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A  KÖRNYEZETI  NEVELÉST KOMPLEX MÓDON MEGVALÓSÍTÓ 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

BEVEZETŐ 

 
A TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM MEGTEREMTÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKA AZ EGÉSZ  

ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS KÉPESSÉGEINEK ELSAJÁTÍTÁSA, AZ ALAPKÉSZSÉGEK 

MEGFELELŐ SZINTŰ BIRTOKLÁSA.  

 

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ 

dolgai iránt nyitott, vidám, jó képességű, örömmel mozgó, önállóan kezdeményező 

kisgyermekeket neveljünk, akik a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, 

problémamegoldó, kreatív fiatal tagjává váljanak.  

Elveink megvalósulását nevelői támogatással, jól szervezett tevékenységekkel, a mindennapi 

élet biztonságos feltételeinek megteremtésével és eszközeivel biztosítjuk.  

Pedagógiai Programunkban az alapelvek és a közös értékek megfogalmazása egységet teremt 

pedagógiai szemléletünkben. 

 

Pedagógiai alapelveink: 

 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és 

nevelést, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg. A gyermek fejlődésének az alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó 

szeretet, folytonos, biztonság vegye körül.  

 A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, tapasztal, és cselekvésen 

keresztül sajátít el.  

 Az óvodában komplex nevelés folyik. (A tapasztalatszerzés minél több érzékelési 

terület bekapcsolásával történjen.)  

 Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával: oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben. 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítése, támogatása, differenciált 

bánásmóddal.  

 Az óvodapedagógus az ismeretekhez cselekvő, játékos formában, tapasztalati úton 

juttatja, segíti hozzá a gyermeket.  

 Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést az egész nap folyamán.  

 Az óvodáskorú gyermek magatartását érzelmei befolyásolják.  

 Az értékorientált közösségi nevelés alapja, hogy a gyermek, mint egyén találja meg 

a helyét a közösségben és érezze jól magát társai között.  

  A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám 

rugalmasan kezelt szokásrendszer.  

 Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása.  

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

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való 
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kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.  

 A tágabb és a szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő 

megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran 

alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne.  

  A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési 

hatások érik a családjában.  Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, 

óvodai nevelésünk kiegészítője annak. A gyermek nevelése elsősorban a család 

joga és kötelessége.  

 Partnerközpontúság érvényesülése – a partnerek igényeire, elvárásaira figyelő, 

elégedettségének elnyerésére törekvő intézményi működés kialakítása és 

biztosítása. 

 Az óvodai nevelés a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig tart. A gyermek 

akkor alkalmas az iskolai életmódra, ha megfelel a testi, lelki és szociális fejlettség 

meghatározott kritériumainak. 

 

Főbb irányelveink pedagógiai szempontból: 

      Inkluzív pedagógiai szemlélet 

      Környezettudatos magatartás megalapozása 

      Anyanyelvi fejlesztés 

      Játékos - mozgásos fejlesztés 

 

 Hosszú távú pedagógiai elvek alapján, őrzendő értékekkel az óvodás gyermekek:  

 

 fejlődő személyiségét,  

 közösségi életre történő felkészítését,  

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését 

szolgálja napi munkája során minden felnőtt dolgozónk.  

 

 

Jövőképünk:  

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, amely fontosnak tartja dolgozói magas 

szintű szakmai felkészültségét, igényességét, a kialakított hagyományok 

megőrzését, ápolását.  

Ahol a gyermekek felé irányuló tolerancia, egyéni sajátosságaihoz igazított 

személyiség- és képességfejlesztés maximálisan megvalósul és dolgozói 

elkötelezettek a továbbfejlődésben, megújulásban.   

 

Célunk: 

 

Legyen öröm a Községház Utcai Óvodában gyermekként nevelődni és az ott 

dolgozóknak a kisgyermekeket nevelni!  
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I. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 

  

1.1. Helyzetkép 

 

A Községház Utcai Óvoda két épületből áll, melyek a II. kerület családi házas zöldövezetében 

helyezkednek el. Az óvoda székhelye Budapest II. kerületében a Községház utca 4.sz. alatt 

található 3 gyermekcsoporttal, amely 2017-ben teljes felújítás alá került. A tagóvoda új 

épülete 2020 -ban lett átadva, mely a Kadarka u. 1. sz. alatt 4 csoporttal működik. A külső, 

tágas játszókert sok mozgás lehetőséget biztosít a gyermekeknek mindkét óvodában.  A 

Községház u. 4. sz. óvodában szükséges lenne tornaszobára, azonban a felújításkor nem lett 

kialakítva így továbbra sem áll rendelkezésünkre. A környezetünkben a zöld övezet adta 

lehetőségeket igyekszünk kihasználni, mivel nagyban alakítja, motiválja a gyermekek 

természet-és környezetvédelem, ill. egészségvédelem iránti fogékonyságát.  

 

 Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

 Nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a 

gyermek számára.  Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai 

nevelésnek.  

 Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a 

gyermeknek. 

 Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

 

Célunk, hogy az intézményben folyó nevelőmunka továbbra is (köz)megelégedést váltson 

ki partnereink körében:  

     - az óvodát használók (gyermekek, szülők)  

     - az óvodában dolgozók,  

     - az óvodát fenntartó körében.  

 

Szemléletmódunkat befolyásoló egyetemes emberi értékek, eszmei értékek:  

 

 Morális értékek  

 Erkölcsi normák, - erkölcsi magatartás  

 Pozitív színezetű kapcsolatok. (A személyiség fejlődésében meghatározóak, 

mert elsősorban ezek révén alakulnak szokásaink, viselkedési formáink, 

értékrendszerünk.) 

 

 Keresztény kulturális értékek  

- Humanizmus - az "én" tisztelete, az "élet" tisztelete  

- Kultúra iránti érzékenység; műemlékek értékei, azok védelme  

  - Demokratizmus - a különbözőségek elfogadása, a hagyományok tisztelete   

  - Udvariasság, önzetlen, segítő cselekedet, nyitottság, őszinteség, szeretet, béke 

- Természetes környezet védelme, az ember és környezet harmóniája  

  - Család, a haza tisztelete, szeretete, védelme  

  - Felelősség tudat  
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A társadalom számára testben - lélekben egészséges, erkölcsös, tisztességes, becsületes 

generáció nevelése rendkívül fontos.  

A gyermek testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítése, képességeinek fejlesztése az 

óvodai nevelés általános feladata, amit programunkban alapfeladatnak tekintünk. 

 

Pedagógiai törekvéseink: 

 

 Biztonságérzet megalapozása, önbizalom erősítés, szocializáció elősegítése  

 Emocionális nevelés a hagyományőrzés hatékony eszközével.  

 Cselekvéssel szerzett, érzelmekre ható tapasztalatszerzés  

 Ünnepelni tudás képességének megalapozása  

 Lehetőségek tárháza a személyiség teljes kibontakozásához  

 Elmélyült játék  

 Természetszeretet, természetvédelem  

 

Óvodánk célja: 

 

 Szociálisan, szomatikusan és mentálisan egyaránt fejlett, együttműködésre képes, 

környezetükben jól eligazodó kreatív, önállóan gondolkodó gyermekeket neveljünk, 

akik az óvodáskor végére a belső érés, a családi és az óvodai nevelés együttes 

hatásának révén elérik az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget. 

 Prevencióval, korrekcióval, kompenzáló tevékenységgel, a részképesség zavarokkal 

küzdő gyermekek fejlődését segítsük elő. 

 Óvodai nevelésünkben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, (lassabban fejlődő, 

lemaradó, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, és tanulási 

zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése), integrált nevelésének 

megvalósulására törekszünk. 

 A tehetséges gyermekek számára a fejlődés lehetőségét megteremtjük. 

 A helyi adottságok figyelembevételével a gyermekek környezet iránti érzelmi vonzódását 

megalapozzuk, sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítsük. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, közvetlen tapasztalatszerzés útján, a 

tevékenységek gazdag kínálatával alakítjuk a természettel való kapcsolatukat, egyéni 

sajátosságok figyelembe vételével formáljuk személyiségüket. 

 

Óvodánk sajátos feladata:  

 

 A környezeti nevelés komplexitásának érvényesítése.  

A gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozottak legyenek az 

őket körülvevő világról. 

 Környezetvédelmi tevékenység megalapozása. 

 Környezetorientált magatartás kialakítása.  

 A „Zöld Óvoda” szemléletmód tudatosítása a gyermekek nevelésében a 

fenntarthatóság, a környezettudatos nevelés alkalmazásával.  
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1.2. Személyi feltételeink  

 

A törvényben továbbá a fenntartó részéről biztosított:  

 

Csoportonként: 

2 fő óvodapedagógus  

1 fő dajka  

 

Intézményi szinten: 

2 fő karbantartó  

3 fő konyhai alkalmazott 

3 fő pedagógiai asszisztens 

2 fő gyógypedagógus 

2 fő gyógypedagógiai asszisztens  

1 fő óvodatitkár  

1 fő óvodavezető  

1 fő tagóvoda vezető  

1 fő óvodavezető helyettes  

 

 

1.3. Tárgyi feltételeink  

 

Az intézményünk 7 csoporttal működik; 6 csoport korcsoportok szerint, 1 csoport vegyes 

korosztállyal. A Községház u. 4. sz. óvoda 2017-ben teljes felújítás alá került. Épületében 

történő átalakítások, felújítások, korszerűsítések következtében szinte egy új óvoda lett. 

Tornaszoba csak a Kadarka utcai tagóvodában lett kialakítva, viszont mindkét óvoda tágas 

udvari játszótérrel rendelkezik. A tagóvoda új épülete a mai kornak megfelelően korszerű. Az 

egészségfejlesztő testmozgás biztosítását a Községház u. 4. sz. óvoda tornaszoba hiányában a 

csoportszobák átrendezésével, illetve az udvar adta lehetőségek kihasználásával tudja 

megoldani.   

Berendezéseknél szem előtt tartjuk a gyermekek egészséges fejlődését, mozgás és 

játékigényük kielégítését, biztonságukat. Az óvodáink egyéb helységei megfelelő 

munkakörnyezetet biztosítanak az óvoda munkatársainak. Az esztétikusan berendezett csoport 

szobák lehetőséget adnak a gyermekek változatos játéktevékenységeinek.  

A játékokat, ill. a gyermekek által használt eszközöket úgy tesszük elérhetővé, hogy számukra 

biztonságos legyen az elhelyezésük az óvoda egész területén.  

 

Célunk: 

 

 A Pedagógiai programunkhoz szükséges eszközök biztosítása. 

 

Feladatunk: 

 

 Tárgyi eszközök és felszerelések folyamatos beszerzése, bővítése. 

 Az időközben elhasználódott bútorok, eszközök pótlása, cseréje, újak beszerzése. 
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1.3.1. Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere  

 

  Különféle játékformák, mozgásos játékok, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 

szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás, homokozáshoz való játék 

eszközei  

 

 A játékeszközök kiegészítéseként olyan anyagok, eszközök, amelyek sokféle módon 

felhasználva a gyermeki fantáziát, a kreativitást fejlesztik  

 

 Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök  

 

 Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc eszközei 

 

  IKT eszközök (Információs és Kommunikációs Technológiák) 

 

  Digitális eszközök, zenei élménynyújtásra, emlékképek felidézésére, szemléltetésre, 

közösségi érzelmek erősítésére, ismeretbővítésre.  

 

  Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei  

 

 Értelmi képességeket érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás 

és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök  

 

  Ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, 

kézimunka anyagok, stb.) eszközök  

 

  A természeti- emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok  

 

  A munka jellegű tevékenységek eszközei  

 

  Udvari eszközeink (játék, sport) 
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II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 
 

2.1. Gyermekképünk 

 

Gyermekképünk megfogalmazásában az alábbi szempontok segítettek bennünket: 

 

-  Az Óvodai Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az 

ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre.  

 

- A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos   

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg.  

 

-  E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként 

(életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A 

személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.  

 

 Olyan óvodai élet szervezésére törekszünk, amely segíti, hogy gyermekeink aktívak, 

kreatívak, kíváncsiak, folyamatosan cselekvők, érdeklődőek, kitartóak, őszinték, 

segítőkészek, udvariasak, előzékenyek, engedelmesek, figyelmesek, önzetlenek, együtt 

érzők, tisztelettudóak legyenek, tudjanak egymásra figyelni, egymáshoz alkalmazkodni, 

becsüljék egymást. 

 

 Intézményünkben az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a 

gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítjuk minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.  

 

 Rendelkeznek önfegyelemmel, nyitottsággal, önbizalommal, feladattudattal, szabálytudattal, 

megfelelő türelemmel, felelősségtudattal, rendszeretettel. Merjék vállalni, ha hibáztak, 

próbálják kijavítani, jóvátenni a hibákat. 

 

 Legyenek képesek a különbözőség elfogadására, együttműködésre, döntésre, 

erőfeszítésre, összpontosításra, önkifejezésre, véleményük kinyilvánítására, a szeretet 

átadására, és baráti kapcsolatok kialakítására. Tudjanak rácsodálkozni a természetben és 

az emberi környezetben megmutatkozó szépre és jóra, tiszteljék, becsüljék és védjék azt.  

 

 Igényük van az egészséges életvitelre. 

Szeressék a mozgást, a zenét, a könyveket, a meséket, a verseket, az alkotásokat. Váljon 

szokásukká és igényükké a tisztálkodás, fogmosás.  
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2.2. Óvodaképünk 

 

        Óvodaképünk megfogalmazásában az alábbi szempontok segítettek bennünket: 

 

  Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.  

 

  Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda 

pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda alapvető 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő - személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda 

miközben teljesíti funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba (a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

 

 Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az 

életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is).  

 

 Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:  

a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és 

bizalom övezi. 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a 

gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak (intézkedések 

helyett) a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a 

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns családok) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 

társadalmi integrálását.   

 

 Intézményünkben az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében 

gondoskodik:  

 

a) a gyermeki szükségletek kielégítéséről, 

b) az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

 személyiségének elfogadásáról, tiszteletéről, feltétel nélküli szeretetéről, 

megbecsüléséről. 

c) a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus 

alakításáról, 

 a gyermek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartásáról, a fizikai és 

lelki erőszakkal szembeni védelméről, 

 az egyéni bánásmód érvényesítéséről a képességek kibontakoztatásáról, 

fejlesztéséről, 

 a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtéséről, hogy színvonalas 

nevelésben részesüljenek.  
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d) a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesítő 

játékra, e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítésére, a 

gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetre.  
e) a kommunikációs képességek folyamatos fejlesztéséről gyermekek és felnőttek 

kapcsolatában, elsősorban az óvodapedagógus modell hatása révén 

f) gyermekcentrikus, egységes szemléletmód kialakulásáról az óvoda dolgozói 

részéről; 

g) a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének befogadásáról, integrálásáról. 

h) szülőkkel való együttműködésről, 

i) a hátrányos helyzetű gyermekek problémájának enyhítéséről,  

j) a harmonikus és sokoldalú, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonások fejlesztéséről. 

k) SNI  gyermek integrálásáról, az esélyegyenlőség biztosításáról  

az alapvető életvezetési képességek elsajátíttatása, amelyek szükségesek közösségen 

belüli, önálló vagy viszonylag önálló élet eléréséhez. Megkülönböztetés nélküli 

együttnevelés és elfogadás alkalmazása az óvodai élet során.  

 

 Óvodapedagógus kompetenciája:  

 

(1. Kompetencia) 

Szakmai feladatok, óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges 

szaktudományos és művészeti tudás, ismeret.  

 

 Kihasználja a különböző tevékenységi formákban megvalósuló tanulási folyamatban a 

műveltségterületek közötti kapcsolódási lehetőségeket. 

 Ismeri a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani eljárásokat a játék, 

verselés - mesélés, az ének - zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, a munka jellegű 

tevékenységek és a tevékenységekben megvalósuló tanulás területén.  

 Korszerű szaktudományos ismeretekkel rendelkezik az óvodai tevékenységek 

tartalmainak közvetítéséhez.   

 Különböző problémahelyzet biztosításával elősegíti a problémamegoldó, önálló 

gondolkodás fejlődését.  

 Törekszik arra, hogy minél több lehetőséget biztosítson a gyermekeknek ismereteik 

változatos körülmények közötti alkalmazására, tapasztalatszerzésre. Ismeri az óvodás 

gyermek fejlődésének jellemzőit az óvodáskor végére.  

 Ismeri a műveltségtartalmak közvetítése során felhasználható nyomtatott és digitális 

információforrásokat, anyagokat,- azokról való tájékozódás lehetőségeit. Céljainak 

megfelelően lehetőségként, használja az infokommunikációs és 

információfeldolgozási eszközöket.  

 Ismeri a hatékony nevelési-oktatási stratégiákat, tanulásszervezési módokat, 

munkaformákat, módszereket, eszközöket. A célokat széleskörű módszertani eszköztár 

alkalmazásával éri el. A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, 

céljainak és a gyermekek fejlettségének megfelelően alkalmazza.  

 Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Fogalomhasználata 

pontos, az óvodás gyermekek fejlettségéhez igazodó, példaértékű.   

 Képes a nevelő, fejlesztő tevékenységével kapcsolatos önreflexióra és önkorrekcióra.  
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Feladatunk: 

 

 A kitűzött célokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek 

figyelembe vételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva megvalósítani. 

 Komplex foglalkozások rendszerén át juttassuk el a gyerekhez azt, ami számára 

megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. A követelményeket az egyéni 

teljesítőképesség figyelembe vételével tervezzük meg.  

 A módszertani felkészültség mellett törekedjünk arra, hogy örömmel, önként vegyenek 

részt a tevékenységekben óvodásaink. 

 

 

2.3. Nevelési hitvallásunk  

 

 

     -    A szűkebb természeti és társadalmi környezet, a szülőföld élményeit, szabályait  

játék során – cselekvően tapasztaló, felfedező gyermekek személyiségfejlődését 

biztosítani.  

 

- A családok együttműködésével egészséges életmódot, mozgás örömét megismerő és 

igénylő gyermekeket nevelni.  

 

- A befogadáson alapuló szemlélet alapján a differenciált bánásmód alkalmazásával 

annak az elvnek a szem előtt tartása, hogy mindenki más, a teljesen átlagos gyermek 

is. Hisszük, hogy minden gyermek a maga módján, a maga ütemében, a maga 

képességei szerint képes kibontakozni, fejlődni, melyben meghatározó szerepe van az 

őt körülvevő személyi és tárgyi környezetnek. Migráns gyermekek esetében 

biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.  

 

- Az integrált óvodai nevelésben résztvevő gyermekek- felnőttek-képviseljenek olyan 

morális normákat, melyek követendő példák lehetnek a társadalom valamennyi tagja 

számára. Szocializáció során olyan integráció elérése, mely birtokában az SNI 

gyermek képes megfontoltan választani, dönteni. Kapcsolatot tud kialakítani az 

emberekkel és a lehető legkevesebb segítséget várja el a környezetétől.  

 

 SNI  gyermekek esetében a kivárás képessége dominál  

 

 

 Óvodapedagógus kompetenciája:  

 

(8. Kompetencia) 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

 Elfogadja alapelveinket, nevelőmunkája során figyelembe veszi a gyermekek 

készségeit, egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, sajátos nevelési igényét. 

 Szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival tisztában van. 

 Szakmai felelősségvállalás iránt elkötelezett. Szakmai megújulásra képes, annak 

eredménye az óvodai élet mindennapjaiban is tapasztalható.  
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 Hivatása gyakorlásához szükséges tudást önképzéssel is fejleszti. Saját pedagógiai 

gyakorlatát elemzi és fejleszti. Tájékozódik az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb 

eredményekről. Szervezett továbbképzéseken, helyi munkaközösségi 

tevékenységekben aktívan részt vesz, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 

Pozitív közösségformáló hatása a szervezetfejlesztést is szolgálja.  

 A tudástartalmakat szakszerűen érthetően közvetíti a gyermekeknek. Tudatosan 

fejleszti pedagógiai kommunikációját. 

 Modellt, mintát jelent a gyermekek számára, személyisége az elfogadó és segítő, 

támogató attitűdön alapszik.  

 Tisztában van azzal, hogy óvodapedagógusként teljes személyiségével hat a 

gyermekek személyiségére. 

 Rendelkezik a következő személyiségjegyekkel: gyermekszeretet, lelkiismeretesség, 

türelem, empátia, másság elfogadása, áldozatkészség, önismeret, önkontroll, 

felelősségvállalás, optimizmus, türelem, önzetlenség, jó emberismeret, kifinomult 

igazságérzet, tiszta lelkiismeret, nyíltság. 

 Önmagát a gyermekcsoport vezetőjének tekinti, jellemző rá a döntésképesség, a 

kreativitás, a határozottság, a rugalmasság, a tudatosság, a szervezőkészség, a 

felelősségvállalás, vezetői készség, együttműködés, konfliktuskezelés, jó 

kommunikációs képesség. 

 Toleráns, nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmi támaszt biztosító habitussal rendelkezik. 

 Nevelőmunkája során gondoskodik az óvodába lépéstől az iskolába lépésig a 

gyermekek fejlesztéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátásáról.  

 Ismeri a differenciált bánásmód elvét és, alkalmazza ennek módszereit. 

 Munkájában alkalmaz új módszereket, meglévő, bevált eredményeket. 

 Szükség szerint alkalmazza a képességfejlesztést támogató digitális technológiai 

eszközök lehetőségeit.  

 Szakmai hitelességével kivívja és növeli partnerei megbecsülését, a szakmai 

együttműködés jellemzi.  

 A családokkal való együttműködésében a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést, 

együttgondolkodást segítségnyújtást, hangsúlyozza.  

 Az egészséges életmódot megismerő és elfogadó, a mozgás örömét naponta igénylő 

személyiség.  

 Elkötelezett az egészség-, és környezetvédelem iránt. 

 Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban. Résztvevője az online szakmai 

együttműködésnek. 

 

Erősíti nevelésünk eredményességét az óvodapedagógusok és a nevelést segítő munkatársak 

összehangolt munkája:  

 

 A technikai dolgozók egységes nevelési felfogásában döntő a gyermekközpontúság.  

 A dajka a gyermekek nevelésének egyik segítője, aki mintául szolgálhat.  

 Jelenlétével annyi segítséget kell nyújtania a gyermekek számára, amennyi feltétlenül 

szükséges feladataik önálló elvégzéséhez.  

 Világosan, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely esetekben kompetens, mely 

esetekben segítő a szerepkörük. Fontos a szociális kapcsolataik kialakítása, 

működtetése, modell értékű kommunikációja, a gyermekek iránti pozitív attitűdje, 

bánásmódja.  

Külső munkatársaink: logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus. 
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2.4. Általános feladataink  

 

Az óvodás gyermek életkori és egyéni sajátosságának, eltérő fejlődési ütemének figyelembe 

vételével:  

 a gyermeki kompetenciákat erősítjük, 

 

 előnyben részesítjük a kíváncsiságra, cselekvési vágyra épülő szabad játékot, 

játékosságot,  

 

 érzelmi életüket gazdagító élményekhez és tevékenységekhez juttatjuk őket,  

 

 az érzékszervi tapasztalatok által szerzett ismereteket elmélyítjük, rendszerezzük, és 

sokszor ismételjük változatos helyzetekben, módszerekkel és eszközökkel,  

 

 erősítjük azokat az egyéni tulajdonságokat, melyek a társas kapcsolatokba az 

együttműködést teszik lehetővé, és a másságot tolerálják,  

 

 olyan viselkedéskultúrát közvetítünk, melyben a szeretet és elfogadás megerősítést kap, 

ahol a verbális a mentális és fizikai durvaság azonnal lefékeződik /ötletesség, személyes 

érzelmi ráhatás, meghökkentés módszereivel/  

 

 a gyermek sajátos érési folyamatának tükrében a viselkedés-zavart, egyéb problémákat 

vizsgáljuk,  

 

 az egyéni képességek alapján, nyomon követjük a személyiségfejlődést: az óvónő 

megfigyeli, elemzi, értékeli, lejegyzi, s a további nevelési teendőket meghatározza,  

 

 korcsoportonként azonos szempontsor szerint, fejlettségi szintnek megfelelően 

értékelnek az óvónők évente legalább két alkalommal.  

 

 Az SNI gyermekek értelmi és személyiségfejlesztése egyéni fejlődési ütemük mindenkori 

figyelembevételével történik.  

 

 

 

A gyermeket saját környezete, tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet 

figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában. A fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a 

gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. Ezzel lehetővé válik a gyermek aktivitásának 

bekapcsolása a nevelés folyamatába. Ebben a folyamatban az óvodapedagógusnak 

kulcsfontosságú szerep jut,- meghatározó a személyisége, azonban tiszteletben kell tartani az 

óvónőnek a gyermek családból hozott értékeit. (A gyermek mindent utánoz, ezért fontos a 

mintaadás.) 
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 Óvodapedagógus kompetenciája:  

 

(7. Kompetencia) 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 

 

 Képes a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, a szakmai partnerekkel a kölcsönös 

tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési 

formák közös kialakítására, elfogadására.  

  Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra 

gyermekekkel, szülőkkel, kollégáival, és az óvodán kívüli partnerekkel. 

Kommunikációját a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi minden partnerrel.  

 A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket és az online csatornákat.  

  Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása 

érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

 Kész részt vállalni a pedagógiai munkájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs 

tevékenységben.  

 Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a 

szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezelni, intézni.  

 Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére. Nyitott a környezet 

visszajelzéseinek felhasználására, a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő 

kritikára, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

 Reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének 

fejlesztésére, a megújulásra.   

 A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai eljárások és programok 

megvalósításában.  

 A gyermekek szabad játékához és különböző tevékenységeihez nyugodt légkört, 

kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.  

 Munkája során érhetően és pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

 Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációját.  

 

2.5. Nevelési törekvéseink  

 

 Az óvodás gyermeknél a tevékenység fejlesztő hatására építünk, közvetetten  

elősegítve ezzel az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

személyiségvonások fejlődését.  

 Segítjük a fokozatos és folyamatos fejlődést. 

 A csoportokra jellemző szokásokkal nyugalmat biztosítunk és örömet szerzünk a  

gyerekeknek (pl. naponta mesélünk, mozgunk, énekelünk, születésnapot ünneplünk, 

kertet gondozunk).  

 Elősegítjük az én-élmény megtapasztalását.   

 A gyermek természethez fűződő pozitív viszonyát erősítjük.  

 Felismerjük és támogatjuk a tehetséget a családdal együtt.  

 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermeknek óvodánk lehetőségeihez mérten  

mindent megadunk:  

- egyéni foglalkozás, rendszeres kapcsolattartás a családdal, 

gyermekjóléti szolgálattal, védőnővel  
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 SNI gyermekek esetén:  

 elfogadó környezet biztosítása,  

 annak belátása, hogy kiemelkedő tevékenységre is képes lehet,  

 az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési 

üteméhez való igazítása, differenciálása  

 kiemelten az alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, 

együttműködő készség terén való segítségnyújtás,  

 diagnózisra építő sokoldalú képességfejlesztés.  

 

 A mozgás, a tevékenység, a beszéd, a gondolkodás és a viselkedéskultúra bizonyos 

szintjét komplex értékként kezeljük.  

 A játékban rejlő értelmi képességfejlesztő lehetőségeket kihasználva fejlesztjük a 

gyermekek érzékelését, észlelését, gondolkodását, anyanyelvi nevelését.  

 Tervező és gyakorlati nevelőmunkánkat, - adottságainkra, arculatunkra, és nevelési 

céljainkra való tekintettel - a környezeti nevelés köré rendezetten végezzük. 

 Óvodai nevelésünket szakmai önállóság jellemezze. Jelenjenek meg innovatív pedagógiai 

törekvések is a mindennapi óvodai tevékenységekben. 

 Nevelésünkben olyan módszereket, eszközöket alkalmazunk, melyekkel minden egyes 

gyermeket, a saját képességeihez mérten tudunk fejleszteni. 

 A nevelés során biztosítjuk az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének 

és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötések csak a gyermek érdekének 

védelmében alkalmazhatók.   
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III.  AZ  ÓVODAI  NEVELÉS  FELADATAI 
 

    „…mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled 

             telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. 

 

         (Weöres Sándor: A teljesség felé) 

 

 

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, - ezen belül kiemelt 

nevelési – fejlesztési feladatok: 

 

 Környezet tevékeny megismerésére és az egészséges életmódra nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 Anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

 

Pedagógiai céljaink: 

 

 Alkotókedvű, nyugodt, barátságos, otthonos légkör biztosítása. 

 Gyermekek környezet iránti érzelmi vonzódásának megalapozása. 

Környezet komplexitásának érvényesítése. 

 Gyermek testi fejlődésének, környezethez való optimális alkalmazkodásának 

elősegítése. 

Egészséges életmód szokásainak alakítása, igényeinek megalapozása. 

 Partnerközpontú kapcsolattartás a családokkal. 

 Gyermek testi, lelki, értelmi, szociális egyéni életkor specifikus megteremtése. 

 

3.1. Az egészséges életmód megalapozó és folyamatos alakítása  

 

A fejlesztés alapelvei óvodánkban: 

 

A személyiségfejlesztésben (értelmi, érzelmi, szociális és pszichomotoros fejlesztésben), az 

egészség, a mozgás és tevékenykedés komplexen tölti be a szerepét. Hatása van a pozitív 

énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, probléma-megoldó gondolkodás kialakulására. 

Az egészségfejlesztés akkor lesz hatékony, ha teljes körű, ami azt jelenti, hogy át kell, hogy 

hassa az óvodai élet egészét, mely a pedagógus tevékenységével a gyermekek és a szülők 

részvételével elérik a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását: 

 minden gyermek vegyen részt benne 

 a nevelőtestület aktívan munkálkodjon ebben 

 valósuljon meg a felvilágosítás: feltárjuk és elhárítjuk a veszélyhelyzeteket, 

betartjuk a munka és balesetvédelmi előírásokat 

 bevonjuk a szülőket az óvoda társadalmi környezetét és a lehetséges civil 

szervezeteket is. 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  
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Célunk:  

 egészséges gyermek  

 rendelkezzen fizikai állóképességgel, teherbírással  

 alakuljon ki a gyermek (család) egészséges életmód iránti igénye  

 

Az egészséges életmódra nevelés feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól: 

 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 

 az egészségének védelmére, edzésére, óvására, megőrzésére irányuló nevelés: 

tisztálkodás, étkezés, fogmosás, öltözködés és betegségmegelőzés szokásainak 

alakítása.  

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 a gyermek körültekintő gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése  

 a szülők otthoni egészségnevelő szokásainak megismerése, alakítása, 

segítése.(intervenció- beavatkozás, közvetítés).  

 a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 

kapcsolattartás a Gyermekjóléti Központtal, Családsegítővel, illetve a családdal.  

 modellnyújtás a családoknak a korszerű táplálkozás kialakításához, a mozgás 

megszerettetéséhez 

 optimális feltételek biztosítása a nyugodt pihenéshez (szellőztetés, csend, nyugalom, 

mese). 

 az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása, gyermekeink edzettségének 

biztosítása. 

 a mozgás megszerettetése, a testi képességek fejlesztése (csoportszobában és az 

udvaron). 

 a helyes táplálkozási szokások kialakítása, különösen a magas cukortartalmú ételek és 

italok, a magas só-és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a   

zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése. 

 időjárásnak, és a mozgásos tevékenységnek megfelelő öltözködési szokások 

kialakítása. (kényelmes, réteges ruházat, váltó ruházat) 

 a rendszeres tevékenységek biztosításával a testi és szellemi fejlődés feltételeinek 

megteremtése 

 lelki egészség megteremtése (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása)  

 szociális kapcsolatok harmóniájának megteremtése /közösségi élet segítése, 

különbözőség elfogadása.(segítőkészségre, együttérzésre, a „másság”elfogadására, 

befogadására való nevelés.)  

 a gyermekek egészségmegőrző, egészségvédő, betegségmegelőző képességének, 

szokásainak kialakítása. A gyermekek fejlődő személyiséggé válásának elősegítése 

személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő 

hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, mozgás, rajz, mesemondás, verselés, népi 

játékok) 

 megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal, 

egészségügyi szolgálattal, gyermekvédelmi felelősökkel, óvoda pszichológussal 

együttműködve – testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Az integrált óvodai nevelés során annak segítése, hogy az SNI gyerekek elsajátíthassák a   

szokásokat és szociálisan be tudjanak illeszkedni a közösségbe  
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 A SNI gyermekek esetén a tudatos önállóságra nevelés egyéni bánásmóddal 

 Az eltérő terhelhetőség figyelembevétele 

 

A dajkák és a pedagógusasszisztensek nevelőpartnerként segítsék ezt a munkát. 

 

 

 Egészségre nevelésünk fő területei:  

 

 lelki egészségfejlesztés nevelése, megvédése, őrzése  

 a gyermekek igényeinek, a családból vagy a bölcsődéből hozott szokásainak 

megismerése, amelyek nevelésünk alapját képezik 

 a szükséges egyéni igényt kielégítő tárgyi eszközök biztosítása  

 derűs, nyugodt légkör megteremtése 

 kedveskedő szeretet, bátorító, dicsérő gondoskodás, támogató értékelés   

 gyermekhez nyugalommal, kiegyensúlyozottan, szeretettel forduló felnőttek 

 helyes és követésre méltó magatartási modell nyújtása  

 bizalmas megértésen alapuló felnőtt-gyerek kapcsolat, világos és egyértelmű 

elvárások 

 egészséges napirend - és hetirend kialakítása, az óvoda pszichés klímájának 

megteremtéséhez, a biztonságot és rendszert nyújtó életritmus alakításához, a 

gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához 

 fokozatos és folyamatos beszoktatás az óvodai élet első hónapjaiban, a gyermek 

biztonságérzetének kialakítása érdekében. 

 helytelen viselkedési módok kezelése 

 gyermekbántalmazás és az agresszió megelőzése, a félelem, szorongás feloldása 

 

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat 

észlel, az adott csoport nevelésében - oktatásában közreműködők bevonásával 

esetmegbeszélést kezdeményezhet, majd a pedagógusokkal közösen feltárja azokat a 

lehetséges okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktusban 

érintett gyermekek pszichológus kiemelt segítésében részesülhetnek. 

 

 szomatikus nevelés  

 

Célja:  

 a testedzés, mely a mozgáskultúra megalapozását, a rendszeres mozgást, a fizikai 

aktivitást szokássá, magatartásuk részévé alakítsa.  

 

Feladatunk: 

 a gyermekek gondozása, testi-lelki szükségletük kielégítése  

 egészséges (egyéni igényt /is/ kielégítő) táplálkozásra ösztönző nevelés,  

 rendszeres vitamin (gyümölcs, zöldség) fogyasztás,  

 kulturált, esztétikus étkezési szokások kialakítása,  

 edzés  mozgással, szabad levegőhöz szoktatás, (levegőn séta, futás, kocogás, mászás) 

 kisebb testtartási rendellenességek korrekciójára, megelőzésére preventív gyógytorna 

 csak gyógyult gyermekek fogadása az egészségesek védelme érdekében,  

 védőnővel rendszeres kapcsolattartás  

 baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 
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 a játékban, szabad mozgásban jelentkező pozitív személyiségfejlesztő hatás 

kihasználása  

 higiénikus, egészséges környezet megteremtése a gyermekek biztonságáért  

 

Az egészségvédő szokások, magatartás elérésének feltétele az alapkészségek elsajátítása, 

amelyek az egészséget védik, fejlesztik.  

 

Mindennapos feladataink: 

 

 Személyes tisztálkodás: 

 helyes orrfújás elsajátítására nevelés,  

 kézmosás szokássá, igénnyé fejlesztése,  

 mindennapos fogmosáshoz saját fogkefe, fogkrém,  

 fésű használata,  

 higiénére nevelés:  

 Megismertetjük és gyakoroltatjuk az egészségvédő szokásokat, 

különös tekintettel a személyi higiénés szokásokra, ennek 

eredményeként képessé válnak szükségleteik önálló kielégítésére. Az 

önállóságot a fokozatosság és az egyéni bánásmód elvének 

megfelelően a bemutatás, gyakoroltatás, segítségnyújtás, ellenőrzés és 

értékelés módszereivel alakítjuk. 

 Az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, a kényelmes ruházat, a 

csoportszobában váltócipő a gyermekek egészségét védi, ehhez a 

szülők együttműködését igényeljük. 

 

 Környezeti higiénia: 

 az óvoda tisztaságának megóvása, szépítése 

 termek szellőztetése: 

 A cseppfertőzés megelőzése érdekében gyakran szellőztetünk, és 

odafigyelünk a személyi és környezeti higiéniára. Ügyelünk arra, hogy 

a gyermekek lehetőleg friss levegőn, kedvezőtlen időjárás esetén zárt 

térben folyamatos levegőcsere biztosításával végezzék a mozgásos 

tevékenységeket.  

 a pihenés feltételeinek megteremtése: 

 A napirendben az ebéd utáni pihenő nem jelent feltétlen alvást. A 

kiszellőztetett csoportszobában a gyermekeknek „altatómesét” 

mesélünk, halk zenét hallgatunk, vagy éneket dúdolunk. Ha igénylik, 

személyes tárgyaikkal pihennek le.  

 Pihenéshez friss levegő biztosítása 

 Differenciált pihenés lehetőségének megteremtése (Különös tekintettel 

a 6-7 éves korú gyermekek kevesebb alvásigényére, mely esetben egy 

órai nyugodt pihenés után a nem alvó gyermekek csendes 

tevékenységet folytathatnak.) 

 udvar rendezettsége, tisztántartása  

 mellékhelyiségek (mosdók, öltözők) rendszeres takarítása 

 a természet megvédése, a szelektív hulladékkezelés, komposztálás 

 helyes fűtés és világítás biztosítása: 

 Fűtési idényben a száraz levegő enyhítésére párologtatót használunk. 
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 az energiával való takarékosság:  

 Mesterséges világítást csak szükség esetén használunk  

 

 Egészséges táplálkozás megkedveltetése: 

 az étkezés lebonyolításában a gyermekek is vegyenek részt (önkiszolgáló munka, 

naposi feladatok): 

 Ételek elfogyasztásának, kóstolásának tapintatos ösztönzése (a 

gyermekek étvágyára pozitív hatása van a kellemes hangulat, az 

esztétikus környezet). 

 Kulturált étkezés szokásainak megismertetése és gyakoroltatása ( tiszta 

étkezés, a kívánt mennyiség önálló megítélése, az evőeszközök helyes 

használata, az udvarias viselkedés: kérés, köszönés). 

 gyümölcs és zöldségnapok szervezése, saláták elkészítése, fogyasztása  

 elegendő folyadék (víz) fogyasztására való ösztönzés  

       (Folyadék egész nap a gyermekek szükséglete szerint rendelkezésre áll. ) 

 új ízekkel, reformtáplálkozással való ismerkedés 

 

 Rendszeres mozgás biztosítása: 

 a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetése során minden évszakban 

biztosítunk elegendő időt. Az udvari eszközök és az óvónők által kezdeményezett 

szervezett mozgásos játékok motiválják a gyermekeket az aktív mozgásra. 

  az életkorra jellemző nagyfokú mozgásigényhez a szükséges feltételek biztosítása, 

(nagymozgásokkal fejlesztjük testi képességeiket). A mozgás fejlesztését 

elősegítjük a mindennapos testmozgással is. A gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítéséről kedvezőtlen időjárás esetében is gondoskodunk. A mozgásigény 

kielégítését jól szolgálják az udvari játékok, sporteszközökkel való tevékenységek. 

 az egészségfejlesztéshez elegendő, idő és megfelelő eszköz biztosítása 

 a mindennapos testmozgás középpontjában a sok mozgással járó játék áll. 

 mindennap alkalmazható mozgásgyakorlat lehet: mászás, járás, futás, 

ugrás, dobás, elkapás. (a rendszeres mozgásformák alkalmassá tehetik 

a gyermekeket az életen át tartó sporttevékenység megalapozására.)  

 testtartási rendellenességek megelőzése (széken való helyes testtartás,    

lábboltozat erősítése) 

 egészségpedagógiai cél a testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a 

közös mozgás által kiváltott öröm átélése. 

 

A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb részt a játéktevékenység útján 

valósul meg. A mozgásszükségletet a regenerálódást biztosító pihenés egészíti ki az 

alvásigény figyelembe vételével.   

 

Képességfejlesztés lehetőségei az egészséges életmódra nevelés területén: 

 

 az egészségvédő szokások, a rendszeres mozgási lehetőségek megismertetése, 

  feladattudatuk, feladatértésük fejlesztése, 

 a tevékenységek végzése közben verbalitásuk elősegítése: eszközök, ételek 

megnevezése, zöldségek, gyümölcsök neve, testükkel, cselekvésekkel kapcsolatos 

fogalmak megismerése, 

 önbizalmuk, erejük, állóképességük, kitartásuk fejlesztése, 

 természeti- társadalmi környezethez való pozitív viszonyuk kialakítása, 
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 emlékezetük, képzeletük, ítélőképességük alakítása, 

 akarati tulajdonságaik, szabálytudatuk fejlesztése, 

 együttműködő képességük, egymáshoz való pozitív viszonyuk alakítása, 

 figyelmük, pontos észlelésük fejlesztése, 

 finommotoros koordináció fejlesztése, 

 téri tájékozódásuk, térészlelésük elősegítése,  

 testséma, személyi zóna észlelése; (testük koordinálódik, megismerik a testrészeket, 

azok funkcióját, működését,) 

 vizuális memóriájuk fejlesztése, 

 tisztaság, rend iránti igényük alakítása, 

 a kulturált étkezés, öltözködés iránti igényük kialakítása, 

 önállósodásuk, önbizalmuk, önfegyelmük fejlesztése, 

 erőnlétük, állóképességük, kitartásuk fejlesztése, 

 udvariassági szabályok elsajátítása 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői; - elvárás az óvodáskor végéig:  

 

 Az óvodáskor végére megtörténik az első alakváltozás és megkezdődik a 

fogváltás. 

 A gyermekek mozgása összerendeződik. 

 Fejlődnek a kondicionális és koordinációs képességeik. 

 Önállóan végzik személyes tisztálkodásukat. 

 Testi szükségleteik kielégítését szükség esetén késleltetni tudják. 

 Megfelelő sorrendben önállóan öltöznek, vetkőznek, koruknak megfelelő 

tempóban. Saját ruhájukat elteszik a helyére. 

 Mozgásuk adottságuknak megfelelően harmonikus, összerendezett, igénylik a 

rendszeres testmozgást. 

 Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat. 

 Életkoruknak megfelelően edzettek. 

 Kialakul az egészséges életmód iránti igényük, szabályrendszerük. 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, azokat tisztán teszik a helyére. Zsebkendőt 

rendeltetésszerűen használják. A kulturált étkezés szokásait gyakorolják. 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek, elfogadják az ételeket. Egyéni 

igényüknek megfelelően kiszolgálják magukat. 

 A gyermekek szervezetük működéséről, az egészséges ételekről, szokásokról 

elemi ismeretekkel rendelkeznek. 

 Kialakul a kisgyermek igénye a személyi és környezeti higiénére: 

  a mozgásos életmódra, 

  az egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre, 

  az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, 

 

 A közösségben nevelhető SNI gyermek szüleivel fokozottabb partnerkapcsolat 

kialakítására törekszünk, annak érdekében, hogy a „más” gyermek a közösségbe 

zökkenőmentesen beilleszkedjen, s őt a többiek elfogadják, megfelelő módon segítsék.  
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3.2. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

 

A fejlesztés alapelvei óvodánkban: 

 

 A kisgyermek életében az érzelmek dominálnak. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket 

az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegye körül.  

 Fontos, hogy olyan szituációkat teremtsünk a gazdag, változatos 

tevékenységrendszerben, melyekben a gyermek választásaiban, döntéseiben, a 

helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját érzelmeit.  

 

Célunk:  

 Önmagát és társát elfogadni képes gyermek nevelése, aki társas helyzetekben 

együttműködik a csoport normái alapján.  

 A családi nevelés kiegészítéseként (megismerve a gyermek korai, óvodáskort 

megelőző testi-lelki fejlődését) a gyermekek szocializációjának elősegítése.  

 Az alapvető erkölcsi normák és tulajdonságok kialakítása, amelyek az együttéléshez 

szükségesek.  

 

 Az SNI gyermekek befogadása a közösségbe egyenlő társként, a közösség aktív tagjává 

történő integrálása. Olyan légkör kialakítása, mely nem ad helyet az előítéletek 

kibontakozásának. 

 

Érzelmi nevelés feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól: 

 

 az óvodába lépés előtt (családlátogatás) a családok sajátosságainak, szokásainak 

megismerése,  

 az óvodába járás ideje alatt (fogadó órákon, szülői értekezleten) a szülők tájékoztatása 

a gyermek fejlődéséről, előrehaladásáról, 

 érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, otthonos, derűs, kiegyensúlyozott légkör  

 megteremtése, az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig,  

 empatikus képesség fejlesztése,  

 a gyermeki énkép pozitív alakítása, és szociális érzékenységének fejlesztése 

 indulatok kezelése, 

 kulturált beszéd, udvarias magatartás erősítése,  

 az összetartozás, a csoportszellem kialakítása, közösségépítés,  

 pozitív attitűd, érzelmi töltésű kapcsolatok kialakítása gyermek-gyermek, felnőtt-

gyermek között,  

 érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a 

társas kapcsolatok létrehozása érdekében,  

 a közösség természetes tagjaként képességeiknek megfelelő feladatokkal való ellátása, 

közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása,  

 az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése.  

 A természeti és társadalmi környezetünkben olyan feltételek megteremtése, melyben 

alkalom nyílik az egymáshoz való viszonyításra-, ezáltal a reális Én-kép, pozitív 

értékrend, a helyes viselkedés alakulására,  

 különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. Az óvoda nevelje a gyermeket 

annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.  
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 erkölcsi tulajdonságok fejlődésének segítése, (mint pl.: az együttérzés, a 

segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség)  

 a szülőföldhöz való kötödés alapozásaként szűkebb és tágabb környezetének 

megismertetése.  

 

 Az SNI gyermekek számára – a társakkal való folyamatos együttlét biztosításával  

spontán tanulás és kommunikáció elősegítése.  

 

A gyermekek érzelmi életét gazdagítják:  

 

1) szociális érzelmek:  

- a közösség szeretete, az összetartozás érzése, a csapatszellem,  

- az együttes sikerek és kudarcok élménye  

- bizalom, segítőkészség, együttműködés  

- indulatok, az agresszió elfogadható módon való levezetése,  

- örömszerzés társaknak, felnőtteknek  

 

2) erkölcsi érzelmek:  

- igazságszeretet, őszinteség, sportszerűség,  

- felelősségvállalás, lelkiismeretesség,  

- együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség  

 

3) esztétikai érzelmek:  

- a szép iránti fogékonyság  

- a művészi élmény befogadása és átélése  

- az esztétikus beszédminta és a szép mozgás elfogadása, alkalmazása  

- a természeti szépségek megláttatása   

 

Erkölcsi normák megalapozásának alapelvei óvodánkban: 

 

Ebben az életkorban az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az együttműködésben, a  

segítségadásban nyilvánul meg, valamint néhány együttélési szabály betartásában.  

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

 

Célunk:  

 Az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi lehetőségek  

összeegyeztetése, azon a szinten, mely lehetővé teszi, hogy együtt éljen a csoport napi   

több órán át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 

 

 Óvodapedagógus kompetenciája:  

 

(5. Kompetencia)  

Gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi - kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.  

 

 Egész nap folyamán érzelmi biztonságot, elfogadó légkört teremt.  

 A gyermekeket egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartására 

neveli. 

 Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat és érzelmeket erősítő helyzeteket 

teremt, módszereket alkalmaz a tevékenységek során. 

 Tudatosan alkalmazza a konfliktus megelőzés módszereit, pl.: közös 

szabályalakítást, értékelési szempontokat, a pozitív példák megerősítését, a 

következetességet.  

 A felmerülő konfliktusokat, azok okait felismeri, helyesen értelmezi és 

hatékonyan kezeli. A gyermekeket a konfliktusok kompromisszumos megoldására 

ösztönzi.  

 A napi tevékenységekben, játékban időt, lehetőséget biztosít a beszélgetésekre, az 

interaktív kommunikációra. Az egymásra figyelést, a másik fél mondanivalójának 

meghallgatását gyakoroltatja a gyermekekkel, pl.: „beszélgető – kör” formájában. 

 Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit, a játék és más 

élmény gazdag tevékenység, programok során.  

 

Feladatunk: 

 Kiemelt figyelmet fordítani az óvodai gyermekközösség formálására, a közösségi 

szokások, a helyes magatartási formák kialakítására. 

 Az óvodai dolgozók gyermekszeretete, a nyugodt szeretetteljes légkör biztosítása 

a jó gyermekközösség kialakítása érdekében.  

 Nagy hangsúlyt fektetni a gyermekek befogadási időszakában a pozitív élmények 

biztosítására. 

 Óvodai életünk hagyományai, a közösen végzett tevékenységek is járulnak hozzá 

a társas, a közösségi élet gazdagodásához.  

 A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben 

tartásával arra neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni, tisztelni másokat.  

 Az ünnepi előkészületekkel alkalmat teremteni a csoporton belüli közösségi 

érzések alakítására, az egyéni ötletek megvalósítására. Tág teret nyújtani a 

gyermekek közötti együttműködésnek, a kooperáció és kommunikáció 

gyakorlásának.     

 

Erkölcsi normák és a közösségi nevelés megalapozásának feladatai; - elvárások az 

óvodapedagógustól: 

 

 Szocializáció biztosítása: 

 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az 

együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen 

belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 
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szabálytudatának), szokás-és normarendszerének megalapozása az óvodába lépés első 

napjától az óvodáskor végéig.  

 Az otthonról hozott kedvenc játékainak, tárgyainak elfogadása. A befogadási folyamat 

kezdetén mindkét óvodapedagógus legyen jelen, (a dajka, a szülő legyen 

együttműködő). 

 Az óvodai élet sokszínű tevékenységeinek biztosítása, a gyermekek erkölcsi és akarati 

tulajdonságainak fejlődése érdekében.  

 Stabil szokás- és szabályrendszer kialakítása, amely a gyermekek fejlettségéhez 

alkalmazkodik.  

 Az érzelmekre épülő, szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtése, a közös 

élmények sokoldalú, együttes feldolgozási lehetőségének biztosítása. Ebben az 

érzelmi biztonságot nyújtó környezetben a gyermekek képességeinek, tevékenység-

szükségleteinek kibontakoztatása. A közös élmények együttes feldolgozásának 

ismertetése a családokkal, segítve ezzel az intervenciós gyakorlatot, pozitív hatást 

gyakorolva a családi szokásokra.  

 Az óvodapedagógus építsen a gyermek nyitottságára, és segítse őt ahhoz, hogy 

megismerje  szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek, hazaszeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötödés 

alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.  

 Az összetartozás élményének elősegítése, elmélyítése, az ismétlődő, közös, örömteli 

tevékenységek, ünnepek szervezésével. 

 A komplex viselkedési és magatartásformák beépítése a gyermekek viselkedésébe, a 

spontán szociális tanulás kihasználásával / együttjátszás, együttműködés, 

együttdolgozás során, különböző szituációkban/ 

 Az óvodapedagógus segítse elsajátítani a mások számára is elfogadható formában 

történő kritika kifejezésének módját.  

 Vetesse észre, hogy a közös tevékenységekben együttműködő társak sokféle 

egyéniségek, egymástól eltérő, saját kulturális környezetből származó értékeket 

közvetítenek.  

 Nevelőmunkája tartalmának megvalósításán keresztül segítse elő a szociális érzelmek 

(együttérzés, segítőkészség, szeretet, örömszerzés, kötődés, őszinteség, türelem, 

tolerancia, tisztelet, önzetlenség, igazmondás) kialakítását. Elfogadó, támaszt nyújtó 

magatartásával ösztönözze a gyermeket a helyes utánzásra, mintakövetésre.  

 A gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztésében hangsúlyozza a felnőttek 

modellszerepét: a gyermekek érezzék, majd tudják, a felnőttek mit és miért tartanak 

helyesnek, mit várnak el tőlük. A gyermekek elé olyan óvónői modellt állítson, aki 

példaképül szolgál, és közvetíti azon erkölcsi tulajdonságokat, amelyek az együttérzés, 

a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, a különbözőség iránti megértés 

kialakulását segíti.  

 Alakítsa az óvoda minden dolgozójának kommunikációját, bánásmódját, viselkedését 

úgy, hogy követendő minta legyen a gyermekek számára.  

 Segítse az átlagostól eltérő képességű (kiemelt figyelmet igénylő), illetve eltérő 

személyiségvonásokkal rendelkező gyermekeket. A szocializációs folyamat során 

érezzék magatartásában az elfogadást.  

 Erősítse a felnőttekkel, társakkal való kapcsolatfelvétel igényét, a pozitív felnőtt- és 

társas kapcsolatok alakulását. (A gyermekcsoportokban kialakulnak a közösségi 

együttélés szabályai, amelyekhez igazodik az egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz 
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viszonyításra, amely szükséges a valóságos énkép kialakulásához, az én határok 

megtapasztalásához).  

 Alakítsa a társakért, a csoportért érzett felelősségtudatot: a közösségfejlesztést (A 

mindennapok során alkalmat adjon arra, hogy a gyermekek különböző helyzetekben 

más csoportokkal együttműködhessenek az egész év folyamán).  

 Segítse a barátságok alakulását, az érzelmileg átélt, közös tevékenységek 

megvalósulását, amelynek során a gyermekek megtanulják felmérni saját helyzetüket 

a csoportban, képessé válnak önálló helyzetmegoldásra felnőtt segítsége nélkül.  

 Mintaadással, tapasztalatok nyújtásával alapozza meg a gyermekek környezettudatos 

viselkedését.  

 A tevékenységek során építsen a gyermekek belső motivációira, öntevékenységére.  

 
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az  

óvoda együttműködő szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.  

 

 
Képességfejlesztés lehetőségei az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés során:  

  

  közösségi magatartásuk, együttműködő képességük, egymás iránti figyelmük, 

türelmük, segítőkészségük, önállóságuk, önfegyelmük, fegyelmezettségük, 

feladattudatuk, feladattartásuk, tűrő- és konfliktusmegoldó képességük, 

felelősségérzetük, céltudatosságuk, közösségi érzésük, önbizalmuk, érdeklődésük, 

nyitottságuk fejlesztése  

 egymáshoz való alkalmazkodó, kapcsolatteremtő és együtt érző képesség alakítása,  

(kapcsolataik, barátságok)  

 érzelmi életük fejlesztése (tapasztalatok gazdagsága, érzelmek kifejező képessége)  

 reális értékelés, önértékelés fejlesztése, (a helyes magatartási szokások, 

kommunikáció, metakommunikáció gyakorlásának módja)   

 együttműködés, összedolgozás képességének fejlesztése (közös élmények)  

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 Ragaszkodnak egymáshoz és az őket nevelő felnőttekhez.  Kialakul bennük a 

közösség iránti igény. Képesek kapcsolatok kialakítására, együttműködésre társaikkal. 

Nyitottak, érdeklődőek a közös tevékenységek iránt, viselkedésükre az egymásra 

figyelés, együttérzés, egymás elfogadása, önállóság, önfegyelem, udvariasság, feladat 

– szabálytudat, kitartás jellemző. Elfogadják az átlagtól eltérő gyermekek viselkedését.  

 Képesek felmérni saját helyzetüket a társaik közt, elfogadják mások kezdeményezését 

(esetenként a saját akaratukat is képesek alárendelni, késleltetni igényeik teljesítését).  

 Ismerik és alkalmazzák a csoport szokás- és szabályrendszerét, ezért képesek az önálló 

helyzetmegoldásra, a konfliktusos helyzet kivédésére felnőtt segítsége nélkül.  

 Igénylik a közös tevékenységekben való részvételt. A közös élményekkel, 

tevékenységekkel kialakul a gyermekek szociális érzékenysége, kapcsolatteremtő 

képessége (együttműködés, megfelelő önkifejezés, önértékelés).  

 Értik és alkalmazzák az egyszerű metakommunikatív jelzéseket.  

 Elfogadják és megértik a sajátjuktól eltérő tulajdonságokkal bíró társak jelenlétét.  
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 Észreveszik és segítik rászoruló társaikat.  

 Elsajátítják az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést, alakulnak 

kapcsolataik, barátságok szövődnek.  

 Gyakorolják a helyes magatartási szokásokat, a kommunikáció módjait.  

 Igényükké válik a helyes cselekvés és viselkedés szabályainak betartása. A szabályok 

megszegése esetén egymást figyelmeztetik.  

 A környezet tevékeny – cselekvő megismerése és alakítása során kialakul a 

gyermekekben a környezettudatos magatartás, a gondoskodás, a felelősségvállalás, az 

óvás, a védés igénye.  

 

 

3.3.  Anyanyelvi, - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 

 

A fejlesztés alapelvei óvodánkban: 

 Változatos tevékenységi formák biztosítása a komplexitás jegyében 

 Képességek fejlesztése:  

 testi képességek 

 szociális képességek 

 kognitív képességek 

 Arra törekszünk, hogy egy-egy természeti-társadalmi fogalomkört sokrétűen, minél  

sokoldalúbb megközelítésben dolgozzunk fel. Így a gyermekek ismeretei – a többszöri  

megerősítés révén – jobban rögzülnek és tudatosulnak.  

 Élmény gazdag környezetet teremtve, anyanyelvi és drámajátékokat szervezünk. 

 A gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építünk. A spontán 

szerzett tapasztalataikat rendszerezzük, folyamatosan bővítjük és lehetőséget 

teremtünk, hogy ezeket különböző tevékenységekben és élethelyzetekben gyakorolják.  

 Közléseinket összekapcsoljuk a cselekvéssel és szemléltetéssel.  

 A cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembevétele elengedhetetlen.  

 Változatos inger biztosítása szükséges a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében.  

 A gondolkodási műveletek kialakulásával egy időben fokozatosan fejlődjön a 

gyermek nyelvi kifejezőkészsége is.  

 Minél könnyebben és pontosabban tudja elmondani gondolatait, annál jobban tud 

beilleszkedni a környezetébe.  

 Programunkban a mozgásnak és a játéknak, mint a gyermek természetes 

megnyilvánulási formáinak kitüntető szerepe van. E két terület során a kommunikáció 

természetes közegben és megnyilvánulási formában valósul meg.   

 A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése kötetlenül, játékos formában, egy-

egy természeti témához, meséhez, mozgáshoz, helyzethez kapcsolódik. Az óvónő által 

használt kifejezések megragadnak a gyermek tudatában, aktív szókincsének forrásává 

válnak.  

 Az óvodai beszédfejlesztés célja, hogy a gyermek helyes fogalmakat alakítson ki. 

Ismereteit megfelelően juttassa kifejezésre. Mások számára is érthetően tudja kifejezni 

kívánságait, megfigyeléseit, gondolatait.  

 Gyűjtött anyanyelvi játékaink figyelembe veszik az életkori sajátosságokon alapuló 

fokozatosságot, az egymásra épültséget.  
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 SNI gyermekek esetében az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való 

lebontására való törekvés érvényesüljön. 

 

Célunk:  

 

 A gyermek természetes érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva olyan ismeretanyag 

elsajátítása, amelyeken keresztül biztonságosan tájékozódik, mozog, kommunikál az 

őt körülvevő világban.  

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció  

különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenységünk egészében.  

 Ismeretek rendszerezése és gazdagítása. 

 Az egyénileg eltérő családi közegből származó gyermek ismereteinek megismerése és 

elismerése. 

 Szívesen hallgassák meg óvónőik és társaik gondolatait, bátran beszéljenek, 

egészítsenek ki gondolatokat, ezáltal fejlődnek kognitív képességeik (észlelés, 

érzékelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás).  

  

 SNI gyermekek esetén az egyéni hiányosságok leküzdéséhez szükséges feltételek  

          megteremtésével lehetőség biztosítása a sikeres életvezetés kialakításához.  

 

 

Anyanyelvi nevelés feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól:  

 

- Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. 

      -    A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki élmények, tapasztalatok,  

ismeretek feldolgozása.  

 Az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és alkotóképesség 

fejlesztése alapvetően a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére, belső indíttatású 

motiváltságára épüljön.  

 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet, a kreativitás és alkotóképesség 

fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 Az óvónő tudatos helyzetteremtő tevékenységében az őt utánozni kívánó gyermek 

cselekvésvágya és élményöröme legyen a meghatározó.  

 Az anyanyelv fejlesztése beszélő környezettel, helyes mintaadással és 

szabálykövetéssel – a javítgatás elkerülésével-valamennyi tevékenységi forma 

keretében. (a hibátlan, gazdag, árnyalt szép beszédre, jó kérdések feltevésére, a 

magyar nyelvnek megfelelő lendületre és hangsúlyra, tiszta artikulációra törekedjen.)  

 Tudatosan formálja a beszédkészségüket, gazdagítsa szókincsüket, ehhez biztosítson 

meghitt kuckót, könyveket, tárgyakat, eseményeket ábrázoló képeket, bábokat, 

dramatikus kellékeket. 

 „Beszélgető – kör” 

 

Célja:  

 

 Minden gyermeknek lehetőséget biztosítani az önkifejezés gyakorlására, és a 

verbális élmény feldolgozására.  

 Legyenek képesek a tapasztalataikat rendszerezni, akarjanak és tudjanak        

ezekről beszélgetni.  
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Óvodapedagógus feladata a „Beszélgető – kör” kialakításánál: 

 

-  Beszédkedv fokozása derűs, családias légkör megteremtésével. 

- Segítse a csoportöntudat kialakulását, növelve a gyermekek beilleszkedésének 

sikerességét, oldva a beszéd gátlását. 

 Tervezése: témamegjelöléssel, érdeklődésük felkeltésével 

 

 SNI gyermekeknél a nyelvi kommunikáció megindulásának, fejlődésének a segítése, a 

beszédértés, szájról olvasás fejlesztése, a beszédérthetőség javítása. A kommunikációs 

igény és tevékenység állandó erősítése, szókincsfejlesztése, személyiségének anyanyelv 

által történő gazdagítása.  

A beszédfogyatékos és látássérült gyermek képessé tétele az emberi beszédhang, a 

környezeti hangok felfogására és differenciálására.  

Hátrányok leküzdése érdekében a gyermeket egyéni képességeihez mérten, egyéni 

ütemben, fokozatosan a mindennapok során fejlessze csoportjában az 

óvodapedagógus.  

 

 

Anyanyelvi képességfejlesztés lehetőségei:  

 

 beszédészlelés, értés, beszédprodukció fejlesztése (beszéd és kommunikáció, szókincs, 

fogalomértés, mondatalkotás, - beszéd és gondolkodás), 

 a hangképző és egyéb beszédszervek ügyesítése (a beszédszervek ügyesítését, a 

hangzók tiszta ejtését és elkülönítését célzó anyanyelvi játékok tervezése és 

alkalmazása), 

 a hangzási analízis- és szintézis fejlesztése (keresztcsatornák, auditív zártság, auditív 

ritmus, auditív emlékezet, hangtani kódolás,)  

 kommunikációt és önkifejezést fejlesztő játékok szervezése, tervezése és alkalmazása, 

digitális és IKT eszközök használata. 

  a gyermek természetes utánzási vágyára való építés lehetőségei. (Ezért fontosnak 

tartjuk a helyes beszédmintát az óvodában dolgozó felnőttek részéről!) 

 

 

Értelmi nevelés célja:  

 

 A gyermek értelmi képességeinek alapozása, fejlesztése.  

 Aktív cselekedtetéssel, az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyermeket a 

magasabb fejlettségi szintre az egocentrikus, szemléletes, a tapasztalaton alapuló 

gondolkodástól, a logikus, elvont gondolkodásig, fogalomalkotásig. 

 

Értelmi nevelés feladata:  

 

- A kognitív képességek fejlesztése: megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, 

gondolkodás.  

    - A játékba ágyazott tevékenységek változatos cselekvéseken alapuló 

tapasztalatszerzés lehetőségeinek megvalósítása.  
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 A sajátos nevelési igényű - lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

középsúlyos érzékszervi vagy hátrányos helyzetű, elhanyagolt vagy kiemelkedő 

képességű gyermekek nevelése.  

 

 

Értelmi nevelés feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól:  

 

 optimális feltételrendszer megteremtése,  

 a gyermek személyiségének folyamatos fejlesztése,  

 élmények nyújtása, amelyek különböző érzelmi hatásokat váltanak ki a gyermekből, 

melyek megerősítik a cselekvésen keresztül szerzett ismereteket, 

 a gyermek „Én" képének fejlesztése, kialakulásának segítése,  

 közösen átélhető tevékenységek szervezése a mindennapokban.  

 a gyermek érdeklődésének, előzetes élményeinek megismerése (mérje fel 

tapasztalataikat, tudásukat, és ezekre építse az ismereteket is tartalmazó 

tevékenységrendszert) 

 ismerje meg a rá bízott gyermekek egyéni sajátosságait, érdeklődését és kíváncsiságát, 

 rendszerezze a gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit, és célirányosan 

bővítse és biztosítsa élethelyzetekben való gyakorlásukat oly módon, hogy fejlődjenek 

megismerő, kognitív képességeik és kreativitásuk. 

 kínáljon a gyermekeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről, építve 

érdeklődésükre, kíváncsiságukra, mint életkori sajátosságra, 

 tartsa fenn a gyermeki aktivitást, alkotókedvet, elégítse ki kíváncsiságukat. (A 

gyermekek a játékon, saját tevékenységeiken keresztül szerzik az élményeket, 

amelyek ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás 

örömének átélésére.) 

 törekedjen a gyermekek beszédkedvének fenntartására, 

 teremtsen lehetőséget olyan helyzetekre, ahol a gyermekek vizsgálódhatnak, 

megbeszélhetik a jelenségeket,  

 ösztönözze a gyermekeket a világ felfedezése közben magyarázat keresésre, 

összefüggések meglátására. 

 alakítson ki olyan légkört, helyzetet, melyben a gyermekek minél többször átélhetik a 

felfedezés örömét,  

 rögzítse a fejlődés nyomon követésének érdekében a Fejlődési naplóban az egyéni 

fejlesztéseket, korcsoportok szerint,  

 fejlessze az értelmi képességeket: (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotó képesség)  

 

 Az SNI igényű gyermek számára is biztosítson fejlesztő környezetet. Olyan befogadó 

környezetet, légkört alakítson ki, ahol természetes az elfogadás.  

A fejlesztéséhez a diagnózisnak megfelelő szakember segítségét kérje (logopédus, 

pszichológus, gyógy- és fejlesztőpedagógus.) 
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Képesség- és személyiségfejlesztés lehetőségei az értelmi nevelés megvalósítása során:  

 

 nagymozgásuk, szem- és kézkoordinációjuk, finommozgásuk, érzékszerveik 

működésének fejlesztése,  

 észlelésük differenciálódásának fejlesztése: látási, hallási, tapintási,  

 értelmi képességeik fejlesztése: emlékezetük, figyelmük, koncentrálóképességük, 

gondolkodásuk, megfigyelőképességük,/ az átélt közös alkotó tevékenységek 

intellektuális élményeket kelt bennük, motiváló erőként hat/ 

 személyiség fejlesztés a sikerélmények hatására (az emlékezeti bevésés erősebb és 

újra átélésre ösztönöz)  

 verbális képességeik fejlesztése (gazdagodik szókincsük, nyelvtanilag helyesen beszélnek, 
nő a beszédkedvük)  

 az együttgondolkodás képességének fejlesztése (a közös tevékenységek, a 

beszélgetések során ráéreznek örömére) 

  problémamegoldó képességük alakítása 

 érzelmi életük, önbizalmuk, önfegyelmük, kudarctűrő képességük, önértékelésük 
fejlesztése 

 képzeletük, kreativitásuk, alkotóképességük fejlesztése  

 ritmusérzékük, hallásuk fejlesztése  

  a természetre, a környezetükre való figyelmük képességének fejlesztése.  

 esztétikai érzékük, igényességük fejlesztése 

 tájékozódó képességük fejlesztése (térben, időben)  

 beszédfegyelmük fejlesztése  

 matematikai fogalmak fejlesztése, (összehasonlítanak, elemeznek, ok – okozati 

összefüggéseket fedeznek fel)  

  a szülőföld, az emberek iránti pozitív érzelmeik alakítása, (hangszerekkel, 

használatukkal, a néphagyományokkal, szokásokkal, mesékkel, versekkel, 

mondókákkal) 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 a gyermekek figyelnek, értik a beszédet, képesek a feltett kérdésre értelemszerűen 

válaszolni,  

 szókincsük megfelelő ahhoz, hogy saját gondolataikat, érzelmeiket kifejezzék,  

 bátran és szívesen beszélnek, beszédük érthető, folyamatos, szófajokat, különböző 

mondatfajtákat, mondatszerkezeteket használnak, képesek önálló mesemondásra- 

mesealkotásra, összefüggő beszédre,  

 képesek összefüggően, összetett mondatokban, a magyar nyelvnek megfelelő 

ritmusban, lendülettel és hangsúllyal beszélni,  

 tisztán ejtik a hangzókat,  

 kialakul a beszédfegyelmük,  

 képesek hangzókat kiemelni, elkülöníteni,  

 folyamatosan fejlődnek a gyermekek tanuláshoz szükséges kognitív képességei,  

 általános ismereteik vannak környezetükről,  
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 képesek megérteni a felnőttek és társaik beszédét, azokra érthető és értelmes válasszal 

reagálni, újabb gondolatokat elindítani, viselkedésük tükrözi az egymás figyelmes 

meghallgatásának illemszabályát,  

 a feladatokat megértik, önállóan teljesítik, megjelenik a siker, mint motiváló erő,  

 kialakul a szándékos figyelmük, képesek a figyelemmegosztásra, összpontosításra, 

megbízhatóvá válik az emlékezetük,  

 felismerik az elemi ok-okozati összefüggéseket, rész-egész viszonyát,  

 gondolkodásuk fejlettségi szintje eljut az elvont, fogalmi gondolkodásig, a szemléletes 

cselekvő gondolkodástól kialakul problémamegoldó és kreatív gondolkodásuk,  

 kialakul a szabálytudatuk, felelősségtudatuk,  

 a tevékenységekben eszközhasználatuk kreatív, önálló 

 

 

3.4. Befogadó nevelés 

 

 

A fejlesztés alapelvei óvodánkban: 

 

 Az együttnevelés természetes életszituációból indul ki: elismeri a heterogén 

adottságokat, képességeket, az azokhoz történő egyéni alkalmazkodás szükségességét. 

Az egyenlő jogokat hangsúlyozza, toleranciára, humanizmusra nevel azzal, hogy 

partnerséget kíván kialakítani a kiemelt figyelmet igénylő és az egészséges gyermekek 

között.  

 Minden gyermek más, alapvető joga, hogy sajátos szükségleteinek, állapotának 

megfelelően segítséget kapjon képességei, készségei kibontakoztatásához.  

 

Célunk: 

 A személyes egyéni bánásmód és differenciálás módszerének alkalmazásával 

biztosítsuk minden gyermek számára az életkornak megfelelő fejlődést. 

  A tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos és a hátrányos 

helyzetű gyermekek szükségletei egymás mellett, egyenértékűen kapnak kielégítést az 

óvodai nevelőmunka során. 

 

 

 Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(4. Kompetencia) 

 A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség. 

 Ismeri az óvodás gyermek megismerésének módszereit. A gyermeki 

tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési, 

megfigyelési módszereit.  

 Ismeri az anyanyelv által közvetített fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait.  

 Képes a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai 

helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális, 
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és erkölcsi fejlődését, az egészséges életmód kialakítását. A tanulási folyamatot a 

nevelés szerves részeként kezeli. 

 Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű (SNI), 

valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekeket felismerni, nevelni, fejleszteni, differenciált 

bánásmódot nyújtani. Felismeri a személyiségfejlődésük nehézségeit. Képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.  

 A gyermekek személyiségét önmagához viszonyított fejlődésben szemléli. 

 Csoportos tevékenységek esetén is figyel az egyéni szükségletekre, és a 

gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszereket, eljárásokat alkalmaz. 

Különleges bánásmódot igénylő gyermek számára fejlesztési tervet dolgoz ki. 

 Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes meglátni bennük az értékeket és pozitív 

érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden gyermekhez. 

 A gyermekek hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, 

megértésként reagál rájuk. 

 Érzékeny a gyermekek, családok problémáira.  

 A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan, elsősorban a játékukon keresztül tárja fel.  

 Reálisan elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósulását. 

 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

 

Feladatunk: 

 A nevelésen belül megvalósuló tanulás, cselekedtető tevékenységek - 

kezdeményezések, beszélgetések, tapasztalatszerző séták, foglalkozások, - az 

egyéni bánásmód alkalmazásával járuljon hozzá a gyermek egyéni 

személyiségének fejlődéséhez az egész nap folyamán.  

 A tanulási formák megválasztásánál vegyük figyelembe az egyéni érési 

tempót, a fejlettség szintjét, az aktuális késztetések és a tevékenységek adott 

szituációit.  

 A belső késztetés és a külső motiváció eredményeként kínáljunk olyan 

tevékenységet, ami a tanulásra való késztetést jelenti.  

 Mindig a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságaira, 

ismereteire építve biztosítsunk változatos tevékenységeket. 

 Vegyük figyelembe, hogy minden gyereket más és más késztetés vezérel.  

Ismernünk kell minden gyerek sajátos szükségletét, érdeklődését, fejlettségi 

szintjének mutatóit.   

 

Kiemelt figyelmet igénylő a „másság” fogalmi kategóriájába beletartozó gyermek: 

 az életkori sajátosságokból adódó másság, 

 a testi és pszichés jellemzők mássága, 

 a szükségletek, igények mássága, 

 a nemzetiségi hovatartozás következtében fellépő másság, 

 a szociokulturális háttér következtében megmutatkozó másság, 

 a zavar a fejlődésben, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek 

 a magatartás- és a viselkedés-problémák következtében fellépő másság, 

 Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
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vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzd 

 kiemelten tehetséges gyermek 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének feladatai, - elvárások az 

óvodapedagógustól:  

 

 Biztosítson támogató környezetet az óvodán belül és kívül. 

 Az óvodapedagógus szakmai kompetenciával: gazdag módszertani tudással, 

kreativitással és a sokféleség kezeléséhez szükséges ismeretekkel rendelkezzen. 

 A nevelés alapvető követelményét, a gyermeki jogok védelmét tartsa szem előtt. 

 Az elvárásai igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez. 

 A gyermekek megismerése után az esetleg meglévő egyenetlen fejlődésből, vagy 

alulteljesítésből adódó problémák, lemaradások, hiányok okát tárja fel, és 

részképességit fejlessze. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését szakemberek bevonásával 

valósítsa meg. A nevelésük, fejlesztésük ne terhelje túl őket. 

 A feltétel nélküli szeretet, empátia által a gyermek, viselkedését, indítékait ismerje fel, 

értse meg, és mindez a szilárd kapcsolat alapja legyen. 

 A gyermeki személyiségfejlődés szakaszait, jellemzőit ismerje. 

 Az egyes gyermek személyiségének fejlődési jellemzőit: eltérő fejlődési ütemét, 

fejlettségi szintjét ismerje.  

 Különbözőségük miatt hasonlóan társaikhoz az egyéni bánásmódot alkalmazza, a 

részfunkciók fejlesztésén túl az általános személyiségfejlesztést tekintse feladatának. 

 Ismerje az alkalmazott fejlesztő játékokban rejlő lehetőségeket.  

 Törekedjen az egyes fejlesztési területek közötti integráció lehetőségeinek 

kihasználására, a fejlesztés komplexitására. 

 Jó helyzetfelismerő képesség, tudatos (indirekt) jelenlét. 

  A tevékenységek szervezése egyéni, illetve kisebb csoportos formában történjen, így 

lehetővé váljon az egyes gyermekek segítése, egyénre szabott fejlesztése. 

 

Az óvodapedagógus attitűdje legyen: 

 

 empatikus, elfogadó, támogató, 

 személyre szóló pedagógiai hatásokat érvényesítő, 

 értékeket, erősségeket hangsúlyozó és elfogadtató, 

 kommunikációja, tevékenysége pedagógiai optimizmust tükröző, 

nyelvhasználata igényes 
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Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(7. Kompetencia)  

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

 A gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a 

felnőtteknek. 

 Az óvodapedagógusnak együttműködő partnerként meg kell hallgatnia és 

beszélgetnie a gyermekkel. A kommunikáció során kialakul a kölcsönös tiszteletre és 

bizalomra épülő kapcsolat. Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni és egymás közötti 

kommunikációját. Mindezeket beépíti a fejlesztési folyamatokba.  

  A gyermekek szabad játékához és különböző tevékenységeihez nyugodt 

kommunikációs teret, kedvező feltételeket alakít ki.  

 

3.4.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: 

 

     - a kiemelten tehetséges gyermek  

 

A tehetség fogalma: 

„ A tehetségen a velünk született adottságokon alapuló folyamatos képzés, gyakorlás útján 

kialakult képességeket értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat messze 

meghaladó teljesítményt hozhat létre.” (Harsányi István) 

 

 

Tehetséggondozás alapelvei óvodánkban: 

 

 Óvodáskorban csak tehetségígéretekről, gyanúról, csírákról, lehetőségekről 

beszélünk,- ezek azonosítása és fejlesztése, képességeik és személyiségük 

megismerése által lehetséges. 

 A tehetség három legfontosabb összetevője: Képességek, kreativitás, motiváció. 

 

Célunk: 

 A gyermeki képességek kibontakoztatása és lehetőségeik kibővítése, a tanulás iránti 

érdeklődés felkeltése, komplex személyiség fejlesztés játékos keretek között.  

 

 

A tehetséggondozás feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól: 

 

 A tehetség jeleit az óvodapedagógus minden téren ismerje fel, jelezze a szülőknek, s 

amikor csak teheti, biztosítsa a gyermek részére az elmélyüléshez a fejlesztő 

helyzeteket, feladatokat és feltételeket. 

 Tegye a gyermeket motiválttá érdeklődésének megfelelően. ( A társak, a környezet 

elismerése elősegíti a tehetség kibontakozását.) 

 Támogassa és segítse pozitív, kihívásokkal az egyéni képességek kibontakozását, a 

kreatív önkifejezés lehetőségeit. 

 Biztosítsa érzelmi biztonságban, inger gazdag környezetben a szabad játék és a korai 

tanulás feltételeit. 
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 A beazonosított tehetségterületeken a kiemelkedő képességű gyermekeket differenciált 

egyéni fejlesztéssel segítse, támogassa. 

 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítsen, individuális módszereket, 

technikákat alkalmazzon. 

 Szülők támogatása, konzultációk által a gyermek még alaposabb megismerésére 

törekedjen. Szocializációjukat a családdal együttműködve közös megoldáskereséssel 

segítse. (Iskolaválasztási és egyéb tehetséggondozással összefüggő tanácsadás.) 

 A csoportnaplón belül és az egyéni lapokban is készítsen feljegyzéseket a 
tehetségígéretek megnyilvánulásairól, fejlődéséről, sikereiről, teendőkről. Az 

eredményeket elemezze, értékelje és használja fel. 

 Informálja az érintett intézményt a tehetségígéretes gyermekről. 

 Visszacsatolás: az iskolai eredmények nyomon követésével.  

 

 

3.4.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek: 

 

- a sajátos nevelési igényű gyermek (SNI)  

 

A sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) nevelésének irányelve: 

 

A Köznevelési törvény kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy 

különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktori ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

 

Intézményünk alapító okirata szerint a következő különleges bánásmódot igénylő 

gyermekeket fogadja és integrálja:  

 „- az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye 

alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő látássérült és 

beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését.”  

 

 

Az integráció alapelvei óvodánkban: 

 Valamennyi gyermek esetében elsődleges tevékenység a játék, mint életkori sajátosság 

és a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. 

 Nevelőmunkánkban a gyermekek aktuális tevékenységeiből indulunk ki, amelyek 

azonosak az ép, egészséges gyermekek tevékenységi területeivel. A különleges 

bánásmód a csoportban differenciált fejlesztésben valósul meg. 

 Óvodai ellátás keretén belül biztosítjuk számukra az egyéni fejlesztést és lehetőség 

szerinti integrálást. 

 Az egyéni speciális szükségletüket figyelembe véve nagy gondot fordítunk arra, hogy 

a sérült gyermekeket a fejlesztés ne terhelje túl. Ebben a munkában szükség van a 

külső szakemberekkel (logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, utazó 

gyógypedagógus) való szoros együttműködésre. 
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A csoportos fejlesztésen, nevelésen kívül a gyermekek egyéni, illetve kiscsoportos 

fejlesztésben is részesülnek. Ezt a komplex gyógypedagógiai fejlesztést a gyógypedagógus 

végzi. Az együttnevelés, fejlesztés tervét a gyógypedagógus dolgozza ki,- a szakértői 

véleményben leírtakra és saját megfigyeléseinkre is alapozva, - melyet az érintett csoportos 

óvodapedagógussal közösen megbeszélnek.  

 

Célunk: 

   A sajátos nevelési igényű gyermek befogadása integrálása, fejlesztése. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekekre jellemző sajátosság 

figyelembe vétele, az optimális fejlesztő hatások megkeresése, kiválasztása, ezek 

alkalmazása, a személyiség túlterhelése nélküli lehetséges legjobb eredmény elérése 

a fejlődésükben.  

 

SNI gyermek integrálásának feltételei, elvárásai: 

 

 Szakértői vélemény, mely javasolja számára az együttnevelést. 

 Képes legyen a gyermek társaival valamilyen szinten kooperálni, együttműködni. 

 A többi gyermek fejlődésére ne gyakoroljon negatív hatást, ne veszélyeztesse testi 

épségüket, ne akadályozza a harmonikus személyiségfejlődést. 

 Az SNI gyermek szülei segítsék a gyermek beilleszkedését, a sikeres integrációt, 

az esetlegesen felmerülő problémák megoldását. 

 Az együttnevelés a gyermekek együttműködésére épüljön. A nevelés közös 

munkában valósuljon meg, melyben részt vesznek a szülők, óvodapedagógusok, 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, dajkák, pedagógiai asszisztens. 

 A gyermekek integrált nevelésében fejlesztésében részt vevők, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel, (elfogadás, tolerancia, empátia) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkezzenek. 

 Fontos a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a sajátos nevelési igényű 

gyermek eredményes nevelése érdekében. A szülőket a szakemberek segítsék a 

családi nevelésben, és az iskolaválasztásban is. 

 

 

 A gyermek fejlettségi szintjének dokumentálása az „Egyéni fejlődési napló”-ban 

történjen. (Az SNI gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusok és szakemberek a 

gyermek fejlődését félévkor, illetve év vége előtt értékeljék, az eredményekről 

adjanak tájékoztatást a szülőknek.) 

 

 

A gyógypedagógus ill. a gyógypedagógiai asszisztens bekapcsolódásának módjai: 

 

 az óvodapedagógus kezdeményezéseibe bevonja, segíti a SNI gyermeket, 

 csoporton belül egyénileg, ill. mikro csoportos formában foglalkozik a SNI 

gyermekkel, 

 csoporton kívül az egyéni, ill. a mikro csoportos gyógypedagógiai - logopédiai 

fejlesztést végzi. Ez mindig komplex fejlesztés /mozgás, beszédértés, - észlelés, 

szókincs, grammatika, kifejezőkészség, artikuláció, diszlexia prevenció stb. / 
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A sajátos nevelési igényű gyermek nevelésének feladatai; – elvárások az 

óvodapedagógustól az integrálás terén: 

  Biztosítsa az inkluzív, befogadó nevelést, az esélyegyenlőséget, a társadalmi 

befogadást és elfogadást minden gyermek számára. 

 Segítse a gyermekek beilleszkedését, az egyenlő hozzáférés lehetőségét a 

foglalkozásokhoz, mely megalapozza az önmagához mért fejlődést.  

 Biztosítsa az egyéni szükségletekhez igazodó környezetet. 

 Az együttnevelés megvalósításában érvényesítse a habilitációs, rehabilitációs 

szemléletet és a sérülés specifikus módszertani eljárásokat alkalmazzon. 

 Építse be a különböző szakemberek (gyógypedagógus, stb… ) javaslatait a pedagógiai 

folyamatokba. 

 Ismerje fel, hogy az SNI gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is 

képes. 

 Alakítson ki rugalmas szervezeti keretet az egyéni foglalkoztatás, tevékenykedés 

megvalósulásához. 

 A tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat építse be, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján. 

 Adott szükségletekhez igazodó módszereket alkalmazzon. 

 Egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához keressen alternatív gyakorlatokat. 

 Alkalmazkodjon az eltérő képességekhez, viselkedésekhez. 

 Tájékoztassa az óvoda pedagógiai munkáját segítő alkalmazottait és a szülőket az SNI 

gyermek befogadásáról, együttműködés lehetőségeiről a családdal. 

 

Sérülés specifikus fejlesztés lehetőségei, módszerei a látássérült gyermek esetében: 

 

A látássérülés, a látásélesség sérülésével járó minden jelenség. A speciális, gyermekre szabott 

pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a látássérülés kóros tényezője, 

bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez esetlegesen csatlakozó egyéb fogyatékosság, 

rendellenesség. 

A látássérülés okozta hátrányok kompenzálására fontos eszköz a csökkent mértékű és 

minőségű vizuális ingerek kiegészítése taktilis és auditív ingerekkel.  

 

Diagnózis alapján lehet: 

 Vak: látóképessége teljesen hiányzik 

 Alig látó: minimális látással rendelkezik 

 Gyengén látó: a csökkent látásteljesítmény ellenére látó-halló 

(tapintó) életmód jellemzi. 

Célunk: 

 A környezet komplex megismertetése, ezért a különböző érzékleteket egyszerre vagy 

egymáshoz kötve biztosítsuk a gyermekek számára. 

 

A gyengén látó gyermek képességfejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

 A látás érzékelése a távoli és a közeli környezetben. 

 A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése a látás mellett a verbális eszközök segítségével. 

 Finommozgás fejlesztése a kézügyesség alakításával a csukló mozgás 

fejlesztésével.  

 Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése: tapintás, hallás.  
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A látássérült gyermek nevelésének feladatai, - elvárások az óvodapedagógustól: 

 

 A látási kontroll hiányosságainak korrigálását minden látássérült gyermek esetében 

segítse a közös játékban, 

 Segítse a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák megtanulását és 

gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

 Kiemelt hangsúlyt kapjon az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük 

megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

 Az óvodai nevelés során mindvégig vegye figyelembe a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

 Vegye figyelembe, hogy a gyengén látó gyermekek szintén látásuk útján tájékozódnak 

a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják azt 

használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés 

útján történik, ezért kövesse figyelemmel, hogy használják a megfelelő szemüveget. 

  Jelentős szerepet tulajdonítson a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási 

analizátor kompenzáló működésének is. 

 Kiemelten fontos feladat a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás 

megtanítása, az ehhez szükséges környezet biztosítása. 

 A gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények 

hiányossága jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális 

megismertetése. 

 

Sérülés specifikus fejlesztés lehetőségei, módszerei a beszédfogyatékos, - súlyos 

akadályozott beszédfejlődésű gyermek esetében: 

 

A beszédfogyatékosság, a beszédfejlődési zavar súlyos formája, amely csak intenzív, 

szakszerű segítségnyújtással javítható. Kizárólag azt a gyermeket tekintjük 

beszédfogyatékosnak, akiről komplex vizsgálat alapján az Országos Beszédvizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményt ad ki. A beszédfogyatékos gyermek 

óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 

A beszédbeli akadályok szempontjából az alábbi diagnózis vehető figyelembe: 

A beszéd és nyelvi fejlődés zavarai: 

 a beszédértés és észlelés nehézségében, 

 kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), 

 a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, 

összefüggő beszéd kialakulatlansága), 

Az artikuláció zavarai: 

 a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, 

 

A beszéd folyamatosságának zavarai: 

 a beszédszervi működés gyengeségében, 

 

A hangadás rendellenesség: 

- a beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak 

részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 

veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek nehezítik a 

gyermek beilleszkedését. 
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A kialakult beszéd zavara: 

  az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív  

képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, 

verbális emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében 

nyilvánulhatnak meg. 

 

Az integrálás lehetőségének feltételei: 

 Az óvodánkba kerülő beszédfogyatékos gyermekek szakszerű ellátásához megfelelő 

szakember biztosítása. (utazó gyógypedagógus) 

 

A beszédfogyatékos gyermek képességfejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

 

 A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot 

segítő, speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a 

gyermek komplex állapotfelmérése alapján. 

 Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az 

anyanyelv elsajátítás folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő.  

A kommunikáció egyéb képességének kialakítása, fejlesztése szükséges, hogy 

valamilyen formában képesek legyenek kommunikálni (metakommunikáció 

jelzésekkel, hangadással). 

 A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája 

illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok 

miatt eltérően fejlődik, ezért e - területek képességfejlesztése kiemelt. 

 

 

A beszédfogyatékos gyermek nevelésének feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól: 

 

 Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív 

nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és 

észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi 

élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és 

kiscsoportos fejlesztési formában. 

 A beszédfogyatékos gyermek személyiségének harmonikus fejlesztése.  

 Alkalmazkodóképességük, önállóságuk, együttműködésük fejlesztése. 

 Sikeres beilleszkedésének segítése a csoportjukba, környezetükbe. 

 A fogyatékosságok jellegéhez és súlyosságához igazított elvárás.  

 A korszerű egyéni bánásmódok, módszerek, terápiák, technikák, eszközök 

megismerése, kiválasztása, használata.  

 A funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése. 

 A gyermek egyéni képességeihez igazodó fejlesztőmunka során fontos, hogy az 

ismeretszerzést, sokoldalú tapasztalatszerzéssel, cselekvésbe ágyazott játékos 

módszerekkel tegyük lehetővé, amely segítse a társas kapcsolatok kialakulását és a 

személyiség fejlődését is. 

 A beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara 

társul, az eredményes fejlesztést a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek 

kombinációjával valósítsa meg. 
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Sérülés specifikus fejlesztés lehetőségei, módszerei az egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek 

esetében: 

 

 A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítménye mellett megjelenő 

teljesítmény és viselkedészavar a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének 

következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok 

diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást. 

   Minthogy gyakran él át a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek kudarchelyzetet, 

ezért az elvárások iránti elutasítás, közömbösség, illetve önértékelési zavarok, 

különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. A magatartás 

jellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, ezért szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek 

hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók 

zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. 

  A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok 

zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az 

érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-

szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az 

önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg.  

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek szempontjából az alábbi diagnózis vehető 

figyelembe: 

 az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermek esetében abban is megmutatkozik, hogy általában fáradékonyabb,  

  a meteorológiai változásokra érzékenyebb,  

 az átlagnál nehezebben tűrhet zajokat,  

 nehezen viseli el a várakozás, kivárás okozta feszültséget,  

 aktivációs szintje erősebben ingadozik, nyugtalanabb, gyakrabban van szüksége 

pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra. 

 fokozottabban igényli a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények 

megerősítését, a dicséretet,  

 a pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem 

zavarával küzdenek  

Jellemzői:  

 szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes 

összpontosítani,  

 komplex feladatokra nem képes szervezett választ adni, az 

elterelő ingereket gátolni,  

 az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan 

viselkedés, eseteként düh, haragreakciók, motoros nyugtalanság 

(babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

  megkezdett tevékenység befejezetlensége, ingersorozatok hibás 

kivitelezése, én-bizonytalanság, 

 másodlagos pszichés tünetek.  
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A pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek képességfejlesztésének lehetőségei: 

  

 A figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése.  

 A közösségi szabályokhoz való alkalmazkodás, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 

megteremtése, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése. 

 Képességfejlesztés eszközei lehetnek: a figyelem és egyéb kognitív képességek 

fejlesztése, a mindennapi tevékenységek végzéséhez idő keretek rendszeres 

alkalmazása, önértékelési képesség fejlesztése, sikerélmény biztosítása, pozitív 

megerősítés, jutalmazási technikák bevonása.  

 Együttműködés a családdal és más szakemberekkel, a fejlődés segítése gyakori pozitív 

visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek nevelésének feladatai; - elvárások az 

óvodapedagógustól: 

 

 Teremtse meg a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételeket 

 Alkalmazza az egyéni bánásmód módszereit, eszközeit. 

 Alakítsa ki a gyermekben az önkontroll és önértékelési képességét. 

 Tervezze meg a feladatok kivitelezését és időigényét. 

 Biztosítson számára sikerélményt, pozitív megerősítést. 

 Működjön együtt a családdal, és a szakemberekkel. 
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 
4.1. Napirend, hetirend  

 

A gyermek egészséges tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos tevékenységek 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg.  

A tevékenységekben megvalósuló éves tanulási - tematikus terv negyedévenkénti tervezéssel, 

heti lebontásban kerül megvalósításra. A napi tanulási folyamatban a komplexitásra törekedve 

jelennek meg a tevékenységi formák.  

 

Óvodánk javasolt napirendje 

TEVÉKENYSÉGEK IDŐTARTAMA PÁRHUZAMOS TEVÉKENYSÉGEK  

6 
00

    -      7 
30     

Összevont gyülekezés, játék, egyéb szabadon  

      választott tevékenység 

7 
30

    -   10 
30 

    Játék a csoportszobában vagy a szabadban    

Mindennapi egészségfejlesztő testmozgás  

Tízórai 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás:  

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Mozgás,  

 Verselés, mesélés, (Beszélgető-kör) 

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Testápolási teendők 

Munka jellegű tevékenységek 

 

10 
30

   -  12 
00

     Játék a szabadban 

Szabad mozgás, szervezett mozgás 

 

12 
00   

-   13 
00

     Ebéd 

Testápolási teendők 

Munka jellegű tevékenységek 

 

13
 00

   -   15 
00

     Pihenés 

 

15 
00

   -   15 
30

     Ébredés 

Testápolási teendők 

Uzsonna 

 

15 
30

  -    16
30

     Játék a csoportszobában, vagy a szabadban 

16
30    

-      18
00

     Összevont gyülekezés, játék, egyéb szabadon  

      választott tevékenység 

 

 

 



 

 

 

50 

Óvodánk javasolt hetirendje 

Életkor    Kötetlen           Kötött 

 

 

 Rendszeres       Alkalomszerű   

             

 

 

A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésénél komplex módon figyelembe vesszük a 

tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési 

környezet lehetőségeit.  

 

3 – 4 

évesek 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Testmozgás 

Verselés, mesélés 

Beszélgető-kör 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, 

Rajzolás, festés, mintázás 

kézimunka 

 

Szabad 

mozgásos 

tevékenységek 

Szervezett 

mozgás        1 

 

Mindennapi 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

Verselés,   

mesélés 

4 – 5 

 évesek 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Testmozgás 

Verselés, mesélés 

Beszélgető-kör 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, 

Rajzolás, festés, mintázás 

kézimunka 

 

Szabad 

mozgásos 

tevékenységek 

Szervezett 

mozgás        1 

 

Mindennapi 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

Verselés, 

mesélés 

5 -6 -7   

évesek 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Testmozgás 

Verselés, mesélés 

Beszélgető-kör 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, 

Rajzolás, festés, mintázás 

kézimunka 

 

Szabad 

mozgásos 

tevékenységek 

Szervezett 

mozgás        2 

 

Mindennapi 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

Verselés, 

mesélés, 

 

Beszélgető-kör 

 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
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 A gyermekek óvodában töltött idejét, napi-és heti rendjét a csoportos óvodapedagógus 

tervezi meg óvodásaink egyéni szükségletei alapján, - mely magába foglalja a 

párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységeket.  

 Óvodánkban a csoportok időbeosztását rugalmas, folyamatos, a harmonikus arányok 

kialakítására törekedve, stabil napirendi beosztások jellemzik, ahol a játék, és a szabad 

levegőn való tartózkodás, mozgás kiemelt szerepe dominál.  

 A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.  

 A gyermekek egyéni fejlettségi szintjükről egyéni tempójukban fejlődhetnek. A  

gyermekek megismerésének és fejlesztésének dokumentálását a csoportnapló, 

valamint a megfigyelési és fejlesztési lapok szolgálják.  

 A gyermeknek lehetősége van a tevékenységek önálló gyakorlására, az 

óvodapedagógus és a dajka élni tud a differenciálás lehetőségével, gyorsabban 

kialakul és stabilizálódik a gyermekek bioritmusa, hatással van a társas kapcsolatok 

alakulására, megszűnik a várakozás és megnövekszik a játékra fordítható idő.  

 A gyermekeknek megadjuk a lehetőséget, hogy a megkezdett témát, tevékenységet 

kedvük szerint folytathassák a hét folyamán. 

 Törekszünk a szabad levegőn történő tevékenységek kihasználására /pl.:   

 játék, szabad mozgás, tervszerű szervezett mozgástevékenység, kerti munka jellegű 

 tevékenységek/.  

 Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében 

valósul meg, mely során az óvoda teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus 

irányítja a gyermekekkel történő tevékenységek létrejöttét.  

 Lehetőség szerint életkoronkénti tiszta homogén összetételű csoportokat szervezünk.  

 A segítő, speciális szakemberek állandó napokon, délelőtt végzik a korrekciós és 

fejlesztő munkát. Csoportból kiemelve egyénileg fejleszti szaktudása, szakmódszerei 

alapján. 

 

 

4.2. Differenciált bánásmód, az egyéni képességfejlesztés érvényesülése  

 

Célunk: 

 A gyermekek önmagukhoz képest optimálisan fejlődjenek. 

Óvodapedagógus feladatai; - elvárások a differenciált bánásmód az egyéni 

képességfejlesztés területén:  

 A differenciált tevékenykedés feltételrendszerének biztosítása alapvető követelmény, 

elvárás az óvodapedagógustól. 

 Ismereteit az óvodapedagógus állandóan bővítse. 

 Tudatosan, jól szervezetten, nagyfokú kreativitással fejlessze a gyermekeket. 

 Törekedjen az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a  

gyermekek fejlődési ütemének figyelembe vételével. 

 A kötött és a kötetlen szervezeti forma esetén törekedjen a megfelelő arányok 

kialakítására, a játékosság és az oldott légkörben való cselekedtetés hassa át az egész 

napi tevékenységüket. 

 A lemaradt, vagy tartósan stagnáló gyerek hiányos ismereteinek pótlásához a családot 

is vonja be a fejlesztési folyamatba. Győzze meg őket arról, hogy az együttműködés a 

gyermek érdekében szükségszerű. 
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 Az óvodapedagógus a gyermekek képességeit figyelje meg, ismerje meg. Kövesse 

folyamatosan a fejlődési ütemüket, az eredményeket értékelje.     

 Törekedjen olyan módszerek, eszközök, feladatok kiválasztására, melyek a gyermekek 

fejlődését hatékonyan segítik. 

 Az egyéni felzárkóztató fejlesztést, hátránykompenzálást a PSZI gyógypedagógusai 

közreműködésével és együttműködésével valósítsa meg. 

 Logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus részképességeket szűrő komplex 

vizsgálata alapján a rászoruló gyermekek kerüljenek egyéni fejlesztésre a szakemberek 

közreműködésével. 

 Az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek különbözőségét, érdeklődését, 

adottságait, képességeit.   

 Differenciált bánásmóddal, egyéni képességfejlesztéssel törekedjen arra, hogy 

érdeklődővé, motiválttá tegye a gyermekeket, és aktívan vegyenek részt a változatos 

tevékenységekben.  

 Tervezések során építsen a gyermekek életkori sajátosságaira: játékosságra,  

kíváncsiságra, kreativitásra.  

 Az egyéni fejlesztések eredményét évente legalább két vagy három alkalommal 

értékelje, és azt írásban dokumentálja.  

 Differenciált bánásmóddal nem csak a lemaradó, fejlesztésre szoruló gyermekeket, 

hanem a tehetséges gyermekeket is segítse érdeklődésük és képességeik 

kibontakozásában. 

 

 

4.3. A gyermekek egyéni megfigyeléseit, méréseit vizsgáljuk, értékeljük 

 

 Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(6. Kompetencia) 

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 

 Ismeri a gyermek érési sajátosságait, az önmagához viszonyított fejlődésének 

megfigyelési módszereit, azok rögzítésének módját, eszközeit. 

 Képes az értékelés eredményeire épülő, a gyermek egyéni fejlődési tempójához 

illeszkedő fejlesztési feladatok meghatározására, az értékelés eredményeinek 

felhasználására. 

 Reálisan ítéli meg a  pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában.  

 Értékelés során figyelembe veszi a differenciálás szempontjait. 

 Az értékelés körébe bevonja a megfigyelések során a gyermeki produktumokat, a 

verbális és nonverbális megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-és 

problémamegoldásban megnyilvánuló jellemzőket, a társas viselkedést. 

 Rendelkezzen olyan értékelési eszköztárral, melyből a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembevételével választja ki a megfelelőt. 
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Feladatunk: 

 

 Az óvodai felvételt követően anamnézist készítsünk a gyermekekről. Fejlődésüket 

egyéni fejlődési naplóban rögzítjük.   

 Az óvodás gyermekek képességeinek, tudásának fejlődését elsősorban  

megfigyeléssel, elemzéssel és az életkorhoz igazodó feladatok alkalmazásával 

kövessük nyomon. Az eredményeket írásban rögzítjük, mely tartalmazza a gyermek 

fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét. Erre az „Óvodás gyermekek fejlődésének 

nyomon követése” – című kiadványt használjuk, melynek tartalma: 

 a gyermek neve 

 a gyermek anamnézis adatlapja 

 a gyermek 3-7 éves koráig tartó fejlődésének nyomon követése 

A gyermekek megfigyelésének fő területei:  

 

 fiziológiai jellemzők, biológiai szükségletek 

 érzelmi, akarati képességek 

 motoros képességek 

 testséma, énképe 

 értelmi képességek 

 anyanyelvi képességek 

 szocializációs képességek 

 Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeljük a teljesítményeket, törekedjünk a 

folyamatos, pozitív visszajelzésekre, melyek legyenek: világosak, egyértelműek, a 

konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkozzon és a gyermek fejlődését segítse.  

 Olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekedjünk, amelyek alkalmasak az 

önellenőrzésre, az önértékelésre. 

 A gyermekek tevékenységeinek megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből kapott 

adatokat reálisan elemezzük-értékeljük, és ebből kiindulva készítsük el a fejlesztésre 

vonatkozó terveket, feladatokat, tevékenységeket. 

 A gyermekek fejlődését félévente értékeljük. A testi fejlődésen túl megfigyeljük a 

mozgásfejlettségét, érzékszervek működését, értelmi fejlettségét, játék fejlődését, 

értelmi fejlettségét, játék fejlődését, szociális fejlettségét.  

 5 éves kortól DIFER mérést alkalmazunk.  

 A szülőket tájékoztassuk az eredményekről, melyet írásban rögzítsünk a gyermek 

egyéni nyomon követő naplójában. 

 

 

A folyamatos megfigyeléssel elősegítjük a problémák korai felismerését. Így már 3-4 éves 

korban képet kaphatunk arról, hogy a gyermekek közül kik azok, akik várhatóan lassabb 

ütemben fognak fejlődni.  

 

 

Óvodapedagógus feladatai; - elvárások a gyermekek fejlődésének nyomon követésénél 

 Az egyéni képességekhez viszonyítva értékelje a teljesítményeket, törekedjen a pozitív 

visszajelzésekre. 

 Visszajelzései, értékelései világosak, érhetőek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre 

vonatkozzanak. 

 Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermek fejlődését segítse.   
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 A fejlődési ütemre, lemaradásra vagy éppen a tehetségre utaló jeleknél az 

óvodapedagógusnak lehetősége van arra, hogy az egyes gyermekeknél a lemaradt 

területek fejlesztését megcélzó játékokat beépítse a gyermekkel való egyéni játékos 

foglalkozásoknál.  

 Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekedjen, 

amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, az önértékelésre. 

 A gyermekek tevékenységének megfigyeléseiből, produktumaik értékeléséből kapott 

adatokat reálisan elemezni-értékelni, és ebből kiindulva a fejlesztésre vonatkozó tervét  

          elkészíteni 

 A csoport nagyobb részénél felfedezett hiányosságok korrigálására célzott 

játékokat, foglalkozásokat tervezzen.  

 A gyermek fejlődésének nyomon követése, a gyermek összes megfigyelési, 

ellenőrzési, mérési eredményei az óvodába lépéstől az iskolába lépésig követhető. 

 Bemeneti mérések a 3-4 éves gyermekeknél.  

 Kimeneti mérések a 6-7 éves gyermekeknél. 

 DIFER – mérés a 6-7 éves korcsoportban nevelési év elején és végén történik. 
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V. A NEVELÉS TERVEZÉSE, GYERMEKEK ELLENŐRZÉSE,  

     ÉRTÉKELÉSE 
 

 

 

Az óvodapedagógusok tervezőmunkája alapozza meg az eredményes nevelő - fejlesztő 

munkát: 

 

Célunk:  

 A gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődését, egyéni fejlődési ütemét szem 

előtt tartva a célokból és a feladatrendszerből kiindulva tervezzük a tevékenységeket. 

 

 

Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(2. Kompetencia) 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

 

 Ismeri a tervezéshez szükséges forrásanyagot, a gyermekek életkori és egyéni 

sajátosságaihoz igazodó pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani szempontokat. 

 Képes pedagógiai munkájának megtervezésére (nevelési terv, tematikus tervek, 

foglalkozás/tevékenységterv, projektterv) 

 Pedagógiai céljai összhangban vannak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával 

és az óvoda pedagógiai programjának célrendszerével. 

 Képes a felhasználható eszközöket kiválasztani. Célszerűen használja a digitális, 

online eszközöket.(CD lejátszó, projektor, fényképezőgép, számítógép)  

 Képes a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, 

önkorrekcióra. 

 A gyermeki tevékenységeket/foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan 

építi fel.  

 Tervezéskor komplex módon figyelembe veszi a tartalmat az adott gyermekcsoport 

sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok), 

életkori sajátosságait, a nevelési környezet lehetőségeit. 

 Az óvodapedagógus számára alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat 

tudatos átgondolása még akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán, gyermeki 

ötletekre, tapasztalatokra.  

 A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a gyermekek fejlődési üteme különböző. 

Képességeik minden területen más és más lehet. 

 A cél és feladatok ismeretében a fejlesztést éves periódusban gondoljuk át, ám konkrét 

formában egy hétre tervezünk a csoportnaplóban. 

 A gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok éppen olyan részei a nevelésnek, 

mint az óvónő által előzetesen átgondolt és megszervezett feladatok. A tervezésnél 

nem az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan különböző 

nézőpontokból való megközelítésre, többoldalú tapasztalatszerzésre és 

tevékenykedtetésre helyezzük a hangsúlyt.  

 A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk a gyermekek óvodai életrendjét, 

időbeosztását a heti és a napirend alapján.  
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Feladatunk: 

 

 A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartsuk 

szem előtt.  

 Alkalmazzuk a differenciálás elvét. 

 Használjuk a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket (helyes viselkedési normák, 

mintaként szolgáló cselekvések, kommunikáció, együttműködés megismerését.)  

 Tudatosan törekedjünk a gyermekek motiválására, aktivizálására. 

 Tudatosan tervezzük a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, 

szervezési módokat.  

 Többféle módszertani megoldásban gondolkodva az adott helyzetnek megfelelően 

rugalmasan alkalmazzuk a módszereket. 

 A heti tematikus terv egyben a napi vázlat.    

 A terveket a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgáljuk.  

 

 

 

5.1.  Óvodánk hagyományos ünnepeinek és rendezvényeinek tervezése, szervezése  

 

 A gyermek születésnapjának megünneplése   (csoport szinten) 

  Kedves hagyomány és az összetartozás jelképe, hogy a gyermek az óvodai 

csoportjában is megünnepli születésnapját. Óvodás társai dallal, verssel 

köszönthetik az ünnepeltet.   

 

 „Egészséges életmód” projekt (csoport és esetlegesen intézmény szinten)  

 A gyermekek az egészséges életmód projekt tevékenységeiben sok testmozgást, 

játékos, mozgásos feladatokat végezhetnek és megismerkedhetnek az egészséges   

táplálkozással, a helyes tisztálkodás, fogmosás  elsajátításával.  

 

 Mikulás ünnepség       (csoport szinten) 

 Mikulás - várás meghívott előadóművészekkel. Mikulás „meglepetés” ajándéka a 

gyermekeknek. 

 

 Adventi hetek a karácsonyi várakozás jegyében  (csoport és esetlegesen intézmény 

szinten) 

   Az óvodában ünnepi készülődéssel, tevékenységekkel fokozzuk a várakozás 

izgalmát: kézműves alkotásokkal, ajándékkészítéssel, zenével, mesével, versekkel – 

szülők bevonásával, közreműködésükkel. 

 

 Farsang        (csoport szinten) 

 Téltemetéssel, tavaszvárással egybekötött  zenés – táncos, vidám rendezvény.  

     Hagyományosan jelmezt öltenek a gyermekek. Ezen a napon táncházi mulatság 

     részesei is lehetnek. 

 

 Március 15.      (csoport szinten) 

 Megemlékezés Nemzeti ünnepünkre. Nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés.  

 

 Húsvét         (csoport szinten) 
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 Húsvéti szokásokkal, hagyományok ápolásával készülődés az ünnepre: locsolkodás, 

tojásfestés, barkával díszítés, húsvéti nyúl meglepetés ajándéka. 

 

 Anyák Napja       (csoport szinten) 

 A meghitt, bensőséges ünnepélyen a gyermekek ajándékokkal és dalos játékokkal, 

versekkel, virággal köszöntik édesanyjukat.  

 

 Nagyok búcsúzója – évzáró ünnepség    (csoport szinten) 

 Az iskolába készülődő gyermekek játszó délután keretében köszönnek el   

egymástól. ( 5-6-7 évesek műsorral; énekes játékokkal készülnek, a fiatalabb 

társaik 1-1 verssel, dallal búcsúznak.) 

   

 Gyermeknap       (csoport szinten) 

 Közös játék szervezésével tesszük emlékezetessé ezt a napot, hogy örömteli, vidám    

óvodai esemény legyen minden gyermek számára. 

 

 Kirándulások gyerekekkel      (csoport szinten) 

 Legfőképpen évszakokhoz, állatok megismeréséhez kötődő kirándulások, 

programok.   

   Célja: élővilág megfigyelése a természetben különböző mozgáslehetőségek    

kihasználásával.  

 

 

 Családi kirándulások      (csoport vagy intézmény szinten) 

 Közvetlen környezetünkben a családokkal tett közös kirándulás. 

 Célja: családok kapcsolatának szorosabbá tétele, beszélgetésekkel, gyermekekkel         

közös játékokban való részvétellel szülők bevonásával. 

 

 A környezetvédelem jeles napjai     (csoport és intézmény szinten) 

 Állatok világnapja, 

 „ Tavaszi jeles napok”- projekt: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja – 

szülők bevonásával. 

 

 

A hagyományos ünnepek, jeles napok csoport szintű megszervezésért mindkét csoportos 

óvodapedagógus felelős. 

Intézményi szintű rendezvények, projektek szervezéséért az óvodavezető helyettes és a 

tagóvoda vezető a felelős. 

 

 

Óvodapedagógus feladatai; - elvárások a nevelés tervezése területén:  

 

 A tervezés kiindulópontjának az adott gyermekcsoportot tekintse.  

 A nevelés egészét a helyi lehetőségek, adottságok ismeretében gondolja át.  

 Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD-lejátszó,fényképezőgép, 

projektor, számítógép) célszerűen használja. 

 A teljes nevelési folyamat átgondolása alapvetően fontos, a nevelés az egész napot 

ölelje át. 
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 Építsen a spontán gyermeki ötletekre, a gyermek meglévő tapasztalataira. Alkalmazza 

a differenciálás elvét.  

 A tervezés során törekedjen a sokoldalú, különböző tapasztalatszerző megközelítésre. 

A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartsa szem 

előtt.   

 A nevelési - gondozási terv tervezésének fázisai: a 3-4 évesek csoportjában a 

befogadási - beszoktatási terv, melyet a mindenkori nevelési év elején készítsen el. 

Értékelése félévente történjen. 

 a 4-5 és az 5-7 évesek csoportjában éves nevelési tervet készítsen, melyet félévente 

értékeljen. 

 Különböző tevékenységek alkalmával figyelje meg a gyermek képességeit, 

személyiségfejlődésének jellemzőit, érési sajátosságait. 

 Az ellenőrzés, értékelés legyen folyamatos, tudatos és következetes.  

 Az értékelése a gyermekeket egyénenként is segítse abban, hogy a tőlük elvárható 

maximumot nyújtsák. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, - legyen bizalomra 

építő, támogató és fejlesztő szándékú.  

 Megfigyelés, ellenőrzés, elemzés és értékelés alapján történjen a további feladatok 

meghatározása. 

  A mérési, megfigyelési eredmények figyelembe vételével, - akár a felzárkóztatás, 

akár a tehetséggondozás érdekében - készítsen fejlesztési tervet. A fejlesztési tervben 

gyermek fejlesztendő területeit, a fejlesztés módszereit és eszközeit jelölje meg. 

 A nagyobb lemaradásoknál vegye igénybe a Pedagógiai Szakszolgálatok 

szakembereinek segítségét, speciális szakértelmét.  

 Az óvodapedagógus önállósága érvényesüljön a tervezés kivitelezése során. (A 

tervezés alapos, önálló és kreatív munkát igényel).  

 A napirend tervezése nyújtson biztonságot, és állandóságot a gyerekek számára.   

 A napirend kereteit a korosztálynak, az adott csoportnak megfelelő tevékenységek 

adják.  

 A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően egymásra 

épülve, logikusan építse fel. 

 Pedagógiai terveit a megvalósítás eredményességének függvényében értékelje, 

elemezze és végezzen önreflexiót, önkorrekciót.   

 

 

 

5.2. Gyermekek ellenőrzése – értékelése  

 

Az ellenőrzés és értékelés minden oktató-nevelő folyamatban döntő tényező. A 

Pedagógiai programunknak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik 

az egyénre szabott értékelés, amely a gyermekek fejlődési naplójában nyomon 

követhető. Az értékelés módja befolyásolja a nevelő és a nevelt közti kapcsolatot, a 

pedagógiai folyamat hatékonyságát. A gyermek személyiségfejlődését alapvetően 

meghatározzák azok a visszajelzések, melyek a környezetétől /társak, szülők, nevelők, / 

érkeznek hozzá.  
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Az értékelés sikerességének alapfeltétele a következő alapelvek szem előtt tartásával 

valósul meg: 

 

  Az ellenőrzés és értékelés rendszeresen és következetesen zajlik, így a gyermek 

képessé válik az ellenőrzési, értékelési szempontok elsajátítására. Több pozitív 

tapasztalat után már igyekszik eleget tenni az általa is megértett követelményeknek. 

Ezáltal tevékenységében egyre nagyobb szerep jut az önértékelés szabályozó 

jellegének.  

 Ennek alapvető feltétele, hogy ezeket a szempontokat ne csak megértse, hanem el is 

fogadja a gyermek. Ez csak akkor lehetséges, ha a követelmények a gyermek 

életkorához, képességeihez és teljesítményszintjéhez igazodnak, hiszen csak akkor 

tudunk a számára is elfogadható elvárásokat megfogalmazni. Segítségünkre van ebben 

az értékelés fejlesztő, szabályozó funkciója, amely a tanulás folyamatához, annak 

korrekciójához ad segítséget, feltárja a gyermek neveltségi szintjét, amihez fejlesztési 

terveit igazíthatja az óvodapedagógus.  

 Az ellenőrzés - értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős 

szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet, 

önértékelő képességet és önnevelésre késztet.  

 Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és 

következetesen érvényesített elvárás rendszer. Ugyanakkor a gyermek fejlődését 

önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez kell viszonyítani.  

 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében az önértékelés, önérvényesítés 

realitását kell megmutatni, egy egészséges „énkép” kialakítását elősegíteni, a már 

esetlegesen kialakult gátlásokat felszabadítani. Mindez az értékelés ösztönző, motiváló 

jellegének előtérbe helyezésével érhető el, ami önbizalmát fejleszti. 

 

A fejlesztő értékelés alapelvei óvodánkban: 

 Az elismerő, dicsérő értékelés minden esetben a helyes magatartást, a kiemelkedő 

teljesítmény megerősítését támogatja. Az elismerés akkor hatékony, ha közvetlenül a 

kívánatos viselkedés után alkalmazzák. A dicséret rendkívül nagy motiváló erő főleg 

kisgyermekkorban, éppen ezért helyes mértékkel kell alkalmazni. 

 Az a gyermeki tevékenység, amelyet elismerés, dicséret követ, megerősítést nyer, 

fokozza a gyermek motivációját, aktivitását. 

 Az értékelő eszközök sokszínűsége mellett a gyermekek érzelmi fejlesztése is fontos.  

 Az egyéni értékelés a fejlődést segítő visszacsatolás: megismerés, nyomon követés a 

folyamatos neveléshez, differenciáláshoz.  

 Az általunk értéknek tartott mintákat a gyermek is tartsa értékesnek, beépítésre 

érdemesnek, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső 

fegyelmezettséget.  

 Az óvodában minden felnőtt minta és modell, mely a gyermekek viselkedésének 

alakulásában, és az erkölcsi normák kialakulásában is segíti.  

 

A formatív értékelés (fejlesztő – formáló – segítő) 

 

Célja:  

 A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív attitűdök megjelenése, 

támogatása. 

 Képességeinek pozitív kiemelésével személyiségének fejlesztése, önbizalmának erősítése. 
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Az ellenőrzés, értékelés feladatai; - elvárások az óvodapedagógustól: 

  

 Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az 

óvodában a pozitív, motiváló értékelés az elsődleges: a dicséret, biztatás, bátorítás, 

figyelem.   

 Értékelésnél olyan módszereket alkalmazzon, melyekkel erősítse a gyermek helyes 

megnyilvánulásait.  

 Az értékelés mindig konkrét, a gyermek számára érthető, ösztönző hatású legyen. 

 Értékelés körébe vonja be a játékban és más tevékenységekben a rendszeresen és 

célirányosan végzett megfigyelések, ellenőrzések során a gyermeki produktumokat a 

verbális és nonverbális megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-, és 

problémamegoldásban megnyilvánuló jellemzőket, a társas viselkedést. 

 A gyermek tudásának ellenőrzése útján nyert információt építse be a szükséges 

korrekcióba, a további fejlesztésbe. 

 Az értékelésnél vegye figyelembe az egyéni erőfeszítéseket, a siker megszületését, az 

önmagához viszonyított fejlődést. 

 Tudatosan használja azokat az értékelési módszereket, melyek segítik a gyermek  

fejlődését. 

 Az értékelés során vegye figyelembe a differenciálás szempontjait, az eltérő 

képességszinten lévő gyermekek továbbhaladási tempóját, és az értékelés eredményeinek 

felhasználását. 

 A nem kívánt viselkedési formák alakításához az életkori sajátosságokból fakadóan 

mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges 

(veszélyt jelentő) esetben tevékenység megállítása legyen a jellemző. (Mindig a gyermek 

viselkedésének a pillanatnyilag adott magatartását, cselekvését ítélje meg és ne a 

gyermeket!) 

 

Az elismerés formái:  

 A gyermektől elvárható jobb teljesítményért egyéni dicséret, megerősítés. 

 A gyermekcsoporttól elvárható jobb teljesítményért a közösséget csoportos 

dicséretben, elismerésben lehet részesíteni.  

 

 Dicséret: személyes jellegű elismerő kifejezéstől, a példaként való kiemelésig. 

 Metakommunikáció: megerősítő pillantás, elismerő mosoly, elismerő tekintet,     

fejbólintás, megtapsolás. 
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VI. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

A közvetlen és közvetett partnereinkkel online, hirdetmények formájában, valamint 

szóban történik az aktuális információk és az intézmény eredményeiről szóló 

tájékoztatás átadása. 

 

6.1. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése  

 

Kezdeményező partner az óvónő:  

 a/    gyermek felé: jogai tiszteletben tartásával, óvó - védő hozzáfordulással  

b/ szülő felé: nevelői kompetenciával, javaslataival, pedagógiai-pszichológiai 

tanácsokkal a gyermek fejlődéséről való őszinte, pozitív tájékoztatással.  

 

Szem előtt tartatva a kiegészítő szerepkörből adódó feladatainkat figyelembe vesszük a 

családok sajátosságait, szokásait és az Európai Unió 679/2016 sz. általános adatvédelmi 

rendeletét ( GDPR) és az Infotv. rendelkezéseit.      

 

Alapelvünk:  

- A családok eltérő nevelési szokásainak, igényének tisztelete.  

- Tapintat, nyitottság, őszinteség, rugalmasság az együttnevelésben.   

- A szülők kéréseit, javaslatait igényeljük, megfontoljuk.  

- Az együttműködést egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban 

valósítjuk meg.  

- A hátrányos helyzetű családok esetében is a megértő, bizalmat ébresztő magatartással 

kezdeményezünk kapcsolatot.  

- A családdal kapcsolatos információkat diszkréten kezeljük.  

 

Célunk: 

 A családdal való kölcsönös partneri viszony kialakítása, rendszeres 

kapcsolattartás. 

 Ünnepélyek, hagyományok, nyílt napok, egyéb közös programok, 

(pl.:„óvodaszépítő napok, közös családi kirándulások”) szervezésével az óvoda és 

a szülők együttműködését erősítjük. 

 

Feladatunk:  

 

- Az eltérő szokások megismerése.  

- A partneri kapcsolat kiépítésében és fenntartásában őszinte, bizalmon alapuló 

együttműködés: (segítő, kezdeményező szándék, kölcsönös tisztelet, nyitottság, 

korrekt partneri viszony) 

- A szülő a gyermekéről és az óvodában történő tevékenységéről minden információt 

időben megkapjon. A nyitottságból adódóan folyamatosan tájékozódjanak a 

gyermekük fejlődéséről, az óvodában történt eseményekről. 

- A gyermekek megfigyelési, értékelési területeiről, szempontjairól, időszakos 

eredményeiről a szülőket fogadó óra, szülői értekezlet keretein belül 

tájékoztatjuk.  

- Szülők elégedettségének, véleményének megismerése. (elégedettségi kérdőív) 

- Az óvoda minden dolgozója köteles a pedagógus etika szabályait megtartani, a 

gyermekről és a családokról szerzett információt titokként kezelni. (Munkatársak 

részére készült házirend!) 



 

 

 

62 

 

 

Szülői képviselők a Szülői munkaközösség delegált tagjai: 

 

- Vállalják a közösség és az egyén érdekeinek egyeztetését az óvodavezetéssel.  

 

Az együttműködés formái:  

 

- A gyermek óvodába lépése előtt családlátogatás – ismerkedés.   

- Családlátogatás indokolt esetben azonnal /ahol szükséges, a gyermekvédelmi 

felelőssel együtt/. 

- Nevelési év kezdetekor szülői értekezletet az óvodába lépő gyermekek szüleinek  

 (szülők tájékoztatást kapnak az óvoda Pedagógiai programjáról, a Házirendről, 

az óvoda szokás- és szabályrendszeréről, heti  és napirendről.)  

- Szülői képviselők (SZMK) a szülői közösségek delegált tagjai, az óvodavezetés és 

óvodapedagógusok rendszeres megbeszélései, találkozói.   

- Nevelési év elején és év közben szülői értekezletet tartanak az óvodapedagógusok az 

adott csoportokban. A szülői értekezletek témáit, pontos időpontját maguk határozzák 

meg.  

- Fogadó órák az egész év során megbeszélés szerint.  

- Nyílt délelőttök szervezése a csoportokban, mely során a szülő betekinthet a csoport 

napi életébe, a tevékenységekbe. Gyermekének tevékenységeit, megnyilvánulásait és  

egyéni fejlődését megfigyelheti a közösségben. (Nyílt napokat, nyílt délelőttöket 

óvónők szervezik nyitottá téve pedagógiai munkájukat, a csoportok életét.)    

- Naponkénti rövid párbeszéd során alkalmat adunk a szülőknek a fontos 

információcserére 

 

Cél: 

 Az együttműködés formái és módszerei legyenek mindig „színesek”, időszerűek.  

 

Módszerek:  

- napi kapcsolattartás, tanácsadás,  

- gyermeki értékelés - elemzés írásban, szóban,  

- tájékoztatás, beszámolás,  

- pedagógiai ajánlások,  

- óvodai eseményekre meghívás,  

- hirdetmény,   

- beszélgetés,  

- vidám együttlét, közös játék, 

- közös munka, gyűjtés,  

- környezet szépítés 
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6.2.Az óvoda kapcsolatai más intézményekkel 

 

 

Célunk: 

 A partneri kapcsolatok kiépítése. A jó és tartalmas munkakapcsolatok ápolása és 

fejlesztése az óvoda fenntartójával, a társadalmi szervekkel és mindazon 

szervezetekkel, ami a szakmai munkánkat elősegíti.  

 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása; a 

külhoni magyar óvodákkal nyitott kapcsolatépítés – lehetőség szerint.  

 

Feladatunk: 

 

 A kölcsönös nyitottság. Kommunikáció a külső partnereinkkel. 

  Szakmai kapcsolatok fenntartása. (A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei 

közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal 

lehetőség szerint nyitott kapcsolatépítésre törekedjen.)  

 A fenntartó és a társintézmények felé jól kialakított, folyamatos kapcsolattartás. 

 A gyermekek személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása érdekében 

együttműködési lehetőségek biztosítása. 

 Partneri igény és elégedettségmérés eredményének figyelembe vétele a céljaink és a 

fejlesztés érdekében. 

 

 

a)  Bölcsőde  

 

Gyermekeink nagy része, három évesen a bölcsőde intézményéből érkezik hozzánk.  

Nevelési elveink megegyeznek. 

 

Célunk: 

 Az átmenetet zökkenő mentesebbé tegyük, a nevelés folyamatosságát biztosítjuk. 

 

Feladatunk:  

 A gyermek érzékenységének megfelelően a beszoktatás időtartamát rugalmassá 

tesszük. 

 Tavasszal részt veszünk a bölcsődei szülői értekezleten.  

 

 

b) Iskola  

 

Kapcsolattartásunk formái, módszerei alkalmazkodnak eddigi kialakított szokásainkhoz, 

szükségletekhez és feladatokhoz:  

- kölcsönös nyitottság, és bizalom, 

- rendszeres kapcsolattartás, 

- egymás munkájának megismerése, tisztelete,  

Óvodánk kezdeményező a közös programokban ( tanítói-óvónői eszmecserék, iskolalátogatás 

az óvodások és óvónők részvételével stb.) 

 

Célunk: 

 A gyermekek zökkenőmentes iskolakezdése, az átmenet megkönnyítése. 
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Feladatunk:  

 

 A tanítók tájékoztatása óvodánk alapvető céljairól:  

      - egyéni képességfejlesztés,  

      - eltérő fejlődési tempó figyelembe vétele, 

      - differenciált bánásmód 

      - gyermekek életkorának megfelelő feladatok 

 

 Tanórai meghívásokat elfogadjuk, különösen volt óvodásaink osztályaiba.  

  Visszajelzéseket szívesen fogadjuk gyermekeink beilleszkedéséről – a környező   

iskolákból is. 

 Átmenetet megkönnyítő szokások – nagycsoportból az iskolába:  

-   nagycsoportos óvodásaink szülei az iskolák nyílt napjairól tájékoztatást kapnak 

és az  iskolák honlapjain keresztül is különböző információhoz juthatnak,  

-  az iskolák tanítói az óvodai látogatás során, a gyerekek tevékenységei közben  

ismerkedhetnek leendő tanulóikkal, betekinthetnek az óvodánk életébe, 

megismerhetik a Pedagógiai Programunkat, 

- a nagycsoportosakat óralátogatásra viszik az óvodapedagógusok a közeli 

iskolákba. 

 

 

c) Utazó gyógypedagógiai hálózat 

 

Az SNI gyermekek nevelése során állandó partnerünk. A gyógypedagógus a gyermekek 

képességeinek felmérése után egyéni fejlesztési tervet készít, meghatározva a 

legfontosabb tennivalókat. Az egyéni fejlesztés mellett figyelemmel kíséri a gyermek 

fejlődését, konzultál az óvónővel a gyermek fejlesztését segítő feladatokról.  

 

d) Pedagógiai Szakszolgálat  

 

 Gyógypedagógusok: pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus.  

  - Logopédia mindkét óvodában heti 2 alkalommal.  

  - Fejlesztő pedagógia mindkét óvodában heti 1 alkalommal. 

    

   Feladata: 

    -  részképességek szűrése, fejlesztése („SZÓLE” szűrés) 

    -  iskolaérettségi vizsgálatok 

- szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket az iskolaérettség 

jellemzőiről 

 

e) Egészségügyi Szakszolgálat  

 

 Szakorvosok, védőnők: 

    - fogorvosi szűrés évente 

    - védőnők rendszeres látogatása  
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f) Gyermekjóléti szolgálat 

 

- Közös esetek során történő, a gyermek érdekeit figyelembe vevő rendszeres kapcsolat.   

Családgondozás keretében segíti, rendezi a veszélyeztetett gyermekek helyzetét.  

 

g) A II. ker. Önkormányzat –  fenntartó  

 

-  Intézményirányítási Osztállyal, Intézménygazdálkodási Osztállyal, IMK munkatársaival 

folyamatos  munkakapcsolat: költségvetés, tanügyigazgatás, munkaügy, pályázatok és 

egyéb óvodaügyekben.  

 

h) Egyházzal való kapcsolattartás 

- Hitoktatás mindkét óvodában heti 1 alkalommal. Az oktatást az egyház szervezi, a 

gyermekek részvétele a szülők igénye alapján fakultatív. 

 

6.3. Gyermekvédelem 

 

Az óvodáink környezetében élő szülők nagy részének társadalmi helyzete, anyagi lehetősége 

kedvező. Ugyanakkor vannak családok, akik anyagi nehézségekkel küzdenek. A családok 

tekintetében vannak nagycsaládosok (3-4-5 gyermek), és egyedül nevelő- gondozó szülők. 

Gyermekbántalmazás esetén a családi háttér meghatározó. A gyermek veszélyeztetett 

helyzetét félelem, szorongás, agresszív viselkedés jeleinek kíséretében hozzátartozói köréből 

hozza magával. 

 

  Gyermekvédelem, szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

óvodánkban:  

 A gyermekvédelem preventív feladatait a gyermekvédelmi felelős irányításával látják 

el a pedagógusok.  

 A gyermek jogainak érvényesítését, testi-lelki épségének óvását, testi-lelki 

fejlesztését, adatainak védelmét törvényi előírások alapján végezzük. Bízunk szakmai 

kompetenciánkban, a szülői ház őszinteségében.  

 A „külső szakemberek”, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Családgondozó,  

Gyámügy és Gyermekjóléti Szolgálat – segítségét igénybe vesszük, ha szükséges.  

 Az esélyegyenlőség megteremtése intézményünkben a törvényi háttér és ezen alapuló 

célrendszer figyelembevételével a befogadó környezet, integráció biztosítása.  

 A gyermeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Amennyiben sajátos nevelési 

igényű gyermek nyer elhelyezést óvodánkban, a másság elfogadásával és 

elfogadtatásával biztosítjuk esélyegyenlőségét. 

 

Alapelvünk: 

 Minden esetben a gyermekek érdekét kell képviselni és semmilyen más érdek nem 

előzheti meg. 

 Minden megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jogokat biztosítani. 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdeke, a gyermeki- és alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartása, az egyenlő hozzáférés biztosítása nevelésünkben elsődleges helyet 

foglal el. 
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Célunk: 

 A családokkal való szoros kapcsolat kialakítása során felmérjük gyermekeink 

szociokulturális és anyagi hátterét, hogy a szociális hátrányok enyhítését segítsük. 

Elsődleges célunk a prevenció, a felvilágosítás, mellyel a problémák súlyossá válását 

akadályozzuk meg. 

 A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegség kialakulásához vezető bántalmazások megelőzése.  

 

Feladatunk: 

 A törvény betartása, a segítségnyújtás és a hátrányok enyhítése az óvoda keretei 

között. 

 Fontos feladatunk az egyéni sorsokkal való törődés. Azoknak a körülményeknek a 

feltárása, amelyek egyes családokat hátrányosan érintenek. 

 Hátránykompenzáció; hangsúlyozva a prevenciós tevékenységet. 

 Különösen fontos azoknak a családoknak az informálása, akik önhibájukon kívül 

kerültek hátrányos anyagi helyzetbe. 

 A segítségnyújtás formáira,- főleg anyagi téren- felhívjuk figyelmüket, segélyezésüket 

kezdeményezzük. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek kedvezményes vagy ingyenes étkezésének biztosítása 

az óvodában. 

 Egyéni bánásmód elvének érvényesítése. 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való egyéni törődés: tehetségekkel és hátrányos 

helyzetűekkel való egyenrangú törődés, - differenciált, egyéni személyiség és 

készségfejlesztés az egész nap folyamán. 

 Együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal (munkatársával) és a 

Nevelési Tanácsadóval. 

 Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógiai foglalkoztatás biztosítása az óvodában. 

 Gyermekpszichológussal való együttműködés  

 

Módszereink: 

 egyéni bánásmód, tapintatos, körültekintő, személyes kapcsolattartás. 

Nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 Elhanyagoló nevelés, nevelési hiányosságok 

 Testi – lelki bántalmazás 

 Anyagi nehézség 

 Rossz szociokulturális háttér, egészségügyi okok 

 Családi devianciák előfordulása 

 

Óvodapedagógus feladatai; - elvárások a gyermekvédelem területén: 

 A mindenkori érvényben lévő gyermekvédelmi törvény ismerete.  

 Felderítés, prevenció. 

 Adatszolgáltatás és környezettanulmány. 

 A veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekkel differenciált bánásmód 

alkalmazása. 

 A gyermek rendszeres óvodalátogatásának figyelemmel kísérése, szükség esetén a 

hiányzás jelzése. 
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A gyermekvédelmi felelős feladata:  

 

 Felderítés segítése. 

 Egyes esetekben környezettanulmány. 

 Pedagógiai munka segítése. 

 Gyermekvédelmi munka irányítása, feladatok koordinálása. 

 Felelős a gyámügyi szervekkel való kapcsolat felvételéért, majd folyamatosságának 

biztosításáért. 

 Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Szociális és gyermekvédelmi 

Irodával, a Gyermekjóléti Központtal, és a Családsegítő Központtal. 

 A törvényi változásokat, rendelkezéseket nyomon követi és informál. 

 

 

 

6.4. A gyermekek esélyegyenlőségét segítő nevelés, a szociális hátrányok enyhítését segítő   

tevékenység 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, 

fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása óvodánkban 

fontos feladat. 

 

Alapelvünk: 

 

 Természetesen kezeljük a különböző, sokszínű kulturális hátteret, gondolkodásmódot, 

másságot. Elutasítjuk a hátrányos megkülönböztetést bármilyen okból. 

 

Célunk:  
 

 Segíteni azon gyermekek beilleszkedését az óvodai környezetbe, akik szociális 

körülményeiket tekintve, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos 

helyzetűek, így különösen a csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli 

szülők gyermekei. 

 

 

Feladatunk: 

 

 Elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos 

helyzet kialakulásához: 

 A családi mikrokörnyezet (pl. lakásviszonyok, jövedelmi viszonyok, kulturális 

helyzet, nevelési hagyományok stb.); 

 A családi házon kívüli környezet (pl. utca, lakókörzet, társas kapcsolatok); 

 Az óvodai környezet (pl. helytelen nevelői magatartás, rossz felnőtt-gyermek 

viszony, peremhelyzete a közösségben stb.). 

 A hátrányok számbavétele után meghatározzuk tevékenységünk célját és a 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 
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Óvodapedagógus feladatai; - elvárások a gyermek esélyegyenlőségét biztosító, és a 

szociális hátrányok enyhítését segítő nevelés területén 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását és a szociális hátrányok enyhítését óvodánkban az alábbi 

tevékenységi formák szolgálják: 

 

 Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységek felkínálása. 

 Felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programba való beillesztés. 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (hirdető táblán). 

 Motiválás arra, hogy a gyermek folyamatos óvodai ellátásban részesüljön. 

 Szoros kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális 

hátrányt elszenvedő gyermekek minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 Az intézmény vezetői és az érintett pedagógusai információkkal rendelkeznek 

minden gyermek szociális helyzetéről. (családlátogatás, anamnézis, fogadó órák, 

védőnőkkel, Gyermekvédelemmel, Családsegítő központtal való kapcsolattartás) 

 A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak megismerése, segítése. 

 Az óvónők és a gyermekek segítő, személyes kapcsolatai. 

 

 

A szociálisan vagy más okból hátrányos helyzetű családok és gyermekük pedagógiai 

módszerekkel való segítésének lehetőségei: 

 

 személyes bánásmód, egyéni törődés, segítségnyújtás 

 differenciált fejlesztés 

 logopédiai fejlesztés, részképesség hiány korrigálása, felzárkóztatás 

 mozgásfejlesztés, mozgás kielégítés 

 pszichológus személyes segítése a szülők számára is (tanácsok, beszélgetések) 

 

Az óvodapedagógus munkája akkor eredményes, ha: 

 

 a hátrányos helyzetben lévő családokkal rendszeres és jó az együttműködése, 

 bizalommal fordulnak problémáik megoldásához, 

 prevencióval meg tudja akadályozni a veszélyeztetettség kialakulását, 

 egyedi probléma esetén tanácsokkal segíteni tud,  

 a differenciált bánásmóddal kompenzálni tudja a gyermek hátrányait 

(humanizmus, megértés, támasznyújtás, szeretet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

 

„Az élet fő célja – tett. Tehát tégy! 

S tégy minden jót, ami tőled telik, 

s mindenütt, ahol alkalom nyílik” 

 

(Kölcsey Ferenc: Parainesis) 

 

7.1. Játék  

 

Gyermekkorban a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész 

személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység. A kisgyermek alapvető joga, elsődleges 

tevékenysége, fejlődésének záloga.  
A játék során a gyermek kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja, gyakorolhatja az életben 

előforduló szituációkat, olyan tulajdonságok fejlődnek általa, amelyek elősegítik a társadalomba 

való beilleszkedésüket (társakkal való együttjátszás, a másik elfogadása, önállóság, alá-, 

fölérendeltségi viszonyok megélése). 
 

Alapelveink: 

 

 Tiszteletben tartjuk és előnyben részesítjük a hosszantartó szabad játékot, ami 

napirendünkben, időbeosztásunkban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is 

érvényesül. 

 Tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását. Mindezt feltételteremtő tevékenységünkkel igény szerinti 

együttjátszással támogató, serkentő, ösztönző magatartással, indirekt reakcióival érjük 

el. 

 Törekszünk a csoportszoba minél nagyobb mozgásteret biztosító térfelosztására.  

 Az egészségvédelem szempontjából szükségesnek tartjuk és hangsúlyozzuk a szabad 

levegőn való mindennapos udvari játék fontosságát, annak lehetőségeit. 

 Támogató, biztonságot adó jelenléttel, a boldog atmoszféra megteremtésével 

motiváljuk játék során a gyermek közlési vágyát. (Tudjunk a gyermekek játszótársaivá 

válni.) 

 

 SNI gyermekeknek szeretetteljes környezetben elegendő időt és alkalmat kell biztosítani a 

megfelelő játékhasználat elsajátítására.  

 

 

Célunk:  

 

 A gyermek szabad képzettársításának elősegítése mindennap visszatérő módon, 

 hosszantartón és lehetőleg zavartalan kielégítésével, mely során a játék fejlesztő és 

élményt adó tevékenységgé válik.  

 Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri átélésével a 

gyermek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása.  
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 Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai:  

 

 A játékra ösztönző légkör, „partneri szerepkör” megteremtése. 

 Állandó és rugalmasan változtatható játszóhelyek kialakítása, biztosítsa.  

 Játéklehetőségek biztosítása, megfelelő játékeszközökkel, játékszerekkel.  

 Az önfeledt, szabad játék és a vele párhuzamosan végezhető tevékenységek 

szervezése.  

 Élményszerzési lehetőségek biztosítása, a gyakorló játékhoz, a szimbólikus  

szerepjátékhoz, konstruáló játékhoz és a szabályjátékhoz.  

 A gyermek játékának a támogatása, változatos játékok elősegítése, 

kezdeményezése 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játékszituációkban.  

 A gyermekek sokféle élménnyel érkeznek az óvodába, - törekedjen az 

óvodapedagógus ezeknek a megismerésére. Segítse a gyermeket, hogy ötleteiket, 

élményeiket kijátsszák, megvalósíthassák.  

 Biztosítson lehetőséget arra, hogy környezetükből élményeket, tapasztalatokat 

szerezhessenek és a séták, kirándulások alkalmával történő megfigyeléseket, 

élményeket, tapasztalatokat a gyermekek játékukban újra átélhessék.  

 A kezdeményezett, felkínált játéktevékenység, mely a gyermek számára szabadon 

választott, ötvözze a spontán és az irányított játékos tanulás jellemző vonásait.  

 

 Az SNI gyermek erős oldalainak tudatos felhasználásával, a speciális szükségleteinek, 

egyéni teherbíró képességének figyelembe vételével, a következetes differenciálást 

alkalmazva juttassuk hozzá a társakkal való örömteli játékhoz.    

   

Képességfejlesztés lehetőségei a játékban: 

  

 testséma, testrészek megismertetése (működése, funkciója, személyi zónája)  

 nagymozgásuk, mozdulataik koordinálódásának, automatizálódásának fejlesztése 

(finomodnak, differenciálódnak, bonyolultabbá és ritmusosabbá válnak. A mozgások 

összekapcsolódnak a tapintással, látással, hallással.) 

 finommozgásuk, szem - kéz koordinációjuk, az eszközhasználat révén finommotoros 

koordinációjuk fejlesztése 

 érzelmi életük, szocializálódásuk, társas kapcsolataik fejlesztése (egymáshoz való 

alkalmazkodás, empátiás készség, türelem, önfegyelem, szabálytudat, 

felelősségtudatuk, feladattudatuk, frusztrációs toleranciájuk, viselkedés kultúrájuk, 

metakommunikatív kifejezőkészség)  

 értelmi képességeik: figyelmük, emlékezetük, megfigyelőképességük, gondolkodásuk 

fejlesztése 

 észlelésük fejlesztése: szín, forma, alak, háttér diszkrimináció, térészlelés, téri 

tájékozódás, tapintási észlelés, pontosság. Tapasztalatok szerzése az anyagok 

minőségéről, felületéről (keménység, érdesség, stb). 

  rész – egész viszonyának felismertetése (keresztcsatornáik működnek, hallási 

figyelmük erősödik, időrendiséget ismernek fel, ritmusérzékük alakul)  

 beszédfejlesztésük (bővül szókincsük, ismereteket szereznek, beszédkészségük, 

beszédfegyelmük, fogalomalkotásuk, szövegemlékezetük, helyzethez illő 

szövegalkotásuk alakul)  

 képzeletük, alkotó kreativitásuk fejlesztése.  
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A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 A gyermekek szerepeket vállalnak játék közben. 

 Tudnak szervezni, társaikhoz alkalmazkodni. Képesek a játék közös megtervezésére, a 

szerepek elosztására, a játékszerek, eszközök megválasztására.  

 A barkácsolás, a szerepjáték, a bábozás természetes eszköz, mely a játékuk része lesz  

(A gyermekek maguk próbálnak  létrehozni kiegészítő játékeszközöket, amelyeket a 

játékban felhasználnak.) 

 Az építő a konstruáló a szimbolikus játékban megjelenik az önálló alkotás, az egyéni 

ötletek a különböző anyagok, eszközök felhasználása. 

 A gyermekek önállóan báboznak, dramatizálnak. (Az eszközök, jelmezek felöltésével 

beleélik magukat a választott szerepbe). 

 Ismert meséket, történeteket, maguk kitalálta vagy megtapasztalt élethelyzeteket 

eljátszanak.  

 Képesek lesznek a bonyolultabb szabályok elfogadására, megtanulására, gyakorlására. 

Szívesen választanak olyan szabályjátékokat, amelyek nagyobb ügyességet, szellemi 

erőfeszítést igényelnek. ( Figyelmeztetik egymást a szabályok betartására.) 

 

 

7.2. Verselés, mesélés  

 
A mesélés és a verselés a kisgyermek számára az egyik leghatékonyabb tanulási forma, az 

anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze, a szociális tanulás páratlan lehetősége, az óvodai élet 

egészét átfogó folyamat. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és 

dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb 

érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

 

Alapelveink: 

 

 Óvodai nevelés kiemelt területe az anyanyelvi kultúra fejlesztése, kommunikáció 

különböző formáinak alakítása, ezért az anyanyelvi nevelés az egész nap folyamán 

megvalósuló nevelés.  

 A gyermekirodalom az anyanyelvi nevelés fontos eszköze, hisz zeneisége, 

szóhasználata hatékonyan beépülhet a kisgyermek aktív és passzív szókincsébe. 

Segítségével a gyermek változatosabban és árnyaltabban tudja magát kifejezni. A 

játékos mozgásokkal összekapcsolt mondókák, versek érzelmi élményt nyújtanak a 

gyermekeknek. A naponta ismétlődő mese, vers és mondóka rendszeres hallgatása, 

elmondása hozzájárulnak az egyéni fejlesztéshez: a gondolkodás és beszédképesség, a 

képzelőerő és örömszerzés, valamint a kreativitás terén.  

 

Célunk:  

 

 Mondókázás, verselés, mesélés, bábozás, dramatikus játék lehetőségének a 

megteremtésével az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása.  

 Anyanyelvünk, - szülőföldünk szeretetére nevelés.  

 A gyermeki önkifejezés segítése, az érzelmek feldolgozása, a feszültségek oldása 

verselés, mesélés által.  

 Az eredményes együttnevelés érdekében a szülők nevelési szemléletének formálása. 
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 A népi kultúra átörökítésével, a népköltészet, népmesék, népi hagyományokat 

felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág 

elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek értékközvetítő hatásainak 

érvényesítésével az anyanyelvi kultúra fejlesztése.  

 Meseélmények átélésével, a versek hangulatával, zeneiségével alakuljanak a 

gyermekek pozitív személyiségjegyei. 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai: 

  

 A mesének és mesélőnek olyan atmoszférát, „elvarázsolt birodalmat” kell árasztani, 

ahová boldogan és átéléssel lép be mindenki, akit e csodás világ megérint. Ehhez 

biztosítson pedagógiai tapintattal megfelelő csendet, személyes kapcsolatokat erősítő 

érzelmi eszközöket, mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokat. (pl: meseindító dal, 

zene, mesetarisznya, meseszőnyeg..) 

 A befogadás időszakában ölbeli ritmikus mondókákkal, versekkel fokozza a gyermek 

biztonság érzetét, nyugalmát, az érzelmi kapcsolat szorosabbá válását. 

 A gyermekekkel közösen ismételjen hívogatókat, kiolvasókat, de ne gyakoroltatás 

céllal. 

 Az irodalmi anyagok kiválasztásánál a klasszikus gyermekirodalom mellett döntő 

szerepet kapjanak az évszakonkénti, napi megfigyeléseket erősítő, természeti 

jelenségeket megjelenítő igényes irodalmi alkotások.  

 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 művek 

megismertetése, hallgatása. 

 A csoport összetételének megfelelően egyéni repertoár kialakítása. (a migráns 

gyermekeknek hazájuk irodalmából is válogasson) 

 A csoport gyermekkönyvállományának használatával erősítse a gyermekekben az 

irodalom szeretetét és a könyvek óvását. 

 A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek,- a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez járuljanak hozzá. Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatokkal és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi 

élményeket nyújtsanak.  

- Bábozzon a gyermekeknek, közös bábszínházi, színházi élményekhez juttassa őket. 

- Éljen a dramatizálás és a metakommunikáció eszközeivel.  

 Adjon segítséget a szülőknek az igényes gyermekirodalom kiválasztásához. Pl.: 

állatmesék, népmesék, novellisztikus, realisztikus mesék, tündérmesék, kortárs mesék 
-  Hívja fel figyelmüket a rendszeres mesélés, élőszó fontosságára. 

- Törekedjen arra, hogy a gyermekeknek legyenek kedvenc meséik, amelyeket sokszor 

szeretnének hallani, felidézni.  

- Egy-egy mesét többször, hosszabb ideig is mesélhet, ezzel is segítse a történet, a 

szereplők elmélyült megismerését és készítse elő a későbbi dramatizált megjelenítést 

is. 

- Az irodalmi élményeket a zene, rajzolás, festés, mintázás, a játék, a mozgás 

segítségével mélyítse el, így váljanak a komplex módon átélt élmény részeseivé. 

 

 SNI gyermekek esetén figyelmet fordítson a beszéd és énekhangok fokozott 

differenciálására. 

  

 



 

 

 

73 

Képességfejlesztés lehetőségei a verselésben, mesélésben: 

 

 szókincsbővítés, aktív-passzív, kommunikációs képesség fejlesztése,  

 a mese megértésével szövegértés, vers és szöveg feldolgozási képesség fejlesztése, 

 beleélő képesség, empátia, képzelet fejlesztése, 

 esztétikai értékek befogadásának, létrehozásának fejlesztése, 

 erkölcsi magatartás formálása a népmese által, igazságérzet fejlesztése, 

 akarati tulajdonságok, kitartás, én – kép, érzelmi élet, megfelelő viselkedésformák 

fejlesztése, 

 érzelmi képesség fejlesztése, 

 hallás, beszédhallás, auditív észlelés fejlesztése, (emlékezet, ritmus) 

 figyelem fejlesztése, (az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassa rá a 

mese figyelmes végighallgatására) 

 időrendiség fejlesztése, 

 kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, 

 mozgásos észlelés fejlesztése, 

 nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, szép magyar beszédre nevelés, beszédkedv, 

beszédkészség, beszédkultúra fejlesztése, artikulációs tisztaság fejlesztése, 

 reprodukciós készség, emlékezet fejlesztése, 

 hangsúlyérzék, ritmusérzék fejlesztése, 

 belső képi világ fejlesztése, 

 testséma, testrészek ismeretének fejlesztése, térpercepció fejlesztése 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat, várják, igénylik a 

mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak  

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 

 Megjegyeznek mondókákat, verseket, meséket. 

 Az irodalmi élmény a gyermekek játékában, nyelvi kifejezőképességében is 

megmutatkozik. 

 Össze tudják kötni a folytatásos mesék, verses mesék, szálait, várják azok 

folytatását. 

 Szeretik nézegetni a könyveket, vigyáznak a könyvek épségére. 

 Képesek mesebefejezésre, önálló mesemondásra.  

 Szeretnek bábozni, dramatizálni. (A közösen készített jelmezek motiválják őket a 

mese történéseinek, eseményeinek kifejezésére mozgás, hang, mimika 

használatával).  

 Beszélgetnek az elhangzottakról, megjegyzik az érdekes mese és szófordulatokat, 

beépül aktív szókincsükbe, használják játékukban.  
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7.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában.  

A tánc, a dalolás, a zeneművek, meghallgatása élményt jelent, örömet a kisgyermek számára.  

 

Alapelveink: 

 

 A művészeti nevelés szerves része a zenei nevelés, amely az érzelmeken keresztül hat 

a gyermekre és sokoldalú fejlődését segíti elő. 

 A zenei képesség jól összekapcsolható az anyanyelvi neveléssel és a mozgás általi 

percepcióval.  

 Az énekes játékok örömének és a zene szépségének megéreztetése fejleszti a gyermek 

zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. 

 

Célunk:  

 

 Spontán és örömmel énekeljen, dúdoljon, mondókázzon, ritmikusan mozogjon. 

Formálódjon zenei anyanyelve.  

 Az énekes népszokások, népi játékok, népi mondókák, dalos játékok valamint a 

népzene, népdalok, gyermektáncok, hagyományok megismertetése, megszerettetése. 

 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai 

 

 Az első óvodai naptól kezdődően sok énekléssel, mondókázással fokozza a gyermek 

biztonságérzetét. 

 A közös énekléssel, mozgás általi élménynyújtással erősítse a közösségi érzést. 

 Fejlessze a gyermek zenei kreativitását és alkotókészségét.  

 A játékok és táncok során alkalmazott különböző térformák gyakorlásával fejlessze a 

gyermek tér- és formaérzékét és alakítsa mozgáskultúráját. 

 Fejlessze ritmusérzékét, különböző ritmus eszközök használatával.  

 Népdalok éneklésével, a gyermektáncokkal és népi játékokkal a hagyományok 

megismerésére törekedjen. 

 A zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan az érzelem gazdag, szép, tiszta éneklést 

alapozza meg. Az egyéni megszólalást bátorítsa a természetes játékhelyzetekben. 

 Törekedjen arra, hogy az éneklés a zenélés a felnőtt minta spontán utánzásával váljon 

a gyermek örömteli tevékenységévé. 

 Ének zenei anyag válogatásánál vegye figyelembe a természet ritmikáját, a négy 

évszak váltakozását a gyermek élményeinek zenei megerősítését.  

 (mondókák, ölbeli játékok, énekes játékok, kiolvasók, gyermekdalok, népdalok,   

egyszerű táncos mozgások, lépések, táncos játékok által) 

 A differenciálás lehetőségét használja fel a gyermek fejlettségének, adottságának 

megfelelően. Ösztönözze a gyermek éneklési, táncolási kedvét. 

 A mindennapok során a különböző tevékenységekhez is kapcsoljon zenehallgatási 

lehetőséget, használjon digitális eszközöket. A zenehallgatási anyag megválasztásánál 

törekedjen a nemzeti sokszínűség bemutatására is. 
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 Az SNI gyermekek testi-lelki funkcióit befolyásolja a zene oldó - lazító, megnyugtató 

hatása,  ezért a zene lehetőségeit használja fel minél változatosabb formában. 

 

A képességfejlesztés lehetőségei az éneklés, zenélés, gyermektánc területén: 

 

 hallás, hangképzés, hangerő, hangszín, légzéstechnika, beszédtempó, hanglejtés, 

beszédritmus fejlesztése (halk - hangos bemutatása, felismerése, gyakorlása, 

dallammotívumok éneklése: visszhang, ismert dalok dúdolása hangképzés céljából), 

 ismert dalok zümmögése hangképzés fejlesztése céljából, 

 ritmusérzék fejlesztése, 

 hallás-, belső hallás fejlesztése (pl.„kérdés – felelet játék”, dallambújtatás) 

 auditív memória fejlesztése (dallamrész felismertetése szöveg nélkül, dallamok 

kitalálása, énekes beszélgetés) 

 hangszínek megfigyelése, felismerése (természetes környezetben egymás hangjának 

felismerése, magas - mély hang érzékeltetése, gyakorlása, megkülönböztetése az 

énekhangtól, térbeli érzékeltetése mutatás alapján) 

 tiszta, középerős éneklés, pontos szövegkiejtés, 

 percepció alakítása, térmélység érzékelése (pl. körjátékoknál guggolás), 

 keresztcsatornák működésének fejlesztése,  

 kapcsolatteremtő készség fejlesztése, 

 mozgásfejlesztés, 

 a zenei élmény befogadásra szoktatás (zenehallgatás) 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 a gyermekek képesek csoportosan és egyénileg, önálló indítással tisztán, helyes 

kezdőmagasságban és tempóban énekelni, 

 képesek az egyenletes lüktetés és ritmus együttes gyakorlására, 

 megkülönböztetnek halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú fogalompárokat énekes 

gyakorlatban is, 

 hosszabb, énekelt vagy hangszeresen előadott dalt figyelmesen hallgatnak, 

 képesek dallamfelismerésre kezdő vagy belső motívumról, 

 ismernek néhány ütőhangszert, azokat önállóan és változatosan használják az 

egyenletes lüktetés és ritmus kifejezésére, valamint az éneklés kíséretére is, 

 egyszerű, játékos mozgásokat egyöntetűen, esztétikusan végeznek, 

 ismerik és gyakorolják az egyszerűbb táncmozdulatokat, 

 jól ismerik a különböző mozgásformák, térformák kialakítását (kör, csigavonal, 

hullámvonal, páros kör, párban mozgás, szűkülő és táguló kör, kaputartás, bújás), 

 szöveges ritmusmotívumokat visszhangszerűen tudnak ismételni csoportosan és 

egyénileg, képesek önállóan is kitalálni, 

 alkalmi és ünnepekhez kapcsolódó dalokat énekelnek, 

 ismerik és megkülönböztetik a „tá” és „ti-ti” ritmusokat, tisztában vannak a szünet, 

mint zenei egység jelentésével, 

 megfigyelnek és megkülönböztetnek finomabb hangszíneket a természetben, a 

környezetben hallható zörejekben, beszéd és énekhangokban, valamint hangszeren 

játszott zenében. 
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7.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, 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. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.  

 

Alapelvünk: 

 

 Az óvodai élet minden tevékenységét átszövik a kreativitás fejlesztését elősegítő 

elemek. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége, amelyben elsősorban nem 

a tevékenység eredménye, hanem maga a tevékenység a fontos. Alapvető szerepe 

abban rejlik, hogy a tárgyi világ megértésében és újra alkotásában segítse őket. 

 A gyermekeknek igénye az önmegvalósítás, hogy saját fantáziájára támaszkodva 

valamit létrehozzon.  

 

Célunk: 

 A gyermekek esztétikai igényének, alkotóképességének megalapozása. 

 Az ábrázolás által a gyermek érzelmei, vágyai, fantázia-és élményvilága, képzetei, 

fogalmai formálódjanak, fejeződjenek ki.  

 Az óvodai ábrázolás során, fejlődjön a gyermek és a látható világ közötti kapcsolat 

kiépítése, az alkotó - játékos ábrázoló tevékenység öröme által: építés, plasztikai 

munkák, képalakítás, környezetalakítás, találkozás műalkotásokkal.  

 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai: 

  

 Juttassa el a gyermeket az építés, rajzolás, festés, mintázás, konstruálás és kézimunka 

során az alkotás öröméhez.  

 Fedeztesse fel a tevékenységek örömét, váljon a gyermekek igényévé az alkotás, a 

kreatív önkifejezés, a környezet esztétikai alakítása és az esztétikai élmények 

befogadása.  

 Ismertesse meg a gyermekekkel az eszközök használatát, a különböző anyagokat, 

technikai alapelemeket és eljárásokat: 

 rajzolás: zsírkréta, és különböző színes kréták, ceruza, filctoll  

 festés: nyomdázás, festés különböző technikákkal és festékanyagokkal 

 mintázás: homok, agyag, lisztgyurma, plasztilin, gyúrt tészta 

 építés: környezetünk tárgyai, építőjátékok 

  képalakítás: kollázs, montázs, viaszkarc, lenyomatok (termések, fonalak, 

papírok és különböző felhasználható anyagok)  

 kézi munka: barkácsolás, fonás, fűzés, körmöcskézés, varrás, hímzés,   

origami (papírok, termények, fonalak) 

 Gyűjtés az óvodásgyermek jellemző tevékenysége, ezért a gyűjtés és a feldolgozás 

legyen célirányos: csoportalbum, képeskönyv-készítés, a gyűjtött képanyag rendezése, 

stb.  

 Fedeztesse fel az összegyűjtött, még hasznosítható hulladékokból való tárgyak, 

ajándékok készítésének lehetőségét.  
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 Biztosítsa az egyéni képességekhez igazodó belső képek gazdagítását a mese, vers, 

ének eszközeivel, gyermeki fantáziák, élmények megjelenítésének lehetőségével.(képi 

gondolkodás, a tér, a forma, a színképzet fejlesztése) 

 Segítse elő az építő – ábrázoló - alkotó tevékenység által a gyermekek téri-, formai és 

színképzeteinek kialakulását, gazdagítását.  

 Alapozza meg az esztétikum iránti érzékenységet, az értékelő, megítélő képességet:  

népművészeti és műalkotásokat nézegetve, ezekről beszélgetve, gyönyörködve. 

 Egész nap folyamán biztosítson az ábrázoló tevékenységekhez teret és változatos 

eszközöket, technikákat.   

 Szoktassa hozzá a gyermekeket az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív 

használatára.  

 Segítse elő a mozgási, látási, tapintási érzékelések összerendeződésének fejlődését.  

 Fejlessze a szem-kéz finom mozgásainak rendeződését. 

 Erősítse önbizalmukat, alapozza meg a képi nyelvnek, mint kifejezési és információs 

eszköznek használatát. 

 Vegye figyelembe a gyermekek közötti ábrázoló képességbeli különbségeket, hagyja, 

hogy a saját szintjükön, saját elképzelésüket valósítsák meg, vagy saját élményeiket 

alkossák újra. (Ne tanítsa a felnőtt sémák használatára, mert ezzel megköti 

képzelőerejüket!) 

 A változatos technikákkal, eszközökkel segítse a tehetséges, kreatív gyermekek 

fejlődését, kibontakozását. 

  Adjon alkalmat a differenciált feladatmegoldásokra, a közös munkára is. 

 Tegye nyitottá, érdeklődővé a gyermekeket. Teremtse meg annak lehetőségét, hogy 

minden gyermek megtalálhassa a számára sikerélményt jelentő tevékenységi formát, 

alakítsa ki bennük az igényt az önkifejezésre. 

 Törekedjen a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. Az óvodán belüli kiállításokra közösen készüljön a 

gyermekekkel, a szülők közreműködésével.   

 Az SNI gyermeknél feladata a vizuális ingerek biztosítása, a vizuális képzelet fejlesztése, 

az alkotó játékok, az építés, formázás, festés, rajzolás nyomán. Arra törekedjen, hogy 

megtalálja számára azt a vizuális területet, ahol sikerélményt élhet meg.  

 

Képességfejlesztés lehetőségei a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka területén: 

 

 a tevékenységek közben az eszközök, anyagok használatában való jártasság 

kialakítása, 

 szem – kéz összerendezettség fejlesztése; szem fixációs működésének fejlesztése, 

 finommotoros koordináció fejlesztése (ceruzafogás, ecsetfogás, ollóhasználat), helyes 

eszközfogás kialakítása, 

 alakító képesség, díszítőérzék fejlesztése, 

 alaklátás, formaállandóság fejlesztése, 

 belelátási képesség fejlesztése, 

 vizuális emlékezet fejlesztése, vizuális ritmus, vizuális zártság, rész – egész 

észlelésének fejlesztése, 

 élmény- és fantáziavilág, kreativitás és alkotó képesség fejlesztése, 
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 belső térszemlélet kialakítása / építés /, figurák térbeli kompozícióba helyezése, 

rendezése, 

 vizuális észlelés fejlesztése (alak, tér, forma, méret, szín ) 

 képi, plasztikai kifejezőképesség fejlesztése, 

 egyensúlyérzék, statikai érzék fejlesztése, 

 keresztcsatornák fejlesztése, 

 nagymozgások fejlesztése, 

 összehasonlítás, szétválasztás, csoportosítás fejlesztése, 

 tapintásos észlelés fejlesztése, 

 test koordinációjának, személyi zónájának alakítása, testséma, oldaliság fejlesztése, 

testrészek ismerete, 

 térbeli viszonyok észlelésének fejlesztése, 

 verbalitás fejlesztése, 

 kitartás, akarati tulajdonságok fejlesztése, 

 esztétikai érzékenység, igényességük fejlesztése, 

 ok-okozati összefüggések, megfigyelőképesség fejlesztése, 

 önbizalom, önértékelés, önismeret fejlesztése. 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 Az eszközöket, technikákat bátran, önállóan használják, ceruzafogásuk megfelelő. 

 A közös munkákban aktívan részt vesznek. 

 Egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. Színhasználatuk, 

formaábrázolásuk változatos, emberábrázolásaikban megjelennek a részformák. 

 Véleményt nyilvánítanak saját és társaik alkotásairól, valamint a műalkotásokról. 

Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásról. 

 Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére. 

 A gyermekek képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonylatokat. 

 Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal 

használják a képi kifejezés eszközeit. 

 Építésben, téralakításban együttműködők, ötletesek. 

 Színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeket. 

 Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb 

megkülönböztető jegyeket. 

 Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak egyszerű mozgások 

megjelenítésével. 

Rá tudnak csodálkozni a szépre, tudnak gyönyörködni benne. 

 Önállóan és csoportmunkában készítenek egyszerű játékokat, kellékeket, modulokat, 

maketteket. 

 Ismerik a síkbeli irányokat. 

 Képesek figyelmüket összpontosítani technikai tudásuk aktivizálására. 
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7.5. Egészséges testmozgás   

 

A mozgás alapvető életjelenség, amely átszövi az ember teljes életét. Hiánya károsan 

befolyásolja a test, az egészséges élet, a fejlett értelem alakulását.  

 

Alapelvünk:  

 

 Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás. A rendszeres mozgás elősegíti az 

egészséges életmód kialakulását. 

 A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségére – a pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodásfejlődésre. A mozgás és az értelmi fejlődés kedvező 

hatással van egymásra.  

 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei 

 

Célunk:  

 A gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességének  

 fejlesztése játékos formában, -   szabad levegőn, amikor csak lehet. 

 A gyermek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség 

akarati tényezőjének fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermek szabad 

mozgáskedve.  

 A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly, tartóizom erejének felerősítése. 

 Pozitív kompetencia érzet kialakítása („Meg tudom és meg is akarom csinálni!”) 

 Egészséges életvitel megalapozása 

 

 SNI gyermekek esetén az alapmozgások kialakítása, fejlesztése  

 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai:  

 

 Biztosítson lehetőséget az óvodai nevelés minden napján, - az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve - a játékban, azon belül a szabad 

játékban megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő 

testmozgásnak. 

 Segítse elő a társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a 

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

kooperáció fejlődésének kialakulását.  

 Szervezze meg kint és bent, eszközökkel és eszközök nélkül a gyermek szabad 

mozgásterét.  

 Használja ki a nagymozgást fejlesztő lehetőségeket az óvoda udvarán.  

 A mindennapos egészségfejlesztő testmozgás legyen élményszerű, játékos 

mozgástapasztalatokra épülő.  

 A komplex testmozgások épüljenek be az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, így 

együtt hatnak a gyermek személyiségére, problémamegoldó gondolkodásfejlődésre, 

mely által alakul: a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető 

társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció,  
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 Törekedjen a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására a szabad levegőn is.(Csapatok kialakítása szintén játékos 

formában!)  

 Tudatosan fejlessze a kondicionáló testi képességeket: erő, állóképesség, gyorsaság, 

ügyesség, gyors reagáló képesség. 

 Válassza ki az adott csoportnak megfelelő mozgásanyagot, a tervezésénél vegye 

figyelembe a gyermekek legfontosabb tevékenységét, a játékot.  

 Alkalmazza a magyar „Mozgáskotta” módszerét, főként az egyéni mozgásfejlesztések 

lehetőségeként.  

 Az eszközöket a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazítsa. 

 A mozgás öröme álljon a középpontban. Vegye figyelembe a mozgásigény 

kialakításánál, hogy a zene ritmusa és az együtt végzett mozgásfajták fokozzák a 

mozgás örömét. 

 Használjon digitális eszközöket a zenei ritmusra végzett gyakorlatokhoz.  

 A mozgásformák megnevezését építse be a gyermekek szókincsébe. 

 Hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros mozgáskészségeket, valamint a 

mozgáskoordináció sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formáit, játékokkal segítse elő: 

 

 Helyváltoztató mozgások: járások, futások, szökdelések, oldalazások, 

irányváltoztatások, kúszások, mászások, függeszkedések, gurulások, 

ugrások és érkezések, esések, gördülések, fordulatok, átfordulások, 

függések, támaszok 

 Finommotoros (manipulatív mozgások): gurítások, dobások, elkapások, 

ütések, rúgások, labdavezetések, húzások-tolások, emelések, hordások 

 

 Értékelésében törekedjen a gyermekek pozitív személyiségtulajdonságának 

megerősítésére, alkalmazkodóképességük, társakra való odafigyelésük kiemelésére. 

 Képezze magát a mozgásos tevékenységek területén (pl. IKT-s eszközök, digitális 

könyvek, kiadványok…) 

 

 Vegye figyelembe az SNI gyermekek fizikai terhelhetőségét, a fokozatosság elvét. 

Fokozottan ügyeljen a balesetveszély kiküszöbölésére. Olyan pozitív légkört alakítson 

ki, amelyben a gyermek bátran és biztonsággal mozoghat. 

 

 

Képességfejlesztési lehetőségek az egészséges testmozgás területén: 

 

 testséma-fejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése, 

 testi képességek fejlesztése: erő, állóképesség, terhelhetőség, gyorsaság, ügyesség, 

 egyensúlyérzék fejlesztése,  

 szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, 

 izomérzékelés alakítása (pl. eszközcsúsztatás), 

 önbizalom, pozitív énkép, önkontroll, 

 érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

 erő, erőnlét, kitartás, monotónia-tűrés fejlesztése, 

 helyzetfelismerő, döntési és alkalmazkodó-képességük fejlesztése, 

 a személyiség akarati tényezőinek alakítása, 

 a gyermekek teljesítőképességének növelése. 
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A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 Egészséges testi-lelki, szellemi fejlődés. 

 A gyermekek igényévé válik a rendszeres mozgás, testedzés. 

 Kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Kialakul nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzékük, összerendezett 

mozgásuk. 

 Ismerik a térbeli irányokat, tudnak térben tájékozódni, környezetükben 

biztonságosan mozogni. 

 Növekszik figyelemkoncentrációjuk, feladattartásuk, együttműködésük. 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban, ügyességi játékokban. 

 Legkedvesebb mozgásos játékaikat maguk is kezdeményezik, szervezik. 

 Szeretnek futni, tudnak labdát vezetni, egyensúlyozni, fél és páros lábon 

szökdelni, zenére mozogni. 

 Kialakul kudarctűrésük, egészséges versengésük. 

 Alakul nagymozgásuk, egyensúlyérzékük, finommozgásuk. 

 Megerősödik önbizalmuk, önfegyelmük. 

 Megértik az egyszerű vezényszavakat és annak megfelelően tudnak  

cselekedni,  mozgás feladatokat végrehajtani. 

 Megtanulják a mozgásfejlesztő eszközök használatát.  

 

 

7.6. Külső világ tevékeny megismerése 

 

 „ A környezeti nevelés azzal, hogy az egész személyiségre, a kíváncsiságra, a képzeletre, az 

érzelmekre, az értelemre és a kreativitásra együttesen hat, formálja a hit az érzések, a tudás 

és a munka világát, felszínre hozhatja minden gyermek tehetségét, és az általános 

műveltség megszerzése után, az fejleszthető tovább mindenki örömére.” 

          (Tóth Albert) 

 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.  

 

 

Alapelvünk:  

 

 A külső világ tevékeny megismerése,- mint a kultúra átadás egyik fő területe:  

környezettudatos magatartást alakít, gyermeki személyiséget fejleszt. A gyermekek 

egyéni fejlettségének megfelelő attitűdformálásra, ismeret-és szemléletformálásra, 

bővítésre, problémamegoldó és kommunikációs képességek fejlesztésére, matematikai 

tapasztalatok megszerzésére, valamint ezeknek tevékenységekben való alkalmazására 

irányul.  
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Célunk: 

 A környezetről olyan tapasztalatszerzés, mely szükséges a biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz. 

 A gyermekek a természeti és emberi környezetben értékeljék a szépet, a környezet-

higiéné, környezetvédelem szerepét.  

 Pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, és általa 

törekedjen azok védelmére, az értékek megőrzésére.  

 Megismerje a szülőföld, és az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, szeresse, tisztelje és 

óvja, védje ezeket.  

 Fedezze fel a természeti, emberi, tárgyi környezetében a formai, mennyiségi, téri 

viszonyok lehetőségét. 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai: 

 

 A környezeti nevelés komplexitásának érvényesítése, melyben a témaköröket 

csoportosítsa az évszakok, ünnepek, jeles napok és hagyományok köré.  

 A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során alakítsa a gyermek pozitív érzelmi 

viszonyát a természeti - emberi-tárgyi világ értékei iránt.  

 A szűkebb és tágabb környezet sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedezésén 

keresztül gyarapítsa a gyermeki tapasztalatokat, és teremtsen problémamegoldó 

helyzeteket. 

 Környezettudatos magatartás formálás megalapozása és alakítása: érdeklődés, 

kíváncsiság felkeltésével, sokszínű, cselekvő tapasztalatszerzés módszerével. 

 Hívja fel a gyermekek figyelmét a természetvédelem fontosságára és életkoruknak 

megfelelően védjék az élő környezetet: 

 Madárbarát óvoda: odúk, etetők elhelyezése az óvoda udvarában 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Komposztálás 

 Virágpalánták, kerti növények ültetése 

 Környezetünk növényeinek ismerete,- gondozása, védelme 

 Sokoldalú érzékszervi tapasztalatok szerzése 

 A gyermekek sajátítsák el a helyes magatartásformát a séták, kirándulások során; 

tudatosítsa bennük, hogy a természetben „vendégként” kell viselkedni. 

 Támaszkodjon a gyermekek kíváncsiságára, megismerő vágyára, meglévő családi 

élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

 Nyújtson élményeket környezeti értékeink felfedezésére.  

 Tartsa szem előtt a családdal való együttnevelést, vonja be a szülőket a közös 

tevékenységekbe (gyümölcsnap, családi kirándulás, óvodaszépítés, stb...) 

 Alakítsa a környezettel való ismerkedés során a gyermekek társas magatartását, nyelvi 

kifejezőképességét. 

 Segítse elő az önálló felfedezés, tapasztalás örömét, melyben elemi ismereteket 

szereznek önmagukról, közvetlen környezetükről. 

 Ismeretszerzést lehetőleg a természetben, élő helyen állandó illetve alaklomszerű 

megfigyelési területen nyújtson. 

  Biztosítsa a tevékenységek változatos szervezeti formáit: spontán, játékos módon, 

kezdeményezett irányított tevékenységben, kérdés-felelet formában, gyakorlati 

probléma és feladatmegoldás során, közvetlen tapasztalat és élményszerző séták 

alkalmával. 
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 Játékos - cselekvő, ismétlődő tevékenységsorozatokkal a gyermekek ismereteit 

dolgozza fel, és rendszerezze. 

 Használja ki a spontán helyzetek lehetőségét matematikai tapasztalatszerzésre.  

 Fedeztesse fel a szűkebb környezetében a számosságot, az alaki, nagyságbeli és térbeli 

viszonyokat, relációkat. Alakítsa a gyermek ítélőképességét, tér-, sík-és mennyiség-

szemléletét.  

(Alakzatok, formák, irányok felismerése, alakítása térben és síkban. Tükör 

használata.)  

  Minél több mérési technikával, játékos helyzetekben kezdeményezzen különböző 

összehasonlításokat. (Halmazok különböző szempontok szerinti összehasonlítása, 

rendezése.)  

 Az összehasonlítások, mérések eredményéből vonjanak le következtetéseket, 

megállapításokat, - fejlessze logikus gondolkodásukat és problémamegoldó 

képességüket.  

 A megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 

fejlessze a gyermekek kommunikációs készségét, aktív és passzív szókincsének 

mennyiségi és minőségi gyarapítását. Ezzel párhuzamosan a fogalmak körének és 

tartalmának a bővítését, új fogalomrendszer kialakítását is. 

 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerésében: 

 

 a természethez való pozitív érzelmi viszonyuk, a környezettudatos magatartási 

szokások megalapozása, 

 beszédkultúrájuk, kérdéskultúrájuk, kifejezőképességük fejlesztése, 

 egyensúlyérzékük, érzékszervi működésük, figyelmük, 

 ítélőképességük, 

 íz érzékük, tapintásos érzékelésük, 

 kapcsolatteremtő képességük, szociabilitásuk, 

 érdeklődésük, időrendiség, koncentrált figyelmük, memória 

 önálló helyzetmegoldásokra való képességük, 

 szem fixációs működése, a szemmozgás tudatos kontrollja, szem – kéz, szem – láb 

koordinációjuk, keresztcsatornáik fejlesztése 

 téri tájékozódó képességük, finommotorikájuk, testsémájuk fejlesztése, 

 szülőföld, emberek, hazai táj iránti szeretetük kialakítása, 

 tárgyi kultúra értékeinek, védelmének bemutatása 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 A gyermekek ismerik teljes nevüket, lakcímüket. Ismerik a családtagokat a család 

szerkezetében betöltött szerepüket (apa, anya, gyermekek). Kialakul bennük a család 

összetartó ereje, érzelmi kötődésük, segítőkészségük. 

 Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, 

szokások, és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

 Ismerik testük főbb részeit és azok funkcióit. Ismerik az oldaliságot (jobb-bal), a test 

és a tárgyak viszonyát (téri irányokat kifejező névutók). Mindezeket a tükör 

segítségével vagy társuk megfigyelésével, összehasonlításokkal érik el. 

 Képesek összehasonlításokat, méréseket végezni és ezek segítségével ítéletalkotásokat 

megfogalmazni.  
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 Ismerik környezetük tárgyi világát. Tudják a tárgyak nevét, funkcióját, vigyázzák azok 

épségét. Összehasonlítás, összemérés, mérési műveletek segítségével felfedeznek 

arányokat (kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb, keskenyebb, szélesebb, 

könnyebb, nehezebb tárgyak), mennyiségeket (ugyanannyi, több-kevesebb,) formai 

tulajdonságokat (kerek, szögletes, lapos, gömbölyű, gurul, csúszik, nyitott, zárt). 

Mindezt ítéletekben, fogalmakban fejezik ki. Használnak relációs kifejezéseket. 

 Eligazodnak az óvoda környezetében történő közlekedésben, ismerik az alapvető 

közlekedési szabályokat, azok betartását (lámpa, zebra). A közlekedésben felismerik 

és alkalmazzák a jobb, bal, hátra, előre irányokat. Ismerik szűkebb-tágabb 

környezetük közlekedési eszközeit és azok funkcióját. 

 Ismerik környezetük főbb intézményeit, azok rendeltetését.  

 Meg tudják nevezni az évszakokat, a hét napjait, a napszakokat, értik e- fogalmak 

jelentését. Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik azok főbb 

jellegzetességeit. Tudják, hogyan alkalmazkodhatnak az időjárás változásaihoz.  

 Egészségvédelemről tapasztalataik, ismereteik alapján tájékozottak. Megértik az 

egészségvédelem és az egészséges életmód fontosságát. Tudják, hogy mit kell tenni az 

érdekében: mozgás, tisztálkodás, helyes táplálkozás. 

 Ismerik a ''növény'' szó fogalmát, észreveszik a növények életében bekövetkező 

változásokat, felfedeznek összefüggéseket a növények fejlődése és az időjárás 

változásai között.  

 Csoportosításokat tudnak végezni a tárgyak különböző tulajdonságai alapján.  

Megállapítanak formai (gömbölyű, hosszúkás, lapos, kerek), nagyságbeli (kisebb, 

nagyobb, alacsonyabb, magasabb, keskenyebb, szélesebb, hosszabb, rövidebb), 

mennyiségi különbségeket.  

 Ismerik és rendszeresen végzik az élősarokban, a zöldség és virágos kertben a 

növénygondozási teendőket. Vigyáznak az udvar tisztaságára, gondozásukban részt 

vesznek: öntözés, gereblyézés, stb.. 

 Ismerik a természet színvilágát. Megkülönböztetnek sötét és világos színeket a 

tehetségesebb gyermekek felfedezik a színek között árnyalatnyi különbségeket.  

 Az általuk ismert állatokat csoportosítják külső jegyeik alapján. 

  Ismerik az erdő állatvilágát. Tudnak összehasonlításokban különbséget tenni (pl. 

vaddisznó - házi sertés). 

 Általában nyitottak a környező világ megismerésére. Kialakulóban vannak azok a 

magatartási formák, amelyek a természeti, emberi, tárgyi környezet megismeréséhez, 

megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi, formai ismeretekkel rendelkeznek és 

ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák. 

 

 SNI gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek 

életkorának és egyéni képességeinek megfelelően a környezetben való biztos 

eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükséges.  
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7.6.1. KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS  

 

A környezeti nevelés általában a környezeti kultúra megélését, megtapasztalását és átadását 

jelenti: az élő és élettelen környezetünkkel való harmonikus együttélést, életmódot, 

gondolkodást, viselkedésmódot, szokást és értékrendszert.  

 

Alapelvünk: 

 

 A környezetvédelem a környezettudatos magatartás, a környezet ismeretén, 

megbecsülésén, megóvásán alapul, ehhez szükséges a természethez való pozitív 

érzelmi viszony, mely magába foglalja a tiszteletet mind a természeti, mind a 

társadalmi környezet iránt. 

 Mindezek kialakítására legalkalmasabb az óvodáskor, mely ideális és fontos szakasza 

a környezeti nevelésnek, hiszen a szokások már a korai életszakaszban kialakulnak, s 

az egész életre szóló élmények, benyomások, szokások alapvetően meghatározzák a 

személyiség környezeti gondolkodását, környezet és természetvédelmi szemléletét és 

környezettudatos magatartását. 

 A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják alapvetően meghatározni, ezért nagyon 

fontos az óvoda minden dolgozója és a szülők mintaadó környezetvédő magatartása. 

 A környezetvédelem kiterjed az idősek tiszteletére, a kisebbek, gyengébbek 

védelmére, a felnőttek munkájának megbecsülésére is. Ez a környezettudatos 

magatartás kialakulásának alapfeltétele. 

 

 

Célunk: 

 

 Környezettel való "együttélésre" nevelés, amely magába foglalja a környezet 

tényleges védelmét és egyben a környezetkultúra közvetítését: életmód, gondolkodás - 

és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, takarékos felhasználás - ezeken keresztül a 

teljes személyiség fejlesztése. 

 A környezet felfedezése, gondos alakítása, megóvása, a környezetkultúra fejlesztése. 

 Környezetünk problémáinak felismerése, megoldások keresése, mely kiváló 

lehetőséget nyújt a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, 

elmélyítésére. 

 A táplálkozási szokások, szelektív hulladék kezelése, anyag- és energiatakarékosság, a 

közös kirándulások, programok kiegészítik és összekapcsolják az egyes nevelési 

területeket, így segítik a komplex személyiségfejlesztést. 

 

Környezetvédelem – környezettudatos nevelés területei: 

 

 Közvetlen környezetük tisztasága, szennyezettsége. A lakóhely levegőjének, vizeinek 

tisztasága, szennyezettsége, a szennyezés hatása az emberre és az élőlényekre. A 

megelőzés, a védekezés lehetőségei. Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, 

kísérletek a levegő, a víz, a talaj tisztaságáról. Levegő, víz, talajvizsgálat 

érzékszervekkel és egyszerű vizsgálóeszközökkel. 

 A víz fontossága szervezetünkre: folyadék elegendő mennyiségű és többszöri 

fogyasztása napközben 

 A víz jótékony hatása a környezetre, az élőlényekre; víz védelme 
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 A víz megjelenési formái a természetben. Séta, kirándulás során a tapasztalatok rajzos 

rögzítése. A különböző csapadéktípusok vizsgálata. 

 A közvetlen környezetben előforduló növények megfigyelése. 

 Elemi ismeretek a növénygondozásról. (növények ápolása teremben és szabadban) 

 A termesztett növények megfigyelése. 

 Növényi táplálékaink, zöldségek és gyümölcsök szerepe az egészséges táplálkozásban. 

 A környezet változásainak hatása a növények életére. 

 Az udvar és a közeli terek növényzetének vizsgálata. Egyszerű vizsgálódások az 

életfeltételek bizonyítására. 

 A közvetlen környezetben előforduló állatok megfigyelése. 

 A vadon élő, és a ház körül élő állatok élete közötti különbség. 

 Az állatok viselkedésének megfigyelése, összehasonlítása. 

 Madarak megfigyelése.  

 A környezetben előforduló anyagok tulajdonságai. Mérhető és nem mérhető 

tulajdonságok. Anyagok csoportosítása. Az anyagok tulajdonsága és 

felhasználhatóságuk közötti kapcsolat. A tulajdonságok (alak, szín, felület, alaktartás, 

összenyomhatóság, illat, íz, hang, stb.) megtapasztalása. 

 A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai. 

 A környezet változásainak hatása életünkre. 

 Az egészséget károsító szokások veszélye, az elutasító magatartás tudatosítása. 

 A gyerekek helyes napirendjének kialakítása.  

 Helyes viselkedés a természetben. Az ember szerepe az élőlények életfeltételeinek 

alakításában. Tetteink következményeinek magyarázata. Séta, kirándulás alkalmával a 

helyes viselkedés tudatos alkalmazása. 

 Szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének belátása. 

(Műanyag, papír, komposztálható hulladék elkülönített gyűjtése.) 

 A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonságos tömegközlekedés. A közlekedés 

környezetszennyezése. Környezetbarát közlekedés fontossága. Kerékpáros 

közlekedés, táblák, lámpák, útburkolati jelek megismerése. 

 Gyűjtések, gyűjteménykészítés, rendezés: kukoricacsuhé, tobozok, fűzfavessző, 

kövek, fakérgek, stb.,.felhasználásuk. 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai a környezetvédelem, környezettudatos 

nevelés területén: 

 

 Tervezése során építsen a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, 

kíváncsiságára, megismerési vágyára, sokoldalú érzékelésén alapuló érdeklődésére. 

 Alakítsa ki a természeti, és szűkebb lakókörnyezetükhöz fűződő pozitív érzelmi 

viszonyukat. 

 Teremtse meg a több érzékszervre ható, és cselekvés közben felfedezett környezeti 

tapasztalatszerzés feltételeit. (Megfigyelések, kísérletezések.) 

 Biztosítsa a spontán szerzett tapasztalatok rendszerezését, bővítését, a különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlását. 

 Tudatosan fejlessze a tanulási készségeket, képességeket meghatározó részfunkciókat 

differenciált módon. 

 Alkalmi, folyamatos megfigyeléseket végezzen gyűjtés és szimulációs játékok közben. 

 Az alkalmazott módszerek beválását értékelje. 
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 A környezet megismerésének komplex-integrált tevékenységsoraiban spontán és 

irányított beszélgetéssel az önkifejező törekvéseket segítése. Valósítsa meg az 

anyanyelvi-értelmi nevelés kapcsolódását. 

 A gyermekek önálló véleményalkotási, döntési képességeit fejlessze a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet átalakításában. 

 Törekedjen a beszélő környezet megteremtésére, a természetes beszéd és 

kommunikációs kedv fenntartására, ösztönzésére és a gyermeki kérdések 

támogatására. 

 Építse be a jeles napokat, néphagyományokat, multikulturális elemeket az óvodai 

életbe, amelyek érzelmileg gazdagítják gyermekeink óvodai életét, fejlesztik az 

erkölcsi tulajdonságaikat, megalapozza szokás és szabályrendszerüket. 

 A tárgyi kultúra értékeinek megismerését, építse be a tevékenységekbe. 

 A szülőket is vonja be környezettudatos magatartás megalapozása érdekében, a 

környezet megfigyelésébe, átalakításába. 

 Vegyen részt a környezeti munkaközösség által kitűzött célok, feladatok 

megvalósításában, vállaljon benne részfeladatokat. 

 Törekedjen a környezetbarát fogyasztási szokások kialakítására, (nem szemetelünk, 

vízzel takarékosan bánunk, védjük tisztaságát) 

 A természettel kapcsolatos élményeiket, kirándulások alkalmával megfigyelt, 

környezettel kapcsolatos emlékeiket idézzék fel, és azokat festményekben, rajzokban 

ábrázolják. A természetben talált időjárással és annak változásaival kapcsolatos 

dalokat, verseket idézzék fel. 

 Fontos nevelési feladat, hogy a gyermekek védjék az élő környezetet, gondoskodjanak 

életfeltételeik biztosításáról, ne rongálják, ne pusztítsák azt. Tudják és tartsák 

tiszteletben, hogy minden élőlénynek joga van az élethez. 

 

 

 

7.7. Munka jellegű tevékenységek  

 

A munka az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja,  

mint  a személyiség fejlesztését. Ha mindez pozitív élmények átélésének forrása lehet, akkor a 

gyermekek is szívesen, önként vállalva vesznek részt a munkajellegű tevékenységekben. 

  

 

Alapelvünk: 

 

 Az örömmel, önállóan végzett gyermeki munka személyiségalakító hatását 

fejlesztőnek és a napi gyakorlatban szükségesnek tartjuk.  

 Ahogy egyre több olyan tevékenységet kérünk gyermekektől, amelyek már nemcsak 

örömet jelentenek, hanem felelősséggel is járnak, ezzel alakul bennük a 

kötelességtudat és ez által önállósodnak is. 

Az önállósodást segítő tevékenységek: 

 önkéntes felelősi munkák 

 szobanövények, kerti növények gondozása 

 csoportszoba díszítése, tisztántartása 

 apróbb alkalmi megbízatások vállalása 

 önmaguk körüli teendők ellátása 
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Célunk:  

 

 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan attitűdök, készségek, képességek, 

tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi 

kapcsolatait, feladattudatát.  

 A gyermekek önként és szívesen végezzenek egyéni képességüknek megfelelő munkát 

mely a játékkal és a cselekvő tanulással sok esetben azonosságot mutató,  

 Az aktív, örömteli munkajellegű tevékenység.   

 Tanulják meg értékelni a látható eredményeket, a rendezettséget. 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai a munka jellegű tevékenységek terén: 

 

 Tartsa szem előtt, hogy a gyermeki munka örömmel, szívesen végzett aktivitást, 

önállósodást segítő tevékenység legyen. 

 Segítse elő a gyermek fokozatos önállóságát, és aki már kellő önállóságra tett szert, 

tudjon segíteni társainak. Sok elismerő, buzdító dicséret szükséges a sikeres fejlődés 

érdekében, hogy bátran merjenek, akarjanak helyesen cselekedni. Elsősorban 

finommozgásuk, kitartásuk fejlődését várja el a gyermekektől. 

 Mutasson számára példát, mert a felnőttek munkáját játékában utánozza.   

 Biztosítsa az egyéni és közösségi munka állandóságát és folyamatosságát az egyéni 

terhelés differenciálása alapján. 

 Olyan munkatevékenységeket ajánljon fel, amely a gyermek számára elfogadható és, 

amelyek a rendszeretet igényét, a kötelességtudat alakulását erősítik. 

 Biztosítsa a természetes anyagokkal való foglalatosság, „alkotások” létrehozását, a 

barkácsolás lehetőségét. 

 Az óvodapedagógus úgy értékelje a tevékenységeket, hogy az konkrét, saját magához 

mérten fejlesztő, buzdító, megerősítő legyen, a gyermekben pozitív viszony alakuljon 

ki a rendszeres munkavégzéshez. 

 Neveljen a saját és mások munkájának a megbecsülésére. 

 Vezesse rá a gyermekeket, hogy vigyázzanak saját tulajdonú tárgyaikra, becsüljék 

azok értékét és épségét, vigyázzanak a közös tulajdonú tárgyakra, dolgokra, mint 

értékre. 

 Ismertesse meg a legfontosabb munkaeszközöket (seprű, hólapát, szemétlapát, 

öntözőkanna, gereblye, kalapács, olló) és segítségünkkel ügyesen használják azokat. 

 Az eszközhasználat révén tanuljanak meg eligazodni környezetük térbeli viszonyai 

között és szerezzenek tapasztalatokat.  

 A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban gyakoroltassa az 

udvarias megszólítást, a munkavégzéssel kapcsolatos verbális kifejezéseket. 

 A szülőkkel való együttnevelés lehetőséget ad a munkatevékenységek nevelő 

hatásának erősítéséhez. (Munka délutánokat szervezzen azzal a céllal, hogy érezzenek 

rá a gyermekek az együttes tevékenységek örömére, értékére: pl. óvodaszépítő napok 

adventi kézműves délutánok szülők bevonásával) 

 

 Segítse elő, hogy az SNI gyermekek is eligazodjanak az óvodai élet minden területén. 

Alapvető elvárás legyen az önmaguk körüli teendők ellátása.  

Differenciált bánásmód alkalmazásával ösztönözze őket olyan feladatok végzésére, 

amelyben sikerélményt élnek át. Különösen figyeljen a szociálisan hátrányos helyzetű, 

eltérő fejlődési ütemű, lemaradó fejlődésű gyermekek munkajellegű tevékenységére. 

Fejlesztő értékeléssel segítse őket az aktivitásra. 
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Képességfejlesztés lehetőségei a munka jellegű tevékenységekben: 

 

 akarati tulajdonságaik – türelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, közösségi 

magatartás, önállóság, kötelességérzet, munkaszeretet alakításának fejlesztése, 

  együttműködő képességük, cselekvő és feladatmegoldó képességük fejlesztése, 

 a segítő munka örömének, átélésének megalapozása 

 gondos, pontos munkára nevelés, 

 egymás és mások munkájának megbecsülése, az emberi munka fontosságának átélése, 

 állóképesség, teherbíró képesség, fizikai erőnlét fejlesztése, 

 a tevékenységek időrendi sorrendjének, a munkafolyamatok sorrendjének felismerése, 

 finommotorika fejlesztése, manipulatív képességek, tapintásos észlelés fejlesztése, 

 mozgásfejlesztés, szem – kéz, szem – láb koordináció, 

 testrészekkel ismerkedés, testfogalom, testséma fejlesztése, testi koordináció, 

 téri irányok fejlődése, tér mozgásos észlelésének fejlesztése, 

 verbális fejlesztés, 

 vizuális fejlesztés; szemmozgás, szem fixációs működése, vizuális memória – ritmus, 

  esztétikai érzékük alakítása, 

 alaklátásuk, formaállandóságuk fejlesztése. 

 

 

A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 Az önkiszolgáló tevékenységet teljes önállósággal végzik. 

 Környezetük rendjére, ezen belül saját holmijukra, és azok rendezettségére figyelnek. 

 Szívesen vállalnak alkalomszerű feladatokat, egyéni megbízásokat, azok elvégzésében 

önállóak. 

 Fedezzék fel, ha egyedül nem boldogulnak, fel tudják mérni mire képesek, 

 Megfogalmazzák, hogy miben kérnek segítséget. 

 Segítenek társaiknak. 

 A gyermekek önállóan végzik a vállalt feladatokat (terítés, asztalleszedés, asztaltörlés, 

terítők hajtogatása, a morzsák felsöprése, a játékok esztétikus elrendezése, az udvari 

játékok ki- és behordása, virágöntözés). 

 Segítenek a terem díszítésében, átrendezésében. Tevékenységváltás folyamán tárgyi 

környezetüket igényeiknek megfelelően alakítják. 

 Különböző megbízatásokat önállóan, szívesen ellátnak. 

 A kerti munkákban segítenek: kertészkedés; öntözés, gereblyézés, ásás. 

 A környezetükben lévő növényeket óvják, az emberi gondoskodás igényét érzékelik, 

értékelik, megbecsülik. 

 A gyermekek örömmel dolgoznak együtt. Segítenek önmagukon, észreveszik, ha 

valamit meg kell csinálni. 

 Megtanulják a legszükségesebb tárgyak, eszközök célszerű használatát, tapasztalatokat 

szereznek a munkatervezésről, munkamegosztásról. 
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7.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

 

A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli, éli meg, így a tanulás során is ebből 

indul ki. Az óvodai tanulás legfontosabb színtere a játék. Komplex formában jelenik meg 

benne a motoros – szociális – verbális tanulás. A szociális és az intellektuális tanulási 

képességek fejlődésének elsődleges terepe.  

A kisgyermek tanulása játékon keresztül történő megismerés eredményeként, saját, közvetlen, 

aktív részvétele útján valósul meg.  Óvodás korban a tanulás még nem szándékos, a 

gyermeket minden érdekli, ami körülötte van. A gyermeki tevékenységek során szerzett 

benyomások, tapasztalatok, élmények által tanulnak, fejlődnek.   

 

Alapelvünk: 

 

 Óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támogatja. Nem 

szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész óvodai nap folyamán adódó 

helyzetekben és az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben és 

időkeretben valósul meg. A játékra épített tanulás a gyerek választásán alapul, 

megvalósítása számára szándékos tanulást idézzen elő. A tanulás elsődleges célja az 

óvodás gyermek kompetenciájának fejlesztése.  

 

Célunk:  

 

 A gyermek képességeinek fokozatos fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

 Az attitűdök, kompetenciák erősítése, képességeiknek olyan szinten történő 

fejlesztése, amely a teljes személyiség alakulásában meghatározó. 

 Óvodánkban a tanulás legyen örömteli, cselekvésen alapuló, tevékenységközpontú.  

 Tanulásban együttműködő, érdeklődő gyermeket nevelni, mely során a gyermek 

képessé válik a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra.  

 

 

Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

( 3. Kompetencia) 

  A tanulás támogatása 

 

 Ismeretekkel rendelkezik a gyermekek érdeklődésének felkeltéséhez, 

motiváltságuk fenntartásához alkalmazható módszerekről. Épít a gyermek 

szükségleteire, kíváncsiságára, igyekszik fenntartani érdeklődésüket. 

 Képes a tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére.  

 Képes a felfedezést, aktivitást biztosító, a gondolkodási, probléma megoldási és 

együttműködési képesség fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 

kiválasztására, és megvalósítására. 

 Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja 

a tevékenységek időtartamát, módszereit, tempóját. Szükség szerint rugalmasan 

változtat előzetes tervein. 

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol a gyermek 

hibázhat és lehetősége van a javításra, próbálkozásra. 
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 Kihasználja a tevékenységekben rejlő lehetőségeket az önálló felfedezés 

gyakorlására. 

 Igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés 

igényét, a próbálkozás örömét. 

 Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet teremt. A 

párhuzamosan végezhető tevékenységekhez biztosítja a megfelelő eszközöket és a 

szabad választás lehetőségét.  

 Az önálló tapasztalatszerzéshez az életkornak és a gyermekek egyéni 

képességeinek megfelelő eszközöket biztosít.   

 

Feladatunk: 

 A tanulási tevékenység folyamatának irányítása, motivációs hátterének 

biztosítása, az eltérő szükségletekhez való igazodás.  

 A tanulást támogató környezet megteremtése során építsünk a gyerek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. 

 A foglakozás kereteinél vegyük figyelembe a körülményeket. A fejlesztés, 

foglakozás formáját a gyermekek fejlettségi szintje határozza meg.  

 A gyermekek ismeretei, tapasztalatai kiindulópontot jelentsenek a tudatos, 

irányított tapasztalás megszervezéséhez.  

 Cselekvés közben, cselekvések sorozatában való aktív közreműködéssel érzékeljen, 

tapasztaljon, környezetben meglévő problémával foglakozzon a gyermek. 

 Feladataink közé tartozik a kiemelkedő képességű gyermekek felismerése és 

fejlesztése. (A kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztésének célja, hogy a 

gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására, kifejtésére bátorítsuk és képessé 

tegyük azok megoldására.) Kreatív problémamegoldásra ösztönözzük a 

gyermekeket.  

 A játékon belül a perceptuális, motoros, szociális és verbális tanulás 

összefonódik, ezek komplex formában jelenjenek meg.  

 A nevelési folyamat egésze alkalmas legyen arra, hogy spontán vagy irányított 

módon tanuljon a gyermek. A komplex foglalkozások rendszerén át juttassuk el a 

gyermekhez azt, ami számára megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot 

jelent.  

 Az elvárásokat az egyéni teljesítőképességhez mérjük, a sikerélmény erősítse 

önbizalmát.  

 A tanulási tevékenységekben örömmel, önként vegyenek részt.       

 

 

Elvárások az óvodapedagógustól; - feladatai a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

során: 

 

 Fejlessze az óvodás gyermek képességeit változatos, és élményszerző párhuzamos 

tevékenységek felkínálásával. (a gyermekekkel közösen fedeztesse fel a világot.) 

 Biztosítsa az utánzásos, mintakövetéses tanulási lehetőségeket. 

 A tanulási folyamatot cselekvően, az érzékszerveket is megmozgatva valósítsa meg. 

 A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítse a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

  A tehetséges gyermekeknél a kreatív problémamegoldó képességeket erősítse.  

 Az érési folyamatának megfelelően várja el az együttműködést, a feladattartást, az 

irányíthatóságot.  
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 Az éves tanulási tervben készítsen Projekt tervet is, melynek megvalósításába aktívan 

vonja be a gyermekeket és a szülőket egyaránt.  

 A tanulás folyamán elért eredményeket értékelje. 

 Építsen a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságra, felfedező, cselekvő aktivitására, 

meglévő ismereteire és vállalkozó kedvére.  

 A tanulás egymásra épülő tevékenységek sorozatából álljon. (Szerzett benyomások, 

tapasztalatok, élmények alapján tanuljanak, s általuk fejlődjenek.) 

 Egyéni képességekhez mért fejlesztő játékkal segítse a játékos tanulást, a differenciált 

fejlesztés megvalósítását. 

 Alkalmazza, és indokolt esetben használja az IKT eszközök nyújtotta lehetőségeket. 

 Biztosítsa a közvetlen, konkrét tapasztalást:  

 mely cselekvésben történjen, játékos feldolgozással  

 a gyermek képességei szintjén tevékenyen csatlakozzon hozzá, - akár 

eltérő időben is.  

 Kísérletező, felfedező lehetőségeket kínáljon fel. 

 Az óvodapedagógus idegen nyelvi szakirányú végzettségét is hasznosítsa. A 

gyermekek életkorának megfelelő játékos módszerrel ismertesse meg az angol 

nyelvet, építse be a tanulási folyamatokban a nap folyamán.   

 A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez biztosítsa a megfelelő eszközöket és a 

szabad választás lehetőségét. 

 A tervezett anyaghoz kapcsolja hozzá:  

 az anyanyelvi, irodalmi   

 ének-zenei  

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

 matematikai tapasztalatok  

 különféle technikák részanyagait.  

Ezáltal váljon a tanulás óvodánkban komplex feldolgozásúvá.  

 

 Az eltérő fejlődési ütemű gyermekek – tehetséges, sajátos nevelési igényű gyermekek - 

esetében a jellemző sajátosságokat vegye figyelembe. A tanulási képességeinek 

erősítésére optimális feltételeket teremtsen, - külső szakemberekkel való szoros 

együttműködésben fejlesztő hatásokat válasszon. 

 

 A szülőkkel együttműködve segítse a gyermekek képességeinek fejlődését, 

 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében hangsúlyozza a preventív 

szűrésre épülő korrekciós fejlesztést, felzárkóztatást, a hátrányok 

kompenzálását. 

 Tehetséges gyermeknél legyen jelen a cselekvő tanulni vágyás. Ehhez olyan 

feltételeket teremtsen, amelyek alkalmasak a gyermeki önmegvalósításra, az 

önálló felfedezésre. 

 A tanulás irányítása során fejlesztő, pozitív értékeléssel segítse a gyermekek 

teljes személyiségének fejlődését. 

 A tevékenységek szervezését egyéni, illetve kisebb csoportos tanulási 

formában valósítsa meg, így váljon lehetővé a gyermekek megfigyelése az 

egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, ellenőrzése, értékelése, 

segítése, egyénre szabott fejlesztése. 
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Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(1. Kompetencia) 

 Szakmai feladatok, szaktudományos tudás 

 

 A módszereket az aktuális tevékenységi forma céljainak és a gyermekek 

fejlettségének megfelelően alkalmazza.  

 Az alkalmazott módszerei a tanulás eredményességét segítik.   

 Alkalmazza a gyermekcsoportnak, a különleges bánásmódot igénylőknek a 

differenciálás megfelelő módját és formáját, változatos eszközöket és 

módszereket. Hatékony gyermek-megismerési technikákat alkalmaz. Képes építeni 

a gyermekek más forrásokból szerzett tudására.  

 Értékeli az alkalmazott módszerek beválását. Felhasználja a megfigyelésen alapuló 

mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában.  

 Az alkalmazott módszerek illeszkednek az éves nevelési, tevékenységi (projekt) 

tervekhez.  

 

A tanulás lehetséges formái:  

 

  utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások  

alakítása, 

  óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás, 

  óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

  játékos, cselekvéses tanulás, 

  gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

  gyakorlati problémamegoldás és feladatmegoldás, 

  spontán játékos tapasztalatszerzés 

 

 

Képességfejlesztés lehetőségei a tanulásban: 

 

 értelmi képességeik: emlékezetük, figyelmük, logikus gondolkodásuk, analízisük – 

szintézis, fogalomalkotásuk, ok – okozati összefüggések felfedezésének képessége, 

érzékelésük, feladattartásuk, feladattudatuk fejlesztése, 

 mozgásuk, finommotorikájuk, 

 verbális képességeik, beszédkultúrájuk, 

 ítélőképességük, 

 percepciójuk, 

 közösségi érzésük, emocionalitásuk, akarati tulajdonságaik, önfegyelmük, kitartásuk 

fejlesztése, 

 együttes tapasztalatok, élmények szerzése, 

  a reális értékelési mód megalapozása, 

 önállóságuk, kitartásuk, feladat- és, szabálytudatuk, kommunikációs képességeik 

megerősítése. 
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A gyermek fejlődésének várható jellemzői, - elvárás az óvodáskor végéig: 

 

 Folyamatosan fejlődnek a gyermekek tanuláshoz szükséges képességei. Különösen 

jelentős a változás a térpercepció fejlődésében, a téri tájékozódásban, a testséma 

kialakulásában.  

 Megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme.  

 Az önkéntelen emlékezeti bevésés, felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, 

felidézés – kezdetben a fejlesztő játékok révén, később a tanulás más területein is. 

Ahogy növekszik és mélyül a tapasztalás, úgy nő a megőrzés időtartama. 

 Fejlődik feladattudatuk a feladatok megértésében, a feladattartásban, az önállóságban 

és kitartásban. Egyre több szabályt értenek meg és képesek ezekhez alkalmazkodni. 

Ismerik a viselkedés alapvető szabályait. 

 A gyermekek egyéni képességeiknek megfelelően tudnak következtetni, ítéleteket 

alkotni, összefüggéseket felfedezni. 

 Bizonyos feladatokat önállóan el tudnak végezni. A foglalkozásokon kialakított 

szervezési forma szerint tudnak viselkedni, helyes testtartással ülni, jelentkezni, 

türelmesen végighallgatni egymást. 

 Tudják kölcsönös megértéssel, segítőkészséggel értékelni egymás megoldását.  

 Érdeklődéssel, aktívan vesznek részt a tanulási folyamatban. 
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VIII.   FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 

A tevékenységi formák általános fejlettségi mutatói az óvodáskor végére várhatóan jellemzi 

a gyermekeket. 

 

AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd 

az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 

Óvodánkban a játékos képességfejlesztés eredményeként: 

 a gyermek személyiségfejlődése olyan fokra juthat, hogy képessé válik az őt 

körülvevő környezetben biztonsággal mozogni, eligazodni.  

 a rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 

szerinti iskolakezdésre.  

 

Az alábbi prioritást élvező érettség és képességek adják a zökkenőmentes óvoda-iskola 

átmenet alapját:  

 

Testi érettség 

 mozgása összerendezett, koordinált  

 harmonikus finommozgásra képes 

 teste arányosan fejlett 

 teherbíró 

 mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

 

Lelki érettség 

 nyitott, érdeklődő 

 érzékelése, észlelése differenciálódik  

 hallott információk pontos észlelése, megkülönböztetése  

 látott-hallott információk pontos észlelése, megkülönböztetése összekapcsolásának 

képessége  

 megjelenik az önkéntelen mellett a szándékos bevésés és felidézés 

 megnő a megőrzés időtartama 

 megjelenik a szándékos figyelem, növekszik tartalma, terjedelme 

 a cselekvő – szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

 

Szociális érettség 

 motivált a munkavégzésre,  

 akaraterő, kitartás jellemzi 

 képes a problémamegoldó gondolkodásra  

 képes a kapcsolatteremtésre, együttműködésre 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni 

 feladattudata, környezettudatos magatartása kialakulóban van 
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 a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség 

szerint kreatív- elvégzésében nyilvánul meg. 

 empatikus, toleráns 

 önállósága, önismerete, önbizalma korának megfelelő  

 

Verbális képességek  

 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; 

 gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, 

 minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, 

 végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről;  

  tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását,  

  felismeri a napszakokat; 

  ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető 

szabályait; 

  ismeri a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és  

védelmét;  

  felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

  ismeri a viselkedés alapvető szabályait. 

  kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a  

természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek. 

  elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 

 SNI gyermekek esetében képesekké válnak: 

  közvetlen társaikkal való együttműködésre,  

  igényeik, szükségleteik közvetítésére, megértetésére, 

  nyelvi jelek befogadására, feldolgozására, alapvető beszédbeli   

kommunikációra, 

  a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik  

szabályozására, 

 saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek,  kompenzációs 

technikákat elsajátítanak. 

 

Óvodapedagógus kompetenciája: 

 

(6. Kompetencia) 

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Jól ismeri a tevékenységi formák általános fejlettségi mutatóit, mely az óvodáskor 

végére várhatóan jellemzi a gyermekeket. Saját feladatait képes a gyermekek 

ismeretében meghatározni. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

Ideális esetben, a családdal együttműködve elérjük, hogy a gyermek az óvodáskor végére 

megérjen, alkalmassá váljon az iskolakezdésre, az iskolai életmódra. 
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ZÁRSZÓ 
 

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

2018.09.01. napjától hatályos módosításáról szóló rendelkezéseinek figyelembevételével a 

Községház Utcai Óvoda helyi Pedagógiai Programja módosításra került 2018. augusztus 

31.-vel  I/462/2018. iktatási számmal.  

Az alapító okirat módosítása miatt 2020. október 5-én a Községház Utcai Óvoda Pedagógiai 

programja módosításra került.  

 

 

 

Pedagógiai programunk figyelembe vette:  

 

 Alapító okirat 

 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény  

 

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

a  köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

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

nevelésének irányelve kiadásáról 

 

 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 

 

 Kiegészítő Útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott pedagógusok minősítési 

rendszeréhez, felhasználói dokumentáció értelmezéséhez – Óvodai nevelés  

(Az Emberi Erőforrások Minisztere által 2014.03.13-án elfogadott kiegészítő 

tájékoztató anyag 2015. 02.26-án elfogadott harmadik, javított változata.) 

 

 Az Alapprogramot módosító 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet  

 

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

2018.09.01. napjától hatályos módosításáról 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

Községház Utcai Óvoda nevelőtestülete elfogadta a Községház Utcai Óvoda Pedagógiai 

Programját, mely módosításra került az alapító okirat szerinti adatok változása miatt, melyet a                                          

……………………….iktatás  igazolja.  

 

 

 

Budapest, 2020. október 05.  

        ...…………………………….. 

            

      

        nevelőtestület képviseleti tagja 

 

 

 

 

Községház Utcai Óvoda Szülői Közössége támogatja a Környezeti nevelés komplex 

megvalósításának helyi Pedagógiai Programját, melyet a                 iktatási számú 

jegyzőkönyv igazolja.  

 

 

 

            

             ……………………………  

                   

              

        Szülői munkaközösség képviselője 

 

 

 

 

Községház Utcai Óvoda                        iktatási számmal ellátott helyi Pedagógiai Programját 

az óvoda vezetője jóváhagyja.  

 

 

 

Budapest, 2020. október 05. 

 

            

         ………………………… 

 

           Sándorfi Lászlóné 

 

                óvodavezető 

          


