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Bevezető 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

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

alapprogramjáról, mely kötelezően előírja, hogy az óvodáknak 2013.augusztus 

31.-ig hatályba lévő Helyi óvodai nevelési programját (2013.09.01.-től 

Pedagógiai Program) felül kell vizsgálni és a hatályos jogszabályi előírásoknak 

meg kell feleltetni. 

A helyi Pedagógiai Program során figyelembe vehető jogszabályos és 

dokumentumok: 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. EMMI rendelet a nevelési –oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmény névhasználatáról 

- 363/2012.(XII.17.) Kormány rendelete az óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 

- A gyermekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény  

-  Az óvoda működését szabályozó – törvényi előírásoknak megfelelően -: 

intézmény alapító okirata, 

intézmény szervezeti és működési szabályzata 

- 1991.évi LXIV. A gyermek jogairól szóló törvény 

- 2003. évi CXXV. Törvény az Esélyegyenlőségről 

 

 

Nyilvánosságra hozatal módja 

 

A Kisgyőri Óvoda Pedagógiai Programjának nyilvánosságra hozatalának módja: 

- KIR rendszerben 

- Kisgyőr Község Önkormányzata honlapján 

 

Nevelőtestület számára: 

- csoportonként egy másolati példány 

- dolgozói hirdetőtáblán egy példány 

 

Szülők számára: 

- szülői várakozóban kihelyezve 1-1 példány 
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- rövidített formában tájékoztató anyagként 

 

Egyéb partnerek számára: 

- rövidített nyomtatott formában tájékoztató anyagként 

 

 

 

Helyzetelemzés 

 

Az Alapító Okiratnak megfelelően: 

 

Az intézmény neve:                    Kisgyőri Óvoda 

Az intézmény alapítója:             Kisgyőr Község Önkormányzata 

Az intézmény fenntartója:          Kisgyőr Község Önkormányzata 

Az intézmény címe:                    3556 Kisgyőr, Arany János u.26. 

Az intézmény telefonszáma:       06-46-476-272, 30/823-2182 

Az intézmény e-mail címe:          kisgyoriovoda@gmail.com 

Alapítás éve:                              1985. 

Az intézmény típusa:                  Óvoda 

Az intézmény OM azonosítója:   202243 

 

Az óvoda közfeladata: 

óvodai ellátás a 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ 6.pontja Magyarország helyi 

önkormányzatáról szóló törvény és a 2011.évi CXC. nemzeti köznevelési 

törvény óvodai nevelésére vonatkozó pontja szerint (2011.CXC.Knt.4§1.a.) 

 

Az óvoda alaptevékenysége: 

az intézmény feladata az óvodai ellátás, iskolát megelőző kisgyermekkori 

fejlesztés, óvodáskorú gyermek testi,lelki szükségleteinek kielégítése, ezen 

belül: 

- egészséges életmód alakítása 

- érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

- anyanyelvi – értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

- a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igények 

figyelembe vételével, egyéni képességekhez igazodó, eredményes 

fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 

lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint: 

 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, akik a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorukhoz 

viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási magatartás szabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe 



5 

 

való beilleszkedésük, személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűeknek – 

integrált nevelés 

 

- sajátos nevelési igényű gyermekek, akik különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek, akiknek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékosok, vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdenek – integrált nevelés 

 

- pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 

 

 

Az óvoda államháztartási szakágazati besorolása: 

851020              óvodai nevelés 

 

 

Az óvodai alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendszerinti 

besorolása: 

851011               óvodai nevelés ellátása 

851012                sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013                nemzetiségi óvodai ellátás      

 

 

Az óvoda alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint: 

- óvodai nevelés 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

 

 

Az óvoda működési köre: 

Kisgyőr község közigazgatási területe 

 

 

Az óvoda fenntartó és működtető szerve: 

Kisgyőr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

 

 

Az óvoda alapítójának neve, székhelye: 

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő testülete 

3556 Kisgyőr, Dózsa György u.11. 
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Az óvoda vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kisgyőr község Önkormányzatának Képviselő testülete 

nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a 

2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

 

 

Az óvoda foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

rendje: 

Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyve 

2012. évi I. törvényt kell alkalmazni. 

 

 

Az óvoda maximális gyermek létszáma: 

2 csoport           50 fő 

Felvehető maximális létszám: 60 fő 

 

A fenntartó a hatályos jogszabályoknak megfelelően az óvodai csoportokra 

megállapított maximális létszámot legfeljebb 20%-al átlépheti. 

 

 

 

 

A tartalmi munka helyzetképe 

 

 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja (Alapprogram) a hazai óvodai 

nevelés hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, pedagógiai és 

pszichológiai eredményeire építve – figyelembe véve, a megfelelő emberi 

jogokat, valamint kötelezettségeket – meghatározza az óvodapedagógia 

alapelveit. 

A Kisgyőri Óvoda alapdokumentumai (alapító okirat, Pedagógiai Program, 

SZMSZ) teljes törvényi összhangban van a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési 

törvénnyel, továbbá az Országos Óvodai Alapprogramban 

megfogalmazottakkal. 

 

Az óvoda nevelőtestülete 1999.09.01.-től dolgozik a Helyi Óvodai Nevelési 

Program szerint, mely a szakértői vélemény alapján megfelelt a törvényi 
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előírásoknak, cél- és feladatrendszerük a közvetlen és közvetett partneri 

igényekre épültek figyelembe véve a helyi sajátosságokat. 

Az óvoda programja tartalmazza a helyi sajátosságokra, elvárásokra, az alapító 

okirat alap és kiegészítő feladataira épülő: 

- gyermekképet, 

- óvodaképet, 

- cél, 

- feladat, 

- tevékenység rendszert.  

 

1985-től kezdődő működésünk óta a gyermekeket segítő, fejlesztő, támogató  

hagyományteremtésre és jól működő szokásrendszer kialakítására törekedtünk. 

Ezt tükrözi az óvoda munkaközösségének, nevelőtestületének pedagógiai, 

emberi célkitűzése és feladatrendszere, mely biztosítja a gyermekek egyéni, 

saját ritmusú fejlődését, miközben az óvodapedagógusok módszertani 

szabadsága és szakmai fejlődésük is biztosított. 

 

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

családi nevelés kiegészítője, a gyermek óvodába kerülésével az iskolába 

lépéséig”  - Óvodai nevelés országos alapprogramja. Az óvodának, mint 

intézményes nevelési területnek így másodlagos szerepe van, - alkalmanként a 

családi nevelés mellett hátránycsökkentő szerepe is meghatározó. 

 Ezért fontosnak tartjuk a szülők, családok nevelési gyakorlatának 

megismerését, az együttnevelés megvalósítását, támogatásuk elnyerését és 

megtartását. Ezt segíti az igények felmérése, a családi nevelés minél alaposabb 

megismerése, szükség esetén segítségadás az eredményes együttnevelés  

megvalósulásában, igény szerint szakember bevonása (logopédus, 

gyógypedagógus) és a pozitív kapcsolattartás folyamatossága. 

 Ezt a nevelői szerepet az óvoda pedagógiai-szakmai vonatkozásokban 

maradéktalanul figyelembe veszi. 

 

 

Munkatársi és nevelőtestületi közösségünkre jellemző pedagógiai 

magatartásunk: 

- családias légkör, szakmai együttműködés, elkötelezettség a közösség felé 

- elfogadó pedagógiai magatartás 

- gyermekszeretet, gyermekismeret 

- hátrányos helyzetű gyerekek kiemelt figyelme, fejlesztése 

- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

- rugalmasság 

- fejlődésre, változásra törekvés, reflektivitás. 
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Programunkban is ezt a nevelésfilozófiát kívánjuk megvalósítani, hirdetve, hogy 

tiszteletben tartva a gyermek egyszeri és megismételhetetlen voltát 

kötelességünk megadni neki mindazt, ami 3 – 6,7 éves korban testi-lelki-

szellemi fejlődéséhez egyénileg a legtöbb tudással ruházza fel. Ebben 

segítenünk, támogatnunk kell az érdeklődő és kevésbé nyitott szülőket 

egyöntetűen, hogy együttnevelésünk, együttműködésünk a gyermekek 

érdekében minél hatékonyabb és eredményesebb legyen. 

Ebben a munkában kiemelten fontos a pedagógiai, szakmai fejlődés, 

következetesség, türelem, közösségi együttműködés és az elkötelezettség 

naponkénti megtapasztalása. 

 

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud, játékot, zenét, örömet!” 
 

Brunszvik Terézia 

 

 

 

2. Helyzetkép az óvodáról 

 

 

 

Kisgyőr község Borsod megyében, Miskolctól 25 km –re található, a Bükk 

hegység déli lábánál. Védőn – óvón ölelik a hegyek a falut, ahol, dolgos, 

vendégszerető emberek laknak. 

 

Óvoda 1985.január elejétől működik egy szolgálati lakásból átalakított 

épületben. A község lakossága sok társadalmi munkával járult hozzá az 

építkezéshez. 

A korszerűsített, kibővített épület ma két csoportos óvodaként, 50 férőhelyével, 

évente közel 60 gyermeket fogad. 

2013.januártól az óvoda önálló intézményként működik, fenntartója, 

működtetője a helyi önkormányzat. 

 

Az óvodai nevelés feladatait, célkitűzéseit elsősorban meghatározza az 

intézményes nevelés törvényi rendszere, mely keretként biztosítja a 

folyamatokat. Emellett meghatározó az óvodába érkező gyermekek 

szociokulturális közege, a családok nevelési, életvezetési gyakorlata, mely 

elsődleges, meghatározó színtere a gyermek nevelésének. 

 

A megnövekedett igények, az óvodai neveléssel szembeni fokozott elvárások, a 

gyermekek korai (3 éves kortól kötelező óvodába kerülés)óvodai jelenléte, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése sokrétű feladatot ró 
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az intézményre, amit az intézmény fenntartója pénzügyi, gazdasági 

lehetőségéhez mérten támogat. Biztosítja az intézmény humán erejét, szakmai, 

pedagógiai ellátottságát, valamint gyakorolja működtetői jogkörét. 

 A társadalmi változások kihatásai a családok életére, a munkanélküliség, a 

szociális bizonytalanságok, a családi nevelés kommunikációs zavarai és gondjai, 

a családi szerepek megváltozása egyre több feladatottal látja el az óvodát. Az 

óvodai nevelés eredményessége a családi nevelés mellett, az óvodában eltöltött 

időn, a gyermek családi és élethelyzetén is múlik, nem utolsó sorban az 

intézmény váltás (óvoda – iskola) átmeneti nehézségeit, az eredményes iskolai 

beilleszkedést is befolyásolhatja. Ebben nagy felelőssége van a gyermeket 

körülvevő felnőtteknek, azok értő kommunikációjának, egymásra figyelő, 

együttműködő közösségének. 

 

 

Óvodánk könnyen megközelíthető helyen van. Az óvoda külső és belső képi 

világa, tárgyi megjelenése, eszközei segítik a gyermek eredményes nevelésének, 

testi – lelki erőinek kibontakoztatását. Az otthonosság és esztétikus környezet 

alakítása, megtartása állandó feladat, mely hozzájárul a megfelelő érzelmi 

biztonság alakulásához, megtartásához.  A nevelő munkát segítő eszközök 

beszerzése, pótlása szerény keretek között, de folyamatos, a pénzügyi 

lehetőségtől függően.  

  

Az óvodai nevelés abból indul ki, hogy a gyermek fejlődő személyiség, 

életkoronként és egyénenként eltérő testi és lelki szükségletekkel. A személyiség 

szabad kibontakoztatásában elsődleges szerepe van a családi nevelésnek, ebben 

az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. A gyermekek környezete, 

kommunikációja, tapasztalataik, élményviláguk mind fontos pillérei nevelő 

munkánknak. 

 Ehhez csatlakozik az óvoda személyi és tárgyi feltételeivel, speciális nevelési 

szerkezetével, amely biztosítja az óvodások sokoldalú fejlődését, figyelembe 

véve a sajátosságokat és az eltérő fejlődési ütemet. 

 

 

 

Nevelési alapelveink: 

 

- gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása 

- gyermekszeretet, megfelelő gyermek ismeret 

- nyugodt családias légkör, megfelelő gondoskodás és a gyermek különleges 

védelme 

-  egymásra figyelő és egymást segítő támogató felnőttek (óvodapedagógus – 

dajka összehangolt munkája) 

- esélyegyenlőséget segítő elvek, hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd 
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- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

- befogadó óvodai szemlélet, interkulturális gyermeknevelést támogató 

szemlélet (migráns gyerekek nevelése) 

- gyermekek jogainak tiszteletben tartása (egyenlő hozzáférés biztosítása) 

társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontása 

- innováció 

- olyan óvodai élet ahol a gyermekek nyitott, érdeklődő, magát és másokat 

elfogadó egyénné válhatnak. 

 

 

 

 

Gyermekvédelem  

 

Gyermekvédelmi munkánkban fő szerepet kap a gyermeki jogok érvényesítése 

és eredményre juttatása. 

A gyermekvédelem a mindennapi munkánkban kiemelt jelentőségű. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy biztosítsa a gyermekek alapvető 

szükségleteit, az érzelmi biztonságot. Az óvodai környezet – személyi és tárgyi 

feltételeivel – ezt segíti elő minden gyermek számára.  

Az óvodapedagógus nevelő – fejlesztő munkája során mindig figyelembe veszi a 

gyerekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ritmusát, szociokulturális 

hátterét. 

Cél: a gyermekei szükségletek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése. Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest való optimális 

fejlődése. A „másság” természetes elfogadása a gyermekek és a dolgozók 

körében.  

Feladat:  

Az óvodapedagógus feladata: 

- a gyermekek szociális hátterének megismerése 

- szükség szerint környezettanulmány készítése, családlátogatás szervezése 

- a gyermekek differenciáli nevelése, fejlesztése az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével, a több egyéni sajátossággal rendelkező gyerekeknél az 

inkluzív nevelés megvalósítása. 

- ezen gyermekekkel kapcsolatos helyzet jelzése a gyermekvédelmi felelősnek 

- a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség szerint jelzés a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

 

Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

- összehangolja a gyermekvédelmi munkát az óvodában 
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- munkatervet készít az óvónők jelzései alapján, kijelöli a tevékenységeket, 

felelősöket 

- szükség szerint igénybe veszi a védőnőt, családgondozó segítségét 

- esetmegbeszélésen vesz részt, kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal a 

gyermekvédelmi munka intézményi szintű értékelésében, feladatai 

kijelölésében 

 

Az óvodavezető feladatai: 

- a gyermekvédelmi tevékenység feltételeinek biztosítása, összehangolása 

- törvények rendeletek pontos ismerete 

- Gyermekjóléti szolgálattal folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás 

- óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása 

-  információ az óvoda intézményi kapcsolat rendszerében gyermekvédelmi 

kérdésekben (egészségügy, iskola, jegyző, fenntartó) 

 

A család elsődleges társadalmi közeg, az egy háztartásban élő emberek 

közössége, ahol a felelősség egymásért az összetartó erő és a létfeltételek közös 

megteremtését segíti. 

A család biztosít teret a személyiség kialakulásához, fejlődéséhez, 

elfogadásához. 

Napjainkban, a változó társadalmi-gazdasági folyamatok hatásaként a család is 

változik, szerkezete, működése, egész intézménye. Ezen változások kihatása 

negatív módon hat a családra, mely számos gyermek életét, családi körülményeit 

érinti. Ez érződik az óvodai élet során, melyet ismerni, kezelni, lehetőség szerint 

korlátozni szükséges. 

Veszélyeztetettnek mondjuk az olyan állapotot, amely a gyermek: 

- testi 

- érzelmi 

- érzelmi vagy erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó és a környezete nem 

biztosítja, gátolja vagy megakadályozza 

 

A veszélyeztetettség okai: 

- környezeti okok (családon belül és kívül) 

- magatartási okok 

- egészségügyi okok (állandó betegség jelenléte a családban) 

- anyagi okok 

- több együttálló ok  

 

Mindezeket a nevelési év elején igyekszünk felmérni, megismerni: 

- családlátogatás alkalmával 

- információ, jelzések alapján  

- gyermek anamnézis készítése során. 
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A gyermekvédelmi munka csak a családokkal való szoros együttműködésben 

valósulhat meg. Az intézmény lehetőségeivel segíti a családgondozói munkát, 

együttműködik a családsegítő szolgálattal és a védőnővel – előadások, 

ismeretátadás, gyűjtési akciók – szervezésével. 

Az óvoda kapcsolatrendszere a gyermekvédelmi munka kapcsán: 

- szülők, családok 

- gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat 

- védőnő, háziorvos 

- jegyző 

- nevelési tanácsadó, szakértői bizottság 

- egyéb hatóságok 

 

A kapcsolattartás a rendszerben szereplőkkel folyamatos, módja, időkerete 

változó, mert függ az adott partner: 

- lehetőségeitől 

- működési rendjétől, rendszerétől 

- a nevelésben, gyermekvédelemben betöltött szerepétől. 

 

A kapcsolattartás hatékony működéséért az óvodavezető, a gyermekvédelmi 

felelős az óvodapedagógusok, valamint az adott partner a felelős. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

 

Sajátos nevelési igényről beszélünk, ha a gyermeknek - sérülés fajtájától és 

súlyosságától függően – különleges gondozási igényei vannak. 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél (továbbiakban: SNI) is a nevelés 

általános célkitűzésekre törekszik. Célja, hogy összhangban legyen az Óvodai 

Országos Alapprogram és az SNI-s gyermekek óvodai irányelve -

(32/2012.(X.8.) EMMI rendelet- alapján megfogalmazásra kerülő feladatokkal. 

Intézményünkben az óvodai nevelés alatt az SNI-s gyermekek teljes 

integrációjára, befogadására törekszünk. A nevelés teljes ideje alatt a normál 

csoportban tartózkodnak, differenciált fejlesztésük megjelenik a tervezésben, a 

segítségadás módjában, a konkrét feladatok tartalmában. Fejlődésüket a csoport 

pedagógusai és speciális felkészültségű szakemberek (logopédus, 

gyógypedagógus) is segítik. 

Nevelőtestületünk közös elve, hogy mindenkit olyannak fogadunk el, amilyen. 

Biztosítjuk a gyermeket megillető jogokat, emberi méltóságát, tiszteletben 

tartjuk egyéni különbözőségüket, fokozott figyelemmel kísérjük fejlődésüket. 

  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, nevelésének irányelvei a 

Pedagógiai Program Mellékletében található. 
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Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységek 

 

Cél: 

- megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű (HH,HHH) gyermekek részére, 

- az intézményen belül a szegregáció mentesség és az egyenlő bánásmód 

elvének érvényesítése, 

- a gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembe 

vételével, 

- gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása. 

 

 

Feladat: 

- a HH és HHH gyermekek időbeni óvodai felvételével biztosítani az 

esélyegyenlőséget, eleget tenni a 3 éves kortól kezdődő kötelező óvodai 

jelenlétnek 

- a HH és a HHH gyermekek lehetőség szerinti egyenlő elosztásával 

biztosítani intézményi és csoport szinten a szegregáció mentességet, 

- egyéni, differenciált készség és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a 

gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követve, 

- hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, óvodán kívüli 

szervezetekkel (szakszolgálat, szakértői bizottság) 

 

Szervezési feladatok: 

- óvodába lépés előtt családlátogatás, ahol a gyermek környezetében, a 

szülőkkel, gondviselővel közösen készíti el az óvodapedagógus a gyermek 

komplex állapot felmérését,   

- HH és HHH gyermekek óvodai beíratásának támogatása a minél hosszabb 

ideig tartó óvodáztatás kapcsán (3 éves korban óvodába kerülés) 

- integrációt segítő csoport alakítás, 

- igazolatlan hiányzások csökkentése, külső szakemberekkel való aktív 

együttműködés (védőnő, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat) 

- szülők munka vállalását segítő óvodai nyitva tartás alakítása (napi 11 óra) 

- családi nevelést segítő szülői fórumok szervezése 

 

Tárgyi feltételek: 

- az eszköznorma alapján sokrétű képességfejlesztő és mozgásfejlesztő 

játékok, eszközök biztosítása. 

 

Pedagógiai munka kiemelt területei 
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Egészséges életmódra nevelés: 

- egészségtudat kialakítása, 

- táplálkozási szokások alakítása, 

- mozgásra nevelés, 

- családoknak ismeretátadás. 

 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés: 

- az intézményes nevelésbe való beilleszkedés elősegítése, 

- bizalom, elfogadás, együttműködés érvényesítése. 

 

Anyanyelvi nevelés: 

- szókincs, nyelvi kifejező készség fejlesztése 

- beszédértés, beszédészlelés fejlesztése 

- beszélőkedv támogatása. 

 

 

 

Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése: 

- korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása, 

- környezettudatos magatartás alakítása pozitív minták alapján, 

- differenciálás, 

- kooperatív tanulási technikák, 

- egyéni fejlesztés 

- szülőkkel való folyamatos együttnevelésre törekvés, partneri kapcsolatok 

megújítása. 

 

 

 

Az óvoda személyi feltételei 

 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

 

Az óvoda személyi ellátottsága megfelelő. Az intézményben 5 (4+1) felsőfokú 

végzettségű óvónő dolgozik. Kettő kinevezett főállású dajka – 8 órában – látja el 

a dajkai feladatokat. Az óvodai nevelés kulcsszereplője az óvodapedagógus, 

munkaideje lefedi az egész nevelési időtartamot (nyitástól zárásig biztosított az 

óvónő jelenléte), a gyermekekkel történő foglalkozásokat, tevékenységeket 

kizárólag ő irányítja. 

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

számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő 

nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az 

óvodai nevelés eredményességéhez. 
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A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli – gyógypedagógus - melyet az óvoda fenntartója 

biztosít. 

 

Pedagógusképünk: közösségünkre a gyermek és munkaszeretet, egymás 

elfogadása, támogatása jellemző.  Munkánkat az új iránti fogékonyság, a többre, 

jobbra törekvés, valamint a megújulás jellemzi. 

Érdeklődésünket, beállítódásunkat tekintve jól kiegészítjük egymást, amit a 

váltótársak kialakításánál is figyelembe veszünk, hasznosítva a több évtizedes 

közös munka tapasztalatait. Szakmai együttműködésre törekszünk a nevelő 

közösség valamennyi tagjával. 

A pedagógusnak rendelkeznie kell a neveléshez szükséges pedagógusi 

kompetenciákkal ismeretek szintjén (szakmai tudás) készségek, képességek 

szintjén, viszonyulás (attitűd) szintjén: 

- az esélyegyenlőség és az inkluzív pedagógia megteremtéséhez elengedhetetlen 

befogadó gondolkodással rendelkezzen 

- az egyéni, differenciált bánásmód jellemezze nevelési gyakorlatát, 

- a gyermekeket differenciáltan, képességeinek megfelelően kezelje, 

- legyen együttműködő a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársaival 

- mindennapi munkájában legyen hangsúlyos az óvó-védő szerepkör, nyújtson 

stabil légkört a gyerekeknek, rendelkezzen szűkebb-tágabb környezetéhez 

megfelelő ismerettel, szeretettel 

- legyen igénye az állandó az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai 

kompetenciák erősítésére, fejlesztésére 

- vegyen részt intézménye megújításában, szakmai innovációban, legyen képes a 

tudás megosztásra, 

- személyes, példaadó magatartásával képviselje a természetszerető, 

környezettudatos életvitelt 

 

Az óvónők pedagógiai továbbképzése folyamatos, az éves beiskolázási terv 

alapján rendszeresen részt veszünk tanfolyamokon, továbbképzéseken.  

Továbbképzéseinket úgy igyekszünk alakítani, hogy az összhangban legyen az 

óvodai nevelés területeivel, egyéni „arculatunkkal”, pedagógus érdeklődésével. 

Figyelemmel kísérjük és hasznosítjuk a szervezett és elérhető tanfolyamokat, 

képzéseket, melyek pedagógiai kompetenciánk szélesítésének segítői, szakmai 

tapasztalatunk bővítői, közös szakmai felelősségünk alapjai. 

 

 

 

Dajkaképünk: 

A dajkák stabil, megbízható tagjai a nevelőtestületnek, a munkakörüknek 

megfelelő végzettséggel rendelkező aktív segítőink a mindennapokban, társak a 

nevelőmunkában. 
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Az óvodai nevelés eredményességéhez hozzá járul, gyermekszerető, figyelmes, 

türelmes, az óvodapedagógussal szoros együttműködő szerepük van, mely az 

óvodai élet mindennapjaiban számtalan helyzetben mutatkozik meg. 

Ezek mellett az óvoda rendje, tisztasága az ő kezük munkáját is dicséri. 

 

 

 

Az óvoda tárgyi feltételei 

 

 

A helyi viszonyokat és a költségvetés kereteit figyelembe véve jónak 

mondhatók, megfelelően szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét, 

kényelmét, megfelel testméreteiknek, biztosítja egészséges fejlődésüket. 

Kielégíti mozgásigényüket, elhelyezésük a gyermekek számára biztonságos. 

Az épület egy szolgálati lakás átalakítása után kapta óvodai funkcióját, melyet 

2010/2011-ben nagyszabású pályázati lehetőség kapcsán felújítottak. 

Csoportbővítésre nem kerülhetett sor, de a változás így is jelentős volt. 

Komfortfokozata jó, bútorzata megfelelő. 

 

Az óvoda helyiségei: 2 foglalkoztató, a hozzátartozó 

kiszolgálóhelyiségekkel(öltöző, mosdó, WC)  logopédiai szoba, betegszoba, 

iroda, nevelői szoba, felnőtt öltöző, mosdó, WC, mozgáskorlátozott WC és 

mosdó, tálalókonyha.  

 

Az óvoda nem rendelkezik saját konyhával, az önkormányzat fenntartásában 

működő napközi otthonos konyha biztosítja a napi háromszori étkezést. 

 

Tornaszobánk nincs, de közös, előzetes  egyeztetéssel heti egy alkalommal 

használjuk (órarendbe építve) az iskola tornatermét. Mozgásfejlesztésünk 

szerves része intézményünk természeti környezete, mely széles körben biztosítja 

a gyermekek mozgásának, erőnlétének fejlesztését a gyakori kirándulásokkal, 

szabadban való játékokkal, lovaglással.  

 

Óvodánk épületének fejlesztésre váró területei:  

- udvari, többféle mozgást kielégítő játékok telepítése, megfelelő talajtakarás 

(gumitégla, homok)  

- raktározási feladatok megoldása, szertár megfelelő kialakítása 

 

Alapításunktól két vegyes csoportban működik az intézmény, amit előnyösnek 

tartanánk legalább egy csoporttal bővíteni. Ez jobban segítené a csoportok 

szervezését – létszám tekintetében -  és életkori, egyéni sajátosságok 

eredményesebb figyelembevételét (a kötelező óvodai felvétellel megnövekedett 

a 3 éves gyermekek száma) 
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Az óvoda bővítésének lehetősége a szülők körében egyértelmű támogatásra 

talál, az intézmény fenntartó döntése a megfelelő pályázati lehetőség, illetve 

gyermeklétszám függvénye. 

 

 Intézményünkhöz tartozik egy udvar, ahol különféle mozgásfejlesztő udvari 

játékok vannak (hinták, csúszda) Ezen kívül homokozó, babaház, árnyas fás 

terület. 

 Tárgyi eszközeinket tekintve folyamatosan bővítjük mozgás és értelemfejlesztő 

játékaink sorát, valamint saját készítésű fejlesztőjátékot és társasjátékot is 

használnak az óvónők.  

 

Az óvoda tárgyi felszereltségét, eszköz és játék vásárlásait biztosítja az 

intézmény fenntartója – Kisgyőr Község Önkormányzata – a szülők támogatása, 

a MISSZIÓ Alapítvány, valamint eseti pályázati lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 

Programunk nevelésfilozófiája 
 

 

Minden gyerek jó, 

Jó, ha jól érzi magát a világban, 

ha biztonságban van. 

Ha a szülei mosolyognak, ő is mosolygós. 

Ha feszültek, ő is feszült. 

Ha barátságosak, ő is barátságos. 

Ha nem őszinték, ha titkolóznak ő is így tesz. 

Szomjazik a jó példára és a szeretetre, és ha rosszul érzi magát, 

ha „rosszalkodik” a legtöbb, amit érte tehetsz: 

hogy még jobban szereted!” 

 

 

Gyermekkép, óvodakép 
 

 

Tiszteletben tartva a gyermek egyszeri és megismételhetetlen voltát 

kötelességünk megadni mindazt, ami 3-7 éves korban testi-lelki fejlődéséhez 
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egyénileg a legtöbb tudással ruházza fel, elfogadva azt a tényt, hogy az ember 

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

személyiség és szociális lény egyszerre. 

 

 

Általános pedagógiai elveink: 

 

- családias légkör megteremtése, 

- elfogadó pedagógiai magatartás, egyéni és életkori sajátosságok figyelembe 

vétele, 

- gyermekszeretet, 

- esélyegyenlőség biztosítása, 

- az SNI-s gyerekek integrált fejlesztése. 

                      

Nevelési alapelveink: 

 

- gyermek személyiségének teljes kibontakoztatásához igazodó pedagógiai 

hatások biztosítása, 

- a különbözőségek tiszteletben tartása, elfogadása, 

- megfelelő gyermek ismeret, szeretet 

- nyugodt légkör, megfelelő gondoskodás és a gyermek védelme 

- óvodapedagógus és a dajka összehangolt munkája 

- etnikai kisebbség integrált nevelése 

- befogadó óvodai szemlélet 

- gyermekek jogainak tiszteletben tartása, egyenlő hozzáférés biztosítása 

- előítélet kibontakozásának megakadályozása 

- pedagógiai, módszertani innováció 

- nyitott, érdeklődő, másokat elfogadó gyermekek nevelése 

- az esélyegyenlőség megteremtése, 

- az érésen alapuló, sürgetéstől mentes fejlődés, fejlesztés támogatása, a 

rugalmas beiskolázás, 

- kultúránk, alapértékeink, környezetünk, hagyományaink védelme, ápolása, 

megőrzése. 
 

 

„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek,  

miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek.” 

Wlassics Gyula 

 

 

3. Óvodánk alapvető céljai 
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Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől iskolába lépéséig. 

Biztosítja: 

- szeretetteljes, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó óvodai nevelést 2,5-8 

éves korú gyermekek számára, 

- egyéni képességfejlesztést,(figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet) 

- egészséges, sokoldalú, harmonikus fejlődést, 

-  természetszeretet kialakítását, 

- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztését (fejlesztő program 

mellékelve) 

- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését 

- a gyermek életkorának és fejlettségének megfelelő tevékenységek biztosítása, 

különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra. 

- migráns gyermekek esetében az óvoda feladata, hogy a gyermekek 

megismerjék egymás kultúráját, nyelvét. 

 

3.1 Óvodánk alapvető feladatai 

 

Óvó – védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő, egészséges, közvetett 

segítség a sikeres iskolai beilleszkedéshez. 

A személyiség értékek közül az egyoldalú fejlesztés elkerülésével kiemelten 

megalapozni: 

- személyiség autonómiáját, önérvényesítő képességét, 

- saját szükségletek kifejezésének képességét, 

- kulturált magatartás szokásait, 

- hagyományismeret, hagyományápolás 

- másság tolerálását, elfogadását, 

- kreativitás képességét, 

- differenciált bánásmóddal saját fejlődését 

- munka szeretetére, megbecsülésére nevelés 

- környezettudatos magatartás kialakítása (szűkebb- tágabb környezet 

ismerete, értékeinek bemutatása, szeretete, védelme) 

- egészséges életvitel alapjainak kialakítása, egészségtudatos életmód 

megalapozása) 

- multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetősége. 

 

 

3.2.Óvodánk választható szabadidős tevékenységei : 

 

Az óvodai nevelés része a különféle tevékenységek és kötetlen 

kezdeményezések mellett az óvodapedagógus által irányított szabadidős 

tevékenységek, valamint nevelést, fejlesztést segítő szolgáltatások, amit minden 

évben lehetőségként tárunk a szülők felé. 
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Érdeklődés és jelenlét alapján a csoportok heti és napirendjéhez igazodva tervezi 

az óvónő a különféle tevékenységeket óvodai időben, térítésmentesen. 

Az adott nevelési év lehetőségei, szülők érdeklődése, gyermeki igények 

határozzák meg a szolgáltatásokat, illetve a választható tevékenységek körét, 

melyek lehetnek: 

- hittan 

- túrázás, kirándulás 

- ügyes kezek – barkácsolás 

- hagyományőrző foglalkozás 

- lovaglás 

- gyermektánc  

- zeneóvoda 

A zeneóvoda olyan játékba integrált tanulás, mely a Kodály Zoltán nevéhez 

fűződő „Kodály módszer” követésével komplex módon fejleszti a gyermekek 

relatív hang-hallás képességét. Alapját az óvodában naponta használatos 

éneklés, mondókázás adja, mely speciális fejlesztést ad magasabb szinten, 

elősegítve a zenei tehetségek kiemelését a későbbiek folyamán. Szociális, 

érzelmi és értelmi személyiség fejlesztést ad. 

 

Ezen tevékenységek állandó célja: a gyermek sokoldalú mozgás és- értelmi, 

érzelmi fejlesztése, sikerélmény biztosítása, szocializáció, közösségi érzés 

erősítése, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetség felismerés) 

fejlődésének biztosítása. A foglalkozások lebonyolítása óvodapedagógussal 

történik, kivéve a lovaglást, hittan foglalkozást és a hagyományőrzést, de segítő 

jelleggel ezeken is jelen van az óvónő.   

 

Nevelést, fejlesztést segítő, egyéni problémák fejlesztését segítő szolgáltatások: 

- logopédiai ellátás 

- gyógypedagógiai terápia (SNI-s gyermekek fejlesztése) 

                                                                                          

A logopédiai szolgáltatást a Miskolci Nevelési Tanácsadó szakemberei látják el, 

igény szerint gyermekpszichológus is segíti munkánkat. A szakember heti egy 

alkalommal jön intézményünkbe, minden évben a számára központilag 

biztosított óraszámban, szülői kérésre tanácsot ad, igény szerint fogadja az 

érdeklődő szülőket.  

Az év elején (szeptember) elvégzett felmérések alapján a logopédus jelzésére az 

óvónők beillesztik a logopédiai terápiát az óvoda napi és heti rendjébe, illetve a 

szakember javaslatait beépítik az adott gyermek egyéni fejlesztő munkájába. A 

logopédiai terápiára járó gyermek fejlődéséről a logopédus és az 

óvodapedagógus között folyamatos a konzultáció, mely hatékony 

együttműködés a gyermekek érdekeit szolgálja. 

 



21 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segíti az óvónő által szervezett 

integrált tevékenységek mellett a gyógypedagógus heti rendszerességgel tartott 

fejlesztő munkája, mely a Szakszolgálat és a Pedagógiai Szakértői Bizottság 

vizsgálatának eredménye alapján történik. 

 

 

 

 

4. Az óvodai nevelés általános feladata 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, ezen belül:  

 

- az egészséges életmód alakítása,  

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

- anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 

 

 

 

 

 

4.1. Az egészséges életmód kialakítása 
 

Az egészséges életmódra nevelés szoros összefüggésben van a gondozással. 

Olyan értékek hordozója, melyek összességében szolgálják a gyermekek testi és 

lelki szükségleteinek kielégítését, komfortérzésük, harmóniájuk biztosítását. 

 

Cél: A családi szokásokat figyelembe véve, a gyermek ismereteire, 

tapasztalataira építve testi, lelki egészségének biztosítása komfortérzésük 

kielégítése. Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, 

megerősítésére történő felkészítés. Pozitív kapcsolat kiépítése és fenntartása a 

természeti és társadalmi környezettel. 

 

Feladat: 

-  A gyermekek életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakítása, 

-  életkori sajátosságok figyelembevétele a gondozás, személyi higiéné, 

mozgásigény területén 

-  Rendszeres tevékenységek biztosításával a megfelelő testi szellemi fejlődés 

elősegítése. 

-  Egészségvédelme, egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak 

megalapozása, egészségmegőrzés képességének alakítása 

-  mozgás igény kielégítése, testi képességek fejlesztése 
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- Prevenció, korrekció, szakemberek bevonásával, szülővel együttműködve 

testi-lelki nevelési feladatok ellátása 

- Önvédő magatartásformák kialakítása (udvari és szobai játék szabályai) 

- mentálhigiéné alakítása ( nyugodt légkör, elegendő idő a szabad játékra, 

mozgásra) 

- Biztonságos, egészséges környezet kialakítása 

- Testi képességek fejlesztése,összerendezett mozgás, megfelelő fizikum 

fejlődésének elősegítése 

- Bántalmazás, erőszak megelőzése 

 

 

 

 Az egészséges életmód kialakításának területei: 

 

- gondozás, testi szükségletek kielégítése, egészségmegőrző szokások 

alakítása, személyi higiéné 

- mozgásigény kielégítése (mindennapos testnevelés, testnevelés 

foglalkozás,túra, kirándulás, udvari játék, egyéb szabadban végzett 

tevékenység) 

- egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak alakítása, egészséges 

táplálékozás 

- környezet védelméhez, megóvásához, valamint önvédő magatartás 

kialakításához kapcsolódó szokások, a környezettudatos magatartás 

megalapozása 

- szakemberek bevonásával, együttműködve a szülővel, az óvodapedagógussal 

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

ellátása 

- baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

- edzés 

 

 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük kielégítése, személyi higiéné 

 

Az óvodába történő felvétel és befogadás után igyekszünk minél rövidebb idő 

alatt megismerni a gyerekeket. Problémás esetekben, vagy a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársainak jelzése alapján látogatjuk meg a gyermekeket családi 

körben a szülővel való előzetes egyeztetés alapján. A szülő kérésére 

családlátogatás alkalmával az óvodapedagógus tájékoztatást, esetleg tanácsot ad 

a gyermek óvodai gondozásával kapcsolatban. A gondozási szokásrendszer 

szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítjuk és mindaddig végezzük a 

gyerekkel együtt, amíg azok készség szintjén nem jelentkeznek, illetve amíg 

igényli. A segítség a tevékenység folyamatos szóbeli magyarázatát és minta 
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adást jelent. Az egészségügyi szokások pontos menetét a csoportban dolgozó 

dajkákkal megbeszéljük az azonos gyakoroltatás miatt (példamutatás).  

 

Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása, szükségleteinek 

kielégítése csak egészséges környezetben történhet. ennek érdekében a dajkák 

munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, 

szellőztetés a higiénés szabályok betartatása a gyermekekkel. 

A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket 

fokozott odafigyeléssel kezeli, szükség esetén jelzi annak javítását, cseréjét. 

 

 

 

 Feladat: 

 

- megismertetni a gyerekekkel testi szükségleteiket, segíteni őket annak 

felismerésében, ellátásában (fokozatosság az önállósság kialakításában) 

- kialakítani, fejleszteni az alapvető személyi higiénia szokásait (öltözködés, 

testápolási szokások, étkezés, pihenés,mozgás) és gyakoroltatni azokat 

- egészséges életvitel kialakítása, fejlesztése, a tisztaság szerepének fontossága 

- helyes életritmus kialakítása az életkori és egyéni sajátosságoknak 

megfelelően, együttműködve a családdal   

- kiemelt feladatunk ezen a területen a hátrányos helyzetű és HHH, etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekek gondozása, egészségvédelme, nevelése, 

támogatása 

 

- személyi higiéné területén elegendő idő biztosítása, egyéni tempó 

figyelembevétele 

- folyamatok (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, pihenés) megismertetése, 

sorrendiség, egészségügyi szokások alakítása, rögzítése, fontosságuk 

megismertetése 

 

- gyermekek tisztaságigényének kialakítása, környezeti higiénia biztosítása, 

tisztaság jelentőségének tudatosítása 

- kulturált étkezési szokások kialakítása, figyelembe véve az egyéni 

különbségeket, lemaradást 

- személyes példaadás (óvónő, dajka együtt étkezik a gyermekkel) 

folyamatosan 

- igény esetén a szülőknek egészséges életmóddal, étkezéssel kapcsolatos 

ismeretbővítés, folyamatos kapcsolattartás lehetőségének kihasználása 

- önállóság fokozatos támogatása, erősítése, gyakoroltatás, segítségadás a 

szükséges mértékben 

- önvédő magatartás folyamatos alakítása 
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Mozgásigény kielégítése,minennapos testnevelés: 

 

Cél: a testi egészség védelme, fejlesztése, a gyermekek mozgásigényének 

kielégítése, edzés, testi erő folyamatos fejlesztése, sikerélmény 

 

Feladat: A rendszeres mozgás biztosítása, a gyermekek egészséges testi 

fejlődésének, erőnlétének biztosítása, testi képességek fejlesztése, változatos 

napi és heti rendben biztosítva a gyermekek mozgásigényének folyamatos 

kielégítését.  

 

Területei:  

- spontán és szervezett testmozgás napi és heti rendszerrel (teremben, udvaron) 

- heti rendszeres tornatermi használat 

- séták, kirándulások az óvoda környékén a fokozatosság betartásával 

- rendszeres udvari játék, szabad levegőn való tartózkodás biztosítása 

- edzési lehetőség a környezet, nap, levegő kihasználásával 

- évszakok adta sportolási lehetőség kihasználása az időjárás 

figyelembevételével és a korosztályok életkori sajátosságaival  

- a nyári napirendet az egész napos levegőn tartózkodásra építve, figyelembe 

véve az erős napsugárzás korlátozó idejét 

 

Mindezekhez a feladatokhoz megfelelő mozgásfejlesztő játékok és eszközök 

biztosítása szükséges, amely segíti a gyermekek testi erőnlétét, ügyességét. 

Rossz idő esetén a mozgásszükséglet kielégítésére különféle mozgásfejlesztő 

eszközök, játékok együttes használata a csoportszobában. Fokozottan ügyelve a 

balesetmentes játékra, mozgásra. 

  

A mindennapi rendszeres mozgás után a gyerekeknek szükségük van hosszabb- 

rövidebb ideig tartó pihenésre. A nyugodt pihenéshez biztosítjuk az optimális 

feltételeket (frisslevegő, kényelmes fekvőhely, nyugalom). Mesével, halk 

énekkel csendesítjük el a gyerekeket, a pihenés időtartamát a csoport 

szükségleteihez igazítva. A korábban ébredők csendben tevékenykednek ( 

könyv nézegetése, halk beszéd). Az ágyneműt kéthetente váltjuk, melynek 

tisztaságáról a szülő gondoskodik. A gyermek megbetegedésekor is váltjuk az 

ágyneműt. A minőségi, hasznos pihenésnek is fontos feltétele az egészséges, 

biztonságos, tiszta környezet megteremtése,a higiénés szabályok betartása.  

 

Az óvodában megbetegedett gyermekeket azonnal elkülönítjük lehetőség szerint 

értesítjük szüleiket, azok megérkezéséig gondoskodunk róluk. Betegség esetén a 

közösségbe csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermeket (egészséges 

gyermekek, közösség védelme, nagyobb járvány megakadályozása érdekében). 
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A fertőzések elkerülését gyakori szellőztetéssel, a környezet fertőtlenítésével, 

fokozott tisztasággal érjük el.  

 

Egészséges táplálkozás: 

 

Cél: 

-  az egészséges táplálkozás szokásainak megerősítése, az óvodai és az otthoni 

étkezés együttes egészségmegőrző szerepének szorgalmazása. A fejlődés 

alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása, 

melyben bár elsődleges szerepe a családnak van. Óvodai tartózkodása során  

napi ébrenlétének háromnegyed részét a gyermek az óvodában tölti, így az 

egészséges óvodai étkezés kiemelt jelentőségű. 

- gyakrabban előforduló betegségek megelőzése, a védekezéshez szükséges 

magatartásformák alakítása, gyakorlása 

 

 

 

Feladat: 

-  az egészséges táplálkozás biztosításában résztvevők – élelmezési norma, 

étrend összeállítás, óvónői példamutatás, szülői együttműködés, családi 

szokásrend – lehetőségeinek, értékeinek sikeres összehangolása. 

- kiemelten szoros együttműködés a családdal 

 

Az óvoda étrendjét a helyi napközi konyhája állítja össze és biztosítja. 

 

Minden közös próbálkozás ellenére azonban az óvodai élelmezés nem tudja 

teljes mértékben biztosítani – jelen lehetőségek között – a gyermekek számára 

szükséges és egészséges napi élelmezést. Ebben nagy felelőssége van a felnőttek 

példa adásának, az intézmények gazdasági helyzetének, fogalom értelmezésnek, 

gondolkodás és szokásrendszer  átalakításának, szemléletformálásnak. 

 

Az óvoda lehetséges feladatai a helyzet jobbításáért: 

- esztétikus, tiszta, nyugodt környezet biztosítása az étkezések alatt 

- étkezések végén asztalok, terem rendjének visszaállítása, a folyamatba 

fokozatosan bevonva a gyerekeket életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően 

- ízek megismertetése, étel megkóstolása, rágásra ösztönzés, folyamatos 

folyadék biztosítás 

- evőeszközök használatának tanulása, gyakorlása életkornak megfelelően 

- állandó konzultáció a szülővel a gyermek lehetséges, vagy már kivizsgált és 

szükséges diétájáról, eltérő étrendjéről 

- szülők számára ismeretátadás, ismeretbővítés lehetőségei (előadások, 

értekezletek) 

- gyümölcsnapok rendszeres tartása szülői segítséggel 
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- játékos tevékenységek, foglalkozások keretében közösen – gyermekek, 

óvónők, dajkák – egyszerű, egészséges ételek elkészítése 

- egészségre káros élelmiszerek fogyasztásának korlátozása, vagy 

megszüntetése az óvodában – kólafélék, kekszek,chipsek, cukros italok stb. 

- egészségmegtartó és ismeretátadó egészségnapok szervezése szülőknek, 

gyerekeknek, védőnői segítséggel, a témához kapcsolódó előadóval.  

- gyermekhez igazított étkezési idő és annak betartása 

- csoport szokásrendszerének megismertetése a családdal 

 

 

Környezetvédelemhez kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos 

magatartás megalapozása: 

 

Cél: a környezethez fűződő pozitív érzelmek alakítása, a fenntarthatóságra 

nevelés erősítése, a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, 

helyes és egészséges életvitel, pozitív viselkedési formák alakítása, 

környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése, gyermekek és szülők 

körében.  

Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, azok 

védelme fontosságának tudatosítása.  

Környezetkultúra iránti igény megalapozása. 

 

 

 

Feladat: 

- otthoni nevelés, elvárások, szokások megismerése 

- megfelelő tanulási környezet létrehozása, a nevelés alapozó jellegének 

segítségével 

- gyakorlati, gyermekekhez közelálló életszerű szituációk megteremtése 

- szülők nevelési gyakorlatának erősítése, kiegészítése 

- ismeretbővítés a gyermekeket körülvevő felnőttek között (vásárlói szokások, 

hulladékkezelés, egészséges táplálkozás, fenntartható életmód) 

- környezettudatos magatartás, gondolkodás megalapozása 

(energiatakarékosság, étellel való bánásmód, egymáshoz, környezetünkhöz 

való viszony,hulladék kezelés) 

- szülőföldhöz kötődés erősítése, a különbözőség, a sérült és más kultúrájú 

gyermekek elfogadása, helyi adottságok és lehetőségek feltárása 

- változatos tevékenységek biztosítása, építve az óvodai tevékenységek 

fejlesztő, sokszínűségére, figyelembe véve életkori, egyéni különbözőségeket 

- az óvoda külső - belső környezet harmóniájának megteremtésére törekvés 
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A bántalmazás, erőszak megelőzése 

 

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

a fizikai és/vagy érzelmi bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás, 

vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden 

formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy 

méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan 

kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 

                                                                                      (WHO definíció) 

 

 

 

Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, óvása. 

Így kötelessége, hogy aktívan közreműködjön a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A gyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan „érzékeny”. Nemcsak 

az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, 

hanem az erőszakos cselekmények ( brutalitás, agresszió, verekedés, 

bántalmazás, gyilkosság stb.) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég a 

szülők figyelmét felhívni, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására is 

sarkallni szükséges őket. 

Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezletek anyagában szerepel az 

erőszakot sugárzó filmek, televíziós műsorok elérhetőségének gyermek felé való 

korlátozása, tiltása. 

Az óvoda közreműködik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 

illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyekhez, 

intézményekhez: védőnő, háziorvos, jegyző stb. 

 Minden nevelési év elején az óvodavezető tájékoztatja a szülőket az óvoda 

körzetében lévő gyermekjóléti szolgálat elérhetőségéről ( név, telefonszám, cím, 

fogadó óra) az óvodában működő gyermekvédelmi felelős személyéről, annak 

elérhetőségéről.  

Az óvoda ellátja a különös figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos 

feladatait, felderíti a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat, és ha lehet 

pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére. 

Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.   

Ha a nevelési intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.  

 

 

Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 
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Cél: a gyermek testi épségének óvása, védelme, illetve a saját testi épség önálló 

védelmének, életkori lehetőségének megtanítatása, megismertetése. 

 

Feladat: 

-  megismertetni a gyermeket a vészhelyzetek, balesetek során elvégzendő 

legfontosabb teendőkkel, amit ők el tudnak végezni (felnőtt értesítése, 

segítség kérés). A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi játék 

során is kerülhetnek veszélybe, baleset közeli helyzetbe. 

-  fontos, hogy ismerjék, tudják a megelőzés érdekében a lehetséges 

veszélyforrásokat és, hogy mire érdemes odafigyelniük, önvédő magatartás 

alakítása 

 

Óvodában előforduló védő-óvó előírások: 

- egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás 

- foglalkozásokkal kapcsolatos veszélyforrások 

- tilos és az elvárható magatartásformák az egyén és a közösség védelme 

érdekében 

 

Ezeket az előírásokat a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően 

kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoport naplókban kerül bejegyzésre. 

Az óvoda házirendje tartalmazza azokat az előírásokat, melyek a gyermek 

érdekében az óvodai tartózkodás során ismerni, betartani szükséges. 

Az SZMSZ tartalmazza a gyermekbaleset megelőzése érdekében, illetve 

bekövetkezésekor ellátandó feladatok sorát. 

Mindkét intézményi alapdokumentum elérhető a szülők számára, illetve 

tájékoztatást kapnak a szülői értekezlet alkalmával. 

 

Az óvoda elsősegély doboza a betegszobában található, tartalma havonta 

ellenőrzésre kerül, a szükséges felszerelések pótlásra, figyelve az évszak 

jellegéből adódó egyéb szerek meglétéről. 

 

 

   

Esztétikus, egészséges, biztonságos környezet: 

 

A lehetőségeinket figyelembe véve, esztétikus, megfelelő tárgyi környezetet 

kialakítására törekszünk. Otthonos, barátságos légkör fogadja a gyermekeket, 

számukra könnyen elérhető módon kialakított játékpolcokkal. 

Csoportszobáink az egész napos játék, az étkezés és alvás helyei is. 

A többfunkciós feladatokat alkalmanként nehéz ellátni a szűkös alapterület 

miatt, így a rugalmas szervezés és összehangolt pedagógiai munka segít ebben. 

Mindkét csoportszobában megfelelő bútorzat és színes, sokféle 

játéktevékenységet biztosító játék található. 
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A tárgyi környezet (bútorok, játékok) állapota, épsége, tisztasága, az épület 

infrastruktúrája (fűtés, világítás, szellőztetés) mind együttesen hozzájárulnak 

közvetett módon az egészségnevelés, egészségmegőrzés feladataihoz, a 

környezettudatos magatartás alakításához. 

A gyermekek öltözői közül az egyik kisebb, létszámnak és a tevékenységnek 

nem megfelelő alapterületű. A csoport rugalmas, ésszerű tevékenykedtetésével, 

a folyamatok előrelátó tervezésével ez a probléma megoldható. 

 

Csoportonként négy mosdó és négy WC áll a gyerekek rendelkezésére a 

fürdőszobában. Felszereltsége jó, mérete kicsi. Fokozatosan megismertetjük a 

gyermekekkel szűkebb és tágabb környezetüket, azok értékeit. Tapasztaláson, 

ismeretszerzésen keresztül eljutunk a környezetmegóvás és környezetszeretethez 

kapcsolódó szokások alakításához. 

 

Az intézmény berendezései, eszközei megfelelnek a működési előírásoknak, 

állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, szükség esetén javításra, pótlásra. 

Méretük igazodik az óvodás gyermekek testi és erőnléti helyzetéhez, alkalmas a 

többféle tevékenység biztosítására. 

Az udvari játékok telepítés előtt szakértői felülvizsgálattal, illetve megfelelő 

engedélyezéssel rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

A fejlődés várható eredményei: 

 

- a gyermekek önállóan öltözködnek, tisztálkodnak, 

- ismerik a kulturált étkezési szokásokat, gyakorolják azokat 

- testi szükségleteiket felismerik, ellátják 

- igénylik és megtartják a környezetük rendjét, higiéniáját, kialakult 

környezettudatos magatartásuk és megfelelő szokásrendszerük 

- életkoruknak megfelelően fejlődnek testileg edzettek, terhelhetőbbek lesznek, 

szívesen kezdeményeznek mozgásos játékokat, abban részt vesznek 

- segítik a közösségben folytatott tevékenységekben egymást, szívesen 

munkálkodnak egymásért 

- az egészség megtartás alapjait ismerik 
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4.2 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

 

Cél: 

A gyerekek egyéni pozitív érzelmi szükségleteinek biztosítása, képességeinek 

kibontakoztatása a közösségen belül. A szegényes tárgyi és terhelt 

szociokulturális környezetből bekerülő hátrányos helyzetű gyerekeknél stabil, 

szeretetteljes kapcsolat kiépítése, pozitív élmények, tapasztalások biztosítása. 

Szokás- és normarendszer megalapozása, mely segíti a gyermeket közösségén 

belül eligazodásban. 

 

A 3-7 éves gyermekek egyik jellemzője az érzelmi vezéreltség. 

Ezért a gyermek számára biztonságérzetet csak a meleg, szeretetet sugárzó 

óvodai légkör adhat, ezért szükséges hogy már óvodába lépésekor kedvező 

érzelmi hatások érjék, az óvoda valamennyi dolgozója és a gyermekek közötti 

kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze.(Felnőttek és gyerekek között, 

gyerekek és gyerekek között, felnőttek és felnőttek között.) 

A kiegyensúlyozott fejlődés egyik feltétele az interperszonális kapcsolatok – 

mely egyaránt értendő a gyermek-felnőtt és a gyermek-gyermek kapcsolatra -.  

Pozitív érzelmi töltésnek és a kapcsolatteremtés képességének folyamatos 

fejlesztése, melynél modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más 

dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, viselkedése. Az óvoda egyszerre 

segíti a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának 

alakulását és teret enged önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. 

Az énkép – önismeret – önértékelés fejlesztése, a gyermekek természetes 

megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét, differenciált és pozitív 

megerősítések által történik. 

Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek 

az önálló helyzetmegoldásokra, hatékonynak érzik magukat, így 

önérvényesítésük szociálisan elfogadható módon, teljesítményen keresztül 

történik. 

 

Feladat: 

Fontos, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az 

önérvényesítés alapvető szabályait, kielégíthessék természetes társas 

szükségleteiket, képesek legyenek a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 

Tolerancia alakítása a másság és különbözőség elfogadásának szorgalmazásával, 

a segítőkész magatartás kialakítása. 

Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az 

emberek különböznek egymástól. 

 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségűek az interakciók és a közös 

élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. 
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Az óvodai élet segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak kialakulását: 

- játék során új szociális érzelmek bontakozását 

- egymásra figyelést, 

- együttérzést, 

- egymáshoz alkalmazkodást, 

- egymás segítését 

- szokás és normarendszer megalapozása. 

 

Az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeinek pontos 

kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti – életkorban elvárható – kontroll 

erősítése, a személyiségfejlesztésének fontos része és egyben az empátia, társas 

együttélés, a másság elfogadásának egyik alapja. 

Az erkölcsi értékek alakításában kiemelkedő az óvodapedagógus és dajka 

személyes példamutatása. 

 

Ezek a következők lehetnek: 

 

- a jó – rossz felismerése 

- az őszinteség 

- igazmondás 

- igazságosság, felelősségvállalás 

- gyengék védelme, segítése 

 

Ezen erkölcsi értékek kialakításánál döntő tényező a gyermekek saját 

élethelyzeteikben való tapasztalásuk és az érzelmi átélésük, és a környezetükben 

élő felnőttek példája. A gyermeki rácsodálkozás támogatása, szűkebb és tágabb 

környezetének( természeti és épített) ismerete, szülőföldhöz való kötődése, 

hazaszeretete. Népmesék, népdalok, dalos körjátékok, hagyományőrzés, 

ünnepek pozitív érzelmi kötődésének kihasználása. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen 

jelentős az óvoda együttműködő szerepe a speciális felkészültségekkel 

rendelkező szakemberekkel.( logopédus, pszichológus, gyógypedagógus ) 

 

Az óvoda jutalmazási és fegyelmezési rendszere: 

 

a) a jutalmazás és a büntetés az erkölcsi nevelés egyik fontos eszköze, 

általuk fejlődnek és alakulnak ki a gyermek erkölcsi tulajdonságai 

b) a jutalmazás és a büntetés minden esetben a gyermek fejlettségi szintjéhez 

igazodik 

c) a gyermek cselekedeteinek megítélése – jutalmazás vagy büntetés – 

lehetővé teszi számára a korlátok megismerését, elősegíti társas 

kapcsolatainak, viselkedési normáinak alakulását 
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d) az 5-6-7 éves korosztály esetében a csoport egészére vonatkozó 

megerősítés, vagy elítélés segíti a közös értékek kialakulását 

e) a gyermek viselkedésének alakulásában nagy szerepe van a pozitív és 

negatív következményeknek, helyük van a nevelésben 

 

Alapelvek: 

a) arányosság elve – a cselekvés mértékével arányos, soha nem jutalmazunk, 

büntetünk ugyanazért duplán 

b) értelmezés elve – értelmezzük, elmagyarázzuk a gyermek számára 

cselekedetét és döntésünket, így kialakul benne a tett és a következmény 

közötti összefüggés 

c) időzítés elve – közvetlenül jutalmazunk, vagy büntetünk, mert később 

elhalványul a tett ereje 

d) következetesség elve – a csoportban dolgozó felnőttek egyformán 

reagálnak az adott helyzetre ( óvodapedagógus és dajka egyeztet) 

e) mérséklet elve – biztosítjuk a fokozás lehetőségét, mert a jutalom fokozása 

nagyobb hatású, mint az állandó jutalomé, és a jutalmazó jellegű viselkedés 

visszavonása erősebb, mint a büntetésé. 

 

A jutalmazás formái: 

a) legfontosabb a gyermek felé forduló figyelem és dicséret 

b) verbális és nonverbális kifejezések, kommunikációs eszközök (simogatás, 

ölbe vétel, ölelés, figyelem, elismerő mosoly, tekintet, csoport előtt 

konkrét dicséret, buzdítás), 

c) egyéb jutalmazási módok ( óvodapedagógusok adott lehetősége, helyzet 

minősége, határai, adott gyermek ismerete alapján), 

d) tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 

 

A büntetés formái: 

a) metakommunikációs eszközökkel és szóban (tekintet, érzelmi kifejezés, 

magyarázat) 

b) nyugodt, határozott hangnem használata, 

c) jutalom, figyelem megvonása, 

d) játékból vagy egyéb tevékenységből való rövid ideig tartó kiemelés, 

(néhány perc, más játéktevékenység biztosítása) 

e) szélsőséges esetben (balesetveszély, testi épség veszélye) tevékenység 

megállítása, 

f) felnőtt mellé hívjuk rövid időre pl.: az udvari játék során, 

g) A pillanatnyi magatartást ítéljük el, nem a gyermeket. 
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Az erős korlátok, büntetések önbizalomhiányhoz, agresszivitáshoz legalább 

ilyen káros a korlátok hiánya is. Sérülhet az empátia tanulása, az érzelmi 

intelligencia, ha a gyermeket nem tanítjuk meg időben a mások érzéseinek 

tiszteletben tartására. 

 

 

Az óvónő feladatai: 

 

- Barátságos, derűs csoportlégkör kialakítása, kötődési képességek, baráti 

kapcsolatok kialakításának ,   

- Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: 

figyelmesség, egymás segítése, fegyelmezettség, kooperáció, illemtudó 

viselkedés, együttérzés, kitartás, nyíltság, felelősség, feladattudat, 

szabálykövetés, 

- önállóságra, bátorságra nevelés, 

- Egymás közötti bizalom kiépítése óvónő – gyermek, dajka - gyermek, 

gyermek - gyermek között, 

- Egymás iránti tolerancia alakítása, 

- Közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése, 

- HH és HHH gyerekek igényeinek kielégítése, speciális feladatok esetén 

szakember közreműködésével, 

- kiemelkedő képességű gyermekek tehetség felismerése, támogatása. 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 

- Ragaszkodnak óvodájukhoz, gyermekekhez, felnőttekhez. 

- Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben kifejezik 

- Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat alkalmazzák 

- Tájékozódni tudnak közösségben. 

- Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. 

- A megkezdett munkát igyekeznek befejezni, társaikat a tevékenységben 

segítik 

- Szociálisan éretté vállnak az iskolába lépésre. 

 

4.3.Az anyanyelvi, értelmi nevelés  

Cél: 

 

A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendezése, 

célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek megismerő 

kognitív képességei, így: 

 

- egyre pontosabb, valósághű észlelés, 
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- figyelemösszpontosításra való képesség, 

- valósághoz közelítő képzeleti működés, 

- reproduktív emlékezet, 

- problémamegoldó és kreatív gondolkodás, 

- az alakuló fogalmi gondolkodás 

- alkotóképessége 

 

Feladat: 

 

- az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat, jelen van az egész óvodai életben. 

- a beszélőkedv megőrzése mellett alapvető feladat a beszédhelyzetek 

teremtése, a kultúra átadása. 

- a gyermeki természet kíváncsiságára, érdeklődésére alapozva tapasztalatok, 

ismeretek szerzése változatos tevékenységeken keresztül. 

- helyes mintaadással az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző 

formáinak alakítása, 

- a gyermek saját vers és mese alkotási kedvének bátorítása, fenntartása. 

 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés 

 

Cél: 

- anyanyelv ismerete, szeretete 

- az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása 

- biztonságos önkifejezés megalapozása 

- a gyermek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtása (mese-vers) 

- a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése 

 

Feladat: 

- a játékosság megőrzésével megfelelő motivációval céltudatos 

képességfejlesztés 

- olyan érzelmi közeg biztosítása, ahol a gyermek kifejezheti önmagát, 

kérdezhet, véleménye van, válaszolni tud 

- a valós élet szerepköreinek elsajátítása játékos formában 

- folyamatos példaadás, óvodapedagógus megfelelő kérdés kultúrája   

 

- Beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása. 

- A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermeket, hogy bátran 

nyilatkozzon meg, mondja el élményeit. 
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- Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszédgyakorlásra.  

- Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

- A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése. 

- A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek 

legyenek a nyelvi kifejezés eszközeit variálni. 

-  Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása (logopédus) 

- A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 

- A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása (szakember 

irányításával) 

 

 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok és az emberek 

közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros 

kapcsolatban áll. Ha tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a 

gyermeket nyelvi fejlesztésben részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fog 

beszélni, hanem a gondolkodása is fejlődik. Az óvodai anyanyelvi nevelés 

komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. Minden 

feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának 

kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek 

zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését.  

 

Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Az óvoda 

fejlesztési feladatainak tehát a család, környezet megismeréséből kell kiindulni 

és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatást kifejteni. 

A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel 

egybekötve lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget 

biztosítania, hogy nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben minden gyermek 

beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja.  

 

 

Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető 

anyanyelvi nevelés során. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes, 

nyugodt légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. 

Ilyen körülmények között a gyermek szívesen és gyakran beszél. A nap 

folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre, de célszerű a hétfői napon 

erre különös tekintettel lenni, hiszen ilyenkor otthonról és a külső környezetből 

hozott rengeteg élményt és tapasztalatot mondják el a gyermekek.    

 

A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a 

kisgyermekeknek a beszédben. Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus 

ügyeljen beszédének stílusára, a hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő 

alkalmazására. 



36 

 

Beszéde legyen érthető, egyszerű és világos. Figyeljen arra, hogy a gyermekek 

mindig választ kapjanak kérdéseikre. Ne vegye el a gyermekek kedvét állandó 

figyelmeztetéssel, javítással a folyamatos beszédtől. Dicsérje és biztassa a 

bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre.  A gyermekek 

anyanyelvi fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen arra a 

gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli 

elmaradással küzd. Szükség esetén kérje szakember segítségét. 

Az anyanyelvi nevelés terén is fontos az óvodapedagógus és dajka együttes, jó 

munkája.  

A dajka jelenléte, beszéde éppoly példaértékű lehet, mint az óvodapedagógusé. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

- kialakulnak az érthető, kifejező beszédkészség alapjai 

- igénylik a meséket, verseket 

- gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, figyelmük fejlődik, 

beszédkészségük erősödik 

- önállóan mondanak rövidebb hosszabb verseket, meséket 

- megkezdett mesét, történetet saját elképzeléseikkel egészítik ki 

- kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat szívesen forgatják 

- gyarapodik szókincsük, fejlődik összefüggő, választékos beszédük 

- beszédfejlődése során közelebb kerül társaihoz, a felnőttekhez,azaz 

szocializálódik  

  

 

 

Képességfejlesztés kritériumai 

 

 

A képességek fejlettsége az óvodáskorban elsősorban tevékenységekben érhető 

tetten és fejlesztése is a megtervezhető tevékenységben hatékony.  

Fontos feladat valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a 

kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 

A tevékenység az aktív személyiség megnyilvánulása, az óvodáskorú gyermek 

szükségleteinek kielégítője, összekötőszál a belső világ és a külső környezet 

között. 

 

Minden gyermek egyedi, egyszeri és csak saját képességeinek vizsgálatával 

lehet meghatározni fejlettségi szintjét. 

Ez az egyéni képességfejlesz6tés kiindulópontja. 

Az egyéni képességfejlesztés formája akkor hatékony, ha: 
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- meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gyereknek, 

- a gyermek képességszintjének ismerete, egyénre szabott fejlesztési terv 

készítése, amennyiben szükséges 

- minden gyermeknek biztosított az önálló tevékenykedés, saját egyéni 

ütemében való haladás, 

- önkéntes, öntevékeny részvétel a folyamatokban, építve a gyermek 

tevékenységvágyára, 

- az óvónő értékelése ösztönző, mely bátorítólag, serkentőleg hat a gyermekre,  

- mindenki számára biztosított a meghallgatás és válaszadás, mely csak egyéni 

odafigyeléssel lehet hatékony, 

- a gyermek tevékenysége közben, kialakul a szükséges önfegyelem, a 

tevékenységhez kapcsolódó szokás – és szabályrendszer, a kapcsolatteremtés 

és tartás megfelelő formáinak használata 

- a helyes magatartás, a megismerő képességek, érzelmi intelligencia fejlődése 

- feladattudat, feladattartás pozitív alakulása (fejlődése)  

 

A gyermek fejlődését egy adott diagnosztizáló vizsgálatrendszer alapján mérjük 

fel.(DIFER) 

 

 

 

 

Az óvodai nevelés tartalma 

 

Az óvodai élet tevékenységi formái: 

 

Az óvodás korra a tevékenységek sokszínűsége jellemző, mert a gyermeki 

tevékenység nagyon gazdag. Semmilyen más nevelési intézménytípusban nem 

fordul elő a tevékenységek ilyen idejű sokfélesége. Az óvodai életben kevés az a 

napi program, amikor az egész óvodai csoport egyfajta tevékenységet folytat. A 

gyermeki fejlődés legfőbb záloga a kiegyensúlyozott óvodai légkörben 

biztosított tevékenységi alkalom, mely mindhárom elemével együttesen segíti a 

gyermeki személyiség fejlődését.  

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék minden résztevékenységben 

megjelenik. 

A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal és a cselekvő 

tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató tevékenység. 

A tanulás folyamatos az óvodában jelentős részében utánzásos, spontán 

tevékenység, jelen van az egész óvodai nap folyamán. 
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A tevékenységrendszer megvalósításához szükséges feladatok: 

 

- anyanyelvi nevelés, beszélő kedv megőrzése 

- sokféle tevékenységet biztosító tárgyi környezet kialakítása 

- megismerés, megtapasztalás vágyának fenntartása 

- a rácsodálkozás képességének megőrzése 

- a munka megbecsülésére nevelés, a munkavégzés örömének megtapasztalása 

- önálló tevékenykedésre bátorítás 

- közösségi tevékenységekben való részvétel szorgalmazása 

- véleményalkotási, véleménynyilvánítási képességek kibontakoztatása 

 

Tevékenységek: 

 

1.Játék: 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. Nem a fejlesztő játék, nem a játékos tanulás, 

hanem a szabad játék. Külső céltól függetlenül magáért a tevékenységért 

történik, amely öröm színezetű tevékenység. Mással fel nem cserélhető sajátos 

szakasz a gyermek fejlődésében. Az óvodában sokat, jót játszó gyerekekből 

nyitott, érdeklődő iskolás lesz, majd tevékeny felnőtt. A gyermek a játékban 

gyakorolja a tevékenységeket, a nyelvet, a gondolkodást, a másokkal való 

együttműködést, kitartást, itt éli át a szerepekhez tartozó magatartásmódokat a 

felnőttek által közvetített érzelmeket, attitűdöket. Az óvodai élet sajátossága, 

hogy a játék áll a középpontban és hozzá kötődik a többi tevékenység. Spontán 

tevékenység (szabadon választott) alapja a tevékenységi vágy. A kisgyermek 

elemi, pszichikus szükséglete, sajátos céltudatos tevékenység.  

 

1.2 Játék és tanulás: 

 

Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete. Spontán szabad tevékenysége, 

örömforrása a játék. 

 

Örömszínezetű, mert önkéntes és szabad. Szabad akaratból, külső kényszerítő 

körülmények nélkül jöhet csak létre. 

Parancsra, vezényszóra, de még kérésre sem lehet játszani. 

Indítéka magában a cselekvésben rejlik, nem a végeredmény, a produkció a 

fontos. Magáért a folyamatért, az azt kísérő érzésekért, élményért végzik. A 

gyermek fejlődése a játékban a legintenzívebb. Az utánzás, a tevékenységi vágy, 

az önállósulás, az értelmi, a motoros, a kommunikációs képességek, az érzelmi, 

az akarati tulajdonságok, a szociális magatartás a játékban – a gyermek 
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szabadon választott önkéntes tevékenységében – integráltan fejlődik. A játék a 

gyermek önmegvalósítása, érzelmeinek, vágyainak, lelki állapotának 

önkifejezése, fejlettségének legjobb mutatója. Szorongás és feszültségoldó, 

amennyiben a felnőtt nem avatkozik bele kéretlenül. 

 

A szimbólumképzés csodálatos világa, a valóság szubjektív tükröződése. A 

játékban egyesíti a külső és belső „híd” a képzelete és a valóság között. 

 

Játék közben a gyermek sok információt ad önmagáról, belső világáról, kellemes 

és kellemetlen élményeiről. Itt alakulnak társas kapcsolatai, gazdagodnak 

szociális érzelmei és a világról szerzett tapasztalatai, ismeretei. 

Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását is. 

 

A játékban megtanulják sok pozitív példa alapján, önállóan megoldani 

konfliktusaikat. Ezért is fontos a gyerekekkel való együttjátszás, mivel az óvónő 

magatartása, viselkedése, kommunikációs reagálása a gyerekek 

megnyilvánulásaira, egész személyisége modell a gyerekek számára. Az 

együttjátszás nem lehet beavatkozás, nem korlátozhatja a gyermekek 

önállóságát, viszont lehetőséget ad arra, hogy az óvónő „belülről” segítse a 

gyerekek saját elképzeléseinek megvalósítását, megértse a gyerekek 

viselkedését, megtalálja a mélyen rejtőző okokat, segítsen a feszültségek 

önmegoldó levezetésében. 

 

A gyermekek közös élményeinek gazdagítása, az élmények forrásainak 

tervezése, a kultúra közvetítése, a kevésbé önálló nem kreatív, élményszegény 

gyermek játékának fejlesztése, fontos feladata nevelői közösségünknek. 

Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását. 

Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és 

az igény szerinti együttjátszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, 

indirekt reakcióival éri el. 

 

 

 

1.3. Az óvónő feladatai a játékkal kapcsolatban: 

 

- A szabad játék folyamatosságának megteremtése, túlsúlyának érvényesülése. 

- A feltételek (élmény, hely, idő, eszköz) biztosítása és megfelelő 

csoportlégkör.  

- A gyermek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük 

megismerése érdekében. 

- Közös élményeket nyújtó látogatások, kirándulások szervezése. 
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- A gyermekek elképzeléseinek támogatása. 

- A játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias megtartás 

formáinak alakítása. 

- A gyermekek fejlettségétől függően, igényeinek megfelelően a játékfolyamat 

segítése. 

- Különféle játékfajták megjelenésének biztosítása 

- Személyes kontaktus kialakítása, a gyermekek személyes problémáinak 

egyéni élményeinek meghallgatása. 

- Társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatása, egyezkedések, 

választások, döntések segítése, gyermekek közötti játékkapcsolatok 

kialakulásának segítése. 

- A játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek tolerálása, a különböző 

fejlettségű gyerekek együttjátszásának segítése. 

- Óvodapedagógus tudatos jelenléte, indirekt irányítás 

felelőssége,játéktevékenységhez kapcsolódó szabályrendszer alakítása, 

következetes betartása 

- Nagyobb játékidő megjelenése a napirendben (kiemelt jelentőségű). 

 

Az óvónő irányító tevékenységei: 

A gyerekekkel folytatott közös játék az egyik legjobb színtere az 

óvodapedagógusi képességek gyakorlásának: 

 

- a játékirányítás alapvető sajátossága, hogy közvetett 

- azoknak a feltételeknek a megteremtése melyek hatással vannak a játékra 

- indokolatlanul ne avatkozzék be a gyermek játékába 

- ha kéri a gyermek a segítés módja, mértéke, milyensége mindig a konkrét 

helyzethez az adott játszócsoport, vagy gyermek fejlettségéhez igazodjon. 

- közbelépés csak akkor szükséges, ha a gyermekek egymást zavarják, testi 

épségüket veszélyeztetik, vagy ha a konfliktust a csoport nem képes önállóan 

megoldani 

- szabályjátékban való közös együttműködés 

- fontos hogy az óvónő maga is tudjon, szeressen játszani. 

 

 

1.4. Játékba integrált tanulás 
 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

 

 

A játék és a tanulás összekapcsolódik óvodáskorban, az óvodai tanulás 

elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak 

bővítése, rendezése. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a 
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tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb 

felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. 

 A játékon túl a nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas 

arra, hogy erőltetés nélkül utánzásos, spontán vagy irányított módon tanuljon a 

gyermek, játékos, cselekvéses tanulás formájában. 

 A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek életében, 

mert benne minden tanulási tartalom ismeret, jártasság, készség megjelenik. A 

gyermekek napjának nagy részét az általuk spontán módon kezdeményezett 

játékok töltik ki. Ezek a játékok gazdagítják ugyan a személyiségüket, de nem 

minden gyermeknél olyan sokoldalú, hogy önmagukban elegendő lehetőséget 

biztosítanának az egyes képességek fejlődésére. 

 Az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi 

keret, foglalkozási forma, de az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen 

biztosítja a fejlődéshez szükséges differenciált tevékenykedés feltételrendszerét 

is. 

 

A tanulási tevékenység során is fontos, hogy örömmel és önként vegyen részt 

ebben a gyermek, ne csupán külső motiváció (jutalom) késztesse erre. 

 A cél az, hogy a követelményeket az egyéni teljesítőképességhez mérjük, 

képességeiknek megfelelő feladatok elé állítsuk a gyerekeket, biztosítsuk a 

gyermeki felfedezés lehetőségét. A sikerélmények erősítik a gyermek 

önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák 

megoldásához. Törekedjünk arra, hogy mindegyik gyermek mindennap kapjon 

valamilyen pozitív megerősítést. A kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A 

gyermek bátortalanná, visszahúzódóvá válik, alul értékeli önmagát és alatta 

marad saját teljesítőképességének. 

Óvodapedagógusi feladat: a tevékenységekben megvalósuló tanulás személyre 

szabott irányítása, megfelelő pozitív értékelés és az ehhez kapcsolódó 

pedagógiai attitűd. 

 

 

 

 

 

„Amit hallok, elfelejtem, 

amit látok, arra emlékszem, 

amit csináltam, azt tudom is.” 

(ókori bölcsesség) 

 

Munka jellegű tevékenységek 
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A munka –bár a játékból gyökeredzik – más indítékból, külső szükségességből 

motivált, felelősséggel jár, a végeredmény hasznos, szükséges, melyet a 

gyerekek tapasztalat útján fedeznek fel, nevelőértéke fontos. 

A tapasztalat szerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok alakításának fontos 

lehetősége (mint például: kitartás, felelősség, céltudatosság, önállóság). 

A munkában a gyerekek sokszínű tapasztalatokat szereznek a környezetről, az 

anyagok milyenségéről, az eszközök használatáról. 

 

Fontos, hogy: 

 

- a gyerekek tudják, hogy mikor végeznek hasznos munkát, amely eredményt 

hoz létre, 

- ismerkedjen meg az elvégzett munka saját magához viszonyított értékeivel, 

- szívesen kapcsolódjanak be, önként vállalják a munkában való részvételt, 

- tanulják meg a munkavégzés fontos menetét, 

- becsüljék meg mások munkáját, a közös tevékenység alatt tudjanak 

alkalmazkodni egymáshoz, pozitív viszony alakuljon ki bennük a munkához, 

saját és mások elismerésére nevelés egyik formája (közösségi kapcsolatok) 

- tapasztalják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, újra és újra 

kell végezni. 

Munkafajták 

 

1. Önkiszolgáló munka, naposi munka 

2. Mindennapi élettel kapcsolatos munka 

3. Alkalmi munkák, feladatok, megbízatások 

4. Az óvoda szűkebb és tágabb környezetének ápolása, gondozása. 

 

1. Önkiszolgáló munka 

 

Saját magunkkal kapcsolatos tevékenység. Elvégzését nem kötjük életkorhoz, de 

fokozatosan elvárjuk az öntevékeny részvételt, majd a teljes önállóságot 

mindenkitől, saját fejlődési ütemében, tempójában. 

Tartalma: étkezés, öltözködés, testápolás. 

Követelmény, hogy az óvónő teremtsen olyan feltételeket, hogy a gyerekekben 

kialakuljon az igény az esztétikus, tiszta, rendezett külső és környezet iránt. Arra 

törekeszünk, hogy amikor iskolába kerülnek addigra önmaguk is képesek 

legyenek mindennapi szükségleteik életkoruknak megfelelő önálló kielégítésére.  

Naposi munka: a naposi munka nem kötelező, önként vállalt közösségi 

tevékenység. A közösségért végzett munka a saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formája, eszköze. Az elvégzett munka értékelésébe bevonjuk 

gyermekeinket, segítve ezzel is reális önértékelésük alakulását. 
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2. Mindennapi élettel kapcsolatos munkák 

Ide sorolunk minden olyan tevékenységet, amely előre tervezhetően 

bekövetkeznek, vagy spontán élethelyzetek teremtik meg.  

Ilyenek pl.: 

 

- játszóhely, ábrázoló asztal és környéke rendbe tétele, 

- morzsa, hulladék felseprése, kiömlött folyadék feltörlése, 

- asztalok letörlése, 

- mézes sütés, 

- játékok, könyvek más eszközök javítása, 

- megbízatások teljesítése, önként vállalt segítést az óvodapedagógusnak és 

dajkának. 

 

 

3. Alkalmi munkák, feladatok 

 

- Ajándékkészítés 

- Segítségadás a kisebbeknek kérésre, vagy önálló indíttatásra 

- Madáretetés és itatás az évszaknak megfelelően 

 

 

 

4. Az óvoda szűkebb és tágabb környezetének ápolása, gondozása 

 

- Folyamatos növényápolás. 

- Évszakokhoz kapcsolódó munkák. 

- Környezetrendezés. 

- Gyűjtőmunkák, a gyűjtött anyag elhelyezése, rendezése. 

 

Az óvónő feladata: 

 

- sokféle lehetőség biztosítása, 

- testi épség megőrzésének biztosítása, 

- biztonságos környezet megteremtése 

- eszközök használatának megismertetése 

- feladatok pontosítása,cél tudatosítása 

- befejezésre ösztönzés, elismerés 

- nyugodt légkör, elegendő idő, 

- megfelelő ismeretszerzés, és tapasztalás biztosítása, 

- folyamatos gondoskodás, tárgyi és természeti környezetükről 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- kialakul az iskolai élethez szükséges testi, lelki szociális fejlettség 

- kialakul önállósága különböző helyzetekben, erősödik önfegyelme 

- kialakul feladattudata, feladatértése, feladattartása egyre eredményesebb 

- egyszerű gondolkodási műveleteket használ 

- elemi ismeretei vannak szűkebb – tágabb környezetéről 

- érzéseit, gondolatait szóban érthetően megjeleníti 

- kapcsolattartása, együttműködése erősödik a felnőttel és gyermektársaival 

 

 

 

 Az óvodai nevelés tevékenységei, rendszere 

 

Verselés, mesélés , ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, 

mintázás, kézi munka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése. 

 

Verselés, mesélés 

 

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értéket, 

hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermekeknek. A mesélés, verselés, 

mondókázás sokféle tevékenységhez spontán kapcsolódik, a gyermekek 

kezdeményezéseire, vagy az óvodapedagógus ösztönzésére. 

Az érzelmi biztonság megteremtésének fontos eszközei a többnyire játékos 

mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek alkalmazása.  

A mese amely, helyet kap a gyermek egész napi életében, képi és konkrét 

formában feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ 

viszonylatait , lehetséges megfelelő viselkedés normáit. A mese az értelmi, 

érzelmi és etikai fejlődésnek, fejlesztésnek egyik legfőbb segítője a gyermek 

személyiség fejlődésében. Oldja a szorongást indulatok feldolgozására, belső 

kép teremtésére tanít. A mese ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus 

realitásra, a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. A felnövés során a 

gyermeknek jó néhány pszichológiai problémát kell megoldania. (családi 

szerepek, ödipális konfliktus, testvérféltékenység, függési viszonyok) 

Ezek elérésében a mesék jelentősége felbecsülhetetlen. A gyermek saját vers – 

és mese alkotása, annak mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása az 

önkifejezés egyik módja, például dramatizálás.   

Ez utóbbi kezdeményezett helyzet, amely lehet választható, vagy a gyermekek 

fejlettségi szintjétől függően, a családi háttér hiányosságait ismerve, 

alkalmanként egyes gyermekek vagy az egész csoport számára felajánlott 

tevékenység (mesehallgatás). 
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A mesét, verset, mondókát a családban a televízión keresztül megismerő 

gyermeknek (akinek nincs a mesélővel kapcsolata, kontaktusa és a képi 

megjelenítéshez szokott) szüksége van a mesélő óvodapedagógussal kialakított 

személyes kapcsolatra, és a szavak útján keletkező belső képre. A gyermekkel 

való játékos beszédkapcsolat egyik nagy lehetőség a beszéd, a szórakoztatás, a 

kellemes időtöltés, az együttes élmény biztosítása, ebben a felnőttek felelőssége 

megkerülhetetlen.    

 

Cél: 

- az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítás, 

- biztonságos önkifejezés megalapozása, 

- irodalom iránti érdeklődés felkeltése, 

- helyes mintaadással az anyanyelv fejlesztése, 

- a kommunikáció különböző formáinak alakítása, 

- erkölcsi tartalmak közvetítése, 

- szocializáció segítése. 

 

Feladat: 

- A játékosság megőrzése, megfelelő motiváció megtartása, 

- Sikerélmény, a gyermek önkifejezése, véleménye, kérdései, 

- A valós élet szerepköreinek játékos formája, 

- népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetése. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

- Kialakulnak az érthető, kifejező beszéd alapjai. 

- Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik. 

- Beszédkészségük, beszédkedvük erősödik. 

- Gyarapodik szókincsük, gazdagodik érzelmi életük 

- Képesek önállóan egyedül elmondani mondókákat, rövidebb verseket. 

- Képesek önálló mesemondásra, elkezdett történetet saját elképzeléseikkel 

egészítik ki, 

 

 

Ének – zene, énekes játék,gyermektánc 

 

Az ének – zenei tevékenység a gyermekek és az óvodapedagógus 

kezdeményezésére az egész napot áthatja. A mozgás, a ritmus, a zene egymástól 

elválaszthatatlan egységben jelent zenei élményt az óvodáskorú gyermekek 

számára. 
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A zenei anyagokat igényesen válogatjuk a gyermekek életkori sajátosságainak, 

fejlettségének megfelelően. 

A kisebbeknél a játékos mozdulatokkal feloldjuk a gyermekek feszültségét 

pozitív hatást gyakorolva így a beszoktatás időszakában. (ölbéli játékok, 

höcögtetők, lovagoktatók, csiklandók). 

 

A spontán dalolgatás, mondókázás alkalmával érzékeltetjük az egyenletes 

lüktetést, illetve megteremtjük gyakorlásának lehetőségét. 

Megismerkedhetnek a zenei alapfogalmakkal – halk, hangos, magas, mély, 

gyors, lassú és különböző hangszerekkel. 

A nagyobbak már érzékelik a gyermekdalok, népdalok, szövegek ritmusát. 

Képesek bonyolultabb énekes játékok eljátszására, (kapuzók, sorgyarapítók, 

párcserélők, stb.) ennek szabálya gyakorlattá válik bennük. 

Ezekben az énekes játékokban különböző térformák jelenhetnek meg. (kör, 

dupla kör, csiga, hullámvonal) Gyakran énekelnek, játszanak önállóan is. 

A mondókák, dalok ritmusával, utánzásával fejlesztjük a gyerekek 

ritmusérzékét, hatását fokozhatjuk kitalált játékos mozdulatokkal. 

Dalos játékaink, a népi gyermektánc elemei szebbé és összerendezettebbé teszik 

a gyermekek mozgását, fejlesztik szociális, közösségi képességeiket. 

Az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak 

a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában. 

 

 

Cél: 

Örömteli és élmény gazdag közös ének – zenei tevékenység által a gyermekek 

érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása és esztétikai 

fogékonyságának alakítása, zenei hagyományaink, kultúránk megismerése. 

 

 

Feladat: 

- A környezet hangjainak, zörejeinek megfigyelésével, énekkel, zenével a 

gyermekek éneklési kedvének felkeltése, zenei fogékonyságának alapozása, 

az ehhez szükséges feltételek megteremtése. 

- A közös éneklés, mondókázás, népi játék és népi gyermektánc segítségével 

az együttes élmény biztosítása, játékos jókedv teremtése és a zenei 

anyanyelvi örökség gazdagítása. 

- A felnőtt minta spontán utánzása legyen a cél (nem irányítva megtanít, 

hanem énekelget jókedvűen) 

- ritmus hangszerek megismertetése, használata, 

- hagyományok megismerése népdalok, néptánc elemeinek segítségével, 

- nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek számára zenehallgatási anyag 

megválasztásánál nemzeti hovatartozás figyelembe vétele 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

- A gyermekek felismerik és megkülönböztetik a környezetükben található 

hangokat. 

- Önállóan és örömmel kezdeményeznek dalokat, mondókákat, játszanak dalos 

játékokat. 

- Meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a dalritmust egymástól 

- dalos körjátékokban használt egyszerű néptánc elemek ismerete 

 

 

 

Rajzolás, mintázás, kézi munka: 

 

Az ábrázolás különböző formái (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalkotás, 

kézimunka) a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikai tárgyi 

környezettel való ismerkedés fontos eleme a gyermeki személyiségi 

fejlesztésnek. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Az ábrázoló 

tevékenység az óvodás gyermek egyik legkedveltebb tevékenysége, az egész 

nap folyamán biztosítani kell a teret és a lehetőséget ennek megvalósításához. 

 

 

 

Cél: 

- a gyermek esztétikai érzékének fejlesztése, készségek, esztétikai 

tapasztalások biztosítása, 

- örömszerzés, folyamatos sikerélmény, 

- a gyermeki élmények és tapasztalások szabad önkifejezésének megvalósítása, 

- személyiség fejlesztése a gyermeki önkifejezés lehetőségeivel. 

 

Feladat: 

- az ábrázolás, kézimunka, mintázás, kézművesség sokszínű tevékenységének 

állandó biztosítása (eszközök, motiváció, megfelelő hely, elegendő idő) 

- a gyermek alkotótevékenységének ébrentartása, annak minőségének 

fejlesztése, igény kialakítása az alkotásra, 

- a gyermek vizuális gondolkodásának – vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás – pontosabbá tétele, 

- minél több egyéni és közös élmény biztosítása, 

- óvodapedagógus példaadása, mintája, eszközök ismerete, használata, „szép” 

iránti fogékonysága, 

- különféle anyagok megismerése, 

- többfajta technika bemutatása, gyakorlása (eszközök, eljárások) 

- finommotorika fejlesztése 
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- a gyermek szűkebb és tágabb környezetének – csoportszobától az óvoda 

külső teréig – színvilága, dekorációja, hangulata, tárgyi kultúrája, 

- folyamatos témalehetőség, témaválasztás az óvoda hagyományai, jeles napjai 

témaköreihez. 

 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

- gazdagodik a gyermekek tér, forma és szín képzete 

- fejlődik képi gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük, a szép iránti 

nyitottságuk, igényességük és kézügyességük 

- önkifejezésük bátrabbá válik 

- eszközismeretük biztosabb  

 

 

Mozgás: 

 

Egyaránt jelen van az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységekben, 

teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy 

szervezett formában az óvodai nevelés minden napján. 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek 

és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi 

biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. 

Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása 

kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az 

állóképesség fejlődésére, melyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró 

képességét, egészséges fejlődését. 

Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra 

nevelés hatásait. 

A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységet kiegészítik 

az irányított mozgásos tevékenységek. 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, 

miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére. 

A spontán megjelenő (szabad játék) mozgásos tevékenységeknek, az 

egészségfejlesztő testmozgásnak, az óvodai nevelés minden napján, az egyéni 
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szükségleteket és a képességeket figyelembe véve, minden kisgyermek számára 

lehetőséget kell biztosítani. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására, különös figyelemmel 

a mindennapos mozgás tervezésére, szervezésére, biztosítására. 

 

 

Cél: 

- egészséges életmódra nevelés, 

- a mozgás megszerettetése, 

- mozgásigény kielégítése, 

- óvodás társra figyelés, mint a gyermeki fejlesztés fontos eszköze, 

- az óvodáskorú gyermekek szervezetének, testi képességeinek sokoldalú, 

arányos fejlesztése. 

 

Feladat: 

- modoros képességek fejlesztése (erő, gyorsaság, állóképesség, 

egyensúlyérzék, téri tájékozódás, reagálási képesség) 

- összerendezett harmonikus mozgás, 

- ügyesség, alkalmazkodó képesség fejlesztése, sikerélmény, örömszerzés 

biztosítása, 

- kooperatív mozgási lehetőségek alkalmazása, 

- szabad levegő kihasználása, 

- mindennapos mozgás biztosítása. 

 

Tartalma: 

- természetes mozgások, 

- mozgásos játékok, 

- prevenciós gyakorlatok, kézi szerekkel, 

- udvari játékok. 

 

 

Óvodánkban a mozgásfejlesztés az alábbi formában valósul meg: 

 

- Szabad mozgás az egész évben rendelkezésre álló udvaron, ahol a nagy 

mozgástér és az egyéb tevékenységek elkülönítése biztosítja a zavartalan 

mozgást, a fából készült udvari játékok és egyéb eszközök segítségével 

- Az iskola jól felszerelt tornaterme biztosítja a heti testnevelés foglalkozást 

- Évszakonkénti kirándulás az óvoda környezetében 

 

A gyermekek mozgásigénye eltérő, ezért differenciálni kell időtartamban, 

tempóban, mennyiségben és minőségben.  
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Fejlettségétől függően minden gyermeknek biztosítjuk a megfelelő gyakorlási 

időt, örömteli, önálló mozgást. Kisebb gyermekeknél a nagy mozgások 

fejlesztése elsődleges, ebben a korban tökéletesedik tovább a járás, finomodik a 

futás. 

Megismerkednek a különböző járásokkal, futásokkal, ugrásokkal, támasz, 

függés, dobás és egyensúly gyakorlatokkal. 

 

Megismertetjük őket a labdával, babzsákkal és a velük végezhető játékos 

mozgásokkal. Fontosak a szem – kéz, szem – láb koordinációs gyakorlatok 

(labdajátékok, járások, futások, tornaszerek, vonalak között). 

A nagyobb gyermekek a nagy mozgásokat egyre pontosabban, koncentráltabban 

végzik. A nagy mozgások bővülnek a különböző ugrásokkal, guruló 

átfordulásokkal, pontosabb szem- kéz, szem - láb koordinációt igénylő 

gyakorlatokkal. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

A gyermekek belső igényévé válik, mozgásuk összerendezettebb lesz, 

terhelhetőségük nagyobb, erejük, állóképességük, gyorsaságuk fejlődik. 

Elsajátítják a biztonságos mozgáshoz szükséges szabályokat, meg tanulnak 

egymáshoz alkalmazkodni, megjelenik a társra figyelés az együttmozgás  

tapasztalata, nem utolsó sorban az önkontroll. Versenyjátékokat gyakran 

játszunk, melyekkel segítjük az egészséges versenyszellem, önfegyelem, 

figyelem és közösségi érzés fejlődését, megerősödését. 

 

 

Külső világ tevékeny megismerése: 

 

Cél: 

- a gyerekeket minél több tapasztalathoz jutassuk, biztosítva a felfedezés 

lehetőségét az őket körülvevő természeti, társadalmi, tárgyi környezetükből 

életkoruknak megfelelő szinten 

- olyan gyermekek nevelése, akik szeretik a természetet, fogékonyak az őket 

körülvevő élő és élettelen környezet szépsége iránt 

- elegendő alkalom, idő, hely, eszköz biztosítása a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására 

- a gyermekek önálló véleményalkotásának támogatása, döntési képességük 

fejlesztését segítő pedagógiai attitűd, ami kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában jelenik meg egyaránt,  

- a fenntartható fejlődés érdekében megfelelő hangsúly helyezés a 

környezettudatos magatartás formálásra, illetve alapozására, alakítására, 

- óvoda természeti környezetének megismerése, természeti kincsek védelme, 

életkornak megfelelő tevékenységek. 
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Feladat: 

- a személyiség komplex fejlesztése, 

- kortárs kapcsolatok alakítása, 

- a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása, 

- meglévő ismeretek mélyítése, rendezése, 

- cselekvéses tanulás (ismereteiket természetes környezetben szerezhessék 

meg) 

- olyan hagyományok beépítése az óvodai életbe, mely szebbé gazdagabbá 

teszi a gyermekek életét (saját és helyi hagyományok és néphagyományok, 

természetvédelem és a természeti környezet ünnepei) 

- óvodai berendezés egyszerűsége, praktikussága, amely mint állandó minta 

van jelen a gyerekek környezetében, 

- csoportszobák egyéni „arculata”, természet adta kincsek használata, 

elhelyezése, 

- épület működésének környezettudatos, környezet kímélő működése, 

energia takarékos működési lehetőségek ( víz, világítás, fűtés, 

hulladékgyűjtés) 

- programok, gyűjtések, akciók szervezése, lebonyolítása ( ruhagyűjtés, 

játékcsere, könyv csere, ismeretbővítő előadások) 

- olyan játék és eszközök használatára törekvés, melyről tudják az 

óvodapedagógusok, hogy nem káros az egészségre, 

- víz, talaj, levegő védelmének fontossága, 

- növény és állatfajták ismerete. 

 

A környezetismeret az élő természeti környezetben és társadalmi környezetben 

bekövetkezett változás hatásait, következményeit, törvényszerűségeit, míg a 

matematika a környező valóság tárgyait mennyiség, kiterjedések, stb. tehát 

matematikai összefüggések szempontjából vizsgálja. 

Tanulás a fő forrása a külső világ tevékeny megismerésében, a gyerek saját 

tapasztalata, mely összekapcsolódó a konkrét világgal, mert az igazi 

megismeréshez ez szükséges. 

Kiindulópontja az egyén fejlettsége, célja az egyéni képességfejlesztés. 

A természetet közel kell vinnünk a gyerekekhez, meg kell láttatnunk a környezet 

esztétikumát, a nyíló virág szépségét az esőcsepp szivárványszínét, a 

napsugárban a szikrázó hó, az őszi erdő varászát. Hallja meg fülük a madárdalt, 

ne tapossák el eső után a gilisztát. 

Tanulják meg szépnek látni az óvónő segítségével a természetet, s ha szeretik, 

vigyázni fognak rá, és gondozni fogják. 

Alapelvünk, hogy  olyan témaköröket szervezzünk, amelyek helyszínen, 

természetes környezetben feldolgozhatók, megmutathatók a gyerekeknek. 

Azokat, melyek nem rendelkeznek a helyszín adta lehetőséggel, egyéb eszközzel 

visszük a gyermekek közelébe. (könyv, vetítés, IKT eszköz lehetőségei) 
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Több témakör feldolgozására van lehetőségünk, melyeket az óvodapedagógusok 

a csoport életkora, fejlettsége alapján tervez, szervez, a megfelelő 

dokumentumokban. 

 

Számos témakörhöz szervesen kapcsolódnak természetvédelmi feladatok is.  

Kisgyőr a Bükki Nemzeti Park részeként tájvédelmi terület, ezért még 

fokozottabban kell nevelnünk a gyermekeket a természet megóvására, védésére. 

 Az a gyermek, aki szereti a természetet az gondoskodik is róla, mert amit 

szeretünk, azt óvjuk és védjük. 

Figyelünk rá fokozottan, hogy a gyermekek: 

- a szemetet a tárolókba, tartókba tegyék, 

- óvják, gondozzák a virágokat, növényeket, 

- figyeljék meg, védjék a bogarakat, állatokat, 

- hogy a természetet az ember óvja, mert az életünk része, de tönkre is tehetjük 

ha nem vigyázunk rá. 

 

Az óvodai napok színességét, élménygazdagságát a gyermeki kíváncsiságból 

fakadó változatosság jellemzi. A hosszabb, rövidebb séták, kirándulások, 

megfigyelések, természetbeli játékok után lehetőséget adunk a benti nyugodt 

beszélgetésekre, játékra, tevékenységre, mesékre a környezeti titkairól, amelyek 

a megfigyelt ismereteket hozzák a felszínre. Segítjük a tapasztalatok 

„feldolgozását. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvódáskor végére: 

- A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően megtanul tájékozódni és 

eligazodni a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetében. 

- Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. 

- Megismeri lakóhelye, községe szépségét, nevezetességét, büszkeségeit. 

- Környezetében lévő intézményeket, üzleteket, a helyi hagyományokat és 

néphagyományokat. 

- Különbséget tud tenni az évszakok között. Megtanulja értékelni a természetet 

és szépségét, annak növény és állatvilágát óvja és védi, gondozza azokat. 

- Tudatosul bennük, hogy mi is a természet részei vagyunk. 

- Aktív és cselekvő személyiség lesz, mely fogékony az új dolgok iránt. 

- Ismerik lakóhelyük, születéshelyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét. 

- Ismerik az őt körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket. 

- Kialakult igényük a környezetük szépítésére, megóvására. 

- Kialakul a takarékosság (energia, víz, eszköz). A hulladékkezelés fogalma, a 

természetes anyagok használatának értéke. 

- Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek fejlődése biztosított. 
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Matematikai nevelés 

A matematika a környező világ azon tárgyainak tulajdonságaival történő 

ismerkedést szolgálja, amelyekkel a gyermekek nap mint nap kapcsolatba 

kerülnek játékuk, vagy más tevékenységük közben. 

Cél: 

Megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedések, cselekvések során 

fejlődjenek képességeik, alakuljon ki bennük pozitív viszony a későbbi 

matematikához úgy, hogy közben többször megélhetik, átérezhetik, a felfedezés, 

a rátalálás, felismerés, tudás örömét.  

Feladat: 

- Az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások, jártasságok elsajátítása. 

- Az óvodapedagógus feladata olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, 

ami felkelti a gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi 

lehetővé számukra matematikai tapasztalatok és ismeretek szerzését. 

- Eligazodás a gyakorlati életben, az ismeretek tevékeny alkalmazása 

- A gyermekek önálló vélemény alkotásának, döntési képességének fejlődése 

- Ismereteinek alkalmazása kortárs kapcsolataiban, és környezetének 

alakításában 

 

 

Matematikai képességünket az alábbi témakörök alapján fejlesztjük: 

 

1. Tapasztalatszerzés a környezet tárgyairól, azok tulajdonságairól. 

2. Téri viszonyok tapasztalása (testséma, térbeli mozgások, irányok) 

3. Kiterjedések térbeli síkban. 

4. Tapasztalatszerzés tér és síkmértani formákról, gyakorlás. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

- Hasonlítson össze mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, 

rövidebb, egyforma hosszú, magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb). 

- Alkosson megfelelő szöveget a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről. 

- Tudjon számolni tízes számkörben. 

- Nevezze meg a térbeli állások helyzetének irányait. (jobb, bal, előtt, mögött, 

alatt, fölött, mellett, között). 

- Ismerje fel a síkbeli alakzatokat (kör, négyzet, háromszög). 

- Kifejezések, fogalmak korának megfelelő pontos használat 
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- problémamegoldás képességének fejlődése 

- ok-okozati összefüggések felismerése 
 

 

 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

Az óvodai élet keretét a napirend és a heti rend adja, mely a gyermek 

egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez 

biztosítja a feltételeket. A jól szervezett, de rugalmas keret a gyerekek 

kiegyensúlyozott életritmusának, biztonságérzetének a záloga, valamint a 

gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú 

(5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak 

meg.  

 

A napirend kialakításánál a következőkre figyelünk: 

 

- növekedjen a játékidő, megfelelő keretével segítse a motiválást és a 

mikrocsoportos foglalkozást, a közvetlen tapasztalat szerzést, 

- a tevékenységek közötti harmonikus arányok megjelenésének biztosítása, 

- igazodjon a 3 – 7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz, a gyermek egyéni 

szükségleteihez, 

- szűnjön meg a nap széttagoltsága, a gyermekek tömeges tevékenykedtetése, 

- legyen folyamatos és rugalmas, 

- az egy időben folyó többféle tevékenységeket a csoportszobák ésszerű 

kialakítása, variálási lehetősége biztosítása, 

- igazodjon a helyi szokásokhoz, igényekhez. 

 

 

A gyermek igényeihez és fejlődéséhez igazodó párhuzamosan folyó 

tevékenységek zökkenőmentes megvalósítása feltételezi az óvónők által 

alaposan átgondolt, a gyerekekkel elfogadtatott, megtanított és betartatott 

szokásrendszert. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy mit kell tenniük, hogyan kell 

viselkedniük ha be akarnak kapcsolódni egy-egy tevékenységbe, vagy éppen be 

akarják azt fejezni. 

 

Az ésszerű szabályok megkönnyítik az  együttélési normák elfogadását, 

biztonságérzetet adnak a gyermek számára, mert pontosan tudja – s így meg tud 

felelni – milyen helyzetben mit várnak el tőle a felnőttek, a gyerekek egyaránt. 

 

Kerülni kell a túlzottan aprólékos szabályozást. A mindig-mindent behatároltság 

gátolja az önállóságot, a kezdeményezést, a gyermeki szabadságot. 
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A gyermek a folyamatosságot érezze, a zökkenőmentes átmenet, az 

összetartozást a játék, a tapasztalatszerzés és gondozás között. Ezek nem 

elkülönülő, tagolt hanem egymást átható folyamatok.  

Úgy valósítható meg, ha az óvodapedagógus megfelelő gyermekismerettel, 

rugalmassággal rendelkezik. Nagyfokú tudatosságot, szervezőkészséget, 

felkészülést igényel. Ennek megvalósításához nagyban hozzájárul az 

óvodánkban dolgozó felnőttek munkarendjének kialakítása, hiszen a délelőtt 

folyamán akár egyszerre három felnőtt jelenléte (óvónők, dajka) és összehangolt 

munkája biztosított a csoportban. 

 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat 

meg, és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében 

szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és 

közreműködésével. 

A  napirend  állandó és rugalmas egyszerre, mert igazodik a keretekhez és 

feltétlen figyelembe veszi a csoport, vagy az adott aktualitás lehetőségeit, 

jelzéseit. 

  

 

Meghatározzuk: 

 

- az étkezések kezdetét, végét 

- a pihenés kezdetét, és a délutáni felkelés legkorábbi idejét 

- játék idejét 

 

A gyermekeknek szükségük van pihenésre, de aki nem igényli az alvást az egy 

órás csendes pihenő után tevékenykedhet, figyelembe véve az alvókat. 

Így ez a szituáció délután is rendkívül sok nevelési lehetőséget teremt, melyek a 

gyermek egyéni szükségleteit tartják szem előtt. 

 

A gyermekek megtanulnak tapintatosan alkalmazkodni egymás szükségleteihez. 

Erősödik önfegyelmük, hisz nem könnyű olyan halkan játszani, beszélni, hogy 

ne zavarják az alvókat. Ez a napirend lehetővé teszi – miután a folyamatos 

tevékenységeket egyszerre kevés gyermek végzi -, hogy az óvónő megfigyelje 

és pontosan tudja, melyik gyermek milyen szinten végzi az önkiszolgáló 

munkát, miben, hogy kell őt segíteni önállóságának, az egészséges életmód 

szokásainak megerősítése, fejlődése érdekében, milyen feladatai vannak a 

gondozási folyamatban. 

 

Több lehetőség nyílik a gyermekkel történő kapcsolatépítésre, nevelésre, 

fejlesztésre. Nagyobb teret kap az önállóság, a gondoskodás, a szeretet 
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kifejezésének több formája, hiszen nem az a cél, hogy megtegyük a gyerek 

helyett, amit ő is meg tud tenni. (öltözködés, mosakodás, fésülködés stb.) 

 

A gondozás: 

 

- az óvónő, dajka gondoskodása, igényessége a gyermekek külső megjelenése 

iránt minta számukra, amellyel könnyen azonosulnak,  

- fontos a gondozást végző személy részéről kivárni a kívánt tudás elérését 

(megfelelő segítségnyújtás) türelem, 

- szeretetteljes bánásmód, 

- közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeinek felismerése (ok-okozati 

összefüggés), 

- környezettudatos gondolkodás alakítása (víz használata, tisztaság rendje), 

- szocializáció, érzelmi nevelés, példaadás (interperszonális kapcsolatok). 

 

 

Óvodánk aktuális napi – és heti rendje az éves munkatervben jelenik meg. 

A hetirend megfelelő kialakításánál elsődleges cél, hogy jusson elegendő idő a 

gyermeki tevékenységek, ötletek, kezdeményezések meghallgatására, 

kipróbálására. A napirend és a hetirend a megfelelő időtartamú 

tevékenységformák megteremtése fejleszti a gyermek időérzékét, 

rendszerességre neveli őket, keretei segítik a napok, hetek tagolását. 

A csoportok napi és hetirendjének alakítása az óvodapedagógus kompetenciája, 

aki a gyermeki szükséglet és helyi igények figyelembe vételével alakítja azt.  

A hét öt napján folyamatosan szervezzük a gyermekek igényei és érdeklődésük 

alapján a mese-vers, ének-zene, vizuális, külső környezet megismerését szolgáló 

differenciált foglalkozásokat, valamint a mindennapos mozgást. 

A kötelező testnevelési foglalkozásokat a település tornatermében vagy, 

lehetőség szerint a szabadban tartjuk meg. 

Hetente rendszeresen ismétlődő szervezett foglalkozások, tevékenységek: 

- testnevelés 

- hittan  

- logopédia terápia 

- gyógypedagógiai foglalkozás (SNI) 

- differenciált foglalkozások alkalmai (nemzeti kisebbséghez tartozó és a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése) 

Ezek pontos időbeosztása az éves munkatervben jelenik meg. 

 

Óvodai hagyományainkhoz tartozó ünnepek, rendezvények: 

- „Palacsintás nap” – játékos évindítás szülőkkel, testvérekkel 

- Madárgyűrűzés 

- „Lámpás” napi felvonulás – családos, testvéres játékos délután 

- Mikulás várás 
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- Advent és karácsony – játszóházak 

- Farsang 

- Huszárok fogadása 

- Gyermeknapi játszóház iskolásokkal (1.osztály) 

- Évzáró 

- Kirándulós nap a ballagó nagyoknak (csak nekik szombaton) 

- Gyermekek név- és születésnapja 

- Nyílt napok szülőknek, érdeklődőknek 

- Játékos foglalkozások szülőknek 

- Játékos foglalkozások óvodáskor előtti gyermekeknek és szüleiknek 

Az évet felölelő egyéb tevékenységek, programok az óvodapedagógusok 

csoportonkénti ütemezése, tervezése alapján történik, az évkörnek megfelelően, 

melyet alkalomszerűen a Szülői szervezet is segíti.  

 

Az óvoda csoportszerkezete 

 

Az óvoda adottságait, lehetőségeit figyelembe véve, hosszú évek óta osztatlan 

csoportokat szervezünk. 

Ez a szervezeti forma jól bevált nálunk a gyakorlatban. 

Mivel óvodánk csak kétcsoportos, megpróbáljuk a csoportok között úgy 

elosztani a gyerekeket, hogy: 

 

- megközelítően arányos legyen a különböző életkorú gyermekek aránya,  

- a csoportba kerülő gyermekek várhatóan találjanak játszótársat (szomszédok, 

utcabeliek, rokonok), 

- az eltérő fejlettségből és szociális háttérből következő hatások kiegyenlítsék 

egymást, 

- a nemek aránya tegye lehetővé a társas kapcsolatok alakulását. 

 

Az osztatlan életkorú csoportnál előnyös – éppen az életkori sajátosságok miatt  

a kisebb csoportlétszám, hiszen az óvónőtől sokkal nagyobb 

figyelemmegosztást, differenciálási képességet, toleranciát, rugalmasságot 

követel. 

Az osztatlan életkorú csoportokban a fejlődésbeli egyéni különbségek jobban 

láthatók, észrevehetők. Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, lerövidül a 

beszoktatási idő. 

A kicsiket szeretettel, apró figyelmességgel váró nagyok az óvónő mellett 

érzelmi támaszt, megkapaszkodási lehetőséget is nyújtanak. 

A légkör, a hagyományok és társas kapcsolatok fokozzák a kisebbek 

biztonságérzetét, fejleszthetően hat rájuk. 

Osztatlan csoportokban megszűnik a korcsoportismétlés miatti csoportcsere, az 

iskolába nem menő nagyok nem kerülnek új csoportba.  
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Megteremtődnek az utánzás, modellkövetés feltételei a gyerekek között, 

eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése. 

Megtanulnak alkalmazkodni, viselkedni heterogén életkorú közösségben, 

fokozódik a gyerekek empátiás képessége, természetesebben fogadják a 

másságot”. 

Lényegesen csökken a gyerekek között a konfliktusok száma, mert a más – más 

érettségi fokon álló gyerekek mintát adnak egymásnak a megegyezésre. 

Osztatlan csoportokban a gyermekeket ért hatások megsokszorozódnak. Ez azért 

fontos, mert a gyermekek attól „függően fejlődik, mennyi stimulust nyújt neki a 

környezet, mennyire tanítja, mennyire sűrű és eleven interakciós helyzetekben 

tartja, amelyekben megfigyelhet, utánozhat, illetve mennyi alkalmat ad nekik a 

gyakorlásra, próbálkozásra.” 

 

Az osztatlan életkorú csoportok irányításánál az óvónőnek fokozott empátiás 

képességgel kell rendelkeznie, hiszen egyszerre kell a 3 – 7 éves gyermek 

érzelemvilágába beleélnie magát. 

 

Az osztatlan csoport sarkalatos kérdése a csoportlégkör és a gyermekek közötti 

együttműködés kialakítása. Ennek irányító elve, hogy a csoportban azonos jogok 

és kötelességek illessék meg a gyerekeket. 

Nem zavarhatják egymást, nem lehetnek egymás terhére. 

A nagy segíthet a kicsinek – ha akar – s hogy akarjon, erre motiválhat a nevelő 

funkcióját érvényesítő óvónő, dajka a megfelelő és folyamatos példaadással. 

A segítség ne legyen kötelező a gyermek számára, ne végezhessen az óvónő 

olyan feladatot, ami a kisebb dolga lenne. 

Óvó, védő szeretet, az összetartozás érzése erősödjön a gyerekek között. 

 

 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, tervezése 

 

A gyermekek fejlődését, tervezését nyomon követő dokumentáció a gyermek 

fejlődéséről vezetett dokumentum, amely tartalmazza a gyermek: 

- fejlettségi szintjét 

- fejlődésének ütemét 

- a differenciált nevelés irányelveit. 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza: 

- a gyermek anamnézisét 

- a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd, 

mozgásfejlődés) valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket 
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- a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményt 

- amennyiben a gyermeket szakértői bizottság, szakszolgálat vizsgálta, a 

vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló 

intézkedésre tett javaslatait 

- a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait 

- a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

 

Az óvónő feladata a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése, 

közösségi életük, egyéni fejlődésük alakulásának nyomon követése, az óvodába 

lépéstől az iskolakezdésig. 

Az erre szolgáló fejlődési naplót az óvónő a gyermekek megfigyelésének 

szempontjai alapján folyamatosan, vagy szükség szerint vezeti, így követni tudja 

fejlődési ütemüket az esetleges lemaradásokat ész az egyénhez kötődő 

feladatokat ( egy nevelési évben két DIFER mérés után vagy lényeges 

változások alkalmával). 

A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései, az 

egyénre szabott nevelési – fejlesztési eljárások folyamatos írásbeli munkát 

igényelnek, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében. 

Segítik a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését, ugyanakkor 

rugalmas alkalmazást és a gyerekekhez való igazodást biztosítják. 

 

Az óvodai tervezés menete: 

- tevékenységi területek szerinti általános tervezés 

- óvónők csoportra lebontott tematikus tervei 

- csoportprofil szerinti nevelési tervek 

- óvónő által tervezett tevékenységek tervei. 

 

A gyermekcsoport nevelési – tevékenységi programjának tervezése a gyermekek 

fejlődési üteméhez, igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik, a feladatok 

egymásra épülnek, a csoportnaplóban jelenik meg, ami tükrözi a két 

óvodapedagógus együttes és önálló tervezéseit, tevékenységeit. A napló 

vezetése illeszkedik a feladatok időrendjéhez (óvónői beosztás) és biztosítja az 

óvodapedagógus számára a pedagógiai szabadság, rugalmasság lehetőségét is. 

 

A terv nem megmásíthatatlan, hanem az élethelyzetek, a gyermekek, az aktuális 

feladatok irányítják a folyamatot. 

Az egyéni képességfejlesztésnek mindenhol érvényesülnie kell. 

Minden óvónőnek tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell 

fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. 

Fontos, hogy a fejlődési naplót ne „kampányszerűen”, a gyermeket a csoportból 

kiemelve, felmérés jelleggel vezessük, hanem a mindennapos életben, tudatosan 
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megfigyelt fejlettségi szintet rögzítsük, mely igazodik az aktuális mérésekhez, és 

a megfigyelésekhez.  

Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követését tartalmazó dokumentumok 

ellenőrzése egy nevelési évben legalább két alkalommal történik.  

 

Értékelés, eredmények összesítése: 

Évente kétszer (ősz, tavasz) a mérések után gyermekenként összesítjük a kapott 

adatokat. Az egyéni eredmények kimutatása egy erre a célra kialakított 

nyomtatványon történik, ami a gyermekek képességeit számszerűsíti, majd 

ugyanezen a nyomtatványon csoportszinten is megjelennek a mért adatok. 

A két csoport összesített eredményei mutatják az óvoda mérési eredményeit az 

adott nevelési év időszakában. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A családi nevelés és az óvodai nevelés, valamint a gyermek belső érésének 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai 

munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.  

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

amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

Az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai 

vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán 

szükséges a sikeres iskolai munkához. 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Testileg: egészséges fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Mozgáskoordinációja 

erőteljesebben fejlődik és finommotorikája is. Szándékosan irányítani tudja 

mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését. 

 

Lelkileg: egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. 

Tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése 

tovább differenciálódik. Különös jelenősége van a téri észlelés fejlettségének, a 

vizuális és az akusztikus differenciálónak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 
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- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, megjelenik a szándékos 

bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama: a felismerés mellett 

egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem,fokozatosan  

növekszik a figyelem taralma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 

átvitele,  

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

gondolkodás is kialakulóban van. 

 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek 

 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, végig tudja hallgatni és megérti 

mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetésről, 

ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a 

magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megvalósításához szükségesek: elemi mennyiségi 

ismeretei vannak. 

 

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll kedvező iskolai 

légkörben  az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 

kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A 

szociálisan érett gyermek 

 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, 

- feladattudata kialakulóban van, 

- feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb, szükség szerint kreatív 

elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

 

Az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a 

fentiekben leírt fejlettség. 
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Az óvoda kapcsolatrendszere 

1.Család és Óvoda 

 

Cél: 

 A családi nevelés meghatározó szerepét szem előtt tartva az óvodai nevelés 

szolgálja a gyermek fejlődését. Az óvodapedagógus  megismeri, figyelembe 

veszi a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés során ha igény van rá 

segítséget nyújt különféle nevelési helyzetekben (intervenciós gyakorlat)  

 

Az eredményes együttműködés feladatai: 

- Az óvodának tiszteletben kell tartani a családi nevelés elveit. 

- Törekednünk kell a család és az óvoda közötti kölcsönös bizalom, őszinte, 

szoros együttműködés kialakítására. 

- A szülőt biztosítani kell arról, hogy gyermeke biztonságban van az óvodában, 

szeretik és elfogadják. 

- Tapasztalnia kell, hogy számítanak véleményére, meghallgatják gyermekével 

kapcsolatos nevelési problémáit, lehetőség szerint segítik, tanáccsal látják el. 

- Fontos, hogy az óvónő emberi magatartása, szakmai felkészültsége 

példamutató legyen, munkáját befolyásolja a szülők elégedettsége, 

hatékonyan működjön együtt a dajkával. 

- Lehetőség szerint kapcsolattartás nemzeti kisebbségi szervezetekkel. 

 

 

Az együttműködés formái: 

- beíratás 

- szülői értekezlet, fogadónapok, családlátogatás (előzetes egyeztetés alapján, 

rugalmas időpontban) 

- nyíltnapok 

- ünnepségek, kulturális rendezvények 

- kirándulások 

- előadások (szülők -  óvónők közös előadásai aktuális nevelési témákról) 

- folyamatos konzultáció (etnikai kisebbségi nevelés) 

 

 

 

2. Nevelési munkát segítő szervezetek (Szakértői bizottság és annak 

Tagintézménye – Szakszolgálat) 

Cél: 

A gyermekek sikeres fejlesztéséhez, fejlődésük támogatásához időnként 

szükséges speciális szakemberek bevonása a nevelő munkába. A logopédus, 

gyógypedagógus, pszichológus segítő munkájával támogatja, kiegészíti az 
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óvoda nevelő, fejlesztő munkáját. A szakemberek helyben , (óvoda) vagy 

telephelyükön (Miskolc) végzik a kért vizsgálatokat, fejlesztéseket. A 

vizsgálatokat kérheti a szülő és az intézmény egyaránt. 

Feladat: 

- folyamatos kapcsolattartás, 

- rendszeres információ átadás (szülők és az óvodai pedagógusok felé) 

- egymás munkájának ismerete, lehetőség szerinti beépítése saját fejlesztő 

munkába, 

- gyermek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, 

elemzése. 

 

 

3. Általános Iskola – Óvoda 

 

Cél: 

A gyerekek az óvodai élet után minél eredményesebben kezdjék meg iskolai 

tanulmányaikat, az átmenet eredményes biztosítása, az óvodás gyermek életkori 

sajátosságainak figyelem vételével.   

 

 

Feladat:  

- Az óvodás gyerekek nevelése, fejlesztése oly módon, hogy iskolai életük 

kezdete egyéni fejlettségüket figyelembe véve minél sikeresebb legyen. 

- A két intézmény pedagógiai munkájának, feladatainak, célkitűzéseinek 

kölcsönös ismerete, összehangolása. 

 

Az együttműködés formái: 

- szakmai kapcsolattartás (közös értekezlet, továbbképzés, szakmai előadás) 

- eredmények, fejlesztendő területek ismerete, információ csere, 

- tapasztalatcsere, 

-  egymás programjainak látogatása 

- közös ünnepségek szervezése 

- kölcsönös látogatás a két intézmény gyermekei között (kiemelten az 

1.osztályos gyermekek, alsó tagozatosok között) 

 

 

4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Óvoda 

 

Cél: 

Szakemberek bevonása az óvodáskorú gyermekek életvezetési, nevelési  

problémáinak kezelésébe, gyermekvédelmi feladatok közös ellátása, prevenció. 

 

Feladata: 
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- Gyermekvédelmi munka feladatainak közös ellátása, információcsere. 

- Aktuális problémák, feladatok egyeztetése, esetmegbeszélés, jelzőrendszer 

működtetése 

- Családlátogatás 

- Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére, óvodai keretek közötti kompenzálás 

biztosítása. (pl. ruhagyűjtési akció) 

- Hátrányos és veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, közös intézkedési 

terv kidolgozása. 

 

Együttműködés formái: 

- Esetmegbeszélés, 

- Kölcsönös látogatások, 

- Közösen szervezett előadások, aktuális területeken (szülőknek, 

pedagógusoknak) 

- Támogató akciók, 

- Problémás esetben, szükség szerint, közös családlátogatás 

 

Az óvoda gyermekvédelmi munkájáról minden évben munkaterv készül, mely 

része az éves munkatervnek. 

  

 

5. Egészségügyi szervek – Óvoda 

 

Cél: 

Szakemberek bevonása (háziorvos, védőnő, fogorvos) az óvodás gyerekek 

egészségvédelmébe, egészségmegőrzésébe, egészség tudatos életmód 

alakításába, szülők, családok ismeret átadás, ismeret bővítés feladatainak 

támogatása. 

 

Feladat: 

- gyerekek egészségének óvása, 

- rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása, 

- prevenció, 

- tisztasági ellenőrzések (tetű, rüh, ótvar), 

- családi nevelés kiegészítése, ismeretközlés 

 

Kapcsolattartás formái: 

- rendszeres orvosi vizsgálat, 

- tanköteles korú gyermekek részére iskola alkalmassági vizsgálat, 

- aktuális probléma esetén esetmegbeszélés, 

- fogászati szűrés, 

tájékoztató előadás szülőknek egészségmegőrzés témakörében 
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6. Kisgyőr Község Önkormányzat – Óvoda 

 

Cél: 

- Az intézményt alapító, működtető és fenntartó igényeinek, elvárásainak való 

megfelelés. 

- A településen egységes nevelési koncepció folyamatosságának biztosítása. 

- Az óvoda fenntartása és problémamentes működtetése. 

 

Feladat: 

- Hiteles, időbeni információ a két intézményt érintő feladatokról. 

- Az óvodavezető beszámolója, az aktuális nevelési, oktatási évről az 

Önkormányzat Képviselőtestülete előtt. 

- A képviselők és a Polgármesteri Hivatal lehetőség szerinti meghívása az 

óvoda ünnepeire, rendezvényeire. 

   

A kapcsolattartás formái: 

- Rendszeres beszámolók, értekezletek, tájékoztatók. 

- Óvodavezető jelenléte az aktuális képviselőtestületi üléseken. 

- Szükség szerint az Önkormányzat vezetőinek (polgármester, jegyző) 

meghívása szülői értekezletekre vagy az óvoda munkatársi értekezleteire. 

- Meghívás az óvoda kiemelt rendezvényeire (polgármester, jegyző, 

képviselőtestület) 

- Település szintű rendezvényeken való részvétel, aktív közreműködés 

 

 

 

 

7. Faluház – Óvoda 

 

Cél: 

Az óvodai nevelésnek illetve hagyományápolásnak (jeles napok, ünnepkörök) 

gazdagítása, színesítése a Faluházban folyó kulturális munka segítségével. 

 

Feladat: 

- A Faluház programjainak rendszeres látogatása. 

- Kulturált viselkedési formák közvetítése a gyermekeknek. 

- Sokoldalú, sokszínű élményszerzés. 

- Az óvoda ünnepeinek, hagyományos rendezvényeinek kulturált, színvonalas 

környezetben való megtartása. 
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A kapcsolattartás formái: 

- gyermekprogramok látogatása, 

- ismerkedés a könyvtár „ használatával” 

- kiállítások megtekintése, 

- községszintű rendezvények látogatása, 

- rendhagyó ének – zenei foglalkozások 

- folyamatos irodai szolgáltatás (fénymásolás, fax, szövegszerkesztés, Internet) 

 

 

Kapcsolattartás formái: 

- rendszeres orvosi vizsgálat, 

- tanköteles korú gyermekek részére iskola alkalmassági vizsgálat, 

- aktuális probléma esetén esetmegbeszélés, 

- fogászati szűrés, 

- tájékoztató előadás szülőknek egészségmegőrzés témakörében 

 

 

 

 

Nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztése: 

 

Nevelő, fejlesztő munkánkat meghatározza „Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

nevelés irányelvei” óvodánkba az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek 

száma évről - évre növekszik. 

 

Cél: 

Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait, segítjük szociális 

beilleszkedésüket, biztonságérzetet nyújtunk számukra, mely megalapozza 

érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönzi társas kapcsolataik pozitív 

alakulását. 

 

Feladat: 

- Minél korábbi óvodai felvétel biztosítása, folyamatos óvodai jelenlét. 

- A lemaradás területeinek és mértékének megállapítása a gyermekek alapos 

megismerésével. 

- Differenciált, egyénre szabott segítségadás. 

- Kevés óvodai hiányzás 

- Állandó figyelemmel kísérjük az óvodaköteles (5 éves) korú gyermekek 

óvodába járását. 

- Megfelelő kapcsolat kiépítése a családdal. 

- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek, védőnő, 

háziorvos bevonása. 
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- Nevelési és Szakértői Bizottság munkájának, szakmai segítségének beépítése 

a nevelési munkába, szaktanácsadás lehetősége. 

 

A nemzetiségi kisebbséghez tarozó gyermekek fejlesztő programja a 

Pedagógiai Program „Mellékletében” található. 

 

 

 

Óvodánk ellenőrzési és értékelési rendszere 

 

Óvodánk írásos dokumentumainak egymásra épülése: 

 

- Országos Óvodai Alapprogramja 

 

- Kisgyőri Óvoda Pedagógiai Programja 

 

- Önértékelési dokumentumok 

 

- Az óvoda éves működési tervei (munkaterv,házirend, SZMSZ,továbbképzési 

program  

 

- Gyermekcsoport nevelési, tevékenységi programja 

 

- Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 

 

valamint: felvételi és mulasztási és csoportnapló. 

 

 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a mérés, értékelés folyamata: 

-  minden nevelési évben két alkalommal DIFER mérés, melynek 

eredményéről a szülők tájékoztatást kapnak szóban és írásban az 

óvodapedagógusoktól fogadó óra keretében, 

- folyamatos megfigyelés, melyet az óvónők rögzítenek rendszeresen a 

fejlődési naplóban. 

 

Az óvodai nevelő és munkatársi közösség pedagógiai munkájának 

eredményességét, a mérés, értékelés folyamatait, aktuális állapotát az 

Önértékelési program és terv időszerű feladatai, valamint az éves munkaterv 

tartalmazza. 

 

 

A pedagógia program teljesítésének feltétele 
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A pedagógiai program megvalósításához az alapvető követelményekkel 

rendelkezünk. (személyi, tárgyi feltételek) 

A törvényi háttér, az aktuális jogszabályok és anyagi források alapján eszköz és 

játékparkunk fejlesztése folyamatos. Az óvoda fenntartója és működtetője – 

Kisgyőr Község Önkormányzata – a programot ismeri, megvalósítását 

támogatja. 

 

A pedagógiai munka tervezése: 

 

Óvodai szinten egységes, egész évre szóló „tevékenységi területek” szerinti 

tervezés, témák ajánlásával. 

Erre épül az óvónők által készített heti tervezés, mely tematikus tervként 

működik. 

A tervezés helye a : csoportnapló, ahogy a nevelési tervnek is, amit fél évente 

készítenek az óvodapedagógusok differenciáltan, adott csoportra lebontva. 

 

A helyi nevelési program ellenőrzése és értékelése 

 

A hatékony működési rend, a program alapos ismerete, az igények megjelenítése 

és lehetőség szerinti igazodása,valamint a változások (rendeletek, jogszabályok) 

nyomon követése  hozzájárul a program megvalósulásához. Mindezekhez 

elengedhetetlen a megfelelő szakmai együttműködés és elköteleződés, szakmai 

lojalitás. 

 

A program megvalósításában, változtatásában és értékelésében valamennyi 

óvónő aktívan részt vesz, teret kap a szakmai műhelymunka, szervezeti kultúra, 

szakmai felelősségvállalás, támogató kommunikációs rendszer.  

A gyakori pedagógiai megbeszéléseken lehetőség nyílik az eltelt időszak 

értékelésére, az elkövetkezendő teendők egyeztetésére, tanfolyamok, 

továbbképzések anyagának esetleges beépítésére. 

 

Az ellenőrzés és értékelés területei: 

 

-  bevezetés előtt a feltételrendszer vizsgálata, 

- bevezetést követő első nevelési év végén átfogó értékelés, 

- megjelennek –e a nevelő – fejlesztő tartalmak: 

 

- a program milyen eredményeket hozott 

- szülői és gyermeki visszajelzések (kérdőívek, önértékelési 

folyamat) 

- változtatások a gyakorlati munka tükrében 
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- szükséges változtatások a rendeletek, szabályok tükrében 

 

- a bevezetést követő 3 évenként a nevelési folyamat vizsgálata a kimenet 

oldaláról 

 

-  óvodánk nevelő, fejlesztő munkájának hatékonysága, sikere. 

 

Az ellenőrzés, értékelés célja: 

- a változások érzékelése a kiinduláshoz képest az elmozdulás 

szükségességének feltárása 

-  a hatékonyság, minőségjavítás, az önképzés és a továbbképzés tudatos 

tervezése, 

-  az önértékelési rendszer időszerű feladatainak elvégzése, tapasztalatok 

beépülése a tervező, megvalósító munkába 

- a gyakorlati pedagógiai munka segítése, fejlesztése  

- elismerés, dicséret, jutalmazás lehetőségei 

 Ebben a szakmai-pedagógiai munkában segíti még az intézmény nevelő 

közösségét a szaktanácsadó és a  szakértő. 

 

Az óvodában folyó pedagógiai munka ellenőrzésének adminisztrációs alapját a 

csoportnaplók, az óvónők által készített kerettervek, fejlesztő tervek, a 

gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések alkotják. Az ellenőrzéséhez 

szükséges információk alapja az óvónőkkel folytatott beszélgetések, nevelési 

helyzetekben alkalmazott eljárásaik megfigyelése, a gyermekekről szerzett 

ismereteik és problémaérzékenységük. 

 

A gyermekek viselkedése tükrözi az óvodapedagógus munkáját. Az óvodában 

eltöltött idő hasznosságát meghatározza a gyermek-óvónő kapcsolata. 

Óvodánkban minden gyermek megkapja a számára fontos figyelmet, az óvodai 

légkörre jellemző az odaadó, biztonságos, bizalmat sugárzó légkör, melyben a 

gyermek vidáman, kiegyensúlyozottan érzi magát. 

 

Másik jelzőrendszer a szülő. Ha nyugodtan távozik az óvodából, ha a szülői 

megbeszélések, szülőknek szóló programok népszerűek, ha támogatja gyermeke 

óvónőit, ha nyitott és közvetlen viszony jellemzi kapcsolatukat, akkor jól 

működő a nevelői partnerkapcsolat, érezhető az együttgondolkodás, 

együttműködés igénye és napi megvalósulása. 
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Érvényességi nyilatkozat 

 

 

A helyi nevelési program érvényességi ideje: 

 

2013.08.31.-visszavonásig 

 

A Kisgyőri Óvoda nevelőtestülete felülvizsgálta és módosította a Pedagógiai 

Programját, melyet az óvodavezető jóváhagyott. Az intézmény fenntartója 

képviseletében a polgármester és a jegyző kézjegyével látta el. A program nem 

tartalmaz többlet kiadást okozó elemeket. 

A pedagógiai program felülvizsgálata az intézmény önértékelésében foglaltak 

szerint 4 évente szükségszerű, illetve korábban ha törvényi változás, rendelet 

módosítás történik. 

A program felülvizsgálatát a nevelőtestület végzi, intézményvezető jóváhagyása 

mellett. (2011. évi CXC. Köznevelési törvény) 

 

A helyi pedagógiai program módosításának lehetséges indoka: 

 

- szervezeti átalakítás, 

- ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt, 

- törvényi, jogszabályi változások,  

- fenntartó által meghatározott feladatváltozások, 

- intézményátszervezés. 

  

 

 

Az óvoda pedagógiai programjának felülvizsgálatát és módosítását kérheti: 

 

- az óvodavezető 

- nevelőtestület bármely tagja 

- szülők közössége 

- önértékelési folyamat keretében. 

 

 

 

 

A program nyilvánossága: 

- az óvodavezetői irodában és a csoportoknál megtalálható egy-egy 

példányban ( irodában nyomtatott és elektronikus formában is ), 

- szülők részére a program ismertetése szülői értekezleten történik rövidített 

formában, 

- fenntartó honlapján (óvodai résznél, közzétételi kötelezettség), 
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- szülői váróban kivonat formájában, 

- KIR-ben 
 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓI NYILATKOZAT 

 

 

Kisgyőr Község Önkormányzat mint a Kisgyőri  Óvoda fenntartója a  

köznevelési feladat ellátási kötelezettségének eleget tesz, a köznevelési 

feladatok megvalósításához a rendelkezésre álló forrásokat az intézmény részére 

biztosítja. 

 

 

Az óvoda működtetése kötelező feladata az önkormányzatnak, s e feladat 

megvalósítása a település köznevelési koncepciójába továbbra is szerepel. 

 

A helyi köznevelési  koncepció célját alátámasztják a demográfiai előrejelzések. 

 

 

Ezen fenntartói nyilatkozatot az óvodai program készítéséhez tesszük. 

 

 

 

Kelt: Kisgyőr,2013.08.31. 

 

 

 

 

             

Kékedi László Vilmos     Lőrincz Sándorné 

  Polgármester         jegyző  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

A Kisgyőri Óvoda Pedagógiai Programját a fenntartó jóváhagyása előtt 

megismerte és véleményezte : 

 

Kelt: Kisgyőr,2013.08.26. 

 

                                                                          P.H.           

Egyetértését nyilvánította:                                    

 

 

Kisgyőri  Óvoda 

Szülői Munkaközössége                                Barsiné Liptai Julianna          

nevében: 

 

 

                                                                     Rákainé Tamás Tünde     

 

Kisgyőri  Óvoda  

Nevelőtestülete nevében:                            

                                                            Pocsai Béláné     Javitásné Szoták Sára     

 

Jóváhagyta:         

                                                                        

                                                                                 Grúzné Juhász Erika 

                                                                                      óvodavezető                  

    

 

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselőtestülete  sz. határozatával a Kisgyőri 

Óvoda Pedagógiai Programját jóváhagyta. 

 

 

 

Kelt:Kisgyőr,2013.08.31.              

                                                                   

 

                                                                           Kékedi László Vilmos 

                                                                              polgármester        
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Felhasznált irodalom 

 

1. Az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja 

SEMIC INTERPRINT Kft. 1996. 

363/2012.(XII.17.)Korm.Rend. 

 

2. Mérey Ferenc – Binét Ágnes: Gyermeklélektan 

Bp. Gondolat Kiadó 1978. 

 

3. Porkolábné dr. Balogh Katalin 

Kudarc nélkül az iskolában   Alex-typó Bp. 1992. 

 

4. Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés – de hogyan? 

NAT – TAN Sorozat Bp. OKI 1996. 

 

5. Balázsné Szűcs Judit: AZ EMBER, aki óvodás 

Bp. 1997. LITOGRAPH Kft. 

 

6. Négyszínvirág  Vésztő 1998. 

 

7. MKM. Tájékoztató füzet a kisebbségi oktatásügyről 

Bp. 1997. 

 

8. MKM. Cigány Oktatásfejlesztési Program 

Bp. 1995. 

 

9. Zilahi Józsefné – Stöckert Károlyné – Dr. Ráczné Dr. Főző Klára: óvodai 

neve- 

lés játékkal, mesével    Bp. 1997. Eötvös Könyvkiadó 

 

10. Zilahi Józsefné: Mese – vers az óvodában I. 

Nemzeti Tankönyvkiadó 1994. 

 

11. Horgas Béla – Levendel Júlia: „Gyermekek között” 

Gondolat Kiadó  1997. 

 

12. Epochális óvodai program Debrecen 

 

13.2011.évi CXC. Köznevelési törvény 

     20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  
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Mellékletek 
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Kisgyőri Óvoda 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelése 

 

SNI-s gyermek, beilleszkedési, magatartási ,tanulási nehézséggel küzdő 

gyermek, kiemelten tehetséges gyermek, hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek 

 

Készítette az óvoda Nevelőtestülete a következő jogszabályok alapján 

 

- 2011.évi CXC. Köznevelési törvény 

- 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

alapprogramjáról 

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

nevelésének irányelve  

- 1997.évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény, 69.§ (2) gyermekvédelmi 

feladatok köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatainak koordinálása 

- Kisgyőr Község Önkormányzatának Minőségfejlesztési Programja 

- Az működését szabályozó: Alapító Okirat 

                                             SZMSZ 

 

Az intézmény Alapító Okiratának megfelelően az alábbi Sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai fejlesztését látjuk el: 

 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, akik a 

szakértői bizottság véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan 

jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartás szabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való 

beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, 

 

- sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a szakértői bizottság véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékosak, vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek 

 

 

Célunk: a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítása mellett az 

esélyteremtés az életbe való természetes beilleszkedéshez, az ehhez szükséges 

segítségadás gyermeknek, szülőnek egyaránt. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek optimális kibontakoztatása 

és harmonizálása, hogy a közösségi életbe minél könnyebben beilleszkedjen. 
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A gyermekközösség elfogadóvá alakítása, melynek alapja a felnőttek 

példamutatása, a közös élmények adta közösségi érzet, együvé tartozás 

erősítése. 

 

Feladataink: 

- az SNI gyermekek nevelésének, fejlesztésének feltételeinek - intézményi 

lehetőségeinket figyelembe véve – fejlesztése, szaktudás megszerzése, 

eszközök biztosítása 

- a gyermekek fejlődését segítő külső szakemberekkel az együttműködés 

kialakítása, erősítése, működésük biztosítása 

- szakértői bizottság vélemény bekérésének ideje – fokozott figyelem a 

gyermek felé, tájékoztatása a szülőnek – a szakértői vélemény pontos és 

következetes beépítése a fejlesztés folyamataiba 

- az SNI-s gyermekek számára az egyéni fejlődés biztosítása, képességek 

fejlesztése, elfogadó közösségbe való beilleszkedésük segítése 

- terhelhetőség igazítása a gyermek állapotához, személyiség jegyeihez 

- egyéni sikerélményt segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

- családlátogatás, anamnézis felvétele, szükség esetén konzultáció a védőnővel 

- szülő számára folyamatos, segítő, szoros együttnevelés, igény szerint 

támogató, nevelést segítő pedagógiai ösztönzés, tanácsok 

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatait 

az óvodai foglalkozások körébe építjük be. 

Mozgás korlátozott gyermek 

Mozgásfejlesztés: 

- életkori sajátosságoknak megfelelő tartási, mozgási funkciók segítése,nagy- 

és finommozgások célirányos fejlesztésével, 

- önellátást, önkiszolgálást, helyváltoztatást segítő, támogató fejlesztés 

(életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés – lehetőség szerint) 

 

Játéktevékenység: 

- szükség szerint a játékhoz használt tér alakítása, 

- egyes tevékenységek során a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, 

bekapcsolódási lehetősége. 

 

Nyelvi fejlesztés: 

- a gyermek bevonása minden nyelvi és kommunikációs képesség fejlesztését 

célzó tevékenységbe, logopédussal való együttműködés 

 

Éneklés, zenei nevelés: 

- artikulációs és légzésproblémák lehetőség szerinti kezelése, szakember 

bevonásával, 

- ének-zene pozitív hatásának kihasználása (testi-lelki), 
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- társas cselekvéssel a ritmus és tempóérzék fejlesztése, 

- a gyermek helyzete szerint hangszer használata 

 

Rajzolás: 

- a finommotorika és a grafomotoros képességek célirányos fejlesztése, 

- a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységeket segítő testhelyzet 

megtalálása. 

 

Gyengén látó gyermekek főleg látásuk útján tájékozódnak a környezetükben, 

de az ép látásúakhoz képest közelebbről, kisebb térben tudják azt használni. 

Kiemelten fontos náluk a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás 

megtanítása, esetlegesen az ehhez szükséges környezet, eszközök biztosítása. 

A gyengén látó gyermek fejlesztésének kiemelt területei a környezet vizuális 

megismertetése. 

 

Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli 

környezetben. 

Nagymozgások fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgás biztonság. 

Térbeli tájékozódás: a látás felhasználásával. 

Finommozgás fejlesztése: kézügyesség fejlesztése, írás előkészítése. 

Látás és mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások 

esetében egyaránt. 

Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése: 

- hallási figyelem és a megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, 

tanulást, 

- tapintással szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól 

szerzett ismereteket. 

 

Hallássérült gyermek 

 

Kiemelt feladatok a gyermeket körülvevő környezet minden elemében: 

- hallás és beszédértés fejlesztése, 

- hangos beszéd aktív használata, nyelvi kommunikáció megindítása és 

helyzetekhez kötött alkalmazása, 

- grafomotoros készségfejlesztés, 

- beszédértés folyamatos javítása, szókincs, szájról olvasási készségfejlesztés, 

- családi, szociális háttér bekapcsolása a fejlesztés rendszerébe, 

- speciális pedagógiai megsegítés, logopédiai csoport. 

 

 

Enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
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- intézményünkben a magas csoportlétszámok és a speciális szakember hiánya 

miatt az értelmileg enyhe fokban sérült gyermeket tudjuk fogadni, abban az 

esetben ha az őt vizsgáló Szakértői bizottság véleménye a többségi óvodai 

felvételt ajánlja, 

- nevelésük a nem fogyatékos gyermekkel együtt valósul meg, 

- a spontán tanulást, társakkal való együttműködést, a kommunikáció 

fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok, minták, melyeket a 

gyermek a kortárs csoportban él meg, 

- integrált óvodai nevelés keretében folyamatos a gyógypedagógiai 

megsegítés, 

Fejlesztés célja: a tankötelezettségi kor elérésére a megfelelő iskolakészültség 

biztosítása, amellyel a tanulmányokat a neki megfelelő iskolatípusban 

folytathatja. 

Feladat: 

- gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai megsegítés, 

- a fejlesztés során a gyermek aktuális igényeinek ismerete, tevékenységi 

formák, módszerek, szervezeti keretek biztosítása, 

- téri tájékozódás, finommotorika, figyelem koncentráció, kommunikáció, 

szociális alkalmazkodás fejlesztése. 

 

Beszédfogyatékos gyermek  

A nyelvfejlődési és beszédzavarok megnyilvánulásai: 

- anyanyelvi fejlettség alacsony szintje, 

- beszédértés, beszédészlelés nehézségei, 

- kifejezőkészség nehézségei, 

- beszédszervi működés gyengesége, 

- beszédhangok tiszta ejtésének hiánya, 

- esetleges kognitív képességzavar (taktilis, vizuális észlelés, verbális 

emlékezet zavarai), 

- verbális tanulás lassú fejlődése. 

A beszéd és nyelvi problémák zavara mellé társulhatnak részképesség zavarok: 

- diszlexia, 

- diszgráfia, 

- diszkalkúlia  veszélyeztettség, 

- magatartás problémák, melyek nehezítik a gyermek beilleszkedését. 

 

Fejlesztés célja: 

- beszédfogyatékos gyermek sokoldalú, prevenciós fejlesztése, 

- kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. 

 

Kiemelt feladat: 

- ismeretszerzés biztosítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel, cselekvésbe 

ágyazott játékos módszerekkel, 
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- aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, 

- értelmi fejlesztés, 

- mozgás és észlelési funkciók, 

- vizuomotoros koordinációs készség javítása, 

- érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazása, egyéni 

és kiscsoportos formában, 

- a szülők folyamatos tájékoztatása, szoros együttműködés az óvoda és a 

család között, 

- egyéni terv készítése szakember bevonásával (logopédus, gyógypedagógus) 

- tudatos, tervszerű fejlesztés, terápiás terv meghatározása, komplexitás, 

folyamatkövetés, 

- módszerek célszerű alkalmazása, az életkor, értelmi képesség, beállítódás, 

beszédhiba típusának, súlyosságának figyelembe vételével, szakemberrel 

való folyamatos konzultáció (logopédus) 

- hallási, látási, beszédmozgási benyomások egymást erősítő fejlesztése, 

- a gyermek folyamatos motiválása, 

- mozgás, kommunikáció, vizuomotoros koordinációs készségfejlesztés, 

- speciális terápiák alkalmazása, szakemberek bevonása. 

 

Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

 

Az autizmus a szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének 

minőségi zavara, amely a személyiségfejlődésnek egészét átható, úgynevezett 

pervazív zavar. 

 

Cél: 

- a szocializációs készségek fejlesztése, 

- a kommunikációs készségek fejlesztése. 

 

Feladat: 

- tárgyi, személyi állandóság biztosítása, 

- megfelelő idő biztosítása a tevékenységek végzésére, 

- viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták, énkép, önismeret, érzelmek 

kifejezése, önkontroll tanítása, 

- kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia. 

 

 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermek ( súlyos tanulási, 

figyelem, magatartás szabályozás zavarral) 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek e csoportját a különböző súlyosságú és 

komplexitású részképességi zavarok (ismeretelsajátítást, tanulást, önirányítás 

képességeinek fejlődését nehezítő) vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. 
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Továbbá: 

- az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás, a kivárás 

okozta feszültségeket, a váratlan zajokat, 

- aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

- fokozottan igénylik a tevékenységet meghatározó állandó keretet, 

szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények 

megerősítését, a dicséretet. 

 

A fejlesztés célja: 

- az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex 

fejlesztése, 

- a kóros viselkedés kialakulásának megelőzése, 

- alapvető kognitív készségek, képességek alakítása 

- közösségbe való beilleszkedés képességének alakulása. 

 

Feladat: 

- a szakértői bizottság véleményében foglaltak alapján a részképességi zavarok 

egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása, megfelelő 

szakmódszertan alkalmazása, 

- szülővel való szoros együttműködés, a „különbözőség” korai felismerése, 

- eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültség megalapozása, 

- egyénre szabott, egyéni ütemben történő fejlesztés kidolgozása, komplex 

kezelés biztosítása a gyermek fejlődése érdekében, 

- a gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése, 

- a gyermekek egyenetlen fejlődésének felismerése, a differenciált 

tevékenységek esetenkénti felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes 

alkalmazása, 

- a szülők-pedagógus partneri viszony kiépítése, a szülők felkészítésének 

segítése, szemléletformálás. 

 

Személyi feltételek ( a nevelésben résztvevő személyek az óvodában): 

- óvodapedagógus, 

- logopédus, 

- gyógypedagógus, 

- dajka. 

 

A nevelőtestület együttműködése a szakemberekkel folyamatos, szakmai 

kommunikáció és probléma megoldás jellemzi. A gyógypedagógus és logopédus 

saját pedagógiai kompetenciáik, feladataik alapján szervezik, végzik 

munkájukat. 

Tárgyi feltételek az eszköznorma előírásai szerint történik: 

- nagyobb méretű tükör, 
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- mozgásfejlesztést segítő eszközök, 

- finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszköz 

 

 

 

Az SNI gyermek befogadása és fejleszthetősége: 

- az SNI gyermek besorolása szakértői vélemény alapján, szakértői bizottság 

jogosultsággal történik 

- szakértői vélemény tartalmazza a fejlesztő foglalkozás területeit, a 

habilitáció, rehabilitációt 

- a fejlesztést gyógypedagógus – szakértői óraszámban, megbízással 

                    óvodapedagógus – együttműködve a gyógypedagógussal végzi,a 

szülő bevonásával, beépítve a pedagógiai folyamatba a szakember javaslatait 

- fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, a szakértői vélemény 

meghatározásai szolgálnak útmutatóul 

- megvalósításért felelős az óvodavezető 

- ellenőrzi a szakértői bizottság és hatósági szervek 

- a fejlesztésben résztvevők folyamatosan, igény szerint segítik az SNI 

gyermek szüleit tanácsadás, információ, ösztönzés, bátorítás formájában, 

tudatosítva a szülőben saját feladatait, felelősségét. 

 

Intézményünk nevelő és munkatársi közössége egyaránt felvállalta és támogatja 

az integrációt, a munkaköri leírásban szereplő feladatkörök szerint. 

Az integrálhatóság minden gyermeknél fontos döntés, melynél figyelembe 

vesszük az összes körülményt: 

- szakértői bizottság véleménye, 

- szülői, családi helyzet, 

- gyermek érdeke, 

- gyermekcsoport érdeke. 

 

Sikerkritériumnak tekintjük a gyermek beilleszkedési, a foglalkozásokhoz való 

egyenlő hozzáférés, valamint az önmagához mért fejlődés szintjét. 

 

Ezt az eredményességet szolgálják az óvoda, óvodapedagógus vonatkozásában: 

- habilitációs, rehabilitációs szemlélet módszertani alkalmazása, a módszerek, 

eljárások specifikus megválasztása 

- elfogadó, toleráns óvodapedagógus, aki ismeri a gyermeket, időben jelzi az 

óvodavezető felé az SNI-re utaló jelek alapján a szakértői vizsgálat 

elindítását 

- szülővel együttműködő, támogató 

- a szakértői vizsgálat eredményét beépíti a fejlesztés tervbe, szükség esetén 

alternatívát keres 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedéshez 
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- együttműködő a szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépíti a 

differenciáli fejlesztő munkájába. 

 

A fejlesztést, a gyermek SNI típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus látja el, szaktudásával segíti az óvónő 

munkáját. 

 

 

Fogalom magyarázat: 

 

Habilitáció : beillesztés 

- Ha a sérülés veleszületett vagy kora gyermekkorban elszenvedett károsodás 

következménye. 

- Nem beszélhetünk korábbi jobb helyzetről, amit szeretnénk visszaállítani. 

 

Rehabilitáció: visszahelyezés 

- Az adott helyzet jobbítására való törekvés. 

- Egy megelőző feltételezetten jobb helyzet, állapot elérésére törekvés 

 

 

 

 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 

 

„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak 

sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” 

                                                                                /Dr Czeizel Endre/ 

 

Az óvodás gyermeknél tehetségígéretről, tehetségre irányuló hajlamról 

beszélünk. Ezek a gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket, 

elsősorban játszanak. A gyermekek adottságai a megfelelő környezeti hatások 

(család, óvoda, iskola, társak) által fejlődnek képességekké, esetleg tehetséggé. 

Óvodánk kiegyensúlyozott légkörével, változatos, kötetlen lehetőségeivel segíti, 

hogy felszínre kerüljenek a gyermekek adottságai, képességei. 

Vegyes csoportjainkban, a mindennapi tanulási cselekvéses helyzetekben építjük 

be a kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket. 

Ezek a helyzetek bármikor elérhetőek, a kilépés lehetősége is biztosított a 

gyermekek számára. 

 

Tehetségre utaló jellemzők az óvodás korban: 

 

- jó koncentrációs képesség 
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- szokatlanul jó memória 

- szellemileg fejlettebb koránál 

- korai nyelvi fejlettség 

- kíváncsiság, tudásvágy, sokrétű érdeklődés 

- feladat iránti elkötelezettség ( versenyszellem, kitartás, motiváció) 

- önálló tanulásra való hajlam – szeret egyedül tevékenykedni 

- kreativitás ( rugalmasság, probléma iránti érzékenység) 

- fejlett képzelőerő 

- humorérzék 

- fejlett igazságérzet 

- túlérzékenység 

- maximalizmus 

- fejlett koordináció és finommotoros mozgás 

- tudatosság és önreflexió korai megjelenése 

 

Programunk egyik fontos célkitűzése: a tehetségígéretes gyermekek felismerése, 

fejlődésük optimális elősegítése, elkallódásuk megakadályozása, hogy 

felismerjük az alul teljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket. 

 

Speciális célok: 

- a tehetség ígéretes gyermek erős oldalának támogatása differenciált 

feladatokkal, játékokkal 

- a gyermek esetleges gyenge területeinek erősítése, kiegyensúlyozás 

- személyiség harmonikus fejlesztésére törekvés, minden terület fejlesztése 

- pihenés, relaxáció lehetőségének megteremtése 

 

 

Feladat: 

 

- az óvodai tevékenységek alapján megnyilvánuló gyermeki tehetségígéretek 

felismerése, figyelemmel kísérése 3-5 éves korig 

- a kiemelkedő képességek beazonosítása, felismerése 

- tehetségvizsgálati módszerek, tehetségszűrő megfigyelési szempontsorok 

megismerése, alkalmazása 

- az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek megfelelően a tehetségígéret 

kibontakozásának támogatása  

- megfelelő környezeti feltételek megteremtése (derűs, nyugodt, inkluzív 

óvodai légkör biztosítása) 

- változatos technikák, differenciáli témák felajánlása a gyermekek számára, 

melyek során képessé vállnak az együttműködésre, összedolgozásra 

- ösztönzésük, különbözőségük elfogadása 

- pozitív értékeléssel sikerélmény biztosítása 
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-  szülővel való szoros együttműködés, folyamatos konzultáció lehetőségének 

biztosítása, tanácsadás, támogatás, a gyermek fejlődésének közös értékelése 

 

A pedagógus ( felnőtt, szülő) segítő tulajdonságai a tehetség 

kibontakoztatásában: 

- türelem 

- rugalmas gondolkodás 

- kreativitás 

- önbizalom 

- következetesség 

- empátia 

- humorérzék 

- gyermek iránti tisztelet, elköteleződés. 
 

 

 

 

Nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek pedagógiai programja 

 

 

Helyzetelemzés: 

 

Településünkön folyamatosan növekszik a nemzetiségi kisebbséghez tartozók 

száma. A családok jelentős része egy keresős (főleg a közfoglalkoztatottság a 

jellemző), rosszabb esetben egy sem, így a családi és egyéb támogatás, segély az 

egyetlen jövedelem forrásuk.  

 Sokan közülük nagy családban, több gyermekkel élnek.  

A felnőttek többsége alacsony iskolázottságú, nem jellemző a szakképzettség. 

Nagyrészük önálló lakással rendelkezik, a falu különböző pontján élnek. 

Az óvodáskorú cigány gyermekek jelentős része óvodába jár, létszámuk az 

óvodai létszám kb.: 20 %-a (óvodai férőhely 50, felvehető gyermek létszám:60 

fő). 

A gyermekek nagy része tisztán, megfelelő ruházatban jár óvodába, de 

előfordulnak problémás családok is. Ezeket a felmerülő problémákat az óvoda a 

jegyző, védőnő és a Családsegítő, Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival 

közösen próbálja megoldani, bevonva az érintett szülőt, gondviselőt. 

Óvodába kerülés előtt az óvónők családlátogatás alkalmával ismerkednek a 

gyermekkel és szüleivel, illetve a környezettel, ami a gyermek életminőségét 

általában erősen befolyásolja. 

Az óvodai élet során, a különféle szintfelmérések és a gyermek alapos 

megismerése után jellemző eredmény a kortársakhoz képest észlelhető 

elmaradás értelmi, finommotorikai és egyéb részképességi területeken. 
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Feladatunk, az érintett területek fejlesztése, az észlelt egyéb elmaradások 

pótlása, hogy az eredményes iskolai élet elkezdése számukra is biztosítva 

legyen. 

Ebben kiemelt feladatunk a korai – 3 éves kortól – óvodába kerülés biztosítása 

és az indokolatlan hiányzások csökkentése. 

Településünkön nem működik Kisebbségi Önkormányzat, a Község 

Önkormányzata rendelkezik Esélyegyenlőségi programmal. 

 

Cél: 

 

- ismerjék meg lehetőségeinkhez mérten nemzeti kultúrájukat, 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, esélyegyenlőség 

biztosítása, 

- szülőkkel való folyamatos együttműködés, együttnevelés biztosítása, 

- fejlesztő foglalkozások szervezése, 

- minél hosszabb óvodai idő biztosítása, 

- sikerélmény, biztonságérzet, elfogadás megadása. 

 

 

 

Feladat: 

- egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése a testi, értelmi és szociális 

érettség kialakítása a sikeres iskolai beilleszkedéshez, 

- rendszeres óvodába járás szorgalmazása, 

- identitásuk erősítése, 

- egészséges életmódra nevelés, 

- anyanyelvi nevelés keretében a beszédértés, beszédfegyelem fejlesztése, 

igényébresztés a társalgásra, 

- ismeretek bővítése, gondolkodási műveletek erősítése, 

- saját képességeikhez mérten minél magasabb fejlettségi szintre jutás, óvodai 

beilleszkedésük – lehetőségeikhez képest – maximális elősegítése, 

- rendszeres kapcsolattartás a családdal, ennek különféle formáinak 

megtalálása, 

- szociális segítő háttér – védőnő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, 

jegyző – képviselőivel való szoros, rendszeres kapcsolattartás, 

- előforduló negatív hatások ellensúlyozása, 

- tapasztalatok, élmények biztosítása, melyek az otthoni élet lehetőségei, 

minősége miatt kimaradtak a gyermek életéből. 

 

 

A fejlesztés módja, időpontja, területei, eszközei 
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A csoport tevékenységei, az óvodapedagógusok által összeállított nevelési, 

tematikus tervek és az adott gyermek mérési eredményei alapján történik. 

A fejlesztés dokumentációja a csoport napló és az Egyéni fejlődési napló 

eredményei, melyet az adott csoport óvodapedagógusai közösen felváltva 

vezetnek. 

Erről rendszeresen – de egy nevelési évben minimum kétszer – tájékoztatást 

adnak a szülőknek. 

 

A fejlesztés legfontosabb területei 

 

Mozgásfejlesztés: nagy és finommozgások ( szem-kéz koordináció, 

egyensúlyérzék fejlesztés, finommotoros koordináció) 

Testséma: testkép, én-kép, testrészek. 

Téri tájékozódás, térbeli mozgások fejlesztése: térirányok, térbeli viszonyok, 

oldaliság fejlesztése. 

Értelmi fejlesztés: figyelem, emlékezet, anyanyelvi fejlesztés, kognitív 

gondolkodás fejlesztése. 

Nyelvi kifejező készség: anyanyelvi fejlesztés minden területen, szókincs 

bővítés, beszédkedv fejlesztése. 

Érzelmi, szociális fejlesztés: kapcsolatteremtés, beilleszkedés, szociális érettség 

fejlesztése, feladat értés, szabálytudat alakítása, megtartása, önállóság alakítása, 

támogatása. 

Tehetség ígéret gondozás: valamelyik területen kimagasló teljesítmény esetén 

fejlődés feltételeinek biztosítása, szülőnek támogatás, segítségnyújtás igény 

szerint. 

 

A fejlesztést végzik: a csoport óvodapedagógusai, dajkái, szükség esetén 

szakemberek. 

 

A fejlesztés módja: egyéni, vagy kiscsoportos, vagy integrált módon, függően a 

fejlesztés tartalmától. 

 

A fejlesztés eredményessége érdekében fontos a folyamatos, kiegyensúlyozott 

gyermek egyéni fejlettségét figyelembe vevő tervező munka, a támogatás, 

felzárkóztatás, a szülőkkel való együttnevelés, egymást segítő kooperatív 

együttműködés. 
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Az egészségfejlesztési program az alábbi jogszabályok felhasználásával készült: 

 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

intézmények névhasználatáról 

- az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Az egészség fejlesztése a kisgyermekkortól kezdődik, így az óvodai egészségnevelés megalapozó jelentőségű a 

személyiségfejlesztésben. A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket 

az egészség védelmére:  

- edzi a testi erőnlétet 

- gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) kiművelését 

- fejleszti szociális, együttműködési készségét. 

A gyermek egészsége társadalmi ügy, megvédése és fejlesztése a nemzeti nevelési program része, így válik az 

egészségpedagógia az óvodapedagógia kulcsfeladatává. 

A mindennapos óvodai nevelés az egészséget, mint alapvető értéket állítja minőségfejlesztő programjába. 

Az egészség hármas (testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője egybefonódik a személyiségfejlesztés feladatával, 

azaz: annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési feladat. (Bukovicsné N.J.2012.) 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése biztosíthatja a kisgyermek 

egészséges –egész-séges – fejlődését. 

Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti 

igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. 

 

Az egészség védelme és karbantartása tanítható, fejleszthető. Óvodáskorban az egészségre nevelésnek az élet 

további szakaszaira is kiható jelentősége van, melynek sajátos jellemzői az óvodáskorú gyermekek életkori 

sajátosságaira vezethetők vissza. 

A program elkészítésének célja, hogy az intézmény használói köréhez, a helyi adottságokhoz igazodva 

megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés céljait, feladatait, mely iránt mindannyian elkötelezettek vagyunk 

és felelősséggel vállaljuk. 

 

Az egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön 

a teljes testi-lelki jól-létét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 

 

 

 

 

Az óvoda által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a 

pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a pedagógiai programot és szervezeti 

működést, a gyermekek és a szülők részvételét az óvoda életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

 

A mindennapos működés során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészségéhez, biztonsághoz való 

jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra. 

 

Feladataink az egészségnevelés területén, hogy kialakítsuk az egészséges életvitel iránti igényt, egészséges 

életstílusokkal és modellekkel ismertessük meg a gyermekeket, rajtuk keresztül a szülőket, gondozzuk lelki 

(érzelmi, értelmi, akarati) képességeiket és az embertársakkal kapcsolatos szociális együttműködési készséget 

kialakítsuk. 

Az egészség e három jellemzője egybefonódik a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlesztés 

feladataival. 
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Az óvodai egészségnevelési feladatainkat két részre oszthatjuk: 

1. egészségfejlesztés 

2. megelőzés, melyek azonban elválaszthatatlanok és az óvodai nevelés valamennyi szakaszára 

vonatkoznak. 

 

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

- egészséges táplálkozás 

- mindennapi mozgás, testmozgás 

- testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzése 

- bántalmazás megelőzése 

- baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

- személyi és környezeti higiéné. 

 

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

beilleszthető az óvodai átfogó prevenciós programokba. 

 

Testi és lelki egészség 

 

Az óvodára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. 

Minden tevékenységével szolgálnia kell a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

Személyi és tárgy környezetével az óvoda segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, melyek a gyermek egészségi állapotát javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 

 

 

 

 

  

 

 

Az óvónők támogassák a gyermeket abban, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusaikat megoldani. A családi 

nevelésnek és példaadásnak aktív kiegészítőjeként működik ebben az esetben is az óvodai nevelés. 

 

Alapelvek, célok 

 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet ismerete, óvása, 

védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. 

Az általa okozott természeti, környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programunkkal a szülők és az óvoda más 

partnereinek környezet és egészségtudatos magatartásának fejlődését is elősegíteni. 

 

 

HELYZETKÉP 

 

Az óvoda környezete: 

 

Óvodánk Miskolctól 25-km-re levő (kb.:1700 lakos) dél-bükkaljai falu. Természeti környezetünk része 

természetvédelmi terület, közel-távol számos természeti kincs található. Az óvoda két csoportos, önkormányzati 

fenntartású, évente 55-60 gyermekkel működik. 

 Az épület nem óvodának készült, így működése óta többször átépítették, legutóbb 2010/2011-ben, amikor egy 

nagyobb felújításon, korszerűsítésen esett át: tető, fűtés, szigetelés, vizes blokkok, padlózat, bútorzat csere és 

felújítás történt. 

Óvodásaink kertes, családi házakban élnek (különböző komfort fokozattal) a természet, állatok, növények 

megjelennek életükben, bár számos család ingázó életet él (munkahely a közeli városban található). 

Óvodánk természeti és épített környezete „ember léptékű” és szemet gyönyörködtető látványának felelősségével 

nagy hangsúlyt fektet a természet ismeretére, szeretetére, óvására. Udvarunk fás, füves, alkalmas sokféle mozgás 
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lehetőségre, gyakran kirándulunk a közelbe (rét, mező, domboldal) ahol lehetőségünk van a természet 

folyamatos megfigyelésére. 

Lehetőségeink között szerepel:lovaglás, madár megfigyelés (madár gyűrűzés), túrázás, „ Természet Házában” 

gyermek előadás, ismeret terjesztés.  

 

Feladatunknak érezzük a természet szeretetére nevelést, növények ültetésének, ápolásának gyakorlatát, virágos 

kert, konyhakert folyamatos telepítésével. A föld munkálása, közelsége, ápolása, növények gondozása 

egyértelmű pozitív életérzést kelt gyermekben, felnőttben egyaránt, mely segíti egészségesebb életvitele 

alakítását. 

 

 

 

 

 

 

Hagyományaink: 

 

Környezetünk megismerésének és óvásának igényét, óvodai hagyományait tudatosan alakítjuk a gyermekekben a 

foglalkozásokon és a rendszeres környezetvédelmi tevékenykedtetések során is. 

 

- Külső környezet alakítására az udvarra növény telepítés (fa, virág, bokrok) szervezése 

 

- Belső környezet alakítása: a csoportszobákban élő sarok, „kincses” asztal berendezése 

 

- Évente rendszeres tevékenykedtetés a természetvédelmi jeles napok alkalmával: víz világnapja, Föld 

napja, madarak, fák napja, állatok világnapja 

 

- Évente lehetőség szerint több alkalommal madár megfigyelés, madár gyűrűzés, madaras előadás 

szervezése 

 

- Az óvodások testi – lelki fejlődésének megalapozására a családdal szorosan együttműködve szervezzük 

az egészségnevelő, egészség megtartó munkánkat 

 

- Hetente gyümölcs napok tartása a szülők támogatásával 

 

- Egészséggel, életmóddal összefüggő tevékenységek szervezése szülőknek, családoknak (nyílt napok, 

előadások, interaktív foglalkozások) 

 

- Mozgás és sport szeretetére nevelés, különféle mozgás lehetőségek biztosítása, lovaglás, úszás, 

korcsolyázás, játékos sport napok, túrázás a nagycsoportos gyermekekkel 

 

- Céljaink megvalósítása érdekében pályázati források elérése 

 

 

Nevelő és munkatársi közösségünk: 

 

Nevelő és munkatársi közösségünk elfogadja és magáénak vallja az egészséges életvitelre és környezetbarát 

gondolkodásra nevelés alapelveit. Az óvodapedagógus feladata, hogy segítse elő a gyermek önálló 

véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek 

ismerje, tisztelje környezetét és bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne. 

 

Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyerekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a 

folyamatban a gyermekeket körülvevő felnőttek, a szülők, az óvónő és a dajka példája elengedhetetlen. 
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Az óvoda személyi összetétele: 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

4 fő 

 

Óvodavezető 

 

 

1 fő 

 

Dajka 

 

 

2 fő 

 

Konyhai dolgozó, kisegítő 

 

 

1 fő 

 

Az egészségnevelést segítő külső szakemberek: 

 

 

Háziorvos 

 

Dr Senánszki Miklós 

 

Védőnő 

 

Sutka Judit 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

Telekiné Suhajda Éva 

 

Logopédus, gyógypedagógus 

 

Kis Csilla, Pásztorné Gottfried Éva 

 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Az intézményben 2 csoport működik, csoportszobáink tiszták, esztétikusak, a gyermek életkori sajátosságainak 

megfelelő minden kiszolgáló helyiségünk (mosdó, öltöző). Felszereltségünk megfelelő, pénzügyi 

lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük. 

Tárgyi eszközök, játékok, szakmai eszközök tekintetében az előírt eszköznormának megfelelő, folyamatos 

bővítése, cseréje anyagi erőforrásaink függvénye. 

A pedagógiai program megvalósításához eszközeink, felszereléseink rendelkezésre állnak. 

 

 

A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI INTÉZMÉNYI ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Hosszú távú céljaink 

 

Rendszerszemléletre nevelés elve 

 Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az életükben 

tapasztalt valós dolgokkal, lássák meg a problémákat és az azok közötti összefüggéseket, próbáljanak választ 

,megoldást keresni azokra. 

 

 

Természet és társadalom harmóniájának elve 

Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, mely megalapozza a gyermekekben a természet, épített és 

társadalmi környezet – benne az ember harmóniájának megőrzését – szolgáló szokásrendszert. 

Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a szülőföld, lakóhely, az 

óvoda környezetének esztétikus alakításában, megőrzésében. 

 

Fenntarthatóság elve 

Alakítsuk ki a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre alapozott 

magatartásformákat, életvitelt a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitűdöket. 

 

Testi-lelki egészség elve 
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Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi, lelki, szociális értékek védelmére, az ökológiailag 

fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az 

egészség érték és tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát. 

Alakuljon ki a gyermekekben az egészséges életmód utáni igény. 

 

Társas készségek fejlesztésének elve (tolerancia és segítő életmód) 

Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési képesség, érzelmi, 

indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit a foglalkozások és a szabadidős 

tevékenységek nyújtotta lehetőségek kihasználásával. 

Alakuljanak ki a gyermekekben a társas környezetükre és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek. 

 

Foglalkozásközi integráció elve 

Legyünk képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai módszerek 

alkalmazására, a környezeti és egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti együttműködés új formáinak, 

módszereinek alkalmazására. 

 

 

Rövid távú céljaink: 

 

- az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és védelme 

 

- környezettudatos magatartásforma kialakítása 

 

- alapvető higiéniai normák megismertetése, betartatása 

 

- helyes napirend és életrend kialakítása 

 

- az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása 

 

- a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége 

 

- testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és a dolgozók körében 

  

 

  

 

 

 

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FELADATAI 

 

 

1. Szomatikus egészségfejlesztés (egészséges életmódra nevelés) 

2. Pszichohigiénés egészségfejlesztés (lelki egészségfejlesztés) 

3. Szociohigiénés egészségfejlesztés  

 

 

1. Szomatikus egészségfejlesztési feladatok 

 

Általános cél és feladat 

A szomatikus nevelés felöleli a test, a szervezet megismerésére és megismertetésére vonatkozó nevelési 

feladatokat, mint az egészség megvédésének, a tudatos egészségvédő magatartás ismereti alapját, továbbá a 

mentálhigiénét és a mozgásszokások alakítását. 

Óvodai nevelésünk megvalósítja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottakat, valamint 

felöleli a gyermek egészségvédelmét, egészségfejlesztését, az élet és a testi épség megőrzését. 

 

A szomatikus nevelés területei: 

 

- személyi higiénia fejlesztése 

- környezeti higiénia fejlesztése 
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- egészséges táplálkozás igényének alakítása 

- betegségek megelőzésére nevelés 

- napi, rendszeres testmozgás, testedzés 

- balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás 

 

Személyi higiénia fejlesztése 

 

A személyi higiénés nevelés magában foglalja a gyermek testi gondozását, testi szükségleteinek kielégítését és a 

testi épség védelmét. Ezen a test tisztán tartását értjük, a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök 

ápolását. A legintimebb higiénés tevékenységeket, a WC és a WC papír használatát. Fontosnak tartjuk még az 

egészséges ruházat és helyes öltözködés szokásainak alakítását, valamint a ruházat tisztaságát (ismeret, 

szokásrendszer), tárolás feladatait. 

 

Cél: a személyi higiénia iránti igény kialakítása, a gyermekek egészségének, testi épségének védelme. 

 

Feladat: az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatás, gyakoroltatás, példa adás folyamatossága (szülői 

ismeretek bővítése) ellenőrzés, folyamatos korrekció. 

 

Feltételek biztosítása: minden gyermek számára biztosított a saját személyi felszerelés: óvodás zsák, fogmosó 

felszerelés, törölköző, fésű, ágynemű. 

A gyermeköltözőben minden gyermek rendelkezésére áll jellel ellátott szekrény, ahol a saját ruházat, cipő, 

váltóruha tárolása megoldott. 

 

 

 

Tisztálkodáshoz rendelkezünk elegendő számú, a gyerekek méretének megfelelő mosdókagylóval, 

szappantartóval, körömkefével. 

A gyermekmosdókban biztosított az elegendő számú gyermek méretű WC, az intimitás igényét függönnyel 

oldjuk meg. 

A gyermekek számára biztosított orrtörléshez, fújáshoz a mindig elérhető helyen lévő papír zsebkendő, melyet 

higiénikus módon tárolunk. 

A nap bármely szakában minden gyermek számára rendelkezésre áll szükséglet szerinti vízivás lehetősége. 

Járványos időszakban fokozattan figyelünk a higiéniás szabályok betartására (fertőtlenítés). 

 

Környezeti higiénia fejlesztése 

 

Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben valósulhatnak meg, melynek színterei a 

csoportszoba és hozzá kapcsolódó helységek, valamint az óvoda udvara. 

 

Cél: a környezeti higiénia iránti igény, fogékonyság kialakítása a gyermekekben, a környezettudatos, 

környezetbarát életvitel megalapozása. 

 

Feladat: az óvoda és szűkebb környezetünkben jelentkező környezetvédő tennivalók felismertetése, pozitív 

viszony kialakítása környezetünkkel és a környezetvédő magatartás szokásainak kialakítása. 

 Példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a helyes környezeti higiénés tevékenységre 

szoktatás. 

 

Feltételek biztosítása: lehetőségeinkhez mérten feladatunk a gyermekek környezetének optimális kialakítása, 

elrendezése,mellyel a tevékenységekhez szükséges elegendő helyet biztosítjuk. A gyerekek környezetében lévő 

és a gyerekek által használt berendezési tárgyak megfelelnek testméreteiknek, biztonságosak, tisztán tartásuk 

megoldott. 

A különféle eszközök, játékok tárolása megoldott, tisztán és rendben tartásuk folyamatos. 

A helyiségek levegő cseréjét biztosítjuk gyakori szellőztetéssel. 

Gondoskodunk a helyiségek megfelelő természetes és mesterséges megvilágításáról. 

A rendszeres porszívózás, portalanítás, takarítás elemi követelmény minden technikai dolgozó számára, a terem 

és öltöző rendjének megtartását az óvónő példa adó magatartása is segíti. 

Az egészségre ártalmas anyagokat a gyermekektől elzárható helyen, az előírásoknak megfelelő módon tároljuk. 

A játszótéri elemek felülvizsgálatáról, óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő karbantartásáról 

gondoskodunk, a biztosítjuk a füves részek gondozását, a szilárd burkolatok balesetmentességét lehetőségünk 

szerint. Udvari eszközeink a szabványnak megfelelőek. 
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Az udvari homokozót szükség szerint felújítjuk, a homokot évente cseréljük, frissítésükről (ásás, locsolás) 

szükség szerint gondoskodunk.  

Lehetőségeinkhez mérten a homokozó árnyékolását megoldjuk. 

 

 

 

 

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

 

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 50.§(3) bekezdése előírja, hogy a gyermekintézményekben 

nyújtott közétkezésben, az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az 

élettani szükségletnek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás- egészségügyi előírások kidolgozása az 

OÉTI feladata. Az OÉTI elkészítette az ajánlását, mely hatálya valamennyi közétkeztetést nyújtó szervre 

kiterjed. A köz étkeztetők feladata ezen ajánlás szerint az élettani energia és tápanyagigényeknek megfelelő 

összetételű és jellegű táplálék biztosítása. 

Az óvodában az étkezést az Önkormányzat fenntartásában működő Napközi otthonos konyha biztosítja, ahol az 

élelmezésvezető irányításával készítik az ételeket. Kiszállítás után az óvoda tálalókonyháján történik meg az 

adagolás és a tálalás előkészítése. 

Az óvodában az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus egészségnevelési feladatait, az étkezés 

előkészítése, lebonyolítása, egészséges táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése. 

 

Cél: egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű táplálkozás iránti igényt felkeltsük 

bennük.  

 

Feladat: megfelelő étkezési szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés, helyes táplálkozásból eredő 

egészségmegőrző tevékenység. 

Fontos feladatunk a családdal való szoros együttműködés kialakítása az egészséges táplálkozás szokásainak 

terén.  

 

Feltételek biztosítása: a gyermekkel közösen végzett előkészületek után biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeit 

a szükséges eszközök (tányér, pohár, terítő, szalvéta, evőeszköz) megfelelő méretben, mennyiségben elérhető 

helyen, biztonságosan tárolva rendelkezésre állnak. 

 Az ételek nevét elmondjuk, megtanítjuk a gyerekeknek, egy-egy ismeretlen étel bevezetésénél gondolunk arra, 

hogy a gyermek először kóstolja meg, így kedvcsináló ismereteket nyújtunk az ételről. 

Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új ízeket. 

Megismertetjük a gyermekeket a természetes vitaminforrásokkal, gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, növényi 

magvakkal. 

Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében a szülők támogatásával zöldség és gyümölcsnapokat 

szervezünk a csoportokban. 

A különleges étrendet igénylő gyermekek étkezését a főzőkonyhával történő egyeztetésekkel megoldjuk, 

figyelemmel kísérjük a gyermekek étkezését. 

Biztosítjuk a nap bármely szakában a folyamatos folyadék pótlást. 

Figyelmet fordítunk a gyerekek – közvetlen módon a családok – étkezési szokásaira, táplálkozási rendellenesség 

esetén (túlsúlyos, kórosan válogatós) szeme előtt tartjuk a családdal való folyamatos kapcsolatot, esetleg védőnő 

bevonását. 

 

 

 

 

A betegségek megelőzésére nevelés    

 

Kiemelt óvónői feladat a fertőző betegségek megelőzésére nevelés. A megelőzés alapja a személyi higiénia 

betartása, a rendszeres kézmosás, zsebkendő használat, a közös használati tárgyak, játékok tisztántartása. 

 

Cél: az egészségvédő jó szokások kialakítása. 

 

Feladat: ismeretek közlése, helyes magatartás begyakoroltatásával a gyerekek felkészítése a gyakrabban 

előforduló betegségek megelőzésére, a védekezéshez szükséges magatartásformák begyakorlása. 
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Feltételek biztosítása: minden gyerek számára biztosítjuk a jellel ellátott egyéni tisztálkodási eszközöket, 

melyek tisztításáról, fertőtlenítéséről rendszeresen, szezonális betegségek idején fokozottan figyelünk, 

gondoskodunk pótlásukról. 

A higiénés szabályok betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos helyes magatartási szokások 

begyakorlásával biztosítjuk a gyermeki szervezet általános védekezőképességének fokozását, a 

betegségmegelőzést. 

Szezonális fertőző betegségek megelőzésére – a szülők támogatásával – vitaminban gazdag zöldségeket, 

gyümölcsöket biztosítunk, hangsúlyozzuk ezek fogyasztásának fontosságát. 

Ebben az időszakban a higiéniai szabályok betartására fokozottan odafigyelünk (szellőztetés, fertőtlenítés, 

zsebkendő használat, kézmosás). 

A betegségek megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően megteremtjük a gyermekek edzéséhez, 

rendszeres mozgáshoz szükséges feltételeket, minden adódó lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, 

szabad udvari mozgásra. 

Az egészséges gyermekek védelmében az óvodában észlelt megbetegedéskor a gyermeket elkülönítjük, és 

gondoskodunk róla, hogy minél előbb megfelelő ellátásban részesüljön. A szülőt értesítjük telefonon, szükség 

esetén lázat csillapítunk. 

A betegségből történő felgyógyulás után a közösségbe való visszatérés szabályait érvényesítjük és a szülővel is 

igyekszünk betartani. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, háziorvosával, indokolt esetben többszöri szűrést 

iktatunk be (fejtetvesség). 

 

A mindennapi mozgás megvalósítása 

 

A mai kor „vívmányai” a felnövekvő nemzedéket mozgásszegény életmódra kényszerítik. A fizikai teljesítmény 

romlása hosszú távon a szellemi képességek hanyatlásához is vezethet. 

Ennek megakadályozása, a gyerekek egészséges test-lelki fejlődésének elősegítése érdekében óvodánk biztosítja 

a mindennapi mozgást. A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átfedi. 

Közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik is fejlődnek, szélesednek. 

E nevelési terület a mozgásszervek alakítását, alapvető mozgáskészségek kimunkálását, önálló testedzésre 

történő nevelést, különféle mozgás tevékenységek megvalósulását jelenti. 

Magába foglalja a test edzését (hideghez, meleghez) fokozatos fizikai megterhelést, az óvodai testnevelés 

foglalkozások. 

 

 

 

 

Cél: testmozgás, a szabadban való tartózkodás igényének felkeltése, rendszeres testedzés szokássá alakítása, az 

egészséges életvitel megalapozása. 

 

Feladat: a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a természetes mozgáskedv megőrzése, szervezet edzése, 

rendszeres kondicionálás, ezen belül a testi erő és állóképesség fejlesztése, az időjáráshoz való alkalmazkodás és 

a teherbíró képesség fejlesztése. 

 

Feltétel biztosítása: tornára, játékos mozgásra, szabad levegőn való játékra, eszközzel és eszköz nélkül spontán 

vagy szervezett formában minden nap lehetőséget biztosítunk. 

Folyamatos feladatunk a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok 

megtanítása, valamint a gyerekek teherbíró képességének, fizikai fejlődésének, ügyességének, állóképességének 

nyomon követése. 

A testnevelés foglalkozások szervezésénél a legfőbb alapelveket érvényestjük,így az életkori sajátosságokat és az 

egyéni képességeket teljes mértékben figyelembe vesszük. 

Ezeket a tevékenységeket legnagyobb részben játékok keretében valósítjuk meg, a feladatok fokozatos 

nehezítésével, a szabadban és a tornateremben egyaránt. 

Ügyelünk a gyermekek biztonságérzetének kialakítására, balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartására 

(átlátható, elegendő hely, biztonságos eszközök, szellőztetés, tiszta padló). 

Figyelemmel fordulunk a betegségből lábadozó, gyenge fizikumú gyerekek foglalkoztatására és a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekre. 

 

A mozgásos játékok fejlesztik: 

- a gyermek természetes mozgását és testi képességeit, mint erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, 

társra figyelés 
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- kedvezően befolyásolják a gyermekek teljesítő képességét 

- felerősítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatékonyságát. 

 

Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében az alábbi egészségügyi ás pedagógiai szempontok 

figyelembe vétele szükséges a konkrét feladatok megszervezése során: 

- lehetőség szerint minden gyerek minden nap vegyen részt a szervezett mozgásban 

- eltérő adottságú gyerekek számára is jelentsen sikerélményt a testmozgás 

- érvényesüljön a sport személyiség és közösségfejlesztő hatása 

- a testmozgás az életkori sajátosságok figyelembe vételével játékos, táncos elemeket is tartalmazzon 

- a mindennapi mozgás az életminőség javítását szolgálja 

- a napi tevékenység részeként minimum 10-20 perces frissítő, szabad mozgás a szabadban 

- tudatos, a különféle mozgásfejlesztési területek használata, a tér mozgásos megismerésére irányuló 

mozgások fejlesztése 

- kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

- prevenciós torna biztosítása 

- mozgásos játékeszközök biztonságos használatának életkori szinten történő megismertetése 

- szülők bevonása a mozgásos tevékenységekbe (játékos nyílt nap, egészségvédelmi nap) 

 

 

 

 

 

Balesetek megelőzésére nevelés és elsősegélynyújtás  

 

Az egészség megvédése mellett kiemelt feladat váratlan események, balesetek megelőzésével az életet védeni. 

Mivel az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságából eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi 

épségük megőrzése, figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire. 

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

alatt áll. A gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás az óvodába történő 

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

 

 Cél: a gyermekek egészségének és testi épségének védelme. 

 

Feladat: egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek kialakítása, gyakorlása, ellenőrzés 

és folyamatos korrekció. 

 

Feltételek biztosítása: minden nevelési év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda 

belső és külső terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen viselkedésmódokat. 

Megismertetjük a gyerekekkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek betartására a balesetek elkerülése 

végett szükség van.  

Megismertetjük a gyerekekkel a játék és különféle eszközök, valamint a tevékenységek során használt egyéb 

eszközök biztonságos használatát, ez gyakorlással történik (kés, villa, olló, tű). 

A közlekedés szabályainak megismertetése séták során a valós környezetben történik, valamint szituációs és 

szabályjáték alkalmával. 

Hasonló pedagógiai tudatossággal szerep és szituációs játékok során fordulunk a háztartási gépek használatára 

vonatkozó szabályok felé is. 

Az előírt szabályozók betartásával gondoskodunk az óvodában használatos vegyszerek zárható helyen, 

szekrényben történő elhelyezéséről és minden egyéb,a balesetvédelmi és tűzvédelmi utasításban foglalt tudnivaló 

betartásáról. 

 

EZ MINDEN ÓVODAI DOLGOZÓ KÖTELESSÉGE! 

 

Az óvodában biztosított az elsősegélynyújtó alapfelszerelés, a nevelőközösség ismeri az elsősegélynyújtás 

alapfeladatait. 

  

Balesetek esetén az óvoda, és az óvodapedagógus feladata: 

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

időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés 

szempontjaira 
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- olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására, és fejleszteni kell a gyermek, tanuló biztonságra törekvő viselkedését 

- amennyiben az óvodában baleset történik, az elsősegélynyújtást követően azonnal orvost, mentőt kell 

hívni, illetve értesíteni kell a szülőt 

 

 

 

 

 

- az óvoda alapdokumentumaiban rögzíteni kell az intézményi védő, óvó előírásokat 

- az óvodában bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani 

- a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, 

jegyzőkönyvezni  

- az óvodának lehetővé kell tenni a szülői szervezet részvételét a gyermekbaleset kivizsgálásában 

- az intézménynek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére. 

 

 

2. Pszichohigiénés egészségfejlesztés 

 

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

támogassa a gyermekek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek 

személyiségének fejlődésére. 

 

A Nkt. 62.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-leki 

egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtegyen minden lehetséges erőfeszítést: 

- felvilágosítással 

- a munka és balesetvédelmi előírások betartásával 

- a vészhelyzetek feltárásával, elhárításával 

- a szülő és más szakemberek bevonásával. 

 

A lelki egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető különálló 

feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves része. 

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

továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel igényének kialakítására. 

 

Általános cél: olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi társadalmi feladatainak 

maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és környezetével (természeti, társadalmi) 

pszichoszociális egyensúlyra törekszik. 

 

Feladata: a gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek, 

személyiségtulajdonságainak szabad kibontakoztatásának erősítése, a tartós pszichés stressz feldolgozását, a 

harmonikus társkapcsolatok és az empátiás készség alakítását. 

 

 

 

A pszichohigiénés egészségfejlesztés területei: 

- egészséges életvezetés 

- stressz elhárítás 

- egészségre káros szokások megelőzése 

- érzelmi nevelés 

 

Egészséges életvezetés 

 

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

zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások korrekcióját jelenti. 

 

Cél: megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól 

 

Feladat: az egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének és lelki életének megóvása 

a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől, kimerültségtől. 



99 

 

 

Feltételek biztosítása: óvodai napirendünk kialakításánál minden esetben arra törekszünk, hogy biztosítsa a 

folyamatosságot, ugyanakkor rugalmas legyen. 

A napirend egyes tevékenységei biztosítják a gyermek számára a cselekvés és a pihenés lehetőségét. 

A rendszeresen visszatérő és ismétlődő tevékenységek érzelmi biztonságot jelentenek a gyermekek számára. 

Törekszünk a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésére és megőrzésére, az antiszociális 

viselkedésmódokat igyekszünk megelőzni és kirekeszteni (düh, harag, agresszió). 

Minden adódó lehetőséget kihasználunk, mellyel a családi életre nevelést segítjük elő, így a családi 

munkamegosztás fontosságára, az apai és anyai hivatás szépségét emeljük ki. 

 

Stressz elhárítás 

 

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

Elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert megterhelő, viselkedési zavarokat, 

pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások elhárításában rejlik. 

 

Cél: idegrendszeri, lelki egészségvédelem 

 

Feladat: a stressz helyzetek kiküszöbölése a stressz hatások és helyzetek elkerülésével, illetve a stressz hatások 

kezelése, kompenzációja. 

 

Feltételek biztosítása: törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső terei biztonságot sugározzanak, berendezési 

tárgyai a gyerekek méreteihez igazodjanak. 

Igyekszünk kiküszöbölni minden zavaró ingert, mint a folyamatos erős zajforrást, vibráló fényt.  

Napirendünk minden esetben biztosítják a rendszerességet, rugalmasságot. Igyekszünk kerülni a sürgetést és a 

várakozást. 

 

 

A konfliktusokat igyekszünk csökkenteni, kizárjuk a megkülönböztetést és az agressziót. 

Nevelési elveink között szerepet kap a beszélgetés, meghallgatás, személyre szóló figyelem. 

 

Egészségre káros szokások mellőzése 

 

A pszichohigiénés nevelési feladatok körébe tartozik az egészségre káros szokások( alkoholfogyasztás, 

dohányzás) nagymértékű gyógyszerfogyasztás, drogfogyasztás, elhízás, cukorbetegség megelőzése. 

 

Cél: olyan egészségvédő modellt ismertessünk meg a gyerekekkel, mely későbbi életük során megvédi őket a 

káros szenvedélyektől. 

 

Feladat: a gyermekek ismerjék meg az egészség megvédéséhez, megerősítéséhez vezető tevékenységeket, a 

helyes táplálkozás, testedzés, személyi és környezeti higiénia fontosságát. 

Ennek legjobb propagandája a jó példa, helyes életvitel, harmonikus, derűs létünk.  

 

 

Érzelmi nevelés 

 

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

az óvodai élet során biztonság, otthonosság,derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. 

 

Cél: állandó értékrendünk megteremtésével az elvárt érzelmi, erkölcsi és közösségi normáknak megfelelő 

személyiségjegyek, viselkedési formák kialakítása. 

 

Feladat: a gyermekek képességeinek fejlesztésével optimális érzelmi és szociális attitűd megalapozása. A 

szeretet, tisztelet közvetítésével érzelmi biztonság megteremtése, mely elősegíti az önbizalom, a pozitív én-kép 

kialakulását. 

 

Feltételek biztosítása: kiemelt feladatunk a gyermekek beilleszkedési képességeinek elősegítése, csoportba 

történő integrációja. 

Különös gonddal figyelünk a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésére. A 

csoportban történő alkalmazkodás képességének fejlesztése fontos feladat, ilyen az egészségvédő, szabálykövető 
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magatartás, a természeti és társadalmi feltételekhez alkalmazkodó viselkedés kialakítása, az emberi kapcsolatok 

tiszteletben tartása, az udvarias viselkedés, az együttműködés elfogadása. 

Teljes óvodai nevelésünket áthatja a gyermek – felnőtt  tiszteletre épülő bizalmas, tapintatos és elfogadó 

viselkedés és szeretet. 

Törekvésünk, hogy a gyermek- gyermek kapcsolatban is jelen legyenek ezek az értékek.  

 

 

 

 

3. Szociohigiénés egészségfejlesztés 

 

A szociohigiénés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből adódó feladatait öleli fel. 

A társas, közösségi együttélést közös értékrend, közös cél és cselekvés jellemzi. Az óvoda a család mellett a 

kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének 

beszabályozását végzi. 

 

Cél: a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való elfogadásra készítse elő, 

szeretetteljes együttműködésben, együttműködésbe való részvételre nevelje. 

 

Feladat: zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatok alakítása az egyén és a 

közösség között. A  konfliktusok megoldása a személyiség kreatív kibontakoztatásával megfelelő mintát 

követve (utánzás, azonosulás) ösztönzéssel, motivációval, olyan szokások kialakítása, melyek segítik a más 

társadalmi közösségbe való beilleszkedést. 

 

A szociohigiénés egészségfejlesztés területei: 

- esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés 

- egészségpropaganda 

 

Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés 

 

Cél: a gyerekek közösségbe való befogadása, egyenértékű emberként való elfogadása, szeretetteljes 

együttműködésben való óvodai légkör megteremtése.  

Az óvodai integrált nevelés célja, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott 

lehetőségek alapján a 3-7 éves integrálható fogyatékos vagy szociális hátránnyal küzdő gyerekek számára a 

normál óvodai nevelés során részükre folyamatosan és elégségesen biztosított speciális fejlesztés mellett a 

gyermeki jogokat gyakorolva szociálisan, értelmileg, érzelmileg az iskolai életre éretté váljanak. 

 

Feladat: az óvodapedagógus részéről a másságnak a gyerekközösség irányába történő elfogadtatása, minden 

gyermeket ugyanazok a jogok illetik meg, származásra, nemre, nemzetiségre, vallásra, testi-lelki sérüléseire 

tekintet nélkül! 

Az óvodai nevelés azon fogyatékos gyermekek részére nyújt adekvát fejlesztési lehetőséget, akik önkiszolgálásra 

képesek, fogyatékosságuk olyan mértékű, hogy a közösségi nevelés feltételei között a beilleszkedésre képesek, 

ismereteik, jártasságaik, készségeik fejleszthetők. 

 

Feltételek biztosítása: biztosítjuk a biztonságos, szeretetteljes légkört és az önérvényesítés helyes szabályainak 

kialakításán túl az egymáshoz való alkalmazkodás helyes módját következetesen betartjuk. 

Törekszünk arra, hogy a szervezett óvodai programokban minden gyermek hasonló jogokkal vehessen részt, 

ennek segítése minden óvónő feladata. 

A törvényben megfogalmazottak szerint nyitottak vagyunk az integráló nevelés feladataira, intézményünk 

objektív lehetőségeit szem előtt tartjuk. 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez a megfelelő szakemberek segítségére számítunk. 

 

 

Egészségpropaganda 

 

 

Az egészségpropaganda az egészségmegtartó intézkedések széles körű terjesztését, a szociálpolitikai határozatok 

döntések megértését, megkedveltetését, megvalósításukra irányuló feladatot jelent. 
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A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatokra történő felhívás, az időszakos és rendszeres gondozás 

igénybevétele az egyén és a társadalom egészség védelmének, az egészségfejlesztésnek a feladata. 

Az óvodában az egészségpropaganda elsősorban a szülők felé irányul, segítségével az óvoda és a szülői ház 

egészségnevelésének összehangolására törekszünk (dohányzás, drog, alkoholizmus, szív védelme, egészséges 

táplálkozás fontossága). 

 

Cél: betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése 

 

Feladat: modell értékű felnőtt viselkedési minta nyújtása, egészségpropaganda a szülők körében az 

egészségesebb választásra való törekvés képességének fejlesztése 

 

 

 

Rendszeres egészségügyi vizsgálatok, szűrések 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése az intézményvezető feladata az SZMSZ-

ben leírtak alapján. Lehetőség szerint évente egyszer fogászati és általános szűrővizsgálat megszervezése 

javasolt. 

 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek 

 

 

 

Feladat 

 

A tevékenység tartalma 

Természeti környezettel kapcsolatos 

anyag feldolgozása foglalkozásokon 

képességfejlesztő tevékenységgel 

 

 

 

 

- a természet folyamatos megfigyelése az évszakok 

változásával kapcsolatban 

- időjárás megfigyelése 

- gyümölcsök, zöldségek megismerése, megszerettetése 

- természetvédelmi jeles napok megünneplése 

- ismerkedés saját testünkkel, érzékszervek feladataival 

Társadalmi környezettel kapcsolatos anyag 

feldolgozása foglalkozásokon 

képességfejlesztő tevékenységgel 

 

 

 

 

 

 

 

- lakóhelyünk megismerése 

- nemzeti ünnepeink, hagyományaink megismerése, 

megünneplése 

- orvos gyógyító munkájának megismerése, látogatás a 

gyógyszertárba 

- könyvtárlátogatás 

- lakóhelyünk közlekedési szabályainak megismerése 

- lakóhelyünk templomainak megismerése 

 

Személyes higiéné elsajátítása 

 

- helyes szokások kialakítása az étkezések, az 

öltözködés, tisztálkodás, testápolás és a WC 

használatával kapcsolatban 

 

Egészséges étkezés 

 

 

 

 

- hetente tartunk vitaminnapokat a szülők segítségével, 

ahol a gyerekek friss gyümölcsöket és zöldségeket 

fogyaszthatnak 

- évente egyszer egészséghetet szervezünk, ahol az 

egészséges táplálkozásra, rendszeres mozgás 

fontosságára hívjuk fel a gyermekek és a szülők 

figyelmét 

  

Az egészséget befolyásoló környezeti 

tényezők felismertetése  

 

 

- tiszta levegő fontossága (szmog, rossz levegő 

megismertetése) 

- tiszta víz szerepe az életben (vízszennyezés 

következményei) 

Sokoldalú mozgás lehetőségének biztosítása 

 

 

 

- mindennapi mozgás beillesztése a napirendbe 

- mozgásos énekes játékok szervezése 

- hetente kötelező mozgás a csoportban eszközzel 

- udvari mozgás, szabad játék eszközökkel 
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 - kirándulások, élményszerző séták az óvoda szűkebb 

és tágabb környezetében 

- gyermeklovagoltatás lehetőségének biztosítása 

- időszakosan úszás és korcsolyázás lehetőségének 

biztosítása 

- iskola tornatermének használata heti egyszer 

 

 

  

Környezettudatos életmód elemeinek 

szocializációja 

 

 

 

- természeti környezetünk védelme, óvása 

- természetbarát anyagok használata 

- energiatakarékosság fontosságának hangsúlyozása 

 

Csoportszoba, öltözők, mosdók, folyosók, 

mellékhelységek tisztasága 

 

 

 

 

 

 

 

 

- az óvoda helyiségeinek takarítása napi 

rendszerességgel, illetve szükség szerint gyakrabban 

(dajkák) 

- mellékhelyiségek folyamatos fertőtlenítése, 

tisztántartása, tisztálkodási szerek biztosítása 

- ágynemű rendszeres mosása, javítása a szülők 

feladata 

- törölközők mosása 

- udvar tisztántartása, gondozása, évszaknak megfelelő 

feladatok ellátása (seprés, locsolás, fűnyírás, 

lombgyűjtés, hólapátolás) 

 

Kirándulások szervezése 

 

 

 

- évszakonként rövid kirándulás az óvoda közelében 

- nagyobb kirándulások szervezése (túrák) a 

nagycsoportosokkal az óvoda környezetében 

- igény és lehetőség szerint évente egyszer közös 

kirándulás a szülőkkel 

Óvodán kívüli ismeretterjesztés 

lehetőségeinek kihasználása  

 

 

 

 

- a település iskolai rendezvényeinek látogatása 

- falu szintű rendezvények látogatása 

- túrák 

- Természet házában tett látogatások 

- madárgyűrűzés évente két alkalommal 

- madártani előadás évente egy alkalommal 

- látogatás a közeli tanyára, állatsimogatás, állatnézés 

- almaszedés, szüret lehetőségei 

- a közeli városban tett látogatás (Miskolc) 

 

Hulladékgyűjtés 

 

- szelektív hulladék gyűjtés megismerése 

- lehetőség szerint papírgyűjtés 

 

Baleset megelőzési intézkedések 

 

- minden csoportban megtartjuk a balesetvédelmi 

oktatást 

- az udvari játékok épségét folyamatosan ellenőrizzük, 

szükség esetén javításáról gondoskodunk 

- elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei 

biztosítottak 
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Legitimációs záradék 

 

Az egészségfejlesztési programot készítette a nevelőtestület. 

 

Kisgyőr, 2015.augusztus 15.                                     ……………………………………………  

                                                                                                nevelőtestület nevében 

 

 

 

Az egészségfejlesztési programot jóváhagyta az óvoda vezetője. 

 

Kisgyőr, 2015.augusztus 24.                                         ……………………………………  

                                                                                             óvodavezető aláírása 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztési programot megismerte, véleményezte a Szülői szervezet nevében. 

 

Kisgyőr,2015. augusztus  24.                              …………………………………………..  

                                                                                Szülői szervezet nevében, aláírás           

 

 

Az egészségfejlesztési programot megismerte, véleményezte a munkatársi közösség nevében. 

 

Kisgyőr,2015.augusztus 25.                               …………………………………………….  

                                                                              munkatársi közösség nevében, aláírás 

 

 

 

Az egészségfejlesztési programról egyetértését kinyilvánította a fenntartó nevében. 

 

Kisgyőr,2015.augusztus  

 

                                                                          ……………………………………………  

                                                                             fenntartó nevében, aláírás                 
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A program érvényessége 

 

 

 

Az egészségfejlesztési program időbeli hatálya 

 

- az óvoda kiemelt partnerei és a munkatársi és nevelő közösség által megismert és elfogadott 

egészségfejlesztési program az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép életbe és 

határozatlan időre szól 

- az elfogadás napjától ez a program meghatározó az előző, Pedagógiai Programban megfogalmazott 

egészséges életmód, egészségfejlesztés területein 

- a program felülvizsgálata jogszabályváltozáskor, illetve évente szükség szerint 

- módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület 

- a kihirdetés napja: 2015.08.25. 

 

 

 

Az egészségfejlesztési program személyi hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló minden 

pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre, valamint gyermekekre és szülőkre egyaránt. 

 

Azon személyekre is, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak 

megvalósításában. 

 

 

Az egészségfejlesztő program területi hatálya kiterjed 

 

- az óvoda egész területére 

- az óvoda által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli 

programokra. 

 

 

 

 

Kisgyőr, 2015.08.25. 

 

 

 

                                                                      …………………………………………  

                                                                                Grúzné Juhász Erika 

                                                                                       óvodavezető 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozata 

 

 

 

 

 

A szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján tanúsítom, hogy a szülői szervezet számára 

biztosított megismerési és véleményezési jog korlátozás nélkül érvényesült a Kisgyőri Óvoda g Programjának 

részét képező egészségfejlesztési programmal kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

Kisgyőr, 2015.08.24. 

 

 

 

                                                    ………………………………………………   

                                                      Szülői szervezet képviseletében, aláírás       
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozata 

 

 

 

 

A Kisgyőri Óvoda Pedagógiai Programjának részét képező egészségfejlesztési programot megismerte, 

fenntartói, működtetői jogát a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. 

 

A dokumentumhoz egyetértését megadja. 

 

 

Ellenvetését az alábbiakban fogalmazza meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisgyőr, 2015.08.                                                 ………………………………………..  

                  

                                                                                   Fenntartó képviselője, aláírása     
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Egészségfejlesztési program elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

A Kisgyőri Óvoda (3556 Kisgyőr, Arany János u. 26.,OM: 202243) nevelőtestülete a Pedagógiai Program 

egészségfejlesztési programját 2015.08.25.-én tartott határozatképes megbeszélésén egyöntetűen elfogadta. 

 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

Kisgyőr,2015.08.25. 

 

 

 

 

 

                                                            ……………………………………………  

                                                                          Grúzné Juhász Erika 

 

                                                                                  óvodavezető 

 

                                            

 

 

 

 


