azonos cél érdekében folyó feladatainkat, munkamódszereinket. 

Programunkban lehetőséget biztosítunk az anyanyelvi játékoknak – korcsoporttól 

függetlenül, de alkalmazkodva a gyerek életkori sajátosságához – és ezeket a játékokat 

beépítjük a mindennapi életbe. 

Óvodánkban nyelvi-anyanyelvi munkaközösséget működtetünk, melynek célja a 

nevelőtestület szakmai támogatása, segítése. 

 

A munkaközösség feladatai: 

♦ maguk a közösség tagjai ismerjenek meg új lehetőségeket a gyermekek 

nyelvi-anyanyelvi fejlesztéséhez, 

♦ megismertetni a pedagógus kollégákat a nyelvi-anyanyelvi kultúra átadá-

sának innovatív megközelítésével, 

♦ keressenek, kutassanak szakmai anyagokat, tekintsék interdiszciplináris 

megközelítésben a nyelvi-anyanyelvi fejlesztés lehetőségét, 

♦ ismerkedjenek a modern kutatások eredményeivel, 

♦ elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új 

ismeretekkel való bővítése belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel, 

♦ a nevelési év során legalább negyedévente egy alkalommal a szakmai 

munkacsoport tagjainak tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges ne-

hézségek megbeszélése és megoldása kapcsán 

♦ aktívan és kezdeményezően részt vesznek az óvoda szakmai munkájának 

magas szintű megtervezésében és megvalósításában 

 

Az óvodai nevelés feladatai közül az anyanyelvi nevelés átfogja mindennapi tevékeny-

ségünket, kifejezésre jut a nevelés keretein belül, mind a gondozás, egészséges életvitel, kö-

zösségi nevelés, szocializáció terén, megjelenik a foglalkozási ágak területén és megjelenik 

kapcsolatainkban más nevelési színterekkel. 
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3.2. Az értelmi nevelés  

 

- egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, célirányos bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása 

- másrészt az értelmi képességek: 

  ♦ érzékelés,  

  ♦ egyre pontosabb, valósághű észlelés,  

  ♦ reproduktív emlékezet,  

  ♦ figyelemösszpontosításra való képesség, 

  ♦ valóságtól elkülöníthető képzeleti működés,  

  ♦ alakuló fogalmi gondolkodás,  

  ♦ problémamegoldó és kreatív gondolkodás, alkotóképesség fejlesztése 

- ösztönző környezet biztosítása. 

 

Mindezen tevékenységek biztosítják a gyermekek számára az anyanyelv 

megismerését, megbecsülését és szeretetét. 

 

3.3. Idegen nyelvi tevékenység 

 

Angol nyelvi foglalkozások a Kiserdei Óvodában a két nagycsoportban vannak, heten-

te egy-egy alkalommal. Ez a foglalkozás is játékba integrált komplex tevékenység a gyerme-

kek önkéntes részvételével, melyet a nyelvi-anyanyelvi munkaközösség keretein belül óvo-

dánk egyik óvónője tart. Célja az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése, a nyelv játékokon 

alapuló gyakorlása. 
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IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

1. Személyi feltételek 

 

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

A nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő, támoga-

tó attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Jelenléte feltétele az óvodai nevelés-

nek. 

A köznevelési törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség mellett 

elengedhetetlen a pedagógus kreativitása, az ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott 

tudatos, tervszerű, alkotó alkalmazása. 

Óvodánk minden pedagógusát szakmai elkötelezettség jellemzi, ezért érdeklődésük, 

lehetőségük és az óvoda profilja szerint képezhetik magukat. 

A pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményei, az óvodai pedagógiai programok 

sokszínűsége szükségessé teszik a pedagógusok rendszeres belső- és külső továbbképzését, 

önképzését. Ezt segíti anyanyelvi munkaközösségünk is, melynek tagjai a két tagóvoda pedagó-

gusaiból kerültek ki.  

Az óvodapedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája segíti 

az óvodai nevelés eredményességét. 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

A migráns és nemzetiségi gyermekeket is nevelő óvodáinkban a dolgozóknak felada-

tuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anya-

nyelvét. 

 

Pedagógusok száma 15 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma 11 

Egyéb segítő munkatársak 2 

Szak és egészségügyi szolgálat külső 

segítő szakemberei 

Logopédus, gyermekorvos, védőnő,  

családgondozók, szociális munkás 
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2. Tárgyi feltételek 

 

Óvodáink épületei, udvarai, berendezései szavatolják a gyermekek biztonságát, ké-

nyelmét, fejlődését, egészségük megőrzését. 

 

A Kiserdei Óvoda 1972-ben épült. Az akkor korszerűnek számított épületet három 

csoportszobával tervezték. Néhány évvel később az épületben levő szolgálati lakást csoport-

szobává alakították, azóta négy csoporttal működik ugyan az óvoda, de ez a csoportszoba csak 

37 m
2
, míg a másik három 46 m

2
, megfelelő méretű tágas csoportszoba. 

A három nagyobb csoportszobához tartozik öltöző, mosdó, míg a negyedikhez nincs 

külön öltöző, a folyosón találhatók az öltözőszekrények. 

Óvodánknak van könyvtára, ami a kis méretű nevelői szobában kapott helyet. Szintén 

ez a helyiség ad otthont a logopédiai, illetve az egyházi foglalkozásoknak is. 

Külön tornaterem kialakítására nincs lehetőség az óvodában, és orvosi szoba, illetve 

elkülönítő sincs. 

Az épületben található egy raktárhelység, amelynek mérete a tornaeszközök és egyéb 

tárolni kívánt eszközök (bútorok, játékok..stb) tárolásához nem elegendő. 

Mindegyik csoportszoba rendelkezik galériával. Bútoraink természetes anyagból ké-

szültek, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan újítjuk az elhasználódott berendezési tárgya-

kat. 

Fejlesztő eszközeink, játékaink beszerzésénél törekszünk a jó minőségre, ez előnyt él-

vez a mennyiséggel szemben. Minden csoportunk rendelkezik minden életkornak és gyermeki 

igénynek megfelelő játékokkal, amelyeket az óvónőink a gyermekek fejlettségének megfelelő 

időben vesznek elő. Játékainkat a játék élvezetéért, és öröméért választjuk, nem csak kifeje-

zetten fejlesztési szándékkal. A játékokat a gyermekek számára hozzáférhető módon helyez-

zük el a biztonságra ügyelve. 

Udvarunk nagy hátránya, hogy az épület az udvar közepén helyezkedik el. Körülötte 

viszonylag keskeny sávban sorakoznak udvari játékaink, amelyeket folyamatosan próbálunk 

újakra cserélni. 2014 novemberétől udvarunk ovi-foci pályával is gazdagodott. 

Az épület, a berendezés, a játékok, és az udvar fejlesztésénél a saját erő mellett nagy-

mértékben támaszkodunk a szülői és egyéb (pályázatok, alapítvány) felajánlásokra, kihaszná-

lunk minden lehetőséget, hogy óvodánk tárgyi feltételei minél jobbak és megfelelőbbek le-

gyenek. 
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Mesevilág Tagóvoda 

Óvodánk 1973-ban épült Balatonfüred központjában zöld övezeti környezetben. Az I. 

számú Óvoda tagóvodájaként I/B Napköziotthonos Óvoda néven 2010 nyaráig működtünk, 

ezután választottuk a gyermekközpontúbb Mesevilág Tagóvoda nevet.  

Az udvar hosszúkás területének bal oldalán helyezkednek el az épületek (az óvoda 

épülete, egy kis faház, és egy kőépület,melyet” Szevasz klubként” használunk a gyerekekkel a 

nyári időszakban), a jobb oldalán a szabad játékra és tevékenységekre alkalmas terület találha-

tó. Mindezek egy fedett terasszal és filagóriával egészülnek ki. Az udvar adottságaihoz iga-

zodva az uniós szabványoknak megfelelő játékokkal egészítettük ki a már meglévőket. Lehe-

tőségeinkhez mérten folyamatosan parkosítunk. 

Óvodánk kétszintes épület. A földszinten egy csoportszoba (kiscsoport), hozzá tartozó 

mosdó, öltözők (gyermek és felnőtt), étellifttel működő tálalókonyha, kazánház található.  

A felső szinten helyezkedik el még két csoportszoba ( középső-, nagycsoport), mosdó, 

mellékhelyiség, nevelői szoba, iroda, padlásfeljáró. 

A csoportszobákat természetes anyagokból készült bútorokkal (fenyő, rattan) rendez-

tük be, törekedve a harmonikus és biztonságos berendezésre. Mindegyik csoportszobában 

galéria található.  

A játékok, eszközök kiválasztásánál anyagi lehetőségeinkhez mérten, arra törekszünk, 

hogy jó minőségű, természetes anyagokból készült, biztonságos, esztétikus, fejlesztő játékokat 

válasszunk. 

Óvodánk nem rendelkezik tornateremmel, de a nagymozgások fejlesztésére is nagy 

hangsúlyt fektetünk, ezért minden lehetőséget kihasználva alkalmazzuk a rendelkezésre álló 

eszközeinket (pl: mozgáskotta, nagy méretű szivacs elemek, Greisfwald-pad, tölcsér, trambu-

lin…). 

Intézményünkben a gyermekközpontúságra törekszünk, ehhez a személyi és a tárgyi 

feltételek adottak. Mindez visszatükröződik abban, hogy a gyermekek jól érzik magukat ná-

lunk és szívesen járnak óvodában. A jövőképünk ennek a minőségi munkának a fenntartása, 

és fejlesztése. 
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3. Az óvodai élet megszervezése 

 

3.1. Az óvoda szerkezete 

Az óvodánk 1981 óta integrált intézményként működik, 2017 szeptemberétől két tag-

óvodából áll. 

Szerkezetét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Óvodák 

Csopor-

tok 

száma 

Férőhe-

lyek szá-

ma 

Óvoda 

pedagógu-

sok száma 

A nevelőmunkát közvetlen segítők 
Karban-

tartó 
Dajka 

Ped. asz-

szisztens 
Óvodatitkár 

Kiserdei Óvoda 

Park u. 11. 
4 87 9 4 1 1 1 

Mesevilág Tagóvoda 

Hunyadi u. 24. 
3 67 6 4 1  1 

Összesen: 8 154 15 8 2 1 2 

 

Az óvoda közvetlen alkalmazottainak száma:28 fő. 

Az óvoda élén egy vezető áll, közvetlenül egy általános helyettes segíti munkáját. A 

tagóvodát tagóvoda vezető vezeti. 

Csoportjaink száma: 7 

Óvodánk óvodapedagógusai között több szakirányú végzettséggel rendelkező óvónő 

van. 

 

3.2. Szervezeti és időkeretek 

 

3.2.1. Csoportszervezés 

 

Tagóvodáink hagyományait, lehetőségeit figyelembe véve alakítunk ki homogén és 

heterogén életkorú csoportokat is. 

Programunk lehetőséget ad arra, hogy függetlenül a csoport összetételétől, szervezeti 

kereteitől (homogén, heterogén életkor), létszámától (optimális létszámhoz közelítve) a helyi 

adottságokhoz alkalmazkodva megvalósítható legyen.  
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Programunk hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem 

az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, 

spontaneitása, azaz egész egyénisége. 

 

3.2.2. Napirend, hetirend 

 

A napirend, hetirend kialakítása helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok 

figyelembe vételével, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik. 

Jól kidolgozott napirendünk a maga rugalmas változásaival, szem előtt tartva a játék 

kitüntetett szerepét, lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, a 

tevékenységekben megnyilvánuló fejlődésre, fejlesztésre, megfelelő időt biztosítva arra, hogy 

a gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék egyéni 

szükségleteikhez igazodva. Ezek a tevékenységek a gyermekek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, életkoruknak megfelelően növekvő időtartamú foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. 

Az elmélyült érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi 

aktivitáshoz nyugalmat, kiegyensúlyozott légkört, értelmes fegyelemet biztosítunk. 

A szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a 

gyermek biológiai (életkor, alvás-, mozgásigény-, étkezés rendszeres időpontja), társas 

szükségleteit szem előtt tartva alakítjuk ki. 

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak (június 1-től augusztus 

31-ig) tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan megtervezett. 

Az év közben már kialakított szabályok, szokások megtartásával óvodapedagógusaink 

a nyári élet megtervezésénél lehetőséget adnak a gyermekeknek arra, hogy az évszak örömeit 

szabadabban élvezzék és kötetlenebb formában biztosítanak változatos tevékenységet, 

lehetőséget a fejlődésre. 

A hetirend nem napokhoz kötött tevékenységeket jelent, hanem egy-egy környezeti 

téma köré csoportosítva, azt körbejárva dolgozzuk fel az élményeket, tapasztalatokat, 

ismereteket a különböző foglalkozási területeken keresztül. Kivételt képez a testnevelés. 
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3.2.3. Tevékenységi formák idő- és szervezési jellemzői 

 

Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat 

(vallási, nemzeti, etnikai), figyelembe vesszük a napi élet szervezésénél a gyermek aktuális 

állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. Mindezek kielégítésére indirekt, a 

gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk. Tevékenységeink rendszerességével 

és ismétlődésével érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekeknek. 

Az óvodáskorú gyermek fő tevékenysége a játék. Ebből következik, hogy a legtöbb 

időt a napirendben erre a tevékenységre fordítjuk. 

A játékban megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok, melyekhez az 

óvodapedagógusaink megfelelő időt, helyet és eszközt biztosítanak, valamint olyan légkört, 

ahol a gyermek felszabadultan tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül. 

Tevékenységeinket a gyermekek életkorának, érdeklődésének, az adott csoport 

viselkedéskultúrájának megfelelő szervezeti formákban valósítjuk meg. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus 

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

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 

A gyermekek fejlődésének nyomonkövetését a kötelező dokumentumok szolgálják. 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a 

teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg, az 

óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

 

 

4. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző 

csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. 

Mind az elsődleges, mind a másodlagos partnereinkkek folytatott szakmai 

kommunkációnkat az együttműködés és a kölcsönös bizalom jellemzi. 

A partnerekkel való kapcsolat szorossága, ill. jellege alapján különbséget tehetünk a 

partnerek között.  

Elsődleges partnerek, akik az óvoda működését közvetlenül befolyásolják, akikkel az 

intézmény szoros, napi kapcsolatban van: 

- Gyermekek 

- Család 
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Másodlagos partnerek, akikkel az óvoda rendszeres, de nem feltétlenül napi 

gyakorisággal van kapcsolatban: 

- Fenntartó 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- A város társóvodái 

- Egyházak 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Konyha 

 

Az egyéb partneri csoportot azok a partnerek alkotják, akikkel közvetlen kapcsolatban 

van ugyan az intéznény, de nem rendszeresen, hanem időszakosan: 

- Bölcsöde 

- Iskolák 

- Zeneiskola 

- Közművelődési intézmények (Városi Könyvtár, Színház, Mozi, Közösségi ház, 

Galéria) 

- Egézségügyi Szakszolgálatok (orvosok, védőnők) 

- Sportcsarnok 

 

4.1. Elsődleges partnerek: Gyermek-család 

 

Az óvodának a legfontosabb és legszorosabb kapcsolata az óvodába járó 

gyermekekkel és a gyermekek szüleivel van. 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Jó esetben az óvoda folytatja és 

kiegészíti a megkezdett nevelési folyamatot. 

A sikeres nevelőmunka alapvető feltétele a kölcsönös felelősségen alapuló, jó 

együttműködés és kommunikáció. Ebben az együttműködési folyamatban az óvodapedagógus 

kezdeményező, segítőkész, szem előtt tartja a gyermek érdekeit mindenek felett. Az óvónőink 

megismerik a család nevelési elveit, szokásait, szükség esetén a családdal egymást segítve 

törekszik a nevelés minél nagyobb hatékonyságának elérésére, az óvónő és a család 

kapcsolatát, kommunikációját a nyitottság és az őszinteség jellemezze. 

Sajnos gyakoribb a családban végbement funkcionális változások következtében, hogy 

az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben 

felmerülő hiányok pótlása. 
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A szülő és az óvoda kapcsolattartási formái: 

 

Beszoktatásra azért van szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, 

szokásokkal találkozik a gyermek. Családból, bölcsödéből vagy más közösségből érkezhetnek 

a gyermekek, amit a beszoktatásnál figyelembe kell vennünk. A beszoktatás a későbbi 

közösségi életet is meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias 

légkör megtapasztalásával vagy ennek ellenkezőjével. A család legfontosabb 

információforrása az óvodáról gyermeke hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek 

óvodai élményein keresztül a család is kialakít egy képet a csoportról, óvodapedagógusról, 

óvodáról. 

A Kiserdei Óvodában bevált beszoktatós nap, szülős játszónap célja, hogy az óvó 

nénik, és a dajka néni megismerjék a gyermekeket és szüleiket, tájékozódjanak a család 

nevelési elveiről, szokásairól, a gyermek megismerkedjen az óvó nénivel, a csoporttal 

édesanyja vagy édesapja jelenlétében. 

A Mesevilág Tagóvodában hasonlóan a Kiserdei Óvodához, az évkezdés előtt egy 

jásztós délután keretében ismerkednek az új gyerekek, és szüleik az óvodával, az óvó nénikkel 

és a dajka nénivel. 

A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti 

kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, 

nevelési elveik közelítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem 

a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat, sportprogramokat, kulturális eseményeket, s 

az ezekre való felkészülést. Ide tartozhatnak olyan tevékenységek is, mely során a szülőket 

bevonjuk a gyerekekkel együtt megvalósuló papírgyűjtésbe, szelektív hulladékgyűjtésbe, 

óvodakert, udvar rendezésébe, növényültetésbe…stb. 

Fontos, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy 

külsőségeiben, mint belső tartalmukban. 

A mai nemzedék fontos feladata a hagyományok, népszokások ápolása, értékeinek 

megőrzése, továbbadása. Ezek később a csoportra, óvodára jellemző hagyománnyá válhatnak. 

Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A 

szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, 

képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, 

teljesítőképességéről, egyúttal módjuk van társaikkal való összehasonlításukra is. 

Az óvoda nyitottságából adódóan ahhoz, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen 

a gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint az óvodapedagógus is a 

gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről, napi kapcsolattartásra van 

szükség. 

A fogadóórák megtartását célszerűnek tartjuk személyre szabottan, igény szerint, 

időpont-egyeztetés után lebonyolítani. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan információk 
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cseréjére, melyek a gyermekkel, vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg 

bizalmas jellegűek.  

Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő 

legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg.  

A felmerülő problémákat óvónőink igyekeznek saját hatáskörükön belül megfelelő 

kommunikációval, kultúráltan, és türelmesen kezelni. 

 

A kapcsolattartási formákban rejlő lehetőségek, melyek a szülő és az óvoda kapcso-

latát mélyíthetik: 

 

Kapcsolattartási le-

hetőségek 
Cél Munkaforma 

Nyílt nap a leendő kis-

csoportos gyermekeknek 

és szülőknek 

 ismerkedés az óvodával, az óvó nénikkel 

 ismerkedés a gyermekkel, szülővel 

egyéni beszélgetés 

játék 

Beiratkozás  megismerkedés a gyermekkel, szülővel egyéni beszélgetés 

Első szülői értekezlet a 

kiscsoportos gyermekek 

szüleinek 

 óvoda életével kapcsolatos információk köz-

lése, megbeszélése 

 az óvodakezdéssel kapcsolatos információk 

megbeszélése 

 gyermekekkel kapcsolatos információk 

megbeszélése 

értekezlet 

 

egyéni beszélgeté-

sek 

 

Beszoktatós nap a kis-

csoportos gyermekeknek 

és szüleiknek 

(Kiserdei Óvodában) 

 jelek kiválasztása 

 anamnézis felvétele 

 szülő-gyermek kapcsolat megismerése 

 ismerkedés az óvó nénikkel, egymással 

 ismerkedés a csoportszobával , játékokkal a 

szülő jelenlétében 

 bizalmasabb kapcsolat kiépítése szülő-óvó 

nénik és ezáltal gyermek-óvó nénik között 

egyéni beszélgeté-

sek 

Óvodakezdés a kiscso-

portos gyermekeknek 

 ismerkedés az óvodai élettel 

 minél fájdalom mentesebb elválás a szülőtől 

 bizalom építése az óvodai nevelés iránt 

közös játék, közös 

tevékenység, 

Szülői értekezlet a már 

óvodába járó gyermekek 

szüleinek 

 óvoda életével kapcsolatos információk 

megbeszélése, közlése 

 a csoport életének, fejlődésének megbeszélé-

se 

 problémák, felvetések megbeszélése 

értekezlet 

 

közös megbeszélés 

 

Nyílt napok 

 1-2 nap esetén betekintés az óvoda minden-

napjaiba, a tevékenységekbe 

 szülőkkel közös óvodai élmények a gyerme-

keknek  

közös játék, közös 

tevékenységek 

megfigyelés 
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SZMK 
 szülői feladatok koordinálása 

 szülői kezdeményezések megvalósítása 

 szülők érdekképviselete 

értekezlet, 

megbeszélés 

 

Munkadélután 

 egy-egy elkészített eszköz fejlesztő hatásá-

nak megismertetése 

 kellemes hangulatú beszélgetések kezdemé-

nyezése 

 szülők megismerése 

közös munkatevé-

kenység, 

beszélgetés 

Adventi közös készülődés 

 óvoda-család kapcsolatának érzelmi síkra te-

relése 

 a közös készülődés elősegíti a karácsony 

eredendő mondanivalójának előtérbe kerülé-

sét 

 a csoportok adventi gyertyagyújtása szülők-

kel együtt, közelebb hozza a család ünnepét 

közös tevékenyke-

dés (karácsonyi 

díszkészítés) 

 

közös éneklések, 

dramatizálások 

szülőkkel 

Farsang 
 vidámhangulatú együttléttel közösség formá-

lása 

 hagyományápolásra nevelés 

táncos mulatság 

vidám vetélkedés 

Szülős kirándulás 

 egészséges életmódra nevelés 

 szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés 

 közös beszélgetések kezdeményezése 

 közös élménnyel óvodai kötődés erősítése 

 a csoport összekovácsolása 

 szülők kapcsolatának erősítése 

 szülők-óvó nénik bizalmas kapcsolatának 

erősítése 

kirándulás, 

főzés 

beszélgetések, 

közös tevékenysé-

gek, 

közös játék 

 

Alapítványi bál 
 óvoda támogatási lehetőségének biztosítása 

 pozitív kötődés erősítése az óvoda iránt 

bálszervezés 

 

Anyák napja 
 meghitt közös együttlét 

 családi kapcsolatok mélyítése 

közös együttlét, 

köszöntő műsor 

Gyermeknap 

 vidámhangulatú együttléttel közösség formá-

lása 

 gyermek és szülő megismerése a hétköznap-

októl eltérő helyzetekben 

 közös élmények a gyermekeknek, szülőknek, 

óvó néniknek, dajkáknak 

 próbatételek megoldása 

 pozitív kötödés erősítése 

kézműves tevékeny-

ségek 

ügyességi játékok 

közös játékok 

Évzáró, búcsúztatás 

 a csoport képességeinek, fejlődésének bemu-

tatása 

 a csoport összeszokásának, együttmozgásá-

nak, „együtt légzésének” bemutatása 

műsor előadása 
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Szülők által igényelhető egyéb programok : 

 

 kirándulások 

 színházi, bábszínházi stb. előadások 

 nyelvi foglakozások (Kiserdei Óvoda 

 felekezet szerinti hitoktatás 

 

Az ilyen típusú tevékenységek nem kötelezőek a gyermek számára! 

Minden esetben a szülő hozzájárulása szükséges gyermeke tevékenységen való részvé-

teléhez! 

Óvodánk gondoskodik a tevékenységet nem igénylő gyermekek ellátásáról. 

 

4.2. Másodlagos partnerek 

 

Ide soroljuk azokat a partnereinket, akikkel nem napi szintű, de gyakori, rendszeres 

kapcsolata van az óvodának. 

 

4.2.1. Kapcsolat a Fenntartóval 

 

Intézményünk a Fenntartó felé folyamatos adatszolgáltatással, a Fenntartói döntések 

végrehajtásával tartozik. Ezek az adatszolgáltatások és döntések az alábbi területeket érintik: 

- pedagógus továbbképzés és beiskolázási tervek és ezek gazdasági vonzata 

- kiemelt nevelési célok megvalósítása (kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való 

integrált foglalkozás) 

- óvodai beiratkozási adatok, intézményi kihasználtság mutatói 

- beiskolázási adatok 

- anyagi háttér az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez, és az 

esélyegyenlőség megteremtéséhez 

- potenciális baleseti források felülvizsgálata (hibák kijavítása, megszüntetése) 

- költséghatékony gazdálkodás megvalósítása 

 

A Fenntartó és az óvoda közötti kapcsolat a bizalmon, a kölcsönös tiszteleten és a 

megbecsülésen alapul. 
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4.2.2. Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

 

Óvodánk folyamatos kapcsolatban áll a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

Minden nevelési év elején felmérik az iskolába készülő gyermekek fejlettségi szintjét, 

és tapasztalatainkat megbeszélve javasoljuk a gyermekek képesség-készséfejlesztő, ill. 

mozgásfejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Az iskolai beiratkozások előtt szükség 

esetén elvégzik az érintett gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát, mely iránymutatást ad 

szülőknek az iskolakezdés kérdésében. 

Problémás esetekben folyamatosan konzultálnak óvodapedagógusaink a Pedagógiai 

Szakszolgálat pedagógusaival és együtt keresnek megoldást a felmerülő problémára. 

Ha igény van rá, a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusa, ill. pszichológusa 

meghívásunkra részt vesz a szülői értekezleten, ahol tájékoztatást adnak a szülőknek a 

kérdéses témában. 

Indokolt esetben kikérjük a Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusainak, 

pszichológusainak véleményét a Szakértői Rehabilitációs Bizottság bevonásának 

szükségességéről, és ha szükséges, kérjük segítségüket a kapcsolatfelvételben. 

 

4.2.3. Kapcsolat a város társóvodáival 

 

Elsősorban az óvodák vezetői számára fontos a kapcsolattartás, hiszen a Fenntartó 

felől érkező elvárások minden óvodát egyformán érintenek, és ezeket a feladatokat 

összedolgozva, egymással megbeszélve könnyebben meg lehet oldani. 

Ezenkívül az óvodák dolgozói is tarthatják a kapcsolatot olyan értekezletek keretében, 

ahol a mindenkit érintő gyakorlati problémák kerülnek megbeszélésre, vagy egy problémás 

területtel kapcsolatban előadás megrendezésére kerül sor. A gyakorlati problémák 

megoldásában különösen fontosak a szakmai tapasztalatcserék, hiszen egymás munkáját 

segíthetjük, ha tapasztalatainkat átadjuk egymásnak. 

 

4.2.4. Kapcsolat az Egyházakkal 

 

A törvényi rendelkezés értelmében az óvodában helyet és alkalmat kell adni a hit 

gyakorlására, így heti egy alkalommal, mindegyik felekezet képviselteti magát egy-egy 
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foglalkozás erejéig az óvodáinkban. A gyermekekkel ilyenkor külön hitoktató foglakozik egy 

külön helységben. A hitoktatásra minden gyermeknek lehetősége van, akinek szülei ezt kérik. 

 

4.2.5. Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal az óvoda vezetője és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősök tartják a kapcsolatot. Részt vesznek a közös értekezleteken és figyelemmel kísérik 

az óvodáinkba járó gyermekek helyzetét az óvodapedagógusokkal együttműködve. 

 

Az Gyermekjóléti Szolgálat által intézményünkbe delegált szociális segítő az együtt-

működési megállapodás által meghatározott időben tartózkodik az intézményekben. Az 

együttműködési megállapodásnak megfelelően az intézmény lehetővé teszi és támogatja, 

hogy a szociális segítő a szakmai előírásoknak megfelelően végezhesse tevékenységét, bizto-

sítja a szociális segítő rendszeres bejutását és ott-tartózkodását az intézményben, ezzel párhu-

zamosan biztosítja számára a szakmai autonómiát. A jelen megállapodást a felek határozatlan 

időtartamra kötik. 

Az Nkt. 25. §-a a következő (6) bekezdése szerint: „A nevelési-oktatási intézményben 

nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, 

tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje 

alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.” 

A tevékenység személyi feltétele: A tevékenységet óvodai szociális segítő láthatja el. 

A tevékenység tárgyi feltételei: Együttműködési megállapodás alapján az intézménybe 

látogató szociális segítő számára biztosítjuk a szolgáltatáshoz szüksége külön helységet és az 

infrastruktúrához való hozzáférést. 

 

 

4.2.6. Kapcsolat a Konyhával 

 

Az egészséges életmódra nevelés keretein belül nagyon fontosnak tartjuk az 

egészséges táplálkozás kialakítását a gyermekeknél. Mivel nincs az óvodának saját 

főzőkonyhája, így szükséges a személyes megbeszélés az ételek minőségét, mennyiségét 

illetően. Az iskola konyhája anyagi keretein belül törekszik a korszerű, egészséges ételek 
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készítésére, néha újdonságok kipróbálásával, melyekkel kapcsolatosan számítanak a 

vélemyényünkre. 

 

4.3. Kapcsolat a város egyéb nevelési-oktatási intézményeivel 

 

4.3.1. Kapcsolat a Bölcsődével 

 

A bölcsőde, mint az óvodába lépés előtti intézményes nevelés színtere, hasznos 

információkat adhat a gyermekek óvodáskor előtti fejlődéséről. Az átmenetet segíti a két 

intézmény és a gyermekek gondozásáért, neveléséért felelős felnőttek kapcsolatfelvétele. 

 

4.3.2. Kapcsolat az Iskolákkal 

 

Az iskolákkal való kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a helyi 

sajátosságokhoz, szokásokhoz, szükségletekhez és feladatokhoz. A kapcsolatok 

kialakításában, fenntartásában az óvodánk nyitott és kezdeményező, kihangsúlyozzuk az 

együttműködést, miszerint ne csak az óvoda nyisson az iskolák felé, hanem ez fordítva is 

megtörténjen az óvoda eliskolásodásának elkerülése érdekében. 

Célunk a lehető legzökkenőmentesebb átmenet megteremtése az óvodai életből az 

iskola mindennapjaiba. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a kapcsolattartást az óvoda és az 

iskolák vezetősége, valamint az óvó nénik, és a tanító nénik között. Lehetőséget adunk arra, 

hogy a tanító nénik meglátogassák leendő elsőseiket az óvodában, és ismerkedhessenek velük. 

Az óvodában igény szerint tájékoztató jellegű szülői értekezletet tartunk a leendő első 

osztályos gyermekek szüleinek az iskolaérettségről, az iskolai élethez szükséges képességek, 

készségek kialakulásáról. 

Tájékozatást adunk a szülőknek az iskolák játékos foglalkozásairól, melyeket a leendő 

első osztályos gyermekeknek tartanak. Részt veszünk az óvodásoknak szervezett 

rendezvényeken. 

Ha az iskolák erre lehetőséget kínálnak, ellátogatunk a gyermekekkel leendő 

iskolájukba, ahol beülhetnek az iskolapadba, ismerkedhetnek az iskola környezetével, 

közegével. 

Sajátos nevelésű gyermek esetében igény szerint szívesen esetmegbeszélést tartunk az 

első osztályos tanító nénivel. 
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Lehetőség szerint ellátogatunk az iskolák nyílt napjaira, ahol láthatjuk volt óvodásaink 

fejlődését, és megismerkedhetünk az iskolai elvárásokkal, módszerekkel. 

 

4.3.3. Kapcsolat a Zeneiskolával 

 

A Zeneiskola számára az óvodás gyermekek potenciális, leendő tanítványok. 

Igyekeznek a gyermekek érdeklődését felkelteni a hangszerek, a zenélés iránt. Az év során 

meghívnak bennünket a Zeneiskolába hangszerbemutatóra, melyen minden olyan hangszerrel 

megismertetik a gyermekeket, amelyeket beiratkozáskor választhatnak. Ezeken a 

hangszerbemutatókon arra is törekednek a zeneiskola pedagógusai, hogy volt óvodásaink is 

szerepeljenek. 

 

 

4.4. Kapcsolattartás egyéb intézményekkel 
 

4.4.1. Kapcsolat a Közművelődési Intézményekkel 

 

A Városi Könyvtár, a Közösségi ház, a Vaszari-villa, a kiállítások, a múzeumok 

rendezvényeit - alkalmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaikhoz - látogatjuk 

csoportosan a pedagógus vezetésével, vagy egyénileg, szüleikkel.  

Óvodánk nagycsoportjai évente több alkalommal látogatnak bábszínházi, művészeti 

(zenés, táncos) előadásokat, melyek városunkban kerülnek bemutatásra.  

 

4.4.2. Kapcsolat a Sportcsarnokkal 

 

A Sportcsarnokkal nagyon kedvező kapcsolata van óvodánknak. Felajánlásuk alapján 

ingyenesen használhatjuk a Sportcsarnok nagy arénáját. Ezt a lehetőséget örömmel 

kihasználva októbertől áprilisig a Kiserdei Óvoda 2-2 csoportja heti váltásban sportnapot tart 

a Csarnokban. 

Ezen kívül bármilyen esetben segítséget kérünk (pl. eső esetén évzáró helyszín, családi 

sportnap rendezése), mindig segítőkészen, és megfelelő megoldásra törekedve igyekeznek 

fogadni kéréseinket. 
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4.4.3. Kapcsolat az Egészségügyi Szakszolgálatokkal 

 

Az egészségügyi törvény rendelkezései értelmében a gyermekek egészségének 

védelme, és fenntartása a kapcsolat alapja. A gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel 

elősegítik. 

Fontosnak tartjuk az együttműködést abban a kérdésben is, hogy óvodába csak 

egészséges gyermek járhasson. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyermekorvos ebben 

hatékonyan közreműködjön, és csak teljesen egészséges gyermeket engedjen vissza a 

közösségbe. 

 

4.4.4. Kapcsolat más óvodákkal 

 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdeké-

ben az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint 

– szakmai kapcsolatot tart fenn. 
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V. Inkluzív pedagógia – integráció 
(Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek) 

 

Nagyon fontosnak tartjuk azt a szemléletet, miszerint a különböző okokból és módon 

hátrányos helyzetbe került gyermekeket ne különítsük el, hanem együtt neveljük a többi 

gyermekkel. Ez az együttnevelés az integráció, ami az intézmény egészét áthatva inkluzív 

pedagógiában valósul meg. Igyekszünk az integrációt sikeresen felvállaló intézményként ink-

luzív intézménnyé válni. 

Az integráció társfogalma az inklúzió, amely szemléleti elfogadást és befogadást je-

lent. Az integráció és az inklúzió együtt kell, hogy jelen legyen pedagógiai gondolkodásunk-

ban. 

 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseink 

(az integráció és inkluzív pedagógia kiépítése érdekében követendő irányelveink): 

 

A) A pszichológiai szemlélet formálása 

 

1. Egyéni differenciált bánásmódot biztosítunk minden gyermek számára. 

2. Természetesnek tartjuk az egyének közötti különbségeket. 

3. Személyiségközpontúan közelítünk minden gyermekhez, elsődlegesnek tartjuk 

a személyiséget. 

4. Minden gyermek saját adottságaihoz igazítjuk fejlesztését. 

5. Fontos, hogy a gyermekek önmagukhoz képest, harmonikusan fejlődjenek. 

6. A megfelelő körülmények kialakítását elengedhetetlennek tartjuk. 

7. A gyermekek érdekében törekszünk minden lehetséges és szükséges partneri 

kapcsolat kialakítására. 

 

B) A sikeres inklúzió feltételeinek megteremtése 

 

1. A vezető részéről:  

- elfogadó szemlélet 

- a testület ilyen irányú továbbképzése 
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2. Segítő csoport jelentősége: 

- közös értékek, célok a szülők és az óvoda között 

- a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus, a pszichológus jelenléte 

- az előbbiek támogató segítése az óvodapedagógusnak 

- rendszeres találkozás a szülőkkel 

- pedagógiai asszisztens 

 

3. Megfigyelés, nyomon követési vizsgálatok, értékelés (egyéni fejlődési napló): 

- a fejlődési szakaszok nyomon követése 

- a preventív szűrések 

- változások rögzítése és értékelése 

- egyéni bánásmód lépéseinek kialakítása 

- folyamatos megfigyelés 

 

4. A gyermekek támogatása 

- megfelelő környezet kialakítása 

- fejlesztések, terápiák, szolgáltatások biztosítása szakember bevonásával 

- élmények, programok 

- folyamatos tájékoztatás 

 

5. Családdal való kapcsolat 

- kapcsolattartás 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Óvodai nevelésünk során érvényesítjük az integráció elvét, az egyéni bánásmód al-

kalmazását. A helyi igények és lehetőségek függvényében biztosítjuk a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek integrált óvodai nevelését, harmonikus személyiségfejlődését, a különbö-

zőséget elfogadó környezet kialakításával.  

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára 

az óvodai neveléshez való egyenlő hozzáférést. A gyermek neveléséhez szükséges optimális 

feltételek biztosítására törekszünk. Ennek ellenére gyengíthetik az inklúziót bizonyos objektív 

feltételek (külön terem, speciális szakember) hiánya. 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése 

gyermekkorban kell, hogy kezdődjék, mivel az egészséges kisgyermekek az óvodába beke-

rülve szerzik első benyomásaikat fogyatékkal élő társaikról. Az esélyegyenlőség felé megtett 

első, legfontosabb lépés az együttnevelés. Ha a gyermekek integráltan együtt, egymást meg-

becsülve, egymást nem zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori társadalomban élés szá-

mos problémája már eleve megoldható, megelőzhető. 

 

Feladataink az egyéni bánásmód, a differenciált fejlesztés terén: 

 Biztosítjuk, hogy a gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásuknak megfelelően vál-

janak a közösség tagjaivá. 

 Az óvónőink mindig igyekeznek tetteikkel és szavaikkal kifejezni, hogy a gyermekek 

közötti különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban megjelenő telje-

sítménykülönbség természetes jelenség. Senki sem kaphat semmiféle „címkét”, meg-

különböztető jelzőt vagy elmarasztalást, mert a többitől eltérő külsejű vagy az adott 

helyzetben másképp gondolkodik, cselekszik, másképp fejezi ki magát, teljesítménye 

magatartása különbözik a többiekétől. 

 Az egész közösség előtt álló feladatokat minden egyes gyermek számára közelivé, ért-

hetővé, érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá tesszük. 

 Többféle helyzetre, több fokozatban, minőségben tervezünk, hogy a gyermekek meg-

kapják a választás lehetőségét. Ha a gyermek az általa választott szinten teljesít, to-

vábblépésre ösztönzi sikerélménye, így bonyolultabb, újabb feladatokat vállal. Bízunk 

a gyermekben, s ha ezt érzi, eredményes lesz, önmagát fejleszti tovább segítségünkkel. 

 A követelményeket a gyermekhez igazítjuk, a gyenge pontokat nem hibaként értékel-

jük, hanem a lassabban fejlődés jeleként. 

 Az óvodapedagógusaink attitűdje együttműködésre kész, éreztetik támogató figyel-

müket, a segítségnyújtás biztonságát. 

 A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és 

ismereteire építve változatos tevékenységek szervezünk, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről. 

 Óvónőink a csoporton belüli foglalkoztatás során a részképességek fejlesztésére he-

lyezik a hangsúlyt.  

 Biztosítjuk minden gyermek számára a differenciált, egyéni bánásmód elvét.  
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Az inklúzió folyamatába az alábbi elosztás alapján integrálhatóak a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek: 

 

1.) Különleges bánásmódot igénylő gyermek:  

- sajátos nevelési igényű gyermek 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

- kiemelten tehetséges gyermek 

2.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 

 

1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

 

1.1.  Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartá-

si nehézséggel küzdő gyermekek 

 

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogya-

tékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő az a különleges bánásmó-

dot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartássza-

bályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlő-

dése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

 a gyermek életkori sajátosságainak a részleges vagy teljes körű módosulását, 

 a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthető-

ségét. 
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Alapelveink: 

 minden gyermek fejleszthető; 

 segítő- támogató szemlélet; 

 egyéni bánásmód; 

 a gyermek meglévő képességszintje a kiindulási alap; 

 

A gyermekek befogadása és fejlesztése 

 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Óvodai nevelésünk a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulá-

si, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek meg-

valósítására törekszik. A nevelésünk hatására a ezeknél kisgyermeknél is fejlődik az alkal-

mazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A 

sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakításával, a szükséges tárgyi feltételek, és se-

gédeszközök meglétével akkor biztosítjuk a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend 

során a gyermeknek mindig csak annyi segítséget adunk, ami a további önálló cselekvéséhez 

szükséges. 

 

Célunk: 

 

A gyermekek inkluzív és integrált nevelésének megvalósítása oly módon, hogy 

 az elvárásaink igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

 fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

 a gyermekeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl, 

 önmagukhoz képest eljussanak a fejlődőképességük optimális fokához. 

 

Amennyiben a beíratáskor, illetve a gyermek óvodánkba lépésekor a szülő tájékozta-

tást ad arról, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatar-

tási nehézséggel küzdő gyermek, akkor elkérjük az orvosi, szakorvosi véleményt, diagnózist. 

Abban az esetben, ha beiratáskor nem derül ki a kisgyermek különbözősége, akkor a követke-

zők szerint történik a befogadás: 
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Elsődleges feladataink: 

 

- a kisgyermekről anamnézis felvétele; 

- a tünetek felismerése, problémák feljegyzése 

- megfigyelésre, mérésre épülő bemenetmérés elkészítése mérőeszközeinkkel; 

- egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (óvodavezető feladata) 

- az óvodapedagógusok- szülővel történő egyeztetése, megbeszélés lefolytatása; 

- a tünetek okainak keresése 

- szakvélemény kérése (Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság) (óvodave-

zető feladata) 

- a felzárkóztatás megszervezése 

- egyéni fejlesztési terv készítése a szakvélemény alapján; 

- szükség esetén szakember, specialista igénylése, módszertani segítségkérés, ön 

és továbbképzés (óvodavezető feladata) 

- a különleges bánásmód típusának megfelelő pedagógiai ellátás biztosítása (az 

alapító okirat szerint felvehető, és Szakértői Bizottság véleménye szerint integrál-

ható gyermekek esetében) 

- egyéni tehetséggondozás 

 

További feladataink: 

 A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével. 

 Annak felismerése, hogy a különleges bánásmódot igénylő kisgyermek egyes terüle-

teken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet. 

 Rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához az intézmény személyi és tárgyi feltét-

eleinek, helyi adottságainak figyelembevételével. 

 Pedagógusaink, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottaink, a gyermekcsoport és a 

szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadásá-

nak megkönnyítése érdekében, együttműködés a sérült gyermek családjával. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, fejlesztésének módszertani szempontjai: 

 

 A fejlődés, nyomon követés területei, módszerei megegyeznek a többi gyerme-

kével 

 Együttműködés az SNI-s gyermekek szüleivel 

 Kapcsolatrendszer kiépítése a szakemberekkel, a Szakértői Bizottság vélemé-

nyének, fejlesztési javaslatainak alkalmazása 

 Az élmények és tapasztalatok felhasználása a fejlesztésben 

 Törekedni kell a szükségleteik maximális kielégítésére 

 Képességkultúrára épülő egyéni bánásmód, differenciálás, tevékenységorien-

tált, spontán, feladatorientált fejlesztés. 

 

Feladataink: 

 

 anamnézis lap felvétele 

 a gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése 

 tünetek felismerése, problémák feljegyzése 

 megfigyelésre, mérésre épülő bemenetmérés elkészítése mérőeszközeinkkel; 

 egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (óvodavezető feladata) 

 együttműködő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő 

munka érdekében. 

 a tünetek okainak keresése  

 - szakvélemény kérése (Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság) (óvodavezető 

feladata) 

 - a felzárkóztatás megszervezése 

 - egyéni fejlesztési terv készítése a szakvélemény alapján; 

 - szükség esetén szakember, specialista igénylése, módszertani segítségkérés, ön és to-

vábbképzés (óvodavezető feladata) 

 

1.2.  Kiemelten tehetséges gyermekek 

 

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges, mert különb akar 

lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni." (Szabó Magda) 
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„...Kiemelten tehetséges gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 

átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendel-

kezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.” (Kt.) 

 

A tehetséges kisgyermek korai jellemzői: 

 meglepő pontosságú és részletességű hosszú és rövidtávú memória 

 hosszú távon képes figyelni és egy dologgal foglalkozni 

 gyorsan kialakuló és változatos szókincs 

 fejlett képzelőerő a szerepjátékokban 

 korai figuratív rajzolás 

 valóság és fikció korai elkülönítésének képessége 

 humorérzék 

 absztrakt gondolkodás – főleg a nyelvi készségekben, időviszonyokra utaló szavak 

használata, kiemelkedő matematikai képességek 

 saját személyről való tudatosság – önreflexió korai megjelenése („szerintem erre gon-

doltál”) 

 szenvedélyes érdeklődés a külvilág iránt 

 fejlett koordináció, finommotoros mozgás 

 

A gyermek viselkedési jegyei, amelyek tehetségre utalhatnak: 

 a számára érdekes feladatokban nem igényel bíztatást 

 amit elkezd, be is akarja fejezni 

 sokszor foglalkozik felnőtt kérdésekkel (háború, halál) 

 kicsi az alvásigénye 

 korán érdeklődik az olvasás iránt, erre nagyon oda kell figyelnünk 

 az anyagokkal, a színekkel, a formákkal érzékletesen bánik a gyermek  

 magánál idősebb játszótársakat preferál, vagy sokkal fiatalabbakat, akiket irányíthat 

 

Feladataink a tehetséggondozás során: 

 felismerni a kreatív gyermekeket 

 ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 kielégíteni ilyen irányú szükségleteiket 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

58 

 

 „önmagukra találtatni őket” 

 elkallódásuk veszélyét elhárítani 

 harmonikusan fejleszteni őket 

 a kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

 

 

Speciális céljaink a tehetséggondozás során: 

 a tehetséges gyermek erős oldalának támogatása 

 a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése 

 

A tehetséget mutató terület fejlesztése, kibontakoztatása mellett fontos feladatunk az 

egész személyiség támogatása, az elfogadó, támogató légkör kialakítása. 

Gyengeség, fejletlenség mutatkozhat a pszicho-motoros képességek, az érzelmi-

szociális érettség, esetleg motivációs területen is a tehetséggel összefüggésben. Szükségesnek 

tartjuk a gyenge oldalak diagnosztizálását és szükség esetén szakember segítségével történő 

fejlesztését. Amellett, hogy fontos a tehetséges gyermeket ráébreszteni tehetségére, fel kell 

ismertetnünk vele azt is, hogy ne becsülje túl önmagát (gyakran előfordul szociálisan kevésbé 

érett gyermekek esetében). Szükséges rávezetnünk őket arra, hogy nem csak az intellektuális 

kiválóság az érték, egy embernek sok más értékes tulajdonsága is lehet.  

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyermekek a napi közös csoportos 

tevékenységek, élmények során, illetve a mikrocsoportos tehetséggondozó foglalkozások ke-

retében fejlődjenek. 

 

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, például mi okoz gondot a nevelés-

ben, a megbeszéléseket, a tapasztalatcseréket, egymás segítését.  

A tehetség kibontakozásának alapja a szabadság és a kultúra (környezet), amely a 

gyermeket körül veszi. Szabadság alatt a mindennapok nyújtotta gazdag lehetőségét értjük, 

kultúra alatt pedig szűkebb és tágabb értelemben vett környezetünket, a családot és az óvodát.  

A szabadsággal szorosan összefügg az óvodai követelményeknek megfelelni nehezen 

tudó, szociokulturálisan elmaradott gyermeknél a szertelenség, a rohangálás, az egyszerre 

megtapasztalni való vágy megjelenése. Az óvónőinknek egyetlen dolga van ilyenkor, türe-

lemmel viszonyulni hozzájuk. A gyermeknek nem csak a testi, lelki, hanem a szellemi fejlő-

déséért is felelősek vagyunk. Ezt szem előtt tartva végezzük pedagógiai munkánkat. 
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1.3. Multikulturalizmus és interkulturalizmus 

 

A gyerekek sokszínű társadalmi, kulturális hátterének felismeréséhez, tudatosításához, 

a megfelelő nevelési módszerek kiválasztásához pozitív és elfogadó pedagógusi attitűdre, 

folyamatosan fejlesztendő pedagógiai képességekre, valamint megfelelő ismeretekre van 

szükség. 

Alapvető kívánalom óvodánkban a nyitottság, a tolerancia, a mások elfogadásának kö-

vetelménye, a gyerekek otthonról, a családból magukkal hozott értékeinek, normáinak, szoká-

sainak figyelembevétele, az erre való alapozás a nevelőmunkánk folyamatában. 

A szülőkkel való kapcsolatunk is a multikulturális nevelés fontos aspektusa, ezen belül 

különösen az együttműködés minél sokoldalúbb formáinak kihasználása; a szülők bevonása 

az óvodánk életébe, a család elfogadása, tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása.  

Maga az interkulturális tanulás folyamata segíthet rádöbbenni arra, hogy a valóságot 

nagyon sokféle módon lehet megélni, értelmezni és megtapasztalni.  

 

Az interkulturális nevelés alapelveinek értelmezése óvodánkban  

 

A különböző országokból hozzánk érkező migráns gyermekek anyanyelve, kultúrája, 

sok vonatkozásban eltér egymásétól, valamint a magyar jellemzőktől. Éppen ezért fontos, 

hogy nevelőtestületünkben a más kultúrát elfogadni, annak értékeit hasznosítani tudó nevelői 

szemlélet határozza meg a pedagógiai eljárásokat. Igyekszünk olyan pedagógiai környezetet 

teremteni, ami erősíti az egymás iránti tiszteletet, a toleranciát az ismeretlennel, a számukra 

szokatlannal szemben, ahol a gyermekek megélhetik identitásukat, ugyanakkor megtanulják 

elfogadni másokét és amely fokozza az érdeklődést és a kíváncsiságot, a gyermekek kommu-

nikáció iránti igényét, a közös kapcsolatokat minden nemzeti, kulturális és nyelvi határon 

túlmenően. 

Óvodánk egyik alapvető célja, hogy a nem magyar állampolgárságú gyermekek óvo-

dai nevelése az Európai Unió irányelvében foglaltakkal összhangban történjen. Mindenekelőtt 

nagy hangsúlyt fordítunk a magyar, mint idegen nyelv elsajátítás megalapozására, fejlesztésé-

re. Interkulturális tanulási környezetet biztosítunk, ahol a magyar és nem magyar gyermekek 

integráltan együtt nevelődnek, a nem magyar gyermekek megismerkedhetnek a magyar kultú-

ra kisgyermekkort érintő szeleteivel, valamint valamennyi gyermek kölcsönösen ismerkedhet 

az érkező gyermekek származási országának bizonyos jellemzőivel. 
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Ebből fakadóan céljaink: 

 A gyermekek bizalmának elnyerése, biztonságérzetük növelése, különös tekintettel a 

beszédértési, kommunikációs problémával küzdő külföldi gyermekekre.  

 Olyan készségek, képességek kialakítása, amelyek segítségével a gyermekek interakci-

óba léphetnek a környezetükkel, ezáltal megismerhetik egymást, képessé válnak az 

együttműködésre, a tanulásra.  

 A kulturális, nyelvi sokszínűség megtapasztaltatása, igazodva a kisgyermekkor tanulási 

sajátosságaihoz.  

 A társak között lévő különböző anyanyelvű, más nemzetiségű, - bőrszínű, öltözködésű, 

vallású, étkezési szokású, azaz a tőlük eltérő gyermekekkel szembeni nyitottságra, 

kölcsönös elfogadására, a tiszteletteljes viselkedésre való nevelés. Ezzel együtt annak 

az elsajátíttatása, hogyan kezeljék a különbségeket.  

 Pozitív viszony kialakítása a magyar hagyományok és kultúra óvodás gyermekek által 

felfogható, befogadható elemeinek közvetítésével.  

 

Feladatunk: 

 

- A gyermekek bevonása közös játékokba, feladatokba, ahol a szerepek cserélődnek, 

azaz kommunikatív együttműködés, interakciók megteremtése.  

- Próbálkozásokra, kísérletezgetésekre, kreativitásra ösztönözés, a kooperációs techni-

kák tanítása: mutasd meg, értesd meg, segíts, engedd, hogy segítsünk, légy türelmes, próbáld 

újra, próbáld másként, engedd magad rávezetni.  

- A tanult szavak, ismeretek alkalmaztatása. 

A gyermekeket nem kényszerítjük, de késztetjük az óvodai tanulásra. Helyzetük stabi-

lizálódását követően elvárásainkat a gyermekek személyiségéhez, képességeihez, viselkedé-

séhez igazítjuk. Nagyon sokat bíztatjuk, dicsérjük, szeretet megnyilvánulásokban részesítjük 

őket. 
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2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-

kek 

 

2.1.  A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékeny-

ség 

 

A nevelésünk központi feladata, hogy olyan támogató hátteret nyújtsunk, amely biz-

tonságot ad a gyermeknek, megerősítsük az „ÉN”-t, továbbá serkentsük, irányítsuk a gyermek 

öntevékenységét a tanulási folyamaton belül, hogy egyre jobban kézbe vehesse saját tanulási 

folyamatait, támogassuk, hogy ki tudja használni saját lehetőségeinek teljes tartományát. 

 

További feladataink:  

 A gyermek és körülményeinek megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Megállapítani, hogy képességei kibontakozásában elsősorban mi akadályozza. 

 Meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét. 

 Meghatározni a fejlődési utat, kialakítani a mindennapi élethez szükséges készsége-

ket. 

 Praktikus ismeretek, tevékenységek, szokás és szabályrendszer kialakítása. 

 Családi életre és egészséges életmódra nevelés. 

 A mozgás megszerettetésével az egészséget értéknek tekintő gondolkozásmód kiala-

kítása, a szabadidő tartalmas eltöltésének igényére való nevelés. 

 Tolerancia, segítőkészség kialakítása, másság, nemzetiségi kultúra elfogadása, ha-

gyományápolás. 

 Élményszerzés biztosítása, kulturális rendezvényeken részvétel, kirándulások szerve-

zése 

 Térítési díjkedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támo-

gatás. 

 

Szülőknek felajánlott segítség: 

 szülői értekezletek, csoportmegbeszélések 

 folyamatos rendszeres tájékoztatás a család működését segítő szolgáltatásokról 
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2.2. Óvodai integrációs program a halmozottan hátrányos helyze-

tű gyermekek fejlődésének elősegítésére  

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfe-

lelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének 

üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei 

meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában. 

Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodás-

korban az agyi érési folyamatok lezárulásáig – megterhelés nélkül – rendkívül hatékonyan 

fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a 

későbbi iskolai kudarcokat.  

A hátrányos helyzetű családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak 

kognitív fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka lehet a 

gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési 

nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet hiányosságai miatt. 

Tudatos óvodai pedagógiai munkánkkal, nevelésünkkel csökkenthetjük a hátrányokat. 

A szülőkkel való együttműködést szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósít-

juk meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt 

szerepük és felelősségük van. 

 

 

További feladataink: 

 

1. Szervezési feladatok  

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a teljes 

körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében)  

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás.  

1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása  

 

2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs részvéte-

lével, esetmegbeszélések, hospitálások)  
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei  

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis)  

3.2. Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés 

fejlődésének elősegítése)  

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, biza-

lom, elfogadás, együttműködés.)  

3.4. Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás, mozgás)  

3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése.  

3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó mód-

szerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel va-

ló partneri együttműködés módszerei)  

 

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsola-

tos munka  

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, regisztrálása, 

szükség esetén szakorvosi – fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia – vizsgálatának) 

kezdeményezése, megszervezése.  

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel 

kialakított kapcsolat). 

4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, köny-

vek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése).  

4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés. 

 

5. Óvoda-iskola átmenet támogatása  

5.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek megalapozása, 

a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási kész-

tetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének ki-

alakítása).  

5.2. Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan hátrányos 

helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel kapcsola-

tos felvilágosítással, tanácsadás) támogatása.  

 

6. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés  

6.1. Személyes, tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítása minden szülővel.  
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6.2. Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzése-

inek megbeszélése. 

6.3. Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek eszmecseréje, a család 

szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése. 

6.4. Partnerközpontú működés. 

 

 

VI. Gyermekvédelmi munkánk 

 

1. A gyermekvédelem intézményi feladatai 

 

Az óvoda, mint a 3-7 éves gyermekek hétköznapi életének színtere, különösen fontos 

szereppel bír a hátrányos helyzet, és a veszélyeztetettség felismerésében, a szükséges segít-

ségnyújtás kezdeményezésében. 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, az érték- és norma-válság, az egy-

re több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és 

csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és leggyakrab-

ban a gyermekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is a gyerme-

kek teljesítmény-, magatartás- és kapcsolatzavarainak formájában. 

Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek 

minden problémája itt érzékelhető először. 

A gyermekvédelmi munkát a humánum, a segítőkészség, a megértés és a támaszadás 

jelenti. A gyermekvédelmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk 

megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. A gyermekvédelmi munka során rend-

kívül fontosnak tartjuk a család tiszteletben tartását, a családi nevelés erősítését, ezzel együtt a 

gyermek iránti felelősség ébrentartását. Nagyon lényeges a tapintatos, személyes kapcsolat 

kialakítása különösen azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy segítségre szorul-

nak. 

Törvény határozza meg (1997. évi XXXI. törv. 17. §. (1)), hogy a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat el kell látnia minden közoktatási intézménynek, különö-

sen a nevelési-oktatási intézményeknek, az alaptevékenységük keretében a gyermek család-
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ban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és meg-

szüntetése érdekében.  

Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyer-

mek fejlődését veszélyeztetik.  

A 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 17. §-ának 2. bekezdése sze-

rint jelzéssel kell élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, és 

hatósági eljárást kell kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 

vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidé-

zett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel, kezdeményezéssel bárki élhet. 

Ugyanezen törvény 3. bekezdése alapján minden érintett köteles együttműködni, és 

egymást tájékoztatni. 

Összefoglalva tehát az intézmény feladatai: 

- Kooperáció a gyermekvédelmi rendszerrel 

- Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása (ki, miért felelős, feladatok, felelősök rögzí-

tése) 

- Esetmegbeszélések 

 

2. Az intézményvezető feladatai 

 

- A pedagógiai programban a gyermekvédelem feltüntetése. 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kijelölése. 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételek megteremté-

se. 

- A szülők tájékoztatása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, és hogy 

mikor és hol kereshető fel. 

- A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrájának kialakítása. 

- A gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés ellenőr-

zése. 

- A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, gyermekbal-

esetek megelőzése. 

- Az egészséges életmód biztosítása. 
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- Fontos feladat, hogy a gyermek bekerüljön az óvodába abban az évben, mikor a min-

denkor hatályos jogszabályok szerinti életévét betölti és a hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodáztatása időben megtörténjen. 

- Javaslattétel a segélyezettek körébe való bevonásról. 

- A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme. 

- Kapcsolattartás minden olyan intézménnyel, amely a gyermek érdekében szükséges. 

 

3. Az óvodapedagógusaink feladatai 

 

- A pedagógusaink alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelességünk különösen, hogy közreműködjünk a gyermek-, és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmé-

nyek megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

- Szakértelmünkkel, tapasztalatainkkal segítsük a gyermeket abban, hogy sikeresen il-

leszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, 

hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen, a gyermek szocializációja so-

rán elszenvedett hiányosságait a család segítsége mellett pótoljuk, javítjuk. 

- Ha a gyermek veszélyeztetettségét észleljük, kötelességünk a magunk eszközeivel, 

gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben 

ez sikertelen marad, jelezzük a gyermekvédelmi felelősnek. 

- A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kialakulását igyekszünk megelőzni, fel-

tárni, megszüntetésében részt venni. Észlelnünk kell a gyermekek viselkedésében, 

rendezettségében adódó változásokat. 

- Biztosítjuk a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség ese-

tén védő, óvó intézkedésekre javaslatokat teszünk. 

- A gyermekeket és családjukat, a rájuk ható tényezőket a lehetőségekhez képest minél 

jobban megismerjük. 

- Az egyéni lemaradásokat csökkentjük, a tehetséggondozást elősegítjük. 

- Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködünk. 

- Az integrált nevelést elősegítjük a gyermek problémái szerinti súlyossági foknak 

megfelelő ellátási formában. 

- A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérjük, szükség esetén jelezzük a hiány-

zást. 
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- A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatások-

hoz való hozzájárulást javaslatainkkal segítjük. 

- A szülőkkel együttműködő kapcsolatot alakítunk ki.  

- Ismerjük a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket. 

- A prevenciót minden gyermekre kiterjesztjük. 

- Folyamatos kapcsolattartás az óvodai gyermekvédelmi felelőssel. 

- A titoktartási kötelezettséget minden családot érintő kérdésben érvényesítjük. 

 

4. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai 

 

- Szervezi, irányítja, koordinálja, segíti az óvoda pedagógusainak gyermek- és ifjúság-

védelmi munkáját. 

- A szülők tájékoztatása, hogy milyen problémával hol, milyen időpontban fordulhat-

nak hozzá, és milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. 

Jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 

(gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó) címét, illetve telefonszámát. 

- A pedagógusok, és szülők jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert 

veszélyeztetett gyermekeknél - a veszélyeztető okok feltárása érdekében – család-

látogatáson megismerni a gyermek környezetét. 

- Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szün-

tethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az vezető érte-

sítse a gyermekjóléti szolgálatot. 

- A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

- A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az óvoda vezető-

vel tájékoztassák a szülőt és támogassák abban, hogy forduljon a megfelelő helyre 

a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

- Az óvoda nevelési programjában a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok kidol-

gozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézke-

dés megkezdésének kezdeményezése a vezetőnél. Segítse a hátrányos helyzet, és a 

veszélyeztetettség kritériumainak intézményi szintű megállapítását. 

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetett-

ség súlyosságának mérlegelése. Javaslattétel további teendőkhöz. 
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- A gyermekek, illetve családjukkal kapcsolatos intézkedések és azok eredményeinek 

feljegyzése. 

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

- Nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkatervet, és a nevelési év vé-

gén értékelést készít. 

- Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal. 

- Munkájáról, az ügyek intézéséről folyamatosan tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és az érintett pedagógusokat. 

 

5. Az intézményi gyermekvédelem folyamata 

 

A megelőzés 

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, jogaik ismertetése és érvényesíté-

sének segítése az óvodában. 

 Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel. 

 A családot, a gyermeket megillető kedvezményekhez való juttatás elősegítése. 

 Irányító dokumentumok ismerete (Köznevelési törvény, Gyermekvédelmi törvény, 

egyéb rendelkezések). 

 Célok, feladatok, felelősök kijelölése. 

 

A feltárás  

 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák feljegyzése, 

megkülönböztetése a helyi kritériumok alapján. 

 Helyzetelemzés: anamnézis felvétele, személyi feltételek, intézményi feltételek. 

 

A megszüntetés  

 Megvalósítás stratégiájának kidolgozása: feltételek biztosítása; módszerek megjelölé-

se, megvalósítása; határidők kijelölése, betartása; mutatók meghatározása, amelyek 

alakulását figyeljük. 

 Értékelés: a program működésének értékelése, a program hatásai a gyermekre és a csa-

ládra. 

 Együttműködés konkrét esetekben a segítőkkel (társszervekkel). 
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VII. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógus feladatai 
 

 

Nevelésünk sikerességének előfeltétele az, hogy alaposan ismerjük a különböző neve-

lési módszereket és azokat a megfelelő körülmények között képesek legyünk alkalmazni. Ne-

velési módszereink kiválasztása jelentősen befolyásolja a nevelési folyamat eredményességét, 

sikerét. A nevelési módszerek azt mutatják meg, hogyan történjen a fejlesztés. 

 

Nevelési módszereink jellemzői: 

 

- a nevelés céljainak és feladatainak megvalósítását szolgálják 

- kiválasztásuknál figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, az egyéni és 

életkori sajátosságaikat, illetve képességeiket 

- rugalmasak az adott szituációkhoz és személyekhez 

- együttesen, rendszerként fejtik ki hatásukat 

- a nevelési célnak alárendelve alkalmazzuk 

- a közösségfejlesztés és önfejlesztés erősítését segítik 

 

Óvodánk programjának tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető megnyilvánulási 

módjára és fő tevékenységi formáira, a mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb 

nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat.  

 

1. Játék 

 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze. Olyan tevékenységi forma, amelyet a gyermek magáért a 

tevékenységért folytat és örömszerzés kíséri.  

A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek elemi 

pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg 

zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó 

tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a 
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pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. A 

mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a gondolkodás, azon belül a fogalmi 

gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba 

ágyazódik.  

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és 

az óvodapedagógus. 

 

A játék célja a gyermek vágyainak, ötleteinek, kreativitásának kibontakoztatása. A já-

ték a gyermek személyiségének tükrözője, így annak megfigyelése közben képet kaphatunk 

ismereteiről, élményeiről, beszédkészségéről, szociális, értelmi fejlettségéről. 

 

Feladataink: 

● Biztosítsuk a derűs, nyugodt légkört az elmélyült, folyamatos játék, szabad játék feltételei-

nek megteremtésével (hely, idő, játékeszközök), melyben a játék a gyermek természe-

tes örömforrása legyen. 

● Fejlesztő játékok differenciált alkalmazása prevenciós jelleggel és a játék öröméért. 

● A napirendet úgy szervezzük, hogy a lehető legtöbb időt biztosítsuk a zavartalan, 

egybefüggő játéktevékenységhez. Előtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának érvé-

nyesülését. 

● A gyermekek óvodai tevékenységét úgy szervezzük, hogy azt a gyermek minden óvodai 

napon élvezetes játékként éljen meg 

● Minden nap biztosítsa a gyermekek számára a gyakorló, mozgásos, szimbolikus-szerep, 

építő, konstruáló, szabályjáték és bábozás, dramatizálás lehetőségét. 

● Biztosítsuk óvodásaink számára a gyermeki szabadság és önkifejezés lehetőségét, mely 

lehetőséget nyújt, hogy önfeledten, kreatívan tudjon játszani egyedül és társaival. 

● Egyszerű, könnyen átalakítható helyet biztosítsunk a játéktémákhoz és a gyermekek igénye-

ihez. 

● Tegyük könnyen hozzáférhetővé a játék eszközeit a gyermekek számára. 

● Alakítsunk ki a játéktevékenységekhez fűződő szokásrendszert, s az ezzel kapcsolatos sza-

bályokat következetesen tartassuk be. 

● Utánozható mintát adunk a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már 

kialakult, bevonható társak maradunk, illetve segítővé, kezdeményezővé válunk, ha a 

játékfolyamat elakad. Jelenlétünkkel lehetővé tesszük a gyermekek közötti játékkap-

csolatok kialakulását is. 
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● A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült gyermeki 

játék kibontakozását. Mindezt támogató, serkentő, ösztönző magatartásunkkal, indi-

rekt reakcióival igyekszünk elérni.. 

● Segítsük a gyermekeket a közös játékban, az alkalmazkodásban, a szerepek elosztásában, a 

konfliktusok megoldásában. Ennek érdekében önérvényesítő, konfliktuskezelő megol-

dási mintákat mutassunk számukra.  

● Biztosítsunk lehetőséget a kezdeményezések során alkalmazott eszközök felhasználására a 

szabad játék során.  

● Adjunk lehetőséget szerzett tapasztalataik újra és újra átélésére játékukban.  

● Fejlesszük szociális viselkedésüket, együttműködésüket, társas kapcsolataikat, segítsük az 

eltérő fejlődésű, eltérő szociális háttérrel rendelkező gyermekek felé való nyitottságuk 

alakulását. 

● Értessük meg a szülőkkel a játék kiemelkedő jelentőségét, értékét, és a játékokhoz 

kapcsolódó szabályok betartásának fontosságát. 

 

Sikerkritériumok: 

- képes önfeledt játékra, játékában önálló, kitartó; 

- képes alkalmazkodni társaihoz, mások igényeit tiszteletben tartani, 

- képes tapasztalatait újra átélni, eljátszani, 

- megtanul konfliktusokat intelligensen kezelni, társas kapcsolataiban megjelennek az óvo-

da által preferált viselkedési normák; 

- képességei önmagához viszonyítva fejlődést mutatnak; 

- képes szerepvállalásra, szerepek elosztására, alkalmazkodik az alá – és fölérendeltségi vi-

szonyokhoz egyaránt; 

- játéktevékenységében dominánsan van jelen a tartalmas szerepjáték; 

- a szabályjátékok során képes az egészséges versenyszellem szülte siker és kudarc elvise-

lésére egyaránt, kreatív együttműködésre; 

- eszközöket a játéktémákhoz önállóan választ és készít; 

- képessé válik egyazon játék témát több napon keresztül folytatni társaival. 

 

A játékfajták a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában nagy szerepet játsza-

nak. Összekapcsolódnak, korcsoportonként magasabb szinten fejlődnek, alakulnak, hiszen a 

tárgyak, játékeszközök rakosgatásából építő-konstruáló, vagy szerepjáték alakul ki. 
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Gyakorlójáték: 

Hozzájárul a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlődéséhez, mozgásigényük, ma-

nipulációs vágyuk kielégítéséhez. (pl.: játékeszközök rakosgatása, tologatása, ritmikus moz-

gások, stb.) 

Az ismétlődő ritmusos mozgásokkal fejlesztjük a gyermekek értelmi képességeit (hin-

táztató, hőcögtető dalok, mondókák).  

 

Szerepjáték: 

Fejlődik a gyermekek beszédkultúrája, viselkedésnormája, alkalmazkodó-képessége, 

fantáziája. A szerepjátékban élik újra élményeiket, tapasztalataikat, a negatív és pozitív ráha-

tásokat összességét, így személyiségük komplex módon fejlődik. A változatos élményszerző 

lehetőségekkel gazdag, utánzásra, cselekvésre ösztönző példákat igyekszünk biztosítani. 

Séták, kirándulások, munkahelyek látogatása alkalmával, tapasztalatszerzés: boltos, 

fodrász, orvos játék, ahol a viselkedési szokásaikat is beépíthetik a játékukba. Gazdag kellék-

tár összeállításáról az óvónők, szülők, a gyerekek gondoskodnak. 

 

Barkácsolás: 

Részt vesznek a gyűjtőmunkában, ez fejleszti feladattudatukat, felelősségérzetüket. 

Az alkotás örömének biztosítása, munkájuk, tevékenységük tárgyait felhasználják a 

további játékban, de a játékon kívüli tevékenységeknél is (pl: ajándékozás) 

 

Drámajáték, dramatizálás, bábozás: 

A gyermekek irodalmi élményein alapuló tevékenység, melynek során fejlődik érzelmi 

életük, fantáziájuk, verbális kifejezőképességük, önállóbbá válnak. A bábozás hozzájárul a 

gyermekekben rejlő feszültségek feloldásához, átsegíti őket a szülőktől való elválás nehézsé-

gein. Itt fejlesztjük empátiás képességüket, bátor, nyugodt, derűs magatartást alakítunk, előké-

szítjük a másság elfogadását. Fejlődik kifejezőképességük, előadásmódjuk, pozitív szokások 

alakulnak, negatív élményeket könnyebben dolgoznak fel, A dramatikus játékok teljes kibon-

takozását ösztönözzük a fantáziájukat megmozgató eszközökkel, esztétikus textíliákkal, szí-

nes leplek, fejdíszek, kalapok, fátylak, berendezett játékhelyek biztosításával. Ezek az eszkö-

zök egyaránt elindítanak egy-egy szerepjátékot, mesedramatizálást. Csoportjainkban állandó 

helyen mindig jelen van a báb, amelyet spontán és szervezetten is használnak. 
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Építő, konstrukciós játék:  

Fejlődik a gyermekek finommotoros mozgása, alkotó fantáziája, szem-kéz koordináci-

ója. Tapasztalják a rész-egész viszonyát, fejlődik megfigyelőképességük, gondolkodásuk, 

bővülnek ismereteik a különböző anyagokkal kapcsolatban. (pl.: házak, falu, város építése, 

homokvár, Lego, Duplo, Tüske..stb. építőjátékok). A modern technika iránti érdeklődésük 

felkeltése, megismerési vágyuk fejlesztése, kéz-szem összerendeződésének alakítása, logikus 

gondolkodásra nevelés. Az udvari várépítő stb. játékok összekötése más játéktípusokkal, 

együttműködés egymással. Hagyományos eszközökkel (homok, kavics, csutka, vessző, 

ágak..stb.) és modern konstrukciós játékkal más-más oldalról tudjuk biztosítani a gyermekek 

fejlődését. 

 

Szabályjátékok, népi játékok 

Fejleszti a gyermekek szabálytudatának kialakítását, logikai gondolkodását, felelős-

ségtudatát.  

Pl: mozgásos játékok, értelmi képességeket fejlesztő játékok. (pl.: sorversenyek, dalos 

játékok, Puzzle, dominó, társasjátékok, stb.) 

A szabályok pontos betartására ösztönözzük őket, az egymással folytatott tevékenysé-

gek öröme, segítségadás egymásnak, egy célért való küzdelem, győzelem, illetve kudarc lehe-

tőségének elfogadása.  

 

2. A mozgás 

 

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a gyermekek 

fejlődésében. Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenység által 

szereznek információt környezetükről. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és 

finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

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

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi nevelés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a 

finommotoros manipulációig mindent magába foglal és az egész személyiség fejlődését 

elősegíti. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

74 

 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Gyermekeinkmozgásfejlődését folyamatosan nyomon követjük, a tapasztalatokat 

félévente a fejlődési naplóban rögzítjük.. A fejlődést segíteni ugyanis csak a meglévő szinthez 

igazodva lehet. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazásával 

befolyásoljuk a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség 

fejlődését, amelyek kedvezően hatnak a gyermeki szervezet teherbíró képességére, egészséges 

fejlődésére. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra nevelés 

hatásait. 

Kedvezően befolyásolják a már említett értelmi és a szociális képességek alakulását. 

 

Hatása az értelmi képességek fejlődésére 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek 

vizuális memóriája. 

 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével 

bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. 

 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési 

területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését is. 

 

Hatása a szociális képességek fejlődésére 

 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az "éntudat" fejlődését a 

"szociális én" erősödését. 

 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. A társakhoz 

való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük, 

megtanulnak figyelni a másikra. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták 

tanulására. 

 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezeknek 

a kezelését, elviselését. 

 

Programunkban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat 

egyaránt megvalósítunk. Fő feladatainkat - a nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció, 
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egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztését - természetes módon építjük be a gyermekek 

tevékenységébe. 

Tehát nem erőltetett fejlesztésről, hanem a pedagógiai célokhoz igazodva a fejlesztési 

lehetőségek megkereséséről van szó. 

 

2.1. A mozgásfejlesztés fő feladatai 

 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

 A rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

 A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása. 

 A testi képességek . (kondicionális, koordinációs), fizikai erőnlét fejlesztése 

 Mozgáson keresztül az értelmi és a szociális képességek fejlesztése. 

 

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A 

testnevelési foglalkozásokon túl jelen van a szabad játékban, a gyermek spontán, természetes 

mozgása közben, a környezeti és esztétikai nevelés, valamint a gondozási és önkiszolgáló 

tevékenységekben is. 

A mozgásfejlesztés és az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek két 

területen valósulnak meg: 

 

2.2. Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni-

mászni, vagyis mozogni. Az őket körülvevő felnőttek szemléletétől és a megfelelő feltételek 

megteremtésétől függ, hogy megmarad-e  természetes mozgáskedvük. Fontos feladatunk, 

hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük ezt a mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá. 

Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, a 

mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok 

megtanítása.  

A gyermekek napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a nap folyamán biztosítsunk 

minden gyermek számára megfelelő teret és eszközöket a mozgásos tevékenységekre, az 

egészségfejlesztő testmozgásra a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Az eszközök és 

tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a 
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csoport összetételéhez igazodva, differenciáltan tervezünk az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelmbe véve. 

Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

A gyermekeknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért 

leginkább a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket kell biztosítanunk a 

csoportszobában is. Ebben az életkorban a gyermekek gyakran kezdeményeznek csúszó-

mászó-bújó játékokat.  

Nagy hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék 

fejlesztése.  

A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a különböző célbadobó 

játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, valamint a barkácsoló tevékenységek is. 

Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban a hintázó, ringató, pörgő mozgások, tánc, 

lépcsőzés, körjáték, mászások, futások, trambulinozás, ugrálás, ugróiskolázás, labdázás 

(kidobó, foci..stb), rollerezés, biciklizés ..stb. közben történik.  

Az udvaron is kihasználunk minden lehetőséget és helyet a szabad mozgásra.  

A szabad játéktevékenységben célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a 

fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet 

egyéni szükségleteinek megfelelően. 

A gyermekek mozgásigénye különböző. Nagyon fontos, hogy a nagyobb, aktívabb 

mozgást és a nyugodt tevékenységet kedvelő gyermekek megtanuljanak egymáshoz 

alkalmazkodni, tartsák tiszteletben egymást. 

Ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvető szabályok megtanítása, betartása. A 

megfelelő, nem túl sok szabályozásra a gyermekeknek is szükségük van. Ezek alapján, ehhez 

igazodva mérik be kompetencia határaikat. Túl sok szabály betartására azonban még nem 

képesek. Ha túl vannak szabályozva, nem tudnak szelektálni és a legfontosabbakat sem tartják 

be. Meggyőződésünk, hogy a kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben 

a gyermekek örömmel vesznek részt. A sikeresen jó hangulatú tevékenység a gyermekek 

számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a mozgás természetesen 

beépül a gyermek spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik. 

A rendszeres mozgás során fejlődnek pszichikai, testi, értelmi és szociális képességei, 

ezek eredményeként egészségesebb lesz. 
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2.3. Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a 

mindennapi testnevelésen 

 

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

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

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

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű fő gyakorlatokból 

tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk 

a testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik, a feladattól függően 

célként és eszközként is egyaránt. 

A testnevelési anyag éves elrendezésénél a didaktikai és pszichológiai szempontok 

mellett gondolunk a helyi adottságokra és az időjárás változásaira is. 

Mivel óvodáink nem rendelkeznek külön tornateremmel, ezért minden lehetőséget 

megragadunk, hogy minél jobban kielégíthessük a gyermekek mozgásigényét.  

A Kiserdei Óvoda gyermekeinek rendszeresen a Sportcsarnokba tartjuk a testnevelés 

foglalkozásokat, ahol kihasználjuk a nagy tér adta lehetőségeket. Ugyancsak a Kiserdei 

Óvodában átadásra került 2014 novemberében az Ovi-Foci Program keretében egy ovi-foci 

pálya, amely az őszi-tavaszi időszakban megfelelő helyet kínál a testnevelés foglalkozások 

lebonyolítására. Felhasználjuk a „Nagy lépés kis cipőben!” című mozgásfejlesztő Ovi-Foci 

Program által kidolgozott módszereket és eszközöket. A Ovi-Foci Program tartalmaz még 

különböző speciális, differenciálásra alkalmas tornaszközöket, amelyek sokoldalú 

felhasználásával még színesebbé, érdekesebbé tesszük a testnevelés tevékenységeket.  

Ezen kívűl az Óvoda melletti Kiserdő is számos lehetőséget kínál a 

mozgásfejlesztésre, a foglalkozások megtartására. 

Az egyes foglalkozások megtervezésénél mindig figyelembe vesszük a csoport 

általános fejlettségét, és a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét is, nagy hangsúlyt fektetünk a 

differenciálásra. A foglalkozások bevezetésénél mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 

gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat. 

A különböző nehézségű differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden gyermek 

megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb mozgásos feladatokat. A feladat ne legyen se túl 
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könnyű, se túl nehéz, mert a túl könnyű nem készteti erőfeszítésre, a túl nehéz viszont 

gátlásokat okoz. 

A gyermek számára a megfelelő nehézségű gyakorlat kiválasztása nem csak a 

mozgásos képességeit fejleszti, hanem képet ad önismeretéről is. A feladatok végrehajtásánál 

nem az az elsődleges célunk, hogy a gyermekek tökéletesen kivitelezve végezzék el a 

gyakorlatokat. Elsősorban olyan készségeket és képességeket akarunk kialakítani, amelyek 

majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését is. Természetesen megmutatjuk a 

helyes mintát, ösztönözzük és biztatjuk a gyermekeket az esztétikus, pontos mozgásra. Ezt 

azonban soha nem elmarasztalva, hanem mindig a pozitívumokat kiemelve tegyük. 

A testnevelési foglalkozáson gyakran használunk mozgásfejlesztő eszközöket, 

amelyek színesek, gyermekközeliek, a gyermekek testi adottságaihoz igazodnak, jól 

szolgálják a fejlesztési célkitűzéseket és változatosabbá, érdekesebbé teszik a foglalkozásokat 

a gyermekek számára. 

A foglalkozások szervezésénél az is fontos szempont, hogy a gyermekek a 

legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozogjanak, ehhez az együttes foglalkoztatási 

forma a legmegfelelőbb.. Amíg lehetőség van rá, a szabadban tornázunk. 

A 3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. 

Ezért ennél a korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Pl. különböző 

járások, futások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer 

megkerülésével, stb. Az egészséges személyiség fejlődéséhez hozzátartozik, hogy a 

gyermeknek önmagáról egyre pontosabb információi legyenek. A testnevelési foglalkozáson a 

legtermészetesebb módon ismerkedhet testrészeivel és azok funkcióival. 

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos 

megismerése. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot kell tervezni, amikor különböző 

irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. Pl. futás, jelre 

sorakozás az óvodapedagógus előtt (az óvodapedagógus a helyzetét mindig változtatja) 

szökdelés padok körül, fák között hullámvonalban. Elhelyezkedés különböző szereken, 

formákban. 

Itt már megjelenik az oldaliság fogalma is. A kicsiknél még csak az "egyik-másik" 

megkülönböztetést használjuk. Itt már a "jobb-bal" kifejezéseket is, de a csuklójukon lévő 

jelhez igazodva. Pl. "Emeljétek fel a szalagos jobb kezeteket!" A csukló megjelölése a 

kezességtől független. A pontos eligazodás miatt azonban fontos, hogy mindig ugyanarra az 

oldalra kerüljön a szalag. 
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Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 éveseknél, de még mindig nem kiemelt 

feladatként. 

Az 5-6-7 éveseknél azonban az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb.  

Ebben az életkorban az alaklátás, formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok 

gyakorlatot.  

Új feladatként jelentkezik a finommotorika fejlesztése. Ez nagyon lényeges 

fejlesztési terület, mivel a finommotoros koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen 

feltétele. Testnevelési foglalkozáson ezt természetes módon a szerek különböző 

fogásmódjával lehet fejleszteni. Nagyon jól használhatók erre a célra a különböző méretű 

labdák, botok, szalagok ..stb. 

A foglalkozáson lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére is. A bemutatott 

gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését és elvégzik a látott, hallott 

feladatokat. 

Az óvodai élet szerves része a mindennapos testnevelés is. Ha lehetőség van rá, 

megfelelő időben, ruházatban ezt is a szabadban, jó levegőn tartjuk. 

A mindennapos testnevelés anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják. A játékokat 

céltudatosan a kötelező foglalkozásokhoz és a korosztály számára legmegfelelőbb fejlesztési 

feladatokhoz igazodva választjuk ki. 

A gyermekeknek lesznek kedvenc mozgásos játékaik, amelyek eljátszását napközben 

maguk is kezdeményezik. Igényükké, majd szokásukká válik a mindennapi mozgás. Az 

örömmel, jó hangulatban végzett játékok jó lehetőséget nyújtanak a társas kapcsolatok 

alakulásához is.  

A mozgásfejlesztésben meghatározó: 

 A spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve. 

 A foglalkozásokon a gyermekek jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt, ne hajtsuk 

túl a versengést. 

 Biztosítsuk a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek változtatásával. 

 Az ily módon kiváltott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a szellemi aktivitást is. 

 

 

 

 

 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

80 

 

3. Külső világ tevékeny megismerése 

(A gyermek természeti és tárgyi környezete) 

 

Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve tudatosan 

átörökíti, közvetíti az örök emberi értékeket. Komplexitását elsődlegesen a környezet 

megismerésén keresztül biztosítjuk. Ebben a folyamatban az óvodapedagógus 

kiindulópontnak tekinti a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetből 

szerzett gyermeki tapasztalatokat, hiszen a környezet a öröklés mellett fejlődés forrása. 

Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva juttatja el a 

gyermeket egyéni és életkori fejlődési ütemét figyelembe véve magasabb szintre. A családdal 

való együttnevelés során figyelembe vesszük, hogy különböző otthoni környezetből érkeznek 

óvodai környezetbe a gyermekek. Figyelembe vesszük a családokban kialakult kulturális, 

világnézeti, etnikai hagyományokat, és elősegítjük ezek spontán gyermeki megnyilvánulásait, 

egymásra való hatását. 

A gyermek környezetével való kapcsolata mindig a felnőttek közvetítésével valósul 

meg. Nem elég csak a kapcsolat, hanem a viszony minősége is fontos tényező. A környezetet 

pontosan, valóságszerűen megismerni a cselekvés, a kép, a szó egységében lehet. Fontosnak 

tartottuk a program megalkotásánál a környezet megismerésére nevelés köré komplexen 

csoportosítani az óvodai nevelés témaköreit.  

A haladó, korszerű pedagógiai - pszichológiai kutatások eredményeit felhasználva az 

óvodai nevelésben akkor leghatékonyabb az ismeretek átadása, ha a gyermekeknek minél 

sokoldalúbb, túlzásoktól mentes tapasztalat szerzésre és élményszerű átélésre adunk 

lehetőséget, elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességének 

fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható 

fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartásformálás 

megalapozására, alakítására. 

Ily módon valósul meg a komplexitás a nevelési feladatok realizálásában. 

 

3.1. A környezet megismerése 

 

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot 

(mozgásos és érzékszervi) szerezzenek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti és 

társadalmi környezetből életkoruknak megfelelő szinten. Ez azért szükséges, hogy teljes 
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biztonsággal tájékozódjanak és igazodjanak el környezetükben. A gyermek tapasztalataira, 

élményeire támaszkodva nyújtunk új ismereteket, illetve a meglévőket elmélyítjük. Eközben 

építünk a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára. 

A környezet megismerésére nevelés során kialakulnak a gyermekben a kultúrált élet 

szokásai, az elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok.  

A környezet minél átfogóbb megismertetése azért is szükséges, mert általa megismeri 

a szülőföldjét, az ott élő embereket, a hazai tájat, a helyi hagyományokat és 

néphagyományokat, szokásokat, a közösséghez való tartozás élményét, általa közvetítjük az 

egyetemes, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét. Hagyományok által őrizhetjük meg a tudást, tapasztalatot, melyet elődeink 

felhalmoztak.  

Ha mindehhez hozzájárul az óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, empátiás 

készsége, színes egyénisége, biztos, hogy miközben gyermekeink felfedezik környezetüket, 

olyan tapasztalatok birtokában jutnak, amelyek által meg is szeretik, ragaszkodnak ahhoz, s 

megfelelő ismeretekkel rendelkezve életkoruknak megfelelően eligazodnak, tájékozódnak 

benne. 

A környezet megismerésére nevelés hagyományos témái kevésbé behatároltak, s 

ezáltal tartalmi és módszertani ötletek kipróbálására is lehetőséget nyújtanak. A témák szinte 

kínálják a valóság megtapasztalásának, a játékos cselekedtetés lehetőségét. Óvónőink a témák 

kiválasztása közben lehetőségeikhez mérten a lakóhely, a környezet sajátosságaihoz 

igazodnak. 

A természeti és társadalmi környezet témái az ezekről szerzett tapasztalatok, ismeretek 

az életkor előrehaladtával lineárisan bővülnek és koncentrikusan mélyülnek. Ez teszi lehetővé 

az alapos megismerést. A környezet megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai 

tevékenységek egészét. 

A spontán játékokhoz kapcsolódva, az önkiszolgáló tevékenységbe építve, az 

óvodapedagógussal történő beszélgetés során, séta, kirándulás, udvari tevékenység közben 

legalább olyan hatékonyságot érhetünk el, mint a tudatos kezdeményezéseken, 

foglalkozásokon. A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják, körülölelik a 

többi nevelési területet. Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton 

kapcsolódnak, összefüggnek egymással.  

A Program megvalósítása során azokat a módszereket lehet hatékonyan 

alkalmazni, előnyben részesíteni, amelyek igazodnak a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz. Mozgásos játékokra, cselekvésre és az érzékszervi megtapasztalásra 
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épülnek. A gyermeket  alkalmassá  kell tenni a megfigyelésre, elsősorban látni kell 

megtanítani. A folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tehetjük a gyermekek 

számára, hogy maguk fedezzék fel környezetüket. Folyamatos megfigyelést igényelnek pl. az 

évszakok, az időjárás elemeinek változásai, az évszakra jellemző jegyek, színek megfigyelése, 

az évszak esztétikája. Alkalmi megfigyelésekre sokszor kínálkozik lehetőség egy-egy érdekes 

jelenség, cselekvés, tevékenység stb. kapcsán. Az óvodapedagógus arra törekedjen, hogy amit 

csak lehet a helyszínen, a természetben, élőben figyeltessen és tapasztaltasson meg a 

gyermekekkel. 

A környezet megismerésére nevelésnek fontos szerepe van a gyermekek nevelésében, 

hogy általa, a felnőttekkel együttműködő, kreatívan gondolkodó, érdeklődő gyermeket 

neveljünk. 

 

3.2. Környezet és természetvédelem feladatai 

 

A természetvédelem lényegét egy kínai bölcs mondás hűen tükrözi: 

 

"Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, 

Ha egy évtizeddel számolsz - ültess fát. 

Ha terved egy életre szól - embert nevelj!" 

 

A fenti célt az óvodában úgy valósítjuk meg, hogy az általunk nevelt gyermekekben 

megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, a természet tisztaságának, 

szépségének védelmét (pl. szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság). 

Az a gyermek, aki megismeri, megbarátkozik a természet szépségeivel, 

törvényszerűségeivel, a természeti folyamatok kölcsönhatásaival, később természetes módon 

védi is ezeket az értékeket. Várhatóan felnőttként környezetvédő életmódot fog élni, megértve 

azt, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része. Óvodáskor végére kialakulnak a 

gyermek alapvető személyiségjegyei, ezért fontos feladatunk ebben az életkorban a napi életet 

átható, tudatos természetszeretetre, gondozásra nevelés. A gyermek érzelmi alapon válogat a 

család, az óvoda által nyújtott hatásokból. Az óvodás korú gyermekek először saját, közvetlen 

környezetükkel, majd élőhelyükkel ismerkednek, ezekről szereznek használható ismereteket. 

Ezért törekszünk arra, hogy a gyermeket olyan hatások érjék, amelyek környezetük 

felfedezésére, a rácsodálkozásra ösztönzik őket. Ehhez arra van szükség, hogy nyugodt, békés 

körülmények között módja legyen szemlélődni az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

83 

 

érzékével megtapasztalhassa azt. (Úgy, hogy se a természetben, se önmagában ne tegyen 

kárt!) Hívjuk fel figyelmét arra, hogy a természet látszólagos nyugalma mögött folyamatos 

változás rejlik! 

A környezet megismeréséhez kapcsolódóan valósulnak meg komplex módon a 

tradicionális nevelési területek (anyanyelvi-, irodalmi-, zenei-, matematikai-, vizuális 

nevelés.) a természetes gyermeki megnyilvánulások eszközével.  

"A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." 

(indián közmondás) 

 

Környezeti nevelés és környezetvédelem a helyi lehetőségek és adottságok figyelembe vételé-

vel 

 

Balatonfüred gyógyüdülőhelyi jellege miatt olyan nemzeti érték, amely fokozott vé-

delmet igényel. Ennek a védelemnek a megvalósítását szolgálja a Balatonfüred Város környe-

zet- és természetvédelmi programja, amelynek jelmondata: Szövetkezzünk a természettel, 

hogy ne váljék ellenségünkké! 

A környezetvédelmi törvény célja, hogy megóvja környezeti és településszerkezeti ér-

tékeinket, valamint az ifjúság megtanítása a természet szeretetére és védelmére. 

Városunk a Balaton északi partján fekszik, három nagyobb részre tagolódik: a fürdőte-

lep, a falu és Arács.  

A falura jellemzőek a régi családi kertes házak, keskenyebb utcák, itt áll a „piros" ka-

tolikus és a „fehér" református templom. Az elmúlt évtizedekben ez a városrész sokat fejlő-

dött, kinőtte falusi jellegét, szinte minden fontos középület ezen a városrészen helyezkedik el. 

A fürdőtelepen található a Szívkórház, előtte a híres savanyúvíz kúttal, a Horváth-ház, 

a Jókai múzeum, a Kiserdő, közvetlenül a tóparton pedig a Tagore sétány. Ez a terület a re-

formkori városrészként vonult be a köztudatba, melynek megőrzendő értékeire különösen 

büszkék vagyunk. 

Arács jellegzetes falusi képet mutat, az utóbbi időben ez a városrész is dinamikusan 

fejlődésnek indult.  

Az óvodások ezekkel a jellegzetességekkel mind találkoznak, sétáik során megtapasz-

talják a különbségeket. 

Ennek a vidéknek legértékesebb eleme a tó és az azt körülvevő egyedülálló táj a 

dombjait, hegyeit beborító erdőkkel, szőlőkkel.  
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A Kiserdő, amely természetvédelmi terület, mindkét tagóvoda számára könnyen meg-

közelíthető, a Kiserdei Óvoda az erdő szélén található. 

A Koloska-völgy, mint természetvédelmi terület tanösvénnyel és erdei tornapályával 

várja a gyerekeket.  

A Kiserdő és a Koloska-völgy igazán alkalmas arra, hogy a gyermekek megfigyeljék 

az erdő élővilágát, növényeit, állatait, és a természet változásait. 

Balatonfüredtől elválaszthatatlan a tó, a tópart jellegzetes növény és állatvilága. Sétá-

ink során megismerkedünk ezekkel a jellegzetességekkel, ezen kívül a természet változásai is 

csodálatosan nyomon követhetőek. A Tagore-sétányon egy új lehetőség is kínálkozik a bala-

toni vízivilág megismerésére, a Bodorka Látogató Központ, ahol még több ismerettel gazda-

godhatnak a gyermekek a Balaton és környezetének élővilágával kapcsolatban. 

Fő feladatunk olyan tudatformálás, amely a gyermekeket megtanítja a környezettel va-

ló tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. A környezeti nevelés nem képzelhető el 

környezetvédelmi nevelés nélkül, a kettő szorosan összekapcsolódik egymással. 

A környezet védeni csak úgy tudjuk, ha szeretjük és ismerjük. 

 

 

3.3. A környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

 

Célunk: a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában, a gyermekek igényeihez, 

ötleteihez igazodva.  

Feladatunk: a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok-okozati 

összefüggések felismertetése, megtapasztalása. Pozitív viszony kialakítása a 

problémahelyzetek megoldásához, a logikus gondolkodás megalapozása. 

A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok birtokába is jut a 

gyermek. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik, így szinte 

természetes módon ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések először passzív 

szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe.  

Feladatunk továbbá, hogy figyeljük a gyermekeket, megismerve érdeklődésüket, 

képességeiket, előkészítjük és megtervezzük az egyénekre szabott fejlesztési területeket. 

Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermekeket 

a logikus gondolkodásra. Ha a felvetett probléma érdekli őket, belső késztetés hatására 
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igyekeznek ezt megoldani. Hagyjuk a gyermeket saját logikája szerint gondolkodni, ha a 

kínálkozó lehetőségek közül nem fedezi fel mindegyiket, próbáljuk rávezetni, több oldalról 

megközelíteni, de semmiképpen nem oldjuk meg a feladatot helyette, hanem ébren tartjuk 

érdeklődését, míg rá nem jön minden variációs lehetőségre. Ezzel fejlődik logikus 

gondolkodásuk, problémafelismerő és megoldó készségük. A funkcióöröm és a megerősítés 

hatására sikerélményhez jutnak a cselekvésben és a gondolkodásban, tapasztalataikat más 

tevékenységeikben is alkalmazzák. 

 

 

4. Verselés, mesélés 

(A környezet, az anyanyelv, irodalom kölcsönhatása) 

 

Az óvodai anyanyelvi-, irodalmi nevelés (egymástól elválaszthatatlan) az óvodai élet 

egészét átható folyamat. 

Célunk a magyar nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása, a 

korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése. 

A magyar népköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős 

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

Feladatunk változatos irodalmi élmények közvetítése (mondóka, vers, verses-mese, 

mese, bábjáték, dramatizálás), a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, a 

gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének - melyet meghatároz a család szociokultúrális 

háttere -, érdeklődésének megfelelő beszédhelyzetek teremtése és irodalmi alkotások 

választása. Az irodalmi anyagot úgy állítjuk össze, hogy tartalmazzon mondókát, verset, 

mesét, elbeszélést, folytatásos történetet. A napi tevékenység során többször is mondunk - a 

helyzethez illő - mondókát, rövid verset.  

Főleg 3-4 éves korban nagy jelentőségű a simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók 

ritmusa, lüktetése, egyszerű szövege nyugtatóan hat a gyermekekre. A gyermekeknek a 

természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat (mese, vers, elbeszélés) is 

közvetítünk. Alkalmat teremtünk arra, hogy a gyermekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák 

kedvelt meséiket, de lehetőséget adunk az általuk kitalált történetek elmondására is. 

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, 

szokásokat közvetít a gyermeknek. A mese képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás 



Pedagógiai Program 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda  

 

86 

 

és dramatizálás eszközeivel feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ 

legfőbb érzelmi viszonyait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az 

óvodapedagógust és a gyermekeket egymással és anyanyelvükkel. A mese és versmondás 

lényeges elemeit – testbeszéd, tekintettartás, verbális emlékezet –a mi személyes példánkon 

keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek. 

Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a bábozás-

dramatizálás, melyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve 

hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A gyermekeink kifejezhetik, átélhetik, 

eljátszhatják saját érzéseiket, érzelmeiket ezáltal fejlődik személyiségük. A bábozáshoz, 

dramatizáláshoz szükséges eszközöket, díszleteket, kiegészítőket együtt is elkészíthetjük 

barkácsolás keretében, ezzel a játék örömét az önálló alkotás élményével párosíthatjuk. 

Óvodánkban a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi 

(népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi), a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt 

helye van. 

 

 

5. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Az óvodai zenei nevelésünk célja a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására 

való képesség megalapozása.  

A gyermek már három éves kor előtt is érzékeny a zenére. Reagál rá mozdulataival, 

tekintetével, hangadásaival. A kisgyermek ritmusérzéke, hallása a rendszeres játék és éneklés 

hatására spontán fejlődik, éneklési készsége kialakul. 

Zenei nevelésünk alapja az énekes játék (népi gyermekdal), mert általa nem csak a 

zenei készségek fejlődnek, hanem a gyermek teljes személyisége is. Fontos a gyermekek 

zenei hallásának, ritmusérzékének, érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának 

fejlesztése. A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia.  

A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az 

anyanyelvi örökséget. Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket hétköznapi 

beszédünkben már nem fedezhet fel, s ezek megértését a játékszituáció segíti. 
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Az ízlésformálásban nagyon fontos, hogy miből válogatunk a gyermek számára 

zeneműveket, mert a gyermeknek még nincs értékrendszere, mindent befogad, amit hall, 

utánozni próbálja, ismételgeti. Fontos, hogy mindenben a legjobbat, a legértékesebbet 

nyújtsuk.  

Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia. A nyelv és a 

dallam itt tökéletes egységet alkot. A kis zenei formákon keresztül kell elérkeznie a 

világirodalom remekeihez. A gyermekdalok, mondókák mellett a művészi értékű komponált 

zene is a nevelésünk anyaga. A zenei nevelés sok irányban hat, de csak akkor igazán 

eredményes, ha a gyermeknek örömteli élményévé válik az éneklés, az énekes játék.  

A mondóka a legelső költői műfaj, amellyel a gyermek találkozik. Alapul szolgál az 

anyanyelv megalapozásához is. A kisgyermek kiegyensúlyozott, derűs lesz, öröm számára a 

közös játék, biztonságban érzi magát az ismétlődő mozdulatok, érintések, a testközelség 

hatására. Erősen kötődik a vele játszó felnőtthöz, érzelmi világa gazdaggá válik. Mivel 

könnyen megtanulható, sikerélményhez juttatja a gyermeket, közben bővül a szókincse is, 

gazdagodik a felnőttek világában használatos szavakkal, tájszavakkal, régies igealakokkal. Az 

ismétlődő fordulatok, állandó szókapcsolatok, ikerszavak, rímek, ritmusok, nyelvtörők 

remekül formálják a gyermek nyelvérzékét, helyesebb lesz beszéde, kiejtése, hangsúlyozása, 

hanglejtése. 

A zenei képességfejlesztési anyag feldolgozása az óvodákban használt, elterjedt zenei 

nevelést segítő szakirodalom (Forrai Katalin: Ének az óvodában) alapján történik. Fontos a 

zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan, hogy gyermekeink örömmel, érzelmi 

gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek, hogy az éneklés, a zene, részévé váljon a 

gyermekek mindennapi tevékenységének. 

Egy-egy gyermekdal valódi dráma, a gyermekek feszültséggel teli helyzeteket élnek 

át, a játék végére ezek oldódnak. Eközben dolgozik a képzelet, az intellektus, a gyermek 

emberi kapcsolatokban való eligazodást tanul, közben fejlődik esztétikai, viselkedési és 

magatartási kultúrája.  

A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetiségi, etnikai 

kisebbségi nevelésű és a migráns gyermekek hovatartozását is. 

 

Alapvető, hogy a megfelelő légkör biztosítsa az érzelmi motiváltságot.  

A zene, a mozgás, a tánc szorosan összekapcsolódó fogalmak. A zene mozgásra 

serkenti a kicsinyeket. Mozgáskoordinációjukat javítja. Egy idő után igyekeznek a zene 

egyenletes lüktetéséhez, súlyaihoz alkalmazkodni. 
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Feladatunk, hogy céltudatosan fejlesszük a mozgáskészséget, találjunk ki változatos 

mozdulatokat és serkentsük a gyerekeket is erre, hogy alkotó fantáziájuk a táncban is 

kibontakozhasson. 

Ha értő módon válogatunk a rendelkezésünkre álló gazdag anyagból, akkor a 

kisgyermek egyszerre fogadhatja be a művészetet, miközben felszabadultan játszik, közben 

élményt kap a természet és élet szépségeiről is, kifejezésre juttathatja szeretetét, életörömét. 

 

 

 

6. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 

Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását 

teszi lehetővé a gyermek számára. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Célunk elsősorban az örömteli cselekvés, ezen túl a tevékenység során eszétikai 

értékkel bíró bármiféle alkotás létrehozása. A létrejövő "Mű" csak mint jelzés, - mint a 

gyermek gyakorlati ismeretének, érzelmi életének, kézügyességének leképezése - kezelendő.  

A vizuális kompetenciák kibontakoztatásához minél több, mélyenható - egyéni és 

közös - élményre van szükség, ami a vizuális bevésődést is pontosabbá teszi. A gyermeki 

alkotás a belső képek gazdagítására épül. Ha a gyermek mindennapi életében, játékában az 

ábrázoló tevékenységek, technikák, minél több lehetősége épül be, a technikák gyakorlására, 

pontosítására - eleinte gyakorló játék szintjén - minél több ideje, lehetősége nyílik, előbb 

utóbb elér arra a technikai szintre, amikor "művei" kifejezővé válnak, tükrözik a világról 

szerzett ismereteit, de elsősorban érzelmi megnyilvánulásait. 

Támogatjuk, hogy a gyermek saját szintjén, saját elgondolásai szerint, saját élményeit 

alkossa újra. Ebben csak akkor segítünk, irányítunk, ha elakad, ha a gyermeknek van szüksége 

instrukcióra. Ilyen lehetőségek mellett a gyermeki fejlődés mozgatórugója az önfejlesztés 

lesz, hiszen a gyermek is arra törekszik, hogy alkotásai egyre inkább hasonlítsanak a 

valóságra. Azoknak hiányosságai újabb, pontosabb megfigyelésre késztetik, s ennek 

eredményei tükröződnek későbbi alkotásaiban. Így válik a vizuális önkifejezés "nyelvi" erővé, 
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amit a világról tud, ábrázolásában is el tudja mesélni, amit nem tud ábrázolni, azt 

hozzámeséli. E tevékenység közben erősödik önkifejezése, esztétikai érzéke, pontosabb 

ismereteket szerez a tárgyi világról - s egyben önbizalma is erősödik, hiszen ez az a 

tevékenység, amelyben nem lehet "rosszat" létrehozni, két paca egymás mellett - hát még ha 

összefolyik! - szép, már "műnek" számít.  

Mindezen készségek, képességek kialakulásához, fejlődéséhez megismertetjük 

gyermekeinket a különböző eszközökkel, anyagokkal, azok használatával, a rajzolás, mintázás 

és kézi munka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.  

Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendeezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

 

 

7. Munka jellegű tevékenységek 

 

A gyermek mindennapi tevékenységének része a munka jellegű tevékenység, amely az 

óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. Ahogy ez a tevékenység a mindennapok során 

egyre önállóbbá válik (önkiszolgálás, naposi tevékenység, egyéb megbízások önálló 

teljesítése), ez a gyermekek egyre magasabb fokú együttműködését igényli. Eközben 

természetes módon alakul a gyermekek szociális magatartása, társas kapcsolata, saját és 

mások munkájának elismerése. 

A munka-jellegű tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a csoport 

összetételét (életkor, fejlettségi szint, szociokultúrális háttér,), mert az eltérő fejlettségi szintű 

gyermekek esetében ügyelni kell arra, hogy mindenkinek legyen feladata, tehát 

differenciáljunk, de egyik gyermeket se terheljük túl. A fejlesztés csak és kizárólag a 

gyermekek saját örömteli, örömmel vállalt aktív tevékenységén belül valósul meg. 

Mindennapi munkálkodásuk közben egyre több információ és pontosabb 

tapasztalat birtokába jutnak az őket körülvevő tárgyi világról. Munkajellegű 

tevékenységük során társadalmi környezetükről is speciális ismereteket szereznek. A 

negatív - és pozitív élethelyzetekben szerzett tapasztalatok - tapintatos segítségünkkel - 

közösen vezetnek el a kívánt változásokhoz. Törekszünk arra, hogy a gyermekeket munkájuk 

során ne csak a "megfelelni akarás" vezesse, hanem természetes, észrevétlen módon 

reagáljanak a külső szükségletekre, segítsenek önmagukon - vegyék észre, ha valamit meg 

kell csinálniuk.  
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Feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök célszerű használatát, 

hanem közben természetes módon fejlődnek a munkavégzéshez szükséges attitűdjeik, 

tulajdonságaik, mint pl. kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság, önértékelés, valamint 

képességeik, készségeik. 

A munkavégzés során a bemutatást, együttvégzést, az irányító és szervező funkciót 

egyre inkább átveszi a szóbeli közlés. A tárgyak, a térbeli viszonyok, cselekvések 

megnevezése szükségszerűvé válik, s ezzel gyarapítja a gyermekek ilyen irányú szókincsét. 

Lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére: a különböző észlelési formák 

összekapcsolásával, a munkavégzés pontosabbá, szervezettebbé, egyszerűbbé válik. 

Természetes módon alakul a gyermek szociális magatartása, társas kapcsolatai. 

Miközben magát ellátja, rengeteg tapasztalatot szerez. Helyben, időben, mozgásában 

állandóan alkalmazkodnia kell társaihoz, ez folyamatos érintkezést igényel gyermek-gyermek, 

gyermek-felnőtt között. A gyermek munka jellegű tevékenysége során tapasztalja, hogy az 

ember folyamatosan alakíthatja, változtathatja, kellemesebbé, célszerűbbé teheti környezetét. 

A gyermeki önállóság a munkában is megjelenik tapintatos, tudatos és percre kész 

segítségünkkel közösen jutunk el a kívánt végeredményig. 

A gyermekek fejlettségétől függően értékeljük a gyermekek munkáját. Eleinte 

feltétlenül az elvégzett tevékenység feletti közös öröm dominál, majd az ismeretek 

pontosabbá válásával, a készségek fejlődése során lassan alakítjuk ki követelményeket, 

amelyeket azonban mindvégig differenciáltan kezelünk, a gyermek egyéni fejlettségét 

figyelembe véve. 

Minden munkafajta bevezetését hosszú átmenettel valósítjuk meg, sok-sok 

gyakorlással. Egy-egy részmozzanat megtanításával előkészítjük az új feladat bevezetését (pl. 

az óvónővel együtt terít). A gyermek egyéni fejlettségétől függően még sokáig dicsőség dolga 

a sikeres elvégzés, csak aztán természetes dolog, követelmény. 

 

8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék. Óvodánk napirendje olyan 

feltételeket biztosít a gyermeki játék számára, valamint más, különböző tevékenységek 

számára, amelyekben a gyermek nyugodtan élheti hétköznapjainak egészét. A mozgás, a 

tevékenykedés a gyermek alapvető igényét elégíti ki, a tevékenységekben való aktív részvétel 

egész személyiségének alakulását biztosítja. 
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Bármit tesz, cselekszik, kapcsolatba kerül környezetével, így társakkal, felnőttekkel, 

tárgyakkal, jelenségekkel. Ezek a kapcsolatok teremtik meg a tanulás motívumait, hiszen 

ebben a korban igen erős a megismerési vágy. Megismeri, hogyan lehet játszani ott, ahol rajta 

kívül még sokan mások, esetleg egyazon eszközzel szeretnének valamit csinálni. Megtanul 

alkalmazkodni, együtt élni másokkal, különböző igényű, viselkedésű gyerekekkel. 

Ez egyben a szociális tanulás alapját jelenti. Megtanul a csoportban úgy közlekedni, 

hogy mások játékát ne zavarja. Ha a választott eszközével nyugodtan szeretne 

foglalatoskodni, helyet keres magának, alkalmazkodva társai játékához. Mindezek közben 

megtanulja azokat a szokásokat, amelyeket az óvónővel együtt alakítanak ki az együttlét 

békés feltételeként. 

A gyermek játék közben figyeli társait, mit csinálnak, hogyan tevékenykednek, mivel 

játszanak, hogyan szólnak egymáshoz, hogyan viselkednek egymás között a jó játék 

érdekében. Szinte állandóan tanul, társai viselkedése mintát jelentenek, amelyek utánzására 

késztetést érez. Nem utánoz mindent azokból, amit tapasztal, csak olyanokat, amelyekre 

vágyat érez, amelyek a tapasztalás alapján kialakult vonzódás szintjén cselekvésre késztető 

erőt jelentenek. 

Óvodáskorban ténylegesen a gyermek sok mindent megtanul, ebben az életszakaszban 

igeny fogékony, különösebb erőfeszítés nélkül sajátít el ismereteket. A tanulásban nem a 

tanulási folyamatra, hanem a tanulás tárgyára összpontosít. Ebben a korban nem is 

nevezhetjük tanulását szándékosnak, csak a spontaneitás jellemzi, belső igényéből fakadó 

tevékenység. 

A tevékenység sokszor nem igényel külső segítséget, a gyermek saját tapasztalatai, 

kézügyessége elegendő a sikerhez. De fontos számunkra és a gyermek fejlődése érdekében is 

a folyamat figyelemmel kísérése. A gyermek cselekedetei révén megismerhetjük 

gondolkodását, azokat a képességeit, készségeit, amelyek vezérlik vágyai kielégítését. 

Megismerhetjük tevékenységének indítóokait, kíváncsiságának irányát, érzelemvilágát. 

Az óvodáskorú gyermek fő tevékenysége a játék, így tanulási motívumai ezzel 

kapcsolatosak. A játék készteti megismerésre, a gyermeki tevékenység során jelentekező 

problémák felismerésére, megértésére és a lehetőségekhez mért megoldásra.  

A tanulás óvodáskorban tehát utánzásos, spontán tevékenység, amely a személyiség 

fejlesztését, fejlődését támogatja. A játékból nő ki, a játékban nyúlik vissza, áthatja azt, vagyis 

csak a játékkal együtt lehetséges. A tanulás áthatja a játék egész tartalmát. A játék témája és 

tartalma ösztönzi a gyermeket a pontosabb megfigyelésre, emlékezésre, utánzásra, tanulásra. 

Fontos szerephez jut a fantázia. 
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A játék közben az eszközök használatával tapasztalásra nyílik lehetősége a 

gyermeknek és egymástól is sokat tanulhatnak. 

Az óvodáskorú gyermek tanulását érzelmei irányítják, nem a kötelességtudata, ami 

ebben a korban nem is elegendően fejlett ehhez. Kíváncsisága, megismerési vágya ösztönzi. A 

játéka, egyéb tevékenysége hozza magával a problémákat, az új élethelyzeteket. Ezek 

megismerését és megoldását tapasztalatai, emlékképei, gondolkodása, nem egyszer fantáziája 

segíti, miközben tanul. Az óvodai tanulás elsődlege célja tehát az óvodás gyermek 

képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

A belső szükséglet és a külső tényezők megfelelő kölcsönhatásában létrejövő 

folyamatot, a folyamat hatására kialakult változást tekinthetjük tanulásnak. Ahhoz, 

hogy ez létrejöhessen, szükséges, hogy ne tévesszük szem elől a gyermeki szükségleteket, 

életkori és egyéni sajátosságokat, a gyermek fejleszthetőségének lehetőségeit. Ha mindig 

megértjük a gyermek érzelemvilágát, tevékenységvágyát, mozgásigényét, játékhoz való 

kötődését, amelyekhez képes alkalmazkodni, akkor várható, kellő motiváltsággal elérhető a 

gyermek aktivizálása valamilyen fejlesztő tevékenységre. Tehát a tanulás feltétele a gyermek 

cselekvő aktivitása, a tapasztalatszerzés, a felfedezés lehetőségének biztosítása és a kreativitás 

erősítése. 

Mielőtt valamire, bármire tanítani szeretnénk, előbb fel kell fedezni, mit tud arról, és 

ahhoz igazítva fejleszthetjük készségeit, képességeit. Az óvodai tanulás célja a gyermek 

kompetenciájának fejlesztése, attitűdök erősítése. 

Összegezve tehát a tanulás lehetséges formái óvodánkban: 

- utánzásos magatartás- és viselkedéstanulás 

- spontán játékos tapasztalatszerzés, felfedezés 

- irányított tapasztalatszerzés, felfedezés 

- gyermeki kérdésekből adódó ismeretszerzés 

- játékos, cselekvéses tanulás 

- gyakorlati problémamegoldás 

 

Személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását a tanulás során. A gyermek sikerorientált, ezért állandó buzdítás, dicséret, 

elismerés szükséges ahhoz, hogy tevékenységeiben megjelenő problémáit megértse, 

megoldja. 

A gyermek figyeli a környezetét nélkülünk is, de a látott dolgok, jelenségek 

megértéséhez, majd újabb dolgok felé fordulásához a mi segítségünkre is szüksége van. 
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A gyermek érési folyamatához igazított differenciált tervezés 

 

A differenciálásra azért van szükség, mert minden gyermek egyedi, különböző adott-

ságokat örökölnek a szüleiktől, eltérő környezeti ill. nevelő hatások érik őket, melynek hatásá-

ra személyiségük formálódik, alakul. Ezért fontos, hogy a gyermek a neki megfelelő nevelés-

ben, oktatásban részesüljön, s ezzel teljesítőképessége maximumát érje el. Óvodánkban a 

gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására törekszünk, biztosítva a gyermeki jogok 

érvényesítését. 

Differenciált fejlesztés nélkül nem valósítható meg az individualizálás. Hiánya hatást 

vált ki, aminek következtésben a lassabban haladó gyermekek, akiknek többszöri gyakorlásra 

van szükségük, sok kudarcot élnek meg és negatív élményeik csökkentik, vagy kioltják a ta-

nulás örömét. Azok viszont, akik gyorsabban haladnak, az alulterhelés következtében meg-

szokják a kis erőfeszítéseket, a könnyű sikereket is ez unottá teszi őket. Azok a gyermekek, 

akik a saját fejlődési szintjüknek megfelelő kihívásokkal találkoznak, jó közérzetűek, maga-

biztosak, kreatívak. Az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van más 

ütemben haladni. 

Fejlesztésről akkor beszélhetünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel megelőzi a 

gyermek aktuális fejlettségi szintjét. Nem feltétlenül az életkor határozza meg a tervezés 

tartalmát. Tudatosan és tervszerűen biztosítjuk a fejlődéséhez szükséges, differenciált 

tevékenykedés feltételrendszerét.  

Törekszünk a játékba integrált komplex tevékenyszervezésre, emellett a 

tevékenységek és a téma tükrében kötelező tevékenységszervezést is alkalmazunk. 

Figyelnünk kell a tevékenységtől távol maradó gyermekekre, hogy ne zavarják a 

foglalkozáson résztvevő társaikat. Ügyelünk arra, hogy a témakörökhöz kapcsolódó 

tevékenységekből sorozatosan ne maradjon ki egy gyermek sem. 

A játékba integrált tevékenység már önmagában differenciálást tesz lehetővé, hiszen a 

gyermek választ, differenciál saját képességei alapján. 

A kötött tevékenységszervezés választása esetén is törekedni kell a játékosságra, az 

élményt adó, oldott légkör megvalósítására.  

Óvodapedagógusaink joga és feladata, hogy csoportjuk ismeretében, adott témakörben 

és szituációban a megfelelő tevékenységszervezés lehetőségét válasszák.  

A gyermekek érdeklődése szerint az elkezdett tevékenységek délután, esetleg napokon 

keresztül is folytathatók. Ehhez a két óvodapedagógus összehangolt munkája szükséges. 
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Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában (funkcióiban) lemaradt, 

vagy tartósan stagnál (ez nyomonkövethető a fejlettségmérő lapon), abban az esetben az 

vissza kell térnünk a gyermeknek arra a szintjére, amelyben még biztonságosan mozog 

(vagyis a mozgáshoz, a cselekvéshez), és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat kell őt 

eljuttatni a következő szintre. Időt és lehetőséget biztosítunk az egyik területen hiányosan 

elsajátított, vagy gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való elmélyítésére, 

korrigálására.  

 

9. Az óvodapedagógus feladatai 

 

Alapvető feladatunk, hogy maximálisan biztosítsuk a gyermek alapvető szükségletét, 

az érzelmi biztonságot. Úgy szervezzük az óvodai környezetet - személyi és tárgyi 

feltételrendszer, - hogy hatásrendszerével elősegítsük minden gyermek számára az optimális 

fejlődési folyamatot. 

A szakmában elfogadott általános elvárások közül (pl. tolerancia, nyitottság, elfogadó 

attitűd, szeretetteljesség, következetesség) kiemelten fontos, hogy nevelő-fejlesztő munkánk 

során mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési 

ütemét, szociokulturális hátterét, segítjük tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos 

helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Pedagógusaink használják ki az infokommunikációs eszközök adta lehetőségeket is, 

hogy mélyítsék szakmai tudásukat, új információkat szerezzenek, ezáltal gazdagítsák 

pedagógiai felkészültésüket és módszereiket (internet: pedagógiai oldalak, szakmai fórumok, 

e-mailek, facebook..stb.) 

 

9.1. A gyermek és környezete sokoldalú megismerése 

 

Ahhoz, hogy az óvodapedagógus a fenti követelményeknek megfeleljen, először a 

gyermeket és annak környezetét, szociális hátterét kell megismernie. Ehhez nyújt segítséget a 

szülővel folytatott beszélgetés, és ennek alkalmával kitöltött anamnézis, mely megelőzi a 

gyermek óvodába lépését. Fontos, hogy az óvodapedagógus úgy kérdezzen, hogy kérdéseiből 

kitűnjön az együttműködési készség, a segíteni akarás. 
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A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás fontos feladat, szükség van a családdal 

való együttműködés érdekében arra, hogy rendszeresen tájékoztassuk egymást a gyermekkel 

kapcsolatos fontos információkról, a gyermek fejlődéséről, fejlettségéről. 

 

9.2. A fejlődés nyomonkövetése, az eredmények elemzése 

 

A gyermekek fejlődését kis és középső csoportban az erre szolgáló megfigyelési 

szempontsort tartalmazó lapokon követjük nyomon az óvodába lépéstől az iskolakezdésig.  

A különböző csoportokban a következő dokumentumokban rögzítjük a 

tapasztalatokat: 

♦ Kiscsoportban a december 31-ig beérkező gyermekeknél „A beszoktatás-

beilleszkedés tapasztalatai” című megfigyelési lap, májusban egy bővebb 

megfigyelési szempontsor, az „Egyéni fejlődést nyomonkövető lap”  

♦ A kiscsoport második félévében érkező gyermekeknél csak „A beszoktatás-

beilleszkedés tapasztalatai” lap 

♦ Középső csoport májusában az „Egyéni fejlődést nyomonkövető lap” 

♦ Nagycsoport október 15-ig bemeneti mérés: „Egyéni fejlettségmérő lap” 

♦ Nagycsoport végén májusában kimeneti mérés: „Egyéni fejlettségmérő lap” 

 

A gyermek tudatos megfigyelése mellett saját munkánk eredményességét is nyomon 

tudjuk követni, illetve a gyermek folyamatos fejlődését elsősorban önmagához, de társaihoz, 

saját korosztályához képest is tudjuk viszonyítani. 

Az óvodai nevelési folyamat eredményeként eljut a gyermekek többsége az óvodáskor 

végére az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintre. 

 

VIII. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 
 

 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat 

célja, feladata a gyermeki személyiség harmónikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, melyben 

óvodásból iskolássá szocializálódik. 
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Nagyon fontos, hogy milyen a gyermek első találkozása az iskolával, mert ez az 

élmény egész életére kihat. Az első iskolai év sikere, ill. sikertelensége jelentősen 

meghatározza későbbi sorsát. Ezért fontos, hogy a gyermek iskolaéretten kezdje az iskolát. 

Az iskolaérettségen tulajdonképpen alkalmasságot értünk, hogy a gyermek képes-e az 

iskolai követelményeknek megfelelni. Ahhoz, hogy az iskolai tanulás szükségletté váljon a 

gyermek számára, ne pedig kudarcélmények sorozata legyen, sok képesség és készség 

megfelelő fejlettségére van szükség. Egyik jele az iskolaérettségnek, hogy a gyermek vágyik 

az iskolába. 

Az iskolakezdéshez egyformán szükséges a testi, lelki-értelmi és szociális érettség. 

 

Testi érettség: 

● első alakváltozás befejeződése 

● testarányok változása 

● elkezdődik a fogváltás  

● első megnyúlás fázisa 

● arc elveszti kisgyermekes jellegét 

● mozgáskoordináció fejlettebb 

● finommotorika fejlettebb 

● mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését irányítani képes 

● fejlődő izomzat 

● eltűnik a kisgyermeki pocak 

● csontrendszer erőteljes fejlődése 

 

Lelki-értelmi érettség: 

● nyitott érdeklődés 

● érzékelése, észlelése differenciálódik 

● kitartó koncentráció, szándékos figyelem 

● nő a figyelem terjedelme, megosztása, kitartás 

● megfelelő feladattudat, kötelességtudat 

● szándékos bevésés, felidézés, tudatos emlékezet 

● felismerés helyét átveszi a felidézés 

● elemi fogalmi gondolkodás megjelenése 

● alkotó képzelet 
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● érthető, folyamatos kommunikáció 

● megfelelő beszédkészség: mondatszerkezet mondatfajták alkotása, szófajok haszná-

lata, tiszta kiejtés,  

● mások beszédének végighallgatása, megértése 

● elemi ismeretek önmagáról, környezetéről (neve, címe, szülei, testvérei, napszakok, 

közlekedés alapvető szabályai, növények, állatok, időjárás-öltözködés 

összefüggései, környezet megóvása) 

● alapvető viselkedési szabályok, magatartási formák 

● elemi mennyiségi, matematikai, logikai ismeretek (sorbarendezés, mennyiségek 

megállapítása, létrehozása 10-ig, mennyiségek összehasonlítása, egyenlővé, 

különbözővé tevése, csoportosítás, térbeli viszonyok helyes használata, tárgyak 

formájának felismerése) 

 

Szociális érettség 

● kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet, új pedagógusok elfogadása 

● együttműködés képességének kialakulása 

● kapcsolatteremtés képességének kialakulása felnőttekkel, gyerekekkel, alkalmas a 

közösségbe való beilleszkedésre, igényelje a közösséget 

● szabályokhoz való alkalmazkodás, szabályok elfogadása, betartása 

● feladattudata kialakulóban van, s ez a feladattartásban,a feladatok egyre 

eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg 

● kitartásásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének kialakulása 

● szükségleteinek késleltetése 

● önkiszolgálás és az önállóság megfelelő fejlettsége (saját személyével kapcsolatos 

teendők ellátása) 

 

A fentiekből következik, hogy nem szabad kizárólag életkor szerint beiskolázni a 

gyermekeket. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. Tehát megoldható, hogy a gyermek tényleg akkor kerüljön 

iskolába, mikor megfelelően érett és felkészült rá. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhetőek el a fentiekben leírt iskolába lépéshez 

szükséges készségek, képességek. 

 

 

IX. A program beválásának értékelése 

 

2015 szeptemberében az óvoda megkezdte a törvény által előírt intézményi önértéke-

lés bevezetését, végrehajtásának megszervezését, a szükséges dokumentáció kidolgozását. 

Az önértékelés végrehajtása az intézmény összes pedagógusát érinti, is mindenkitől 

elvárja az informatikai eszközök tudatos használatát (e-mail, KIR feltöltés, Word, Exel hasz-

nálata, nyomtatás…stb.) 

 

 

X. Zárógondolat 

 

„Szeresd a fát, hisz ő is érez, 

Szép gyengéden nyúlj a levélhez, 

Ágát ne törd, lombját ne tépjed, 

Hagyd annak ami, épnek, szépnek.” 

  ( Benedek Elek) 

 

Programunk fejlődés lélektani és nevelés lélektani megalapozottsága maximálisan biz-

tosítja az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését, a tehetséggondo-

zást, felzárkóztatást, a gyermekek kompetenciáinak kialakítását, fejlesztését. 

Nevelési céljaink meghatározása abból a szakmai meggyőződésünkből fakad, hogy az 

óvodás gyermek fejlesztésében szükség van az óvónők tudatosságára. Pedagógiai feladatunk-

nak tekintjük a gyermekben rejlő genetikai program, készségkezdemények kibontakoztatását, 

biztosítva az utat a pozitív képességek kifejlődéséhez. Mindezt differenciáltan tesszük, tá-
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maszkodva az óvodás gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra, és a játék-

ra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. 

Meggyőződésünk, hogy az óvodás gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, me-

lyen keresztül szeretetteljes légkörben, egyéni adottságainak megfelelően fejlődhetnek, így 

képessé válnak az őket körülvevő világ tevékeny megismerésére és az abban való eligazodás-

ra. 

Programunknak megfelelően komplex módon próbáljuk megalapozni a környezettuda-

tos magatartást a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások, gondolkodás, érték-

rend, döntési képességek fejlesztésével. Ezen értékek megerősítése, belsővé válásának előse-

gítése a feladatunk a gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészsé-

gének gondozását, védelmét is szem előtt tartva. 

Magatartásunkkal, erkölcsi kisugárzásunkkal, beszédkultúránkkal, modellt nyújtunk 

minden óvodás gyermek számára. 

Pedagógiai elhivatottságunknak megfelelően szakmai tudásunkat folyamatosan bővít-

jük, hogy képesek legyünk a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését magas szinten biztosíta-

ni.  

Bízunk abban, hogy a nálunk nevelődő gyermekek az óvodáskor végén fejlett képes-

ségekkel, magabiztosan lépnek át az iskolás korba. 
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XI. Legitimációs záradék 
 

 

 

A Pedagógiai Programot készítette: Az intézmény nevelőtestülete 

 

 

Balatonfüred, 2019.   

 

 

  .................................................................  

 nevelőtestület nevében 

 

 

 

A Pedagógiai Programot jóváhagyta: Az intézmény vezetője 

 

 

Balatonfüred, 2019.   

 

  .................................................................  

 intézményvezető aláírása 

 

 

 

A Pedagógiai Programról véleményét nyilvánította: 

 

 

Balatonfüred, 2019.   

 

  .................................................................  

 szülői szervezet nevében 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programhoz egyetértését kinyilvánította: 

 

 

Balatonfüred, 2019.   

 

 

  .................................................................  

 fenntartó nevében 
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