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BEVEZETŐ

Óvodánk  német  nemzetiségi  településen,  Ajkarendeken  létesült  1983-ban.  Egy  falusi 
parasztház megnagyobbításával, 50 fő gyermek befogadására képes.
 1994-ig  az  ajkai  IV.sz.  óvodai  körzethez  tartozott,  majd  a  Simon  István  Általános 
Művelődési Központ részeként működött tovább.
 2013 januárjában a törvényi változások hatására újabb átalakulás következett. 
Az Általános Művelődési Központból kivált  az általános iskola,  amely állami fenntartásba 
került. 
Az óvodából és a művelődési házból Ajka Város Képviselő Testületének határozata alapján, 
új néven, Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház, új intézmény jött létre, 
mely önkormányzati fenntartásban maradt. 
Lakóhelyünk Ajka város irányítása alá tartozik,   a város peremkerületeinek egyike.  Falusi 
jellege  azonban a kis  közösség összetartó  erejének,  a  hagyományápolásnak köszönhetően, 
továbbra is megmaradt.  

Napjainkban  elengedhetetlen,  hogy  figyelembe  vegyük  óvodai  nevelőmunkánkban  a 
megváltozott  társadalmi környezetet,  amelyből  a kisgyermek érkezik.  Szükségszerűvé vált, 
hogy  pedagógiai  munkánk  korszerűsítéséhez  meglévő  nevelési  gyakorlatunk  mellett 
figyelembe vegyük közvetlen partnereink véleményét, igényét és elvárásait. 

Pedagógiai  programunkat  az  Óvodai  nevelés  országos  alapprogramjára  építve,  azzal 
összhangban,  a  helyi  lehetőségek  és  szükségletek  figyelembe  vételével  készítettük  el.  E 
dokumentum határozza meg az óvodánkban folyó nevelőmunka célját, feladatait, alapelveit, a 
gyermeki  tevékenységeket  és  a  fejlődés  kritériumait.  A  pedagógia  programunk  alapján 
érvényesülnek  óvodai  nevelésünkben  azok  a  törekvések  (innovatív  is),  amelyeket 
nevelőtestületünk saját tapasztalatai alapján célravezetőnek minősít. 
A 2011 évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, az emberi erőforrások miniszterének 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint a Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. 
rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, valamint a 32/2012. (X. 8.) EMMI 
rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 17/2013. 
(III.  1.)  EMMI  rendelet  A  nemzetiség  óvodai  nevelésének  irányelve  előírásai  szerint 
felülvizsgáltuk és módosítottuk programunkat. 
Ápoljuk a német nemzetiség nyelvét, kultúráját.
Óvodai csoportjainkban biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését is. 
A pedagógiai programunkat a jóváhagyást követő nevelési évtől vezetjük be. 
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1.Helyi sajátosságaink- Értékeink

A  gyermek  játéka  létforma,  fejlődésének  alapja,  ezért  kiemelt  szerepet  kap  óvodánkban. 

Folyamatosan,  sok-sok  lehetőséget  biztosítunk  gyermekeink  számára,  hogy  szabadon 

választott tevékenységek közben gyakorolhassák azokat a funkciókat, amelyek fejlődésüket 

elősegítik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciák, képességek fejlesztésére.

A magyar valamint a német nemzetiségi kultúra értékeinek átadására törekszünk, amely a 

személyiség kibontakozásának hatékony forrása.

 Kiemelt szerepet szánunk a hagyományőrzésnek, a jeles napok, ünnepek megünneplésének.

A  két  tannyelvű  nevelés  miatt  különösen  fontos  szerepet  szánunk  a  kommunikatív 

fejlesztésre. Helyi adottságaink kihasználása ráévén, a közvetlen környezet megismerésére is 

nagy hangsúlyt fektetünk

A csoportok heti és napirendje, szokás-és szabályrendszere igazodik a családok és a gyerekek 

életritmusához. Óvodánk nyitott a szülők számára. 

Jó kapcsolatot ápolunk partnerintézményekkel. Alapítvány segíti az óvoda működését.

Az épület belső adottságai megfelelőek, tárgyi eszközeink és felszereléseinket folyamatosan 

bővítjük, korszerűsítjük.

Családias környezetet és légkört biztosítunk a gyermekeink számára.

Óvodánkban  a  két  csoportszoba  között  az  átjárhatóság  a  megbeszélt  szabályok  betartása 

mellett megengedett.  Így felszabadultan,  otthonosan érzik magukat. A testvérek és barátok 

találkozhatnak  egymással  a  nap  bármely  szakában.  Játékeszközöket  is  rendszeresen 

kölcsönöznek egymástól, amit a játék befejeztével visszavisznek az adott csoportba.

Óvodánk életében és működésében rendkívül fontos a szülőkkel való nevelőpartneri kapcsolat 

ápolása, formálása. E kapcsolatot óvodánk fő értékei közé soroljuk.

A  korrekt  tájékoztatás,  az  igényekre  és  elvárásokra  való  odafigyelés,  a  gyermekekkel 

kapcsolatos információk bizalmas és szakszerű kezelése alapjai e partneri viszonynak.

A nevelés szolgálat és szolgáltatás. Tevékenységünk jellegénél fogva a szolgáltatást igénybe 

vevők véleményét, elvárásait ismerni kell.

Arra  törekszünk,  hogy  a  szülő  nyomon  követhesse  gyermeke  óvodai  fejlődését, 

megfigyelhessen,  kérdezhessen,  kérhessen,  kezdeményezhessen.  A  nevelés  aktív 
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közreműködője  lehessen.  A  szülők  elismeréssel,  érdeklődésük  kifejezésével  és 

támogatásukkal segítik kétnyelvű pedagógiai munkánkat.

2. GYERMEKKÉP

A gyermek szellemi erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény. 

Programunk abból a tényből indul ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető 

individuum és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai 

adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti 

hatások együttesen határozzák meg.

A kisgyermek mindent elfogad, mindenre nyitott. Igényli a felnőtt támaszt, biztonságot nyújtó 

szeretetét,  figyelmét,  a  vele  való  törődést.  A  gyermek  feltétel  nélkül  őszinte,  hisz 

mindenkiben,  mert  még nincs  tapasztalata  a  rosszról.  Fogékony  a  szépre,  a  jóra,  hálás  a 

törődésért.

Érdeklődő,  önállóan  gondolkodó  és  cselekvő,  nyitott,  érzékeny  gyermekeket  szeretnénk 

nevelni ezen tulajdonságok kialakításával.

 Gyermekeink  testileg, lelkileg egészséges, érdeklődő, a világ megismerésére, az 

összefüggések megértésére törekvő, kezdeményező, érzelmekben gazdag, egyéni 

vonásokkal rendelkező személyiségek.

 Saját örömükre, mozgásigényük kielégítésére szívesen mozognak sokat.

 Tevékenységeikben legyenek aktívak, eredetiek.

  Társaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel együttműködő, jó kapcsolatot alakítanak 

ki.

  Nyitottak a német nyelv megismerésére.

 Érdeklődéssel vesznek részt a német nyelvi kultúrához kötődő hagyományok és 

szokások elsajátításában.

 Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben.

 Tisztelik szüleiket, az óvónőket, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk.

 Bátran egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és 

nonverbális módon kifejezni.

 Szeretik és óvják a természetet.

 Magatartás és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, 

illemtudóak.
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 Képesek toleranciára, a másság elfogadására.

3 . ÓVODAKÉP

 Óvodánk  a  közoktatási  rendszer  szakmailag  önálló  nevelési  intézménye  a  családi 

nevelés kiegészítője a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.

 Óvodánk  sokszínű,  élményt  nyújtó  tevékenységekkel  boldog  gyermekkort  kíván 

biztosítani minden gyermek számára.

  Óvodánk  figyelembe  veszi  és  biztosítja  a  gyermekek  jogait.  A  biztonság 

megteremtésével a személyiség teljes kibontakoztatását kívánja megvalósítani.

 Óvodánk  együttműködik  a  helyi  sajátosságoknak  megfelelően  a  különböző 

partnerekkel,  segítségükkel  is  folyamatosan  javítja  a  gyermekek  élet-  és  nevelési 

feltételeit.

 Óvodánk  pedagógiai tevékenysége és tárgyi környezete biztosítja a gyermekek 

fejlődésének, nevelésének optimális feltételeit.

 Óvodánk közvetetten segíti a gyermekek iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez 

szükséges személyiségvonások fejlődését.

 Óvodánk tevékenységrendszere, környezete segíti a gyermekek környezettudatos 

magatartásának kialakulását.

 Az óvodai nevelésünk során gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a 

tevékenységeken keresztül, az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről.

 A  nemzeti,  etnikai  kisebbséghez  tartozó  gyermekek  önazonosság  megőrzését, 

ápolását,  erősítését,  átörökítését  nyelvi  nevelésének,  a  multikulturális  nevelésen 

alapuló integráció lehetőségének biztosítása.

 A  hazájukat  elhagyni  kényszerülő  (migráns)  családok  gyermekeinek  óvodai 

nevelésének,  társadalmi  integrációjának,  emberi  jogainak  és  az  alapvető 

szabadságjogok védelmének biztosítása, az önazonosság megőrzése ápolása, erősítése.

 Az  óvodánk  az  óvodáskorú  gyermekek  életkori  sajátosságainak  és  egyéni 

fejlettségének  megfelelően  biztosítja  a  német  nemzetiségi  nyelv  és  kultúra 

megismertetését és elsajátítását a hagyományok átörökítésével.
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Óvodánk funkciói

Óvó-védő  funkció,  amely  biztosítja  a  gyermekek  életkorának  megfelelő  biztonságos 

környezetet, életteret.

Szociális  funkció,  amely  lehetővé  teszi  és  fejleszti  a  gyermekek  beilleszkedési  és 

kapcsolatteremtő készségének kialakulását.

Nevelési, személyiségfejlesztő funkció, amely a tervszerű nevelőtevékenység segítségével 

kialakítja az életkornak megfelelő viselkedési szokásokat, szabályokat. E funkció 

érvényesülése nyomán kialakul a kívánatos neveltségi szint.

4. AZ ÓVODAI PEDAGÓGIAI ALAPELVEI

 A  nevelés  folyamatában  minden  egyes  gyermek  egyenlő  esélyekkel  jusson  az 

élményekhez, a fejlődés lehetőségeihez.

 Az  óvodapedagógus  fogadja  el  a  másságot,  s  ezt  nevelőmunkájában  is  vegye 

figyelembe  a  társas  kapcsolatok  alakításánál,  a  sajátos  nevelési  igényű gyermekek 

differenciált fejlesztésénél, az egyéni bánásmód alkalmazásánál.

 A  szociálisan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  nevelésénél,  közösségi  életre  történő 

felkészítésénél  a  gyermek  egyéni  fejlettségének  megfelelően  alkalmazzuk  a 

differenciált fejlesztést, egyéni fejlettségüknek megfelelően segítjük őket.

 Tartsuk  tiszteletben  a  családok  szokásait,  belső  ügyeit.  A  gyermek  viselkedésére, 

fejlődésére jellemző adatokat, információkat kezeljük bizalmasan.

 Fogadjuk  el  a  szülők  jól  bevált  szokásrendszerét,  helyes  és  célravezető  nevelési 

eljárásait.  Ha  helytelen  szülői  bánásmóddal  találkozunk,  a  gyermek  érdekében 

tapintatos  segíteni  akarással,  türelemmel,  szakmai  hozzáértéssel  hassunk  a  szülőre 

addig, amíg ő képes azt elfogadni.

 A napi nevelőmunkában, a munkatársakkal és más partnereinkkel való kapcsolatban 

tartsuk be a közösségünk által megfogalmazott „etikai kódex” szabályait! 
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 Óvodánkban  a  nevelőmunkát  csoportonként  két  óvodapedagógus  végzi,  akiknek 

jelenléte  meghatározó,  személyük  modell  a  kisgyermek  számára.  Viselkedésük, 

toleranciájuk, szakmai hozzáértésük mintául szolgáljon.

 A nevelőmunkát segítő felnőttek is hozzájárulnak személyiségükkel, viselkedésükkel, 

figyelmességükkel az óvodai nevelés eredményességéhez.

 Helyi  igényekből  fakadó  elvünk  a  játék  folyamatosságának  és  zavartalanságának 

biztosítása a nap folyamán.

 A német nemzetiségi hagyományok köréből olyan anyagot válogassunk össze nevelő 

és fejlesztő munkánkhoz, amelyek a 3-7 éves korú gyermek életkori sajátosságaihoz 

alkalmasak.

 A szülők és gyermekeik világnézeti hovatartozásának tiszteletben tartása.

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

meg.

 Segítjük  a  gyermek  egyéni  készségeinek,  képességeinek  kibontakoztatását,  a 

különbségek eltüntetésére azonban nem törekszünk.

 Helyi  pedagógia  programunkat  elsősorban  játékon,  tevékenységeken,  érzékelés  – 

észlelés,  mozgáson,  tapasztalatszerzés  és  munka  jellegű  feladatokon  keresztül 

valósítjuk meg.

 A gyermeki jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartása, megerősítése, az egyenlő 

hozzáférés biztosítása.

 A gyermekek testi, lelki szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítése.

 A pedagógiai intézkedésekkel a gyermekek személyiségéhez történő igazodás.

5. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJAI

 Hátrányok csökkentése

 A  gyermeki  személyiség  sokoldalú  harmonikus  fejlődésének  elősegítése  révén,  az 

életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az embernevelés.

 A  német  nyelv  és  nemzetiségi  kultúrának  megismertetése,  megszerettetése, 

átörökítése. A kisebbségi életmódhoz kötődő hagyományok és szokások ápolása.

 A nevelés családias, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben való megvalósítása, 

ezáltal  biztosítva  a  gyermekek  fejlődéséhez  szükséges  sokféle,  változatos 

tevékenységet, ami magában foglalja a személyiségfejlesztést.
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 A  gyermek  szeretetteljes  gondozására,  civilizálódása  és  kulturálódásra  törekvés  a 

családdal együttműködve.

 A  gyermek  alapvető  megnyilvánulási  módjára,  a  mozgásra  és  fő  tevékenységi 

formájára,  a  játékra  alapozva  a  sikeres  iskolai  beilleszkedéshez  szükséges  testi, 

szociális és értelmi érettség kialakítása.

 Az  anyanyelv  és  a  kommunikáció  különböző  formáinak  alakítása  nevelő 

tevékenységeink során hangsúlyozottan.

 A spontán  szerzett  gyermeki  tapasztalatok,  ismeretek  rendszerezése,  bővítése  és  a 

kreativitás fejlesztése.

 A gyermek közösségbe történő beilleszkedésének segítése.

 A gyermek közösségi életre történő felkészítése.

 A  szociálisan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  differenciált  fejlesztése,  fejlődésük 

segítése. 

 A  kiemelten  figyelmet  igénylő  gyermekek  folyamatos,  speciális  szakemberek 

segítségével  végzett  fejlesztése  az  iskolakezdéshez  szükséges  fejlettség  elérése 

érdekében.

 Egyenlő  esély  biztosítása  a  nemzeti,  etnikai  kisebbséghez  tartozó  gyermekek 

képességeinek maximális fejlesztéséhez.

 A  hazájukat  elhagyni  kényszerülő  (migráns)  családok  gyermekeinek  sokoldalú 

fejlesztése az önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése mellett.

 Olyan  gyermekek  nevelése,  akik  óvodáskor  végén  életkoruknak  megfelelő 

nyitottsággal,  érzékenységgel,  érdeklődéssel  és  önállósággal  rendelkeznek. 

Segítőkészek,  megértők  társaikkal,  tiszteletet  éreznek  a  felnőttek  iránt. 

Érzelemgazdagságuk,  neveltségük,  képességeik  segítségével  képesek  eligazodni 

szűkebb  és  tágabb  környezetükben.  A  megszerzett  ismeretek  birtokában  önálló 

cselekvésre képesek a játékban, munkában, tanulásban egyaránt. 

 A segítésre kész/képes, kezdeményező és érdeklődő, toleráns, önálló és kitartó, pozitív 

én-képpel rendelkező, szeretetteljes ember jellemének megalapozása.

 Az  iskolavárás  örömének  kialakítása,  az  iskolakezdéshez  szükséges  képességek 

alapjainak lerakása, a sikeres iskolai beilleszkedés elősegítése, a testileg, érzelmileg, 

értelmileg, szociálisan érett, határozott személyiségű gyermekek nevelése.

 Az  életkornak  megfelelő  fejlődési  jellemzők  megközelítő  elérése  a  különböző 

műveltségterületeken.   
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 A környezet összetevőinek értékként való bemutatása, megszerettetése.

 A természettisztelő, élettisztelő magatartási szokások alapozása.

 Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet, a társadalmi környezet iránt.

 Tudatos készség és képességfejlesztés, amely a későbbi környezettudatos életvitel 

kialakításához szükséges.

6. AZ ÓVODAI  NEVELÉS  ÁLTALÁNOS  FELADATAI

Óvodai  nevelésünk  feladata  az  óvodáskorú  gyermekek  testi  és  lelki  szükségleteinek 

kielégítése,  személyiségük  sokoldalú  és  differenciált  fejlesztése,  közösségi  életre  történő 

felkészítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. 

Ezen belül:

az egészséges életmód alakítása,

az érzelmi , az erkölcsi és a közösségi nevelés,

az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

6.1. Az egészséges életmód alakítása (általános feladatok)

Célja:  

Az  egészséges  életforma  igényeinek  kialakítása,  a  hozzá  kapcsolódó  szokások,  normák 

megtartása.

Feladatok:

 a  gyermek  fejlődéséhez  és  fejlesztéséhez  szükséges  egészséges  és 

biztonságos környezet és feltételek kialakítása;

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

 a gyermek gondozása, kultúrhigiéniai szabályok, szokások kialakítása, 

testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

 a  harmonikus,  összerendezett  mozgás  fejlődésének  elősegítése, 

nagymozgások és finommozgások biztonságos környezetben történő kielégítése;

 a testi képességek fejlődésének elősegítése; 
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 a gyermek egészségének védelme, edzése, védelme, óvása, megőrzése;

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

betegség megelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

 a  szociálisan  hátrányos  helyzetű  kisgyermekek  fokozott  gondozása, 

egészséges fejlődésük figyelemmel kísérése, segítése,

 a  környezet  védelméhez  és  megóvásához  kapcsolódó  szokások 

alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 

 ha  szükséges,  megfelelő  szakemberek  bevonásával  –  a  szülővel, 

óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelés feladatainak ellátása. 

6.1.1. Egészséges táplálkozás

Feladatok:

 Óvodánkban  biztosítjuk  a  tízórai  folyamatosságát,  annak  érdekében, 

hogy  gyermekeink  játéktevékenységüket  zavartalanul  folytathassák.  A  korábban  érkező 

gyermekek  számára  így  lehetőséget  adunk  arra,  hogy  a  tízóraira  való  várakozási  idő 

csökkenjen.

 A  gyermekek  étkezési  szokásait,  kedvelt  ételeit,  érzékenységüket 

figyelembe vesszük.

 Az  önkiszolgáláson  és  a  naposi  rendszeren  keresztül  biztosítjuk  az 

étkezés  feltételeit,  melyben  kiemelt  nevelő  hatást  tulajdonítunk  az  ízléses  terítésnek, 

esztétikus eszközöknek, és megfelelő étkezési szokások elsajátításának.

 Biztosítjuk  az  önkiszolgáláshoz,  az  önálló  étkezéshez  szükséges 

feltételeket.

 Tanácsadás a helyesebb táplálkozási szokásokról a szülőknek.  ( pl. 

születésnapkor kerüljék a cukrozott italok, chipsek behozatalát)

 Új ízek, addig ismeretlen étel-italféleségek megismertetése a 

gyerekekkel.

 Egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozások szervezése.

 Gyümölcs,- zöldségnap beiktatása a heti rendbe.
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 Sütés, főzés, saláta készítés egészséges alapanyagokból. (pl. barna 

cukor, teljes kiőrlésű  liszt)

 Figyelem felhívás a tej  és a tejtermékek fogyasztásának fontosságáról a 

fogak és csontozat egészsége érdekében. 

6.1.2. Higiéniás szokások 

A  gyerekek  tisztaságigényének  kialakulását  szolgálja  a  rendszeres  tisztálkodás,  testük, 

ruházatuk gondozásán keresztül. Az ápolási szokások kialakításában fontos a felnőtt (dajka, 

óvónő, szülő) személyes közreműködése.

Feladatok:

 Különös  gonddal  védjük  érzékszerveiket.  Kívánságaikat  otthonról 

hozott szokásaikat tiszteletben tartjuk és igyekszünk az óvodai szokásokkal összehangolni.

 Fordítsunk figyelmet a testápolási teendők pontos végzésére.

 Alakítsuk ki életkoruknak megfelelően igényüket a mosakodás, a WC 

használat területén.

 Tapintattal  kezeljük  az  esetleges  "baleseteket"  (bepisil  a  gyermek). 

Tartózkodjunk a megszégyenítéstől. Ilyen esetben a dajka lemossa a gyermeket.

 Működjünk  közre  a  gyermekek  óvodai  öltözékének  kialakításában  a 

szülőkkel. Javasoljuk a célszerűséget, a többrétegű öltözéket, a sarkos, bokát tartó váltócipőt, 

fehérnemű-váltóruha, tornaruha beszerzését és használatát.

 Biztosítsuk minden gyermek számára elkülönítetten a személyes ruhák, 

holmik tárolását, a kényelmes öltözködés lehetőségét.

 Segítsük,  hogy  minden  gyermek  ismerje  holmiját,  bánjon  vele 

gondosan, képes legyen önállóan felvenni, levenni azokat.

 Segítsük sikerélményhez  a  gyermeket,  buzdítsuk őket  a  segítségadás 

alkalmával a soron következő tevékenység (pl. séta, udvari játék) örömszínezetével, kilátásba 

helyezésével. A ruhadarabok levételénél követeljük meg a rendet.

6.1.3. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása
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Feladatok:

 Az  óvodában  megbetegedett  gyermeket  fokozott  gondoskodással,  elkülönítve 
gondozzuk mindaddig,  míg  a  szülei  meg nem érkeznek.  Ez  feltétlenül  fontos,  láz, 
hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzés terjedését gyakori 
szellőztetéssel,  edzéssel,  megfelelő  öltözködéssel,  külön  törölköző  használatával 
igyekszünk meggátolni.

  6.1.3.1. Mindennapos testnevelés, testmozgás

Feladatok:
 Mindennapos  testnevelés  megszervezése,  lebonyolítása  időjárástól 

függően  a  szabadban  illetve  a  csoportszobában  a  gyermekek  edzettségének, 

ellenállóképességeinek fejlesztése érdekében

 Prevenciós fejlesztő torna ( játékos láb és tartásjavítás) biztosítása heti 

rendszerességgel.

 Évszaktól,  időjárástól  függően  tartózkodjunk  sokat  a  szabadban, 

biztosítsuk a mozgásigény kielégítését minden évszakban.

 Ügyeljünk  a  sportszerek,  udvari  játékok  használatánál  a  baleseti 

veszélyforrások elkerülésére (hinta, mászóka, csúszda).

 Kezdeményezzünk  mozgásos  szabályjátékokat,  versenyjátékokat 

szabadidőben.

 Ne korlátozzuk a gyermekek mozgásvágyát, eszközhasználati igényét.

 Vegyük figyelembe a gyermekek állóképességét, fokozatosan terheljük 

őket a sétákon, kirándulásokon a gyaloglással, futással.

6.1.4. Pihés, alvás

A pihenésnek, alvásnak helye van az óvodás gyermek napirendjében. Életkorából adódóan 

még naponta szüksége van a nyugodt, egészséges alvásra, pihenésre.

Feladatok:

 Gondoskodjunk  óvodai  napirendünkben  az  alvás,  pihenés  nyugodt 

körülményeinek

biztosításáról, a szoba friss levegőjéről, a tiszta ágyneműről, megfelelő méretű ágyvászonról, 

kényelmes, a gyermek testméretének megfelelő ágyakról.
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 Nevelési  szempontból  előnyös  és  biztonságot  nyújtó,  a  pihenés 

kezdetén alkalmazott mesemondás, halk dúdolgatás (altatókkal). Ez szokássá is alakítható, így 

ezáltal a napnak kedves, várt időszaka lehet a gyermek számára.

 Altatáskor  mellőzzük  a  hangos  megnyilvánulásokat,  a  beszédet. 

Megnyugtató  simogatással,  biztonságot  adó  jelenlétünkkel  segítsük  a  gyermekeket  az 

elalvásban, a pihenésben.

 Az  ágynemű  kiadása  három-négy  heti  rendszerességgel,  tisztításra, 

vagy betegség esetén soron kívül.

6.1.5. Testi, lelki mentális egészség fejlesztése

Cél: 

Lelkileg, egészséges személyiség kialakítása, megtartása. 

 Kiegyensúlyozott pszichés fejlődés elősegítése, támogatása

Pozitív hatások  megteremtése, biztosítása a gyermekek személyiségnek fejlődése érdekében

Mentálhigiéniás feladatok:

 Megtud birkózni a normális élet stresszhelyzeteivel.

 Pozitív hatások megteremtése, biztosítása a gyermek személyiségének fejlődése 

érdekében.

 Kiegyensúlyozott pszichés fejlődés elősegítése, támogatása.

 Pozitív önkép kialakítása

 Lelki megbetegedések és magatartás zavarok megelőzése, valamint a lelki egészség 

védelme.

 Olyan teherbíró, küzdeni képes személyiség formálása, amely alkalmassá teszi 

feladatainak teljesítésére miközben belső harmóniában van önmagával és 

környezetével egyensúlyban él.

 Közösség formálás. A gyermek közösségbe való beilleszkedésének segítése.

 Nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtése és a meglévő feszültségek, 

gátlások, szorongások oldása.

 Helyes konfliktus kezelés elősegítése.
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6.1.6. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

Meg tud birkózni a normális élet stresszhelyzeteivel.

Képes beilleszkedni az óvodai életbe.

A gyermekek óvodába érkezéskor, távozáskor, valamint levegőzések és pihenések alkalmával 

lehetőleg önállóan, vagy kis segítséggel öltöznek, vetkőznek. Ruhájukat igyekeznek a helyére 

rakni. Próbálkoznak a cipőkötéssel, cipőfűzéssel. Kialakul igényességük és esztétikai érzékük 

az öltözködés iránt.

Köhögéskor, tüsszentéskor megfelelően használják a papír zsebkendőt. 

Étkezések alkalmával és szükség esetén pl. WC használat után, szennyező foglalkozások után, 

igény szerint kezet mosnak. Használják a szappant, körömkefét, nyitják és zárják a vízcsapot. 

Egyéni fejlettségüknek megfelelően önállóan mosakodnak.

Ebéd után fogat mosnak, melyhez segítséget adunk a fogkrém adásával. Önállóan használják 

a WC-t, ügyelnek a mosdó és WC rendjére, a tisztálkodó szereiket a helyére teszik. 

Felismerik  biológiai  szükségleteiket,  önállóan  kielégítik  azokat.  Kialakul  tisztálkodási 

igényük és szokássá válik.

Önállóan, kulturáltan étkeznek, igénylik az esztétikus terítést,  melyet ők maguk is képesek 

elvégezni. Ismerik az evőeszközök használatát, képesek az asztal rendjét visszaállítani.

Rendeltetésszerűen használják az evőeszközöket, a szalvétát.  A kancsóból önállóan öntik a 

vizet,  a  folyadékot.  Étkezés  közben  nem  zavarják  társaikat,  megszokják,  hogy  csendben 

beszélgethetnek  asztaltársaikkal.  Az  étkezési  szokásokat,  a  kulturált  étkezés  szabályait 

igyekeznek betartani.

Használják a tornaszereket, a hintát, mászókát, csúszdát, stb. Sokat szaladnak, futkároznak a 

füves udvaron, kirándulások alkalmával. Örülnek a szabadban való játéklehetőségeknek.

 Segítenek egymásnak az öltözködésben, rendrakásban, előkészületekben.

6.1.7. Környezettudatos magatartás megalapozása

A környezettudatosság olyan magtartásforma, amelynek feltétele, hogy az ember a környezet 

részének tekinti magát, cselekvő módon óvja azt.

Célja: 
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„Környezeti  polgárrá nevelés”:  a természeti,  az  épített  környezettel  kapcsolatos  ismeretek, 

magatartásminták, értékek és szokások kialakítása.

Feladatok:

 A  tanulás,  a  környezeti  nevelés  tervezése  során  óvodánk  törekszik  az  élményeket 

biztosító tevékenységek megteremtésére, megszervezésére:

- Növények és állatok elhelyezése, gondozása az óvodában;

- Az óvoda kertjének a környezeti nevelés feladatainak megvalósítását is biztosító 

ki- illetve átalakítása, az életkornak megfelelő tevékenységek folyamatos végzése. 

Az  óvoda  udvara  legyen  mentes  az  allergiát,  mérgezést  és  sérülést  okozó 

növényektől.

- Séták,  kirándulások  szervezése,  olyan  helyszínekre,  élőhelyekre,  ahol  jól 

megfigyelhetőek a természet  változásai,  az  élő és élettelen környezeti  tényezők 

közötti  kölcsönhatások.  Az  állatok  és  növények  természetes  élőhelyének 

megismerésén keresztül az állatok és növények védelme.

- Erdei óvodai programok szervezése a Parkerdőbe.

 Az óvodaépület  helységeinek,  udvarának,  berendezése segítse az egészséges életmód 

megalapozását. (Természetes anyagok, egyszerűség, praktikusság.)

 Takarékosságra  törekszünk  a  víz-,  villanyhasználat  és  fűtés  terén  a  gyerekek 

bevonásával.

 Szelektív hulladékgyűjtés (kivéve a veszélyes hulladék). 

- A  „hulladék  nem  szemét”  -   a  hulladék  felhasználása,  újrahasznosításának 

megismertetése a gyerekekkel.

- A  rontott,  használt  papírok  rajzoláshoz  történő  felhasználása.  Lehetőség 

biztosítása használt ruhák, játékok, könyvek cseréjére.

- Az udvarban keletkezett növényi hulladék komposztálása.

 Vegyszermentes  étkezés,  gyümölcsnapok  bevezetése.  Az  óvoda  kertjében  termő 

zöldségek, gyümölcsök begyűjtése, felhasználása, fogyasztása.

 Környezetbarát közlekedési eszközök használatára való ösztönzés (kerékpár).

 Törekszünk az óvoda és a család együttműködésére, arra, hogy a gyerekek „neveljék” 

szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát szokásokat.

 vásárlási szokások alakítása

 környezetünkre való igényesség kialakítása

- 16 -



 Természetes alapanyagú használt eszközök, dekorációk használata

6.2. Az érzelmi az erkölcsi és a közösségi  nevelés 

Célja: 

Megfelelő  társadalmi  normák,  értékrendek  elsajátítása.  A  gyermeket  az  óvodában 

biztonságos,  kiegyensúlyozott,  derűs  légkör  vegye  körül.  Alapvető  az  érzelmi  biztonság 

megteremtésére nagy hangsúlyt fektetünk.

Feladatok:

 A  személyes  kapcsolatok  -  felnőtt/gyermek,  gyermek/gyermek  - 

létrejöttének segítése, a szocializáció humánus légkörének fenntartása.

 Már  az  óvodába  lépéskor  kedvező  érzelmi  hatások  érjék  a 

kisgyermeket.

 Pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze az óvodapedagógus-gyermek, 

gyermek-gyermek,  gyermek  -  dajka  kapcsolatot,  külön  figyelem  irányuljon  a 

partnerkapcsolatok ápolására.

 Az óvoda segítse a gyermek, szociális érzékenységének fejlődését és én 

tudatának alakulását, engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek.

 Az  óvoda  segítse  a  gyermek  természetes  társas  szükségleteinek 

kielégítését, nevelje a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 

 Különös  gondoskodással  segítsük  a  szociálisan  hátrányos  helyzetű 

gyermekek  közösségbe  történő  beilleszkedését,  társas  viselkedését.  Biztosítsuk  őket 

odafordulásunkról, törődésünkről.

 A  normál  óvodai  csoportban  nevelhető  kiemelt  figyelmet  igénylő 

gyermekek személyiségfejlesztésének biztosítása.

 Olyan óvodai élet szervezése kívánatos, mely segíti a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (pl. a segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának fejlődését, a 

szokás-  és  normarendszerének  megalapozását  (pl.  önállóság,  önfegyelem,  kitartás, 

feladattudat, szabálytudat).

 Olyan  légkört  biztosítunk  gyermekeinknek,  mely  erőszaktól  mentes, 

gyermektisztelő, a családokat partnerként kezelő.
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 A  biztonságot  nyújtó,  félelem  nélküli  környezetben  kiteljesedhet  a 

gyermekek  személyisége.  Érzelmi  nevelésünkben  elfogadhatatlan  a  kényszer,  a 

megfélemlítés, az elzárkózás, bármilyen erőszak alkalmazása.

 Élményekre épülő közös tevékenységek végzése. Különösen fontos a 

folyamatos  játék  helyes  értelmezése  (néptánc,  kézműves  kismesterségek),  megfigyelési 

lehetőségek  megteremtése.  Gyermekeinkkel  megismertetjük  óvodánk  jellemzőit,  helyi 

sajátosságait életkoruknak megfelelően.

 A gyermek szűkebb és tágabb környezetének megismertetése, ezáltal a szülőföldhöz való 

kötődés megalapozása.

 Fokozott  odafigyelés,  sajátos  törődés  a  hátrányos  helyzetű,  illetve  a 

halmozottan hátrányos helyzetű,  valamint  a kiemelkedő képességű gyermekekkel.  Szükség 

esetén a megfelelő szakember bevonása.

 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő kiemelt figyelmet igénylő, 

hátrányos  helyzetű  gyermekek  nevelése  speciális  ismereteket,  sajátos  törődést  igényel, 

szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködésével fejlesztjük őket.

 A  gyermek  olyan  irányú  nevelése,  mely  által  képessé  válnak  a 

különbözőségek elfogadására, tiszteletére.

 Tevékenységeiket a gyermekek szabadon választhassák meg.

 A visszahúzódó gyermekek segítése a kapcsolatteremtésben.

 A két csoport közötti kapcsolat biztosítása (testvéri és baráti kapcsolatok, közös ünnepek, 

kirándulások).

 Saját hagyományaink megteremtése.

 A gyermek megterhelő szerepeltetésének elkerülése.

 A család ünnepeinek, hagyományainak tiszteletben tartása.

 A gyermek számára  legyen modell  az  óvodapedagógus  és  az  óvoda más  dolgozóinak 

kommunikációja, bánásmódja.

 Pozitív viszony kialakítása a nemzetiségi, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekkel.

 A  család  és  óvoda  előítéletektől  mentes  összhangjának,  nevelőpartneri  viszonyának 

mélyítésére,  folyamatos  fenntartására,  fejlesztésére,  a  "nyitott  óvoda"  megteremtésére 

törekszünk.  A  kapcsolatok  kölcsönösen  kezdeményező,  bizalomra  épülő 

feltételrendszerének megteremtésével érhetünk el eredményeket.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
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 A gyermek feladatot vállal, teljesíti azt.

 Érzelmi elfogadásból saját akaratát aláveti másokénak.

 Elfogadja társai eltérő külsejét, viselkedését, beszédét.

 A konfliktusokat maguk között igyekeznek megoldani.

 A  gyermek  érdeklődő,  kíváncsi,  képes  bizonyos  ideig  elmélyülten  foglalkozni  az 

önmaga által választott vagy a felnőttek által ajánlott dolgokkal.

 Igénye van arra, hogy az elkezdett dolgokat, játékokat befejezze. Ébredezik bennük a 

közösségi tudat, örülnek a közösen elért eredményeknek. Kialakul bennük a csoport 

élete iránti érdeklődés. Önállóan keresik a segítségnyújtás megfelelő formáit.

 Figyelmesen hallgatja a felnőttek által kezdeményezett beszélgetést, mesét.

 Képes a felnőttekkel és társaival nyíltan, szorongásmentesen beszélni.

A terület kapcsolata más nevelési területekkel: kommunikáció, a környezet megismerésére 

nevelés.

6.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Feladatok:

 Óvodánk  a  gyermek  érdeklődésére,  kíváncsiságára,  mint  életkori  sajátosságra  építve 

biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket. Ily módon tapasztalatokat szerezhet 

a természeti és társadalmi környezetről.

 Az anyanyelvi nevelés valósuljon meg valamennyi tevékenységi forma keretében. 

 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes 

mintaadással,  beszélő környezettel,  szabálykövetéssel  (javítgatás  elkerülésével)  -  az 

óvodai nevelőtevékenység egészében. 

 A  beszédkedv  fenntartása,  a  gyermek  meghallgatása,  a  gyermeki  kérdések 

érvényesülése, a szép beszédpélda, a szókincs bővítése, a kifejezőkészség gazdagítása.

 A  gyermek  spontán  szerzett  tapasztalatainak,  ismereteinek  rendszerezése,  bővítése, 

másrészt  az  értelmi  képességek (érzékelés,  észlelés,  emlékezet,  figyelem,  képzelet, 

gondolkodás)  és  a  kreativitás  fejlesztése  a  különböző  nevelési  területek 

összekapcsolásával, a komplexitással.
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 A szülőkkel, az óvoda partnereivel való kölcsönösen kezdeményező, bizalomra épülő, 

előítéletektől mentes lehetőségének megteremtése.

 A hátrányos és a HHH helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, egyéni fejlődésének 

elősegítése a nevelés teljes eszközrendszerével. 

6.3.1. Anyanyelvi nevelés

Célja:

Az érthető és kifejező beszéd készségének kialakítása, a gyermek szókincsének bővítése, a 

magyar  nyelv  sajátos  formáinak  elsajátítása,  a  mondanivaló  helyes  megfogalmazásának 

elősegítése, a kommunikációs képesség fejlesztése.

Három alaphelyzet spontán, irodalmi nevelés, kezdeményezés.

Feladatok:

 Az  anyanyelvi  nevelés  valamennyi  tevékenységi  forma  keretében  megvalósítandó 

feladat.

 Teremtsünk  beszélő  környezetet,  törekedjünk  a  helyes  mintaadásra, 

szabályközvetítésre, kerüljük a javítgatást.

 Nagy  gondot  fordítsunk  az  anyanyelv  ismeretére,  megbecsülésére,  szeretetére,  a 

gyermek  beszéd  és  kommunikációs  kedvének  fenntartására,  ösztönzésére, 

támogatására.

 Az  anyanyelvi  neveléssel  kapcsolatos  feladatainkat  kiemelten  fontosnak  tartjuk, 

különös hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi képességek fejlesztésére, kommunikációs 

képességek alakítására.

 Óvodánkban megteremtjük azt a légkört, ami alapja a beszédkapcsolat kialakulásának. 

Bármit  teszünk a nap folyamán – ha mesélünk, ha kapcsolatot teremtünk felnőttel, 

gyerekkel,  ha  az  élet  adta  lehetőségekre  reagálunk,  ha  szokásokat,  szabályokat 

alakítunk.  Mondanivalónkat  egyszerűen,  de  változatosan,  megfelelő  hangerővel 

fogalmazzuk.

 Gyakori  szeretetteljes  beszédkezdeményezéssel,  beszédkapcsolattal  felélesztjük  a 

gyermek beszédkedvét, fejlesztjük beszédértését, beszédkészségét.
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 Figyelembe  vesszük  a  család  nyelvi  kultúráját,  az  egyes  gyermek  eltérő  fejlődési 

ütemét.  Gonddal  figyelünk  arra,  hogy  egyetlen  gyermeket  se  gátoljon  nyelvi 

lemaradás  a  megismerő  tevékenységben,  a  társas  kapcsolatok  alakulásában.  Külön 

figyelmet  fordítunk  a  nyelvileg  gátolt  gyermekre,  felderítjük  a  probléma  okait, 

megkeressük a fejlődés lehetőségeit.

 Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermek beszédszervei épek-e, légzése helyes-e. 

Szükség esetén kérjük a logopédus segítségét.

 Gondozási  tevékenységek  közben  kialakítjuk  a  természetes  párbeszédet.  Arra 

ösztönözzük a gyermeket, hogy szükségleteit, kívánságait bátran, természetes módon 

fejezze ki.

 Segítjük  a  gyermekeket  abban,  hogy  együttesen  végzett  tevékenységek  közben 

sajátítsák  el,  gyakorolják  az  együttműködést  segítő  kifejezéseket,  az  érintkezés 

udvarias  formáit.  Bekapcsolódva a  gyermek játékába,  természetes  módon kínálunk 

mintát arra, hogyan lehet egymáshoz viselkedésben, beszédben is alkalmazkodni.

 Szerep- és szituációs játékokkal gyakoroltatjuk a különböző helyzetekhez illeszkedő 

beszédmódot, nyelvi eszközök használatát.

 Munkajellegű tevékenységek közben megfogalmazzuk a szabályokat,  elmondjuk az 

eszközök  nevét,  összehangoljuk  a  munkafolyamatokat,  megbeszéljük  a 

munkamegosztás  módját.  Ezzel  bővítjük  a  nyelvhasználat  területeit,  kialakítjuk  a 

gyermekben  az  igényt  és  a  képességet  a  beszédkapcsolatokon  alapuló 

együttműködésre.

  Lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy elmondja véleményeit a belső képekről, 

amelyeket  meg akar jeleníteni  rajzolás,  festés,  mintázás  közben.  Ösztönözzük arra, 

hogy kifejthesse véleményét  arról,  milyen érzelmeket,  esztétikai  élményt  váltott  ki 

belőle mások alkotása. Biztatjuk őket arra, hogy mondják el, mit szeretnének alkotni, s 

ahhoz milyen anyagokat és eszközöket fognak használni.

 A jól artikulált, megfelelő ritmusban, tempóban előadott versekkel az irodalmi nyelv 

szépségeivel ismertetjük meg a gyermekeket.

 Verselés,  mesélés  során  a  kifejezésekkel,  szólások,  nyelvi  fordulatok 

megismertetésével,  stiláris  eszközök  használatával  gazdagítjuk  a  gyermek  nyelvi 

kifejezőkészségét, segítjük szókincsük gyarapodását.
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 Alkalmat teremtünk arra, hogy az általunk kitalált  történetek folytatásával fejlődjön 

kreatív  képzeletük.  Ritmikus  mondókákkal,  altatókkal,  ringató  dalokkal  lehetővé 

tesszük a gyermek számára, hogy egyszerre hallja a nyelv zenéjét és ritmusát.

 A  külső  világ  tevékeny  megismerése  közben  biztosítjuk  a  gyerek  számára,  hogy 

ismerkedjen  az  anyagok,  tárgyak  nevével,  tulajdonságot,  minőséget  jelző 

kifejezésekkel,  viszonyítást  kifejező  szavakkal,  a  birtokviszony  kifejezésének 

módjával.

 Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a tapasztalatok alapján kérdések és válaszok 

fogalmazódjanak  meg,  hogy  az  okokról  és  a  következményekről  gondolataikat  el 

tudják mondani.

 Matematikai  tartalmú  tapasztalatokhoz  juttatva  megismertetjük  őket  szaknyelvi 

kifejezésekkel,  fogalmakkal.  Segítjük  őket  abban,  hogy  képesek  legyenek 

ítéletalkotásra, a relációk, mennyiségi és térbeli kiterjedésének megfogalmazására.

 Rendszeresen  felhívjuk  a  szülők  figyelmét  arra,  hogy  igen  nagy  szerepe  van  a 

gyermek értelmi,  érzelmi fejlődésében,  a gyermek – szülő kapcsolat  erősítésében a 

közös beszélgetésnek, a beszélgetést kísérő közös tevékenységnek.

 A gyermek beszédkészségének gondozása, fejlesztése.

 Oldott, derűs légkör megteremtése, amelyben a gyermek természetes közlési vágya, 

kapcsolatteremtő, beszéd készsége fejlődik és fejleszthető.

 Szemléletes, képszerű kifejezések alkalmazására való törekvés.

 Beszédre ösztönzés kérdések feltevése által.

 Jó csoportlégkör  kialakítása,  amely az óvónő és a gyermekek közötti  szeretetteljes 

viszonyt megteremti.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Sokat és örömmel beszélnek élményeikről, érzelmeikről, tapasztalataikról, örömeikről, 

félelmeikről, vágyaikról.

 Szívesen  vesznek  részt  a  felnőttek  vagy  társaik  által  kezdeményezett 

beszélgetésekben. Maguk is kezdeményezik a társalgást.

 Hangokat, zörejeket felismernek, játékukban utánoznak.
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 Érzelmeiket nem csak beszéddel, metakommunikációs eszközökkel is kifejezik.

 Verset  mondanak,  mesélnek,  báboznak,  dramatizálnak,  játszanak.  A nap  folyamán 

adódó  minden  helyzetben  megneveznek,  kérdeznek,  válaszolnak.  Halandzsa 

szövegeket találnak ki és mondogatnak.

 Képekről  kérdeznek,  véleményt  mondanak,  történetet  találnak  ki.  A  megkezdett 

meséket befejezik.

 Játék  közben  párbeszédet  folytatnak,  elképzeléseiket,  véleményüket  kifejezik 

szavakkal, gesztusokkal.

 Aktívan részt vesznek az őket körülvevő világ megismerésében.

 Nyelvi játékokat játszanak.

 Szituációs  játékokban  gyakorolják,  hogy  bizonyos  helyzetekben  hogyan  kell 

megnyilatkozni, reagálni, kommunikálni.

 A gyerekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Összefüggő 

beszédükben,  elbeszélésükben  sok  a  szóismétlés,  kötőszó  halmozás.  Elbeszélésük 

folyamatos, de gyakran még nem követik a történések logikai, időbeli sorrendjét.

 Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési 

formákkal teremtik meg és tartják fenn a kapcsolatot.

 Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni az óvónőt, és ha párbeszédben vesznek 

részt, többnyire végigvárják a másik megnyilatkozását. Saját kérdésüket, válaszukat, 

kiegészítő gondolataikat ahhoz igazítják.

 Helyesen használják a névmásokat, a névutókat, a jövő idejű igeidőt és az igemódokat.

 Kialakult  a  beszédhelyzethez és az anyanyelvi  szabályokhoz illeszkedő jól érthető, 

többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd.

 Beszédüket  személyiségüknek  és  az  aktuális  helyzet  által  kiváltott  érzelmeknek 

megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik.

 Tisztán ejtenek minden beszédhangot.

Kapcsolata más területekkel:

Az óvodai nevelés rendszerében az anyanyelvi nevelés minden területtel kapcsolatban van. 

Közvetítő közege a nevelési és tanulási folyamatnak.
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Az anyanyelvi  nevelés  átfogja  óvodai  nevelőmunkánk  minden  területét  magyar  és  német 

nyelven egyaránt.

6.3.2. Értelmi fejlesztés

Célja: 

Tevékenységek, cselekvések során egyéni képességek fejlesztése.

Feladatok:

 A  változatos  tevékenységek  során  építünk  a  gyermekek  meglévő  tapasztalataira, 

élményeire,  ismereteire,  és  újabb  élményekhez,  tapasztalatokhoz  juttatjuk  őket  a 

körülöttük lévő természeti és társadalmi környezetről.

 Fontos feladatunk a gyermekek tapasztalatainak rendszerezése,  bővítése,  különböző 

tevékenységekben  és  élethelyzetekben  való  gyakorlása,  az  értelmi  képességek 

(érzékelés,  észlelés,  emlékezet,  figyelem,  képzelet,  gondolkodás)  és  a  kreativitás 

fejlesztése, ösztönző környezet biztosítása

 Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatszerzésre építjük. A tapasztalat- és 

ismeretszerzés folyamatát  a gyermek megismerési vágyára,  érzelmi beállítottságára, 

önkéntes figyelmére hivatkozva irányítjuk.

 Fontosnak tartjuk kiépíteni a tanulás folyamatában (is) az óvónők és a gyermek közötti 

érzelmi kapcsolatot, a tanulást segítő légkört.

 Az eredményes  tanulás  érdekében  törekszünk arra,  hogy a  gyermek  kíváncsiságát, 

tevékenységi vágyát kielégítsük. Hogy szellemi aktivitásra ösztönözzük a gyerekeket, 

gyakran teremtünk számukra problémahelyzetet.  Hagyjuk, hogy átéljék a probléma 

felfedezésének és megoldásának örömét.

 Abban segítünk minden gyermeket, hogy önmaga lehetőségeihez képest optimálisan 

fejlődjön.  Építünk a gyermek spontán szerzett  tapasztalataira.  Biztosítjuk  a  tanulás 

tapasztalatszerző,  képességfejlesztő,  ismeretközvetítő  hatásának  érvényesülését. 

Törekszünk  arra,  hogy  a  gyermekek  a  tárgyakat,  jelenségeket  természetes 

környezetükben ismerhessék meg.

 Az eszközök kiválasztásával  ösztönözzük a gyerekeket  az érdeklődésre,  aktivitásra, 

gondolkodási műveletek alkalmazására, a probléma felismerésére, megoldására.
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 A  nyári  hónapokban  is  lehetővé  tesszük,  hogy  a  gyermekek  énekelhessenek, 

mozoghassanak,  rajzolhassanak,  mesét,  verset  hallgathassanak,  beszélgethessenek, 

környezeti eseményekről, jelenségekről, az őket érdeklő dolgokról.

 Az egyes nevelési területek anyagának tartalmi kapcsolódását kihasználjuk.

 gondolkodás- alkotóképesség-fejlesztés

 A gyermekek kíváncsiságára és utánzási vágyára alapozva törekszünk a német nyelv 

megismertetésére, megszerettetésére.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Érzékszerveik  segítségével  cselekvéses  tapasztalatokat  szereznek  tárgyakról, 

dolgokról.

 Elmesélik élményeiket, egyéni tapasztalataikat.

 Megfigyelik az őket körülvevő világot. Apró otthoni megbízatásokat teljesítenek.

 Önállóan végeznek – megadott szempontok szerint – megfigyeléseket.

 Kérik a feladatokat.

 Ismereteket, tapasztalatokat szereznek spontán és irányított módon környezetükről.

 Részt vesznek kötetlen és kötött foglalkozásokon.

 Kérdeznek, véleményt nyilvánítanak, feladatokat oldanak meg, problémákat fedeznek 

fel.

 Egyéni  munkaformában  –  saját  elképzeléseik  alapján  –  önállóan  oldanak  meg 

feladatokat.

 Mikro-csoportos  tevékenység  közben  összehangolják  az  együttműködést,  egymást 

segítve tanulnak.

 Együtt dolgozzák fel tapasztalataikat, a ritkábban alkalmazott frontális foglalkoztatás 

közben.

 Mikro-csoportos tevékenység során német nyelvi játékokkal is fejlesztjük a gyermek 

értelmi képességeit.

7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
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7.1.Személyi feltételek

 Az óvodavezetői teendőket 1 fő óvodavezető látja el.

 Csoportonként  a  nevelés  egész  időtartamában,  egymással  összhangban  2  fő 

óvodapedagógus látja el a nevelőmunkát heti váltásban. 1 fő felsőfokú végzetséggel 

rendelkezik, 3 fő főiskolai végzettséggel. 4 fő német nemzetiségi óvodapedagógus, 1 

fő másoddiplomát szerzett fejlesztőpedagógus szakon. Jól ismerik egymást, és helyi 

szokásainkat. Heti váltásban dolgoznak, amely biztosítja a rendszerességet, a ciklikus 

váltakozást.

 A  nevelőmunkát  2  fő  szakképzett  dajka  segíti  a  csoportokban.  Munkájukkal 

hozzájárulnak  az  óvodai  nevelés  eredményességéhez.  Gondozási  teendőik  mellett 

előkészítik a tízórait és az uzsonnát.

 A melegítő konyhán 1 fő konyhai dolgozó készíti elő a gyermekek ebédjét.

 Foglalkoztatunk 1 fő takarítónőt is részmunkaidőben.

 Az adminisztrációt 1 fő óvodatitkár végzi részmunkaidőben.

 Egészségügyi  ellátásunkban,  gyermekorvos  és  védőnő  külső  szakemberként  vesz 

részt.

A feladatkörök, munkakörök munkaköri leírásban rögzítettek, melyek a SZMSZ mellékletét 

képezik.

Az  óvodában  a  nevelőmunka  kulcsszereplője  az  óvodapedagógus,  aki  a  nevelés  egész 

időtartama alatt jelen van.

Az  óvodapedagógus  személyisége  (elfogadó,  segítő,  támogató)  modellt,  mintát  jelent  a 

gyermek számára.

Az óvodapedagógus, a dajka, a konyhás, a takarítónő, a karbantartó összehangolt munkája 

járuljon hozzá az óvodai nevelés eredményességéhez.

Az  óvoda  dolgozóinak  fontos  feladata  a  német  nemzetiségi  nevelés  célkitűzéseinek 

megvalósítása.

Óvodapedagógusaink  szakmai  felkészültségét  továbbra  is  fejleszteni  kívánjuk.  A  szakmai 

továbbképzéseket oly módon válogatjuk és ütemezzük a továbbképzési tervben, hogy azzal 

programunk eredményességét erősítjük. 

Programunkhoz illeszkedő témájú és tartalmú képzési formák közül ez ideig a következőket 

részesítettük előnyben:

Elvégzett, befejezett képzések:
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 választható programok megismerése,

 Kompetencia alapú óvodai programcsomag

  német nemzetiségi táncoktatói tanfolyam,

 módszertani képzések – német nyelvi nevelés, 

 fejlesztőpedagógus képzés.

Személyi feltételeinknél elvárás az önművelésre való igényesség, a hitelesség, a kultúráltság, 

a pedagógiai humanizmus és optimizmus. 

Óvodai programunk meghatározója az óvónő személye, szakmai intelligenciája. Tőle függ a 

gyermek  közérzete,  fejlődése.  Személyiségének  modell  értéke  vitathatatlan  a  kisgyermek 

életkori  sajátosságából  fakadóan.  Programunk  színesítéséhez,  gazdagításához  igyekszünk 

óvodapedagógusaink tehetségét, szakmai kvalitását kiaknázni. 

Óvodánk nevelői közössége alkotja nevelőtestületünket, mely a nevelőmunka vonatkozásában 

döntési, javaslattevő és véleményezési jogkörrel rendelkezik. Az összehangolt nevelőmunka 

érdekében  alapvető  fontosságú  az  információ  áramlása,  a  közös  megbeszélések, 

tanácskozások,  értekezletek  tartása.  Évenként  3-4  alkalommal  nevelési  értekezletet, 

alkalmanként aktuális nevelési megbeszélést tartunk.

A nevelési  évet nyitó és záró értekezleten a teljes alkalmazotti  kör vesz részt.  A nevelést 

segítő munkatársak aktuális tájékoztatására alkalmazotti megbeszéléseket hívunk össze. 

A nevelésről, az éves feladatokról, a nevelőkkel együtt őket is tájékoztatjuk.

7.2. Tárgyi feltételek

Helyi Nevelési Programunk megvalósításához szükséges a tárgyi feltételek biztosítása.

Az  eszközöket,  tárgyakat  oly  módon  választjuk  ki,  hogy  a  gyermekeknek,  életkori 

sajátosságainak megfelelő legyen, s fejlődésüket elősegítse.

 A  tárgyi  felszereléseket  a  gyermekek  számára  hozzáférhetően,  és  biztonságosan  kell 

elhelyezni.

Lehetőségeinkhez mérten megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvoda dolgozóinak, és 

helyet a szülők fogadására.
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Óvodánk épület adta  sajátosságai -  mint alapvető tárgyi  feltételek -  javarészt  biztosítják a 

rendszeres,  folyamatos  óvodai  munkavégzést,  a  gyermekek biztonságát.  A gyermekmosdó 

felújítása a higiénés követelményeknek megfelelően megvalósult. 

Nagy  hiányát  érezzük  egy  tornateremnek,  amely  gyermekeink  testedzését,  mozgásának 

fejlesztését jobb feltételekkel biztosíthatná.  A hiányt az általános iskola tornaterme pótolja. 

Udvarunk,  mint  az  egészséges  életmódra  nevelés  színtere  megfelelő,  tág  mozgásteret  ad 

gyermekeink számára.  Az udvar  nagy részét  fű borítja,  melyet  egész évben folyamatosan 

ápolunk. A különféle zöld bokrok, fák kellő árnyékot biztosítanak. A mozgáshoz, játékhoz 

különféle játékszerek állnak rendelkezésre, melyeket állandó jelleggel bővítünk (fajátékok) 

Helyi  nevelési  programunk  megvalósításához,  a  nevelőmunka  végzéséhez  szükséges 

eszközkészletünk  javarészt  adott.  Vigyázunk  épségére,  megóvjuk  állagát.  A  hiányzó 

felszereléseket igyekszünk folyamatosan beszerezni, pótolni.

Alapvető  tárgyi  felszereltségünk az  elkerülhetetlen  használódás  következtében  kopik, 

rongálódik. 

A  csoportszobák  bútorai:  gyermekszékek,  gyermekasztalok,  fektető-tároló  szekrények, 

gyermekfektetők, szőnyegek folyamatos pótlása, cseréje a lehetőségek mentén folyamatosan 

bonyolódik. 

Cserére szorulnak a gyermeköltöző bútorai, a gyermekmosdók függönyei is.

Az étkezéshez szükséges edények, poharak, csészék elhasználódását is pótolni kell, ugyanúgy 

az abroszokat. 

Az  elhasználódott  alapvető  felszereltség  folyamatos,  tervszerű  pótlása  elengedhetetlenül 

fontos az egészséges életmód és a program tartalmi pilléreinek, a fejlődés eredményességének 

biztosításához.

Óvodánk a  szűkös költségvetése miatt tárgyi feltételeinken különböző források felkutatásával 

igyekszünk javítani.  Nagy szükség van  a szülői szponzorok támogatására, pályázatokon való 

folyamatos  részvételekre.  Alapítványunk  folyamatosan  segíti  az  óvoda  tárgyi 

eszközrendszerének fejlesztését.

A játékhoz szükséges felszereltségünket folyamatosan bővítjük.

 Különösen  a  játszósarkok  gyermekbútorait  (babkonyha,  babaszoba),  felszereléseit 

sikerült  felújítani,  fejleszteni.  A  szerepjáték  eszközeit  is  ide  soroljuk,  melyeket 

lehetőségeinkhez mérten kisebb-nagyobb mértékben pótolunk, beszerzünk.
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 A  kirakó,  építő  játékok  vonatkozásában  stabil  állagú  és  legcélszerűbb, 

legpraktikusabb,  a gyerekek körében a legkedveltebb a Duplo és Lego játékcsalád. 

Ezeket a játékokat egyszer kellett megvásárolni, elhasználódásuk minimális.

 A  gondolkodást  fejlesztő  játékok  körét  is  minőségi  játékcsaláddal  igyekszünk 

bővíteni,  melyek  esztétikusak,  tartósak  és  a  célnak  legjobban  megfelelnek.  Így  a 

Ravensburger játékok és más kiváló játék beszerzését helyezzük előtérbe. 

 Gyermekkönyvtár  állományunk  bővítése  folyamatos.  A  gyermekkönyvek  célszerű, 

esztétikus  tárolásához  a  gyermekek  testméretének  megfelelő  könyvespolcokat 

biztosítunk,  ahol  a  gyermekek  könnyen  elérhetik,  levehetik,  lapozhatják  a  szép 

könyveket.

 Szakkönyvállományunk  tárolásához  is  biztosítani  kívánjuk  a  célszerű,  esztétikus 

tárolási lehetőséget.

 Irodai bútoraink cseréje, felújítása is folyamatos. Tárgyalóasztallal, felnőtt székekkel, 

számítógéppel,  nyomtatóval,  telefonvonallal,  E-mail  hálózattal  bővült  a  korszerű 

munkavégzés feltételrendszere.

 Német mesekönyvek, szakkönyvek, zenei CD-k, DVD-k,  játékok, ruhák beszerzése 

folyamatos

.

7.3. Az óvodai élet megszervezése

A  napirend biztosítja  a  megfelelő  időtartamú,  párhuzamosan  végezhető,  differenciált 

tevékenységek tervezését, szervezését. A napirend igazodik a tevékenységekhez, a gyermekek 

egyéni  szükségleteihez,  a helyi szokásokhoz. A folyamatosság és rugalmasság jellemzi.  A 

napirend kialakítása során figyelembe kell venni a tevékenységek közti harmonikus arányt, és 

a játék kitüntetett szerepét.

A gyermek együttműködő képességét,  feladattudatát   fejlesztő,  növekvő időtartamú /  5-35 

perces/ csoportos foglalkozások tervezésével, szervezéséve valósulnak meg.

NAPIREND   szeptember 1. – május 31.
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JÁTÉK,
SZABADON 
VÁLASZTOTT
TEVÉKENYSÉG, 
KÖTETLEN, KÖTÖTT
TANULÁS
(SPONTÁN VAGY 
DIREKT MÓDON) 

IDŐKERET
   6.00

  12.00

IDŐPONT                     
 6.00 -
 

  

8-9

10.45 – 12.00

TEVÉKENYSÉGEK - két 
nyelv használatával
Szabadon választott játék,
kötetlen foglalkozás, 
személyes percek

Folyamatos tízórai
Mindennapos testnevelés

Irányított „ tanuláscélú”
játékos  tevékenységek,
kötelező mindennapi 
irodalom                    
Udvari tevékenység, játék, 
séta, kirándulás

GONDOZÁS, 
ÉTKEZÉS

 JÁTÉK, 
SZABADON 
VÁLASZTOTT 
TEVÉKENYSÉG

 12.00
 

 

16.00

 12.00 – 12.15

12.15 – 12.45
 12.45 – 13.00

                       
 13.00-14.30
         
 
        

                

 16.00

Előkészületek az 
étkezéshez

Ebéd
Előkészületek a 
pihenéshez, 

Pihenés

Folyamatos felkelés, 
tisztálkodás 
Uzsonna

Játék hazamenésig
Hazaengedés, zárás.

NAPIREND   június 1. – augusztus 31.

JÁTÉK,
SZABADON 
VÁLASZTOTT
TEVÉKENYSÉG

IDŐKERET
   6.00

  12.00

IDŐPONT                     
 6.00 -
 

  

8-9

10.45 – 12.00

TEVÉKENYSÉGEK - két 
nyelv használatával
Összevont gyülekezés, 
levegőzés, játék, egyéb 
szabadon választott 
tevékenység

Folyamatos tízórai
Mindennapos testnevelés

Udvari tevékenység, játék, 
séta, kirándulás
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GONDOZÁS, 
ÉTKEZÉS

 JÁTÉK, 
SZABADON 
VÁLASZTOTT 
TEVÉKENYSÉG

 12.00
 

 

16.00

 12.00 – 12.15

12.15 – 12.45
 12.45 – 13.00

                       
 13.00-14.30
         
    
     

                   

 16.00

Előkészületek az 
étkezéshez

Ebéd
Előkészületek a 
pihenéshez, 

Pihenés

Folyamatos felkelés, 
tisztálkodás 
Uzsonna

Levegőzés, játék 
hazamenésig
Hazaengedés, zárás.

A gyermek  egészséges  fejlődéséhez,  fejlesztéséhez  a  heti  rend biztosítja  a  feltételeket  a 

megfelelő  időtartamú,  párhuzamosan  végezhető  differenciált  tevékenységek  tervezésével, 

szervezésével. Napi rendszerességgel mese, vers, mozgás, heti egyszer testnevelés.

A napirendet és a heti rendet a csoport óvodapedagógusai alakítják ki.

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

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

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.

Tervezés

Az óvodai nevelés tervezése a gyermekek fejlődésének nyomon követése a kötelező, illetve 

nem kötelező dokumentumokban történik.

Az  óvodai  nevelés  csak  az  óvodavezető  által  jóváhagyott  pedagógiai  program  alapján 

történhet  és  a  gyermek  neveléséhez  szükséges,  a  teljes  óvodai  életet  magában  foglaló 

tevékenységek keretében szervezhető meg.

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik.

Csoportok szervezése

Óvodánk 50 férőhelyes. Két csoport szervezésére van lehetőség. 

A csoportszervezés szempontjai:

 életkor szerinti megoszlás

1. csoport: 3-4-5 éves gyermekek

2. csoport: 4-5-6-7 éves gyermekek

 a két csoport létszáma megközelítően azonos legyen

 a csoportba kerülő gyermekek várhatóan találjanak játszótársat, partnert, barátot.
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7.4. Az óvoda kapcsolatai

Nevelőmunkánk  hatékonysága  érdekében  fontosnak  tartjuk  a  pedagógiai  és  a  speciális 

kapcsolattartásokat közvetlen partnereinkkel.

Pedagógiai kapcsolatok:

 a családdal való együttműködés

 a bölcsődével, szociális intézményekkel való együttműködés (óvodába lépés előtt)

 a pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgáltatások (óvodai élet alatt)

 iskola (óvodai élet után)

 egészségügyi, illetve közművelődési intézmények

 Ajka Város Német Kisebbségi Önkormányzata

1. Az óvoda kapcsolata a családdal

A gyermek  fejlődése  nagymértékben  függ  attól  a  családtól,  ahonnan  érkezik  és  amellyel 

állandó  kapcsolatban  áll.  A család  a  gyermek  óvodai  beíratásától  kezdődően,  az  óvodába 

lépéstől nap mint nap folyamatos kapcsolatban áll az óvodával. A két különböző színtéren 

szerzett információkat a gyermek hordozza és úgy közvetíti, ahogyan az benne tükröződik. 

Óvodáskorban azonban a gyermek még nem képes hiteles képet nyújtani a család helyzetéről, 

ezért a gyermek fejlődése érdekében szükség van a családdal való kapcsolattartásra különböző 

szervezeti formák keretében.

Együttműködésünk alapgondolatai:

 A gyermek a családé, melynek sajátos feladatait az óvoda nem veheti és nem is veszi 

át. A szülőket a legjobb óvoda csak helyettesítheti, de nem pótolhatja.

 Az  együttműködés  keretei,  formái  adjanak  biztonságot  a  szülőnek,  gyermeknek, 

óvodapedagógusnak egyaránt.

 Az óvoda a családdal együtt felelős a gyermekért, annak személyisége és képességei 

alakulásáért.

A család pontos tájékoztatása óvodánk életéről.
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Feladatok:

 A folyamatos segítő és nem számon kérő kapcsolattartás.

 A család illetve az óvoda értékrendszerének kölcsönös ismerete.

 Az  együttműködés  folyamatában  megértőbb,  belátóbb,  türelmesebb,  ráérzőbb, 

higgadtabb partneri szerep az óvoda részéről.

 Az óvoda viszonyulása a család szocializációs, kulturális életviteléhez.

 A család  életébe  illetéktelenül  nem avatkozhatunk bele,  a  szülőkkel  szemben nem 

lehetnek előítéleteink. 

 A titoktartási kötelezettség e területen hangsúlyozottan érvényes.

 Mindenkor  figyelembe  vesszük,  hogy  mi  érdekli  a  szülőket  óvodánk  életéből, 

gyermekeink neveléséből.

 Kapcsolattartásunkban a személyre szóló érintkezési formákat állítjuk előtérbe (egyéni 

beszélgetések, célirányos családlátogatások, bemutatók, rendezvények, stb.).

Együttműködésünk alapelvei:

 Mivel a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben mi óvónők 

kiegészítő szerepet vállalhatunk.

 A családdal való együttműködést egyenrangú nevelőtársi viszony, jó partnerkapcsolat 

kialakításával valósítjuk meg, melynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.

 A  gyermek  nevelése  során  elengedhetetlenül  fontosnak  tartjuk  a  családok 

sajátosságainak,  szokásainak,  valamint  annak  felismerését,  hogy  a  gyermek  a 

családban milyen helyet foglal el.

 Fontosnak  tartjuk,  hogy  a  szülők  ismerjék  nevelési  elveinket,  célkitűzéseinket, 

nevelési feladatainkat.

 A szülők kérését, esetleg javaslatát lehetőségeinkhez képest igyekszünk maximálisan 

figyelembe venni.

 Az  együttnevelés  módja  családonként  különböző,  ezért  igyekszünk  minden  egyes 

családdal  a  kapcsolatteremtés,  segítségnyújtás  módját,  formáját  családra,  szülőre 

szabottan megválasztani.

 Kapcsolattartásunk a szülőkkel előítéletektől mentes.

 Egymás kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködés a gyermek nevelése érdekében.

 A  nevelési  körülmények  /  feltételek  közös  tervezése,  segítés  az  elképzelések 

megvalósításában.
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Együttműködésünk tartalma

Kapcsolattartásunk módjai, formái:

 A beiratkozást megelőzően információk közreadása, találkozók szervezése.

 Családlátogatások:  tájékozódó  –  „érdeklődő”,  terápiás  –  „segítő”  formáinak 

megvalósítása.

 Fogadóórák: egyénenkénti, személyenkénti módszerekkel.

 Szülői  értekezletek:  konkrét  -  óvoda  által  javasolt  témában;  szülők  által  kért 

témakörben.

 Együttműködés:  eszközgyűjtésben,  a  tanulási  témákhoz  tapasztalatszerzési 

lehetőségek szervezésében.

 Közös  kirándulásokon,  kulturális  programokon  szülői  jelenlét  lehetővé  tétele. 

Gyakoribb közös programok szervezése.

 Szülői  választmány  értekezletei,  programok  szervezésében  részvétel.  Szülői 

munkaközösségünk  összefogja  a  szülők  támogató,  segítő  munkáját.  Aktív 

hozzáállásával, érdeklődésével, véleménynyilvánításával, nevelőtestületünk, óvodánk 

nevelést, működést segítő szervezete. Tagjait minden évben új taggal bővítjük a szülők 

választása  alapján.  A  jó  nevelőpartneri  viszony  kialakítására  és  megőrzésére 

törekszünk a velük való kölcsönös együttműködésben. 

 Szülői fórumok szervezése a szülők igénye szerint.

 „Beszélgető kör” létrehozása egy-egy aktuális probléma megvitatása céljából.

 Munkadélutánok, az óvoda és a szülői közösség tervei szerint.

 Naponkénti  rövid  párbeszéd  a  szülővel  a  gyermek  óvodába  érkezésekor,  illetve 

távozáskor.

 Hagyományápolás szülők bevonásával: hagyományos ételek, sütemények elkészítése.

A szülő: 

 Joga megismerni az óvoda nevelési sajátosságait, szemléletmódját, házirendjét, nevelési 

programját, gyermeke fejlődési sajátosságait rögzítő dokumentumokat,

 joga, hogy gyermeke fejlődéséről részletes, érdemi tájékoztatást kapjon,

 joga, hogy írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, pedagógusa megvizsgálja, s arra 

érdemi választ kapjon,

 részt vehet a foglalkozásokon,
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 kötelessége  gyermeke,  szülőtársai  és  az  óvodai  dolgozók  személyiségi  jogainak 

tiszteletben tartása,

 ötleteivel bekapcsolódhat a nevelési folyamatba, véleményezheti gyermeke életrendjét.

2. Óvodánk és az iskola kapcsolata

 Kapcsolattartásunk a két intézmény közötti együttműködésen alapul.

 Az iskola  tornatermében  hetente  egy alkalommal  testnevelési  foglalkozást  tartunk, 

ebből kifolyólag gyermekeink már elég jól ismerik az iskola környezetét.

 Óvodásaink ellátogatnak az iskolába, megfigyelik az iskolában a tanulás folyamatát, 

ismerkednek az iskolai tanteremmel, a tanító nénikkel.

 A leendő első osztályos tanító néni az óvodában ismerkedik a majdani tanítványaival.

 Óvodásainkkal mi is részt veszünk egy-egy tanítási órán.

 A  tanítónőt  szóban  tájékoztatjuk  a  leendő  első  osztályosok  jellembeli  magatartás 

formáiról.

 Fontosnak tartjuk,  hogy az iskolába menő gyermekek érdeklődését felkeltsük az új 

környezet és a rájuk váró feladatok iránt.

 A gyermekek iskolai beilleszkedését figyelemmel kísérjük, meglátogatjuk őket egy-

egy tanítási órán.

 Szent Márton-napi lampionos felvonulás.

 Közös színházlátogatás a művelődési házban.

 Kulturális rendezvényeken való részvétel: falunap, gyermeknap, kulturális nap.

3. Óvodánk és a bölcsőde kapcsolata

Az óvodát megelőzően csak kevés gyermekünk jár bölcsődébe. Az átmenet zavartalanságát 

biztosítja  a  nyitottság  és  a  jó  kapcsolat,  mely  rálátást  ad  óvodánk  programjára,  a  szülők 

óvodaválasztására.

Fontos feladatunknak érezzük, hogy a bölcsődéből hozzánk érkező kisgyermekek életében az 

intézményváltás ne okozzon érzelmi zavarokat. 

4. Óvodánk kapcsolata külső intézményekkel

Kapcsolatunk a Nevelési Tanácsadóval

A  pedagógiai  szakszolgálatokkal  való  kapcsolatot  elengedhetetlennek  tartjuk.  Speciális 

fejlesztő munkájuk nagyon fontos a sérült és a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek 
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eredményes  fejlesztése  érdekében.  Speciális  szakmai  tevékenységük  jól  kiegészíti  az 

óvodapedagógus  folyamatos  nevelőmunkáját.  Ugyanakkor  ügyelünk  arra  is,  hogy 

gyermekeink  fejlettségének  megítélését,  óvodapedagógusaink  végezzék.  A  pedagógiai 

szakszolgálat óvodánk kérésére adjon segítséget a szükséges esetekben.

Munkánkat  külső  szakemberként  segítik  a  városi  Nevelési  Tanácsadó  munkatársai: 

logopédus,  pszichológus,  fejlesztő  pedagógus.  Kapcsolatunk  tervszerű,  folyamatos  és 

zökkenőmentes.  Nevelési  év  kezdetén  közösen  megbeszéljük  a  várható  fejlesztési, 

együttműködési  tennivalóinkat.  Óvónőink  jelzésére  megvizsgálják  az  egyes  gyermekek 

fejlettségi állapotát, s a szükséges területen elkezdik a folyamatos felzárkóztató, hiánypótló, 

speciális segítségnyújtó munkát.

Óvodánk vagy szülőink egyéni kérésére tanévkezdéskor elvégzik az iskolai életmódra való 

alkalmasság  jellegzetes  vizsgálatát  minden  évben.  Jelzéseik,  megállapításaik  segítséget 

jelentenek számunkra és szülőink számára is a legtöbb esetben. Az eltérő fejlődést mutató, 

egyéni fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek speciális fejlesztésében is részt vesznek külső 

szakembereink. A feladatkörükhöz tartozó támaszt nyújtó tanácsadás sok esetben fogódzót 

jelent szülőinknek és óvónőiknek.

Programjaink a városi közművelődési intézményekben

 A  városi  művelődési  házban  bábelőadások,  színházi  előadások,  zenés  műsorok 

megtekintése.

 Múzeumlátogatás.

 Zeneiskola:  ismerkedés  hangszerekkel  és  hangjukkal,  ismert  dalok  éneklése 

hangszeres kísérettel.

 Úszásoktatás a Városi Uszodában.

Kapcsolatunk a helyi művelődési házzal

 Hagyományőrző programokon való részvétel.

 Könyvtárlátogatás.

 Természetfilmek, magyar népmesék megtekintése alkalmanként.

 Farsangi ünnepély megtartása a szülők együttműködésével.

 Kiállítások megtekintése.

 Zenés műsorok, báb- és színházi előadások megtekintése.
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Gyermekorvos – védőnői hálózat

Tevékenységükkel  sok  esetben  segítik  óvodai  egészségmegőrző  munkánkat,  felhívják 

figyelmünket egy-egy aktuális problémára vagy más jellegű lehetőségre.

Kapcsolattartás a Katolikus Egyházzal (hitoktatás)

5. Kapcsolat a Német Kisebbségi Önkormányzattal

A kisebbségi önkormányzat eszmei és anyagi támogatást nyújt óvodánknak.

Részt veszünk a kisebbségi önkormányzat által szervezett rendezvényeken.

7.5. Ünnepek, hagyományok

A  hagyományőrzésnek  helye  van  az  óvodai  nevelőmunkában.  A  népi  kultúra 

hagyományozódásába  természetes  módon  belenőnek  a  gyerekek.  A  naptári  évhez  fűződő 

népszokások  ápolása  hangulatosabbá,  élmény  telibbé  teszi  a  jeles  napok  várását,  az 

ünnepeket.  Javarészt  a  tevékenységekben  jelenik  meg  a  hagyományőrzés  a  gyerekek 

életkorának megfelelően, ennek nyomán a gyermekmunkákban, az óvoda hangulatában.

Feladatok:

A hagyományőrző tevékenység kerüljön felszínre a gyermekek tevékenységében, játékában.

 Az anyag kiválasztásánál vegyük figyelembe gyermekeink életkorát, lakóhelyünk 

jellegzetességeit, a tájegységhez kötődő hagyományokat, értékeket.

 Óvodai nevelőmunkánkba építsük be a hagyományőrzés jellegzetes feladatait nevelési 

területenként (vers, mese, dramatikus játék, zenei nevelés, vizuális nevelés, néptánc, a 

környezet megismertetése, mozgás, torna).

 A hagyományápolás jelenjen meg az óvoda külső, díszítő elemeiben, a csoportszobák 

hangulatában.

 Kutassuk fel lakóhelyünkön a népi kismesterségek lehetséges formáit. Juttassuk élményhez 

gyermekeinket a tevékenységek megfigyelésével, megismertetésével.

 Tegyük lehetővé számukra a napi nevelőmunkában az élmények felidézését, tevékenység 

formájában való újraélését.

Biztosítsuk az eszközöket a hagyományőrző munkához (szövőkeretek, fonalak, rafia, 

gyöngyök, kartonok, papírok, agyag, fűzfavessző, csuhé, stb.).
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1. Csoporthagyományok

 Őszi  betakarítás  idején  termések,  termények  gyűjtése  (gyümölcsök,  kukorica, 

krumpli, tök, dió, makk, gesztenye, stb.).

 Szüretelésen való részvétel, vendégeskedés.

 Sütés,  főzés otthonról  hozott  anyagok,  gyümölcsök,  zöldségek felhasználásával. 

(Ősszel: almás pite sütés, télen: mézeskalács.)

 Kompót, gyümölcslé, saláta készítés, zöldség savanyítás.

 Mikulás napi köszöntő az Idősek Klubjában.

 Télen szánkózás 1-2 alkalommal, a falu határában lévő dombon.

 Farsangi ünnepély.

 Kirándulás a magyarpolányi Kálváriára.

 Tájház, fazekasműhely megtekintése Városlődön.

 Gyermeknapi kirándulás a közeli malom völgyében.

 Évzáró ünnepély az óvodában, szülőkkel együttműködve.

 Születésnapok megünneplése.

 A  csoporthagyományokat  a  szülők  és  nagyszülők  segítségével  kívánjuk 

tartalmasabbá, hitelesebbé tenni.

 A  Márton  napi  szokásokat  a  gyermekekkel,  szülőkkel,  nagyszülőkkel  közösen 

elevenítjük fel (lúd készítés, lampion készítés).

 Karácsonyfa  díszek,  mézeskalács  sütés  közösen.  Karácsonyi  dalok,  mondókák 

tanulása.

 Farsangi szokások felelevenítése a nagyszülők emlékeiből.

 Farsangi fánk sütése közösen.

Népszokásaink:

 Az  őszi  népszokásokkal,  a  szürettel  kapcsolatos.  Meghívottként  részt  veszünk 

valamelyik óvódásunk hozzátartozója szüretelésén.

 Téli népszokásokkal, a betlehemezéssel kapcsolatos viselkedéskultúra megtanulása 

(betlehemezés otthon és az óvodában karácsonykor, az iskolások előadásában).

 A  karácsonnyal  kapcsolatos  népszokások:  ünneplőruha,  ünnepi  előkészületek, 

takarítás,  sütés,  készülődés  az  adventi  hetekre,  csoportszoba  karácsonyi 
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hangulatának  megteremtése,  karácsonyi  díszek,  ajándékkészítés,  mézeskalács 

sütés.

2. Népi hagyományokkal kapcsolatos szokásaink

A népszokás a kultúra hagyományozásának spontán formája. A régi szokások megtartása a 

kulturális örökség ápolását jelenti.

 Márton napi szokások:  Ráhangolódás  lampionkészítéssel,  közös játékkal.  Délután 

lámpás  felvonulás  a  faluban  a  szülők  bevonásával.  Szent  Márton  történetének 

bemutatása a templomban.

 Mikulásnap:  Mikulás  látogat  a  gyermekcsoportba,  beszélget  a  gyerekekkel  és 

megajándékozza őket. Szent Miklós történetének megismertetése.

 Adventi  készülődés:  Adventi  naptár  és  koszorú,  illetve  karácsonyi  meglepetések 

készítése, mézeskalács sütés, beszélgetés a karácsonyi ünnep tartalmáról.

 Luca napján: Luca napi búza ültetés, gyümölcság virágoztatása.

 Karácsony:  Ünneplés  közösen  a  kiscsoportosokkal,  az  iskolások  betlehemes 

műsorával, dramatizálással, énekkel, verssel, ünnepi terített asztallal.

 Farsang: Jelmezes nap közösen a szülőkkel a művelődési házban, vidám műsorral, 

Kisze-játékkal, Kisze-égetéssel.

 Húsvét: Húsvéti ajándékkeresés az udvaron. A két csoport közös ünneplése dalokkal, 

versekkel,  körjátékokkal.  Komatál  hordás  dalos  játékkal.  Hímes  tojás  festés, 

ajándékozás, locsolkodás, ételszenteléssel kapcsolatos szokások felelevenítése.

 Pünkösd: Pünkösdi királyné – király választás. Pünkösdölő mondókák, dalos játékok, 

naphívogatók, májusfa díszítés.

3. Óvodánk egyéb ünnepei, rendezvényei
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Nevelési folyamatunk alapritmusát az évszakok változása adja meg. Ezeket a hétköznapok és 

ünnepek tagolják. Az ünnepek szinte magukba sűrítik egy-egy évszak jellegzetességeit.

 Március  15-i  megemlékezés:  Az  ünnep  jelképeihez  és  tartalmához  kapcsolódó 

versek,  dalok,  mondókák  megismerése.  Ünnepi  jelképek  készítése  (csákó,  zászló, 

kokárda). A két csoport közös ünneplése az udvaron.

 Anyák napja:  Az ünnepet  megelőző  héten  ajándékkészítés.  Az édesanyák  egyéni 

köszöntése az óvodában dallal, verssel.

 Évzáró  ünnepély  (középső-nagycsoport):  Ünnepi  műsor,  az  iskolába  készülő 

nagycsoportosok búcsúztatása.

 Tanév búcsúztatása a kis-középső csoportban:  Közös délelőtti  program a szülők 

bevonásával.

 Gyermeknap:  Vidám  családi  délelőtt  versennyel,  ügyességi  játékokkal, 

bográcsozással, fagyizással, és a gyermekek számára meglepetés ajándékkal.

8.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI

8.1. Játék

A  kisgyermekkor  legfontosabb  és  legfejlesztőbb  tevékenysége,  s  így  óvodai  nevelésünk 

leghatékonyabb eszközének tartjuk.  Sokrétű és  összetett  viselkedést,  életmódot,  életformát 

értünk rajta. Kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenység.

Szabad cselekvések sorozata

A  gyermekek  a  játék  során  ismerkednek  a  világgal,  a  tárgyakkal,  tulajdonságaikkal,  ez 

hatással van érzelmi és értelmi képességeik fejlődésére. Játékon keresztül válik érzékszervük 

működése pontosabbá, észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá.

Célja: 

A  különböző  játékformák,  és  azok  tartalmának  folyamatos  gazdagítása  által  a  gyermeki 

személyiség komplex fejlesztése.

Feladatok:
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 Nyugodt,  szeretetteljes  óvónő  –  gyermek,  dajka  –  gyermek,  gyermek  –  gyermek 

közötti kapcsolat megteremtése, mely kedvezően hat a játék kialakulásához.

 Megfelelő  hely  biztosítása,  hogy  a  gyermekek  szabadon  mozoghassanak, 

kialakíthassák játszóhelyüket, megválaszthassák a játékhoz szükséges eszközeiket.

 Állandó és ideiglenes helyek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a gyermekek kisebb 

csoportokban történő elmélyült, nyugodt játékát.

 Játékeszközök folyamatos beszerzése, bővítése, figyelembe véve a gyermekek életkori 

sajátosságait.

 Népi  eredetű  játékok,  eszközök  gyűjtése,  amelyek  a  helyi  nemzetiségi 

hagyományápolás  fontos  kellékei.  (Pl.:  szövőkeret,  gyermekeknek  való  szövőszék, 

természetes anyagból készült játékok, eszközök.)

 Indíthassák el és szervezhessék meg a gyermekek játékaikat önállóan, választhassanak 

szabadon  a  játékhoz  szükséges  eszközök  kiválasztásában.  Hagyjuk,  hogy  saját 

elgondolásaikat  megvalósíthassák,  fantáziájuk,  hangulataik,  érzelmeik  szabadon 

megnyilvánulhassanak  a  különböző  játékformákban  (gyakorlójáték,   szimbolikus-

szerepjáték, konstruáló játék, szabályjáték).

 Az  óvodapedagógus  jelenléte  teszi  lehetővé  a  gyerekek  közötti  játékkapcsolatok 

kialakítását.

 A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásával indirekt reakcióval éri el. 

 A magányosan játszó gyermekek segítése, hogy a közös játékba bekapcsolódhassanak.

 A gyermekek napirendjében, időbeosztásában a szabad játék túlsúlya érvényesüljön.

 A játék irányításában az óvodapedagógus direkt és indirekt módon vegyen részt.

 A  közösséghez  való  alkalmazkodás  érdekében  elősegítjük  a  problémahelyzetek 

megoldását.

 A játéktevékenység során segítjük a gyermekek közötti kapcsolatteremtést, az együttes 

cselekvést, a közösségi magatartás megfelelő formáinak kialakítását.

 A  játék  során  felmerülő  konfliktushelyzetek  önálló  megoldására  ösztönözzük  a 

gyermekeket.  Az  óvodapedagógus  csak  szükség  esetén  kezelje  a  konfliktust.  (Pl. 

balesetveszély elkerülése.)

- 41 -



 A játék  kiemelt  jelentősége  az  óvoda napirendjében,  időbeosztásában  és  a  játékos 

tevékenység szervezésében is megmutatkozik.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Szerepjátékuk  egyéni  fejlettségüknek  megfelelő  szinten  bontakozik  ki.  Elfogadják 

játszótársaik elgondolásit. Képesek lemondani egy-egy kedves játékszerről. Vállalják 

a  számukra  kedvezőtlen  szerepeket  is.  Képesek  olyan  játékhelyzeteket  létrehozni, 

amelyben ábrázolják a felnőttek különféle tevékenységeit és kapcsolatait. 

 Önállóak  a  játék  tervezésében,  a  szerepek  kiválasztásában,  a  játékeszközök 

megválasztásában, a szabályok betartásában. Képesek játékukhoz különböző anyagból 

kiegészítő eszközöket készíteni a játék igényéből fakadóan.

  A bábjáték és a dramatizálás a gyermekek szívesen végzett tevékenységévé válik. A 

bábmozgatás  és  beszédkíséret  tükrözi  a  gyermekek  mesék  iránti  fogékonyságát,  a 

mesék szeretetét.

 A  játékszabályokat  elfogadják,  betartják,  s  ezt  elvárják  társaiktól  is.  Elviselik  az 

esetleges kudarcokat, képesek feldolgozni a kevésbé előnyös helyzeteket is.

 Képesek kapcsolatot teremteni, együttműködni társaikkal.

 Kialakulnak a megfelelő közösségi magatartásformák.

 A gyermekek képesek a játék során felmerülő konfliktusok, nézeteltérések kezelésére.

8.2. Verselés, mesélés

A vers, a mese- képi és konkrét formában-feltárja a gyerekek előtt a külvilág és az emberi 

belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedés formákat.

Célja:

A  nyelv  szépségének,  kifejezőerejének  megismertetésével,  a  helyes  nyelvhasználattal, 

mondatszerkesztéssel  a  biztonságos  önkifejezés  megalapozása,  a  korosztálynak  megfelelő 

irodalmi érdeklődés felkeltése.

Feladatok:

 Olyan  mondókák,  dalok,  versek,  mesék  megismertetése  magyar  és  német  nyelven 

egyaránt, amelyek a ritmussal, a játékos mozdulatokkal és szavak egységével érzéki – 

érzelmi élményt adnak.
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 A  meséken  keresztül  a  gyermek  érzelmi  –  értelmi  és  erkölcsi  fejlődésének, 

fejlesztésének elősegítése.

 A  gyermek  önkifejezésének  biztosítása  saját  vers-  és  mesealkotással,  annak 

mozgással, ábrázolással történő kombinálásával.

 Az irodalmi anyag tartalmazzon népi, klasszikus és kortárs műveket.

 A gyerekek szorongásainak, félelmeinek oldása.

 A  mindennapos  mondókázás,  verselés,  mesélés  elfogadtatása,  megszerettetése 

mindkét nyelven.

 A belső képteremtés képességének fejlesztése.

 Az ismétlések gyakoriságára való törekvés anyanyelven és a kisebbség nyelvén.

 A meséléshez és versmondáshoz nyugodt, csendes légkör megteremtése.

 Mese által esztétikai élménynyújtás, mély lélektani igazságok, az emberi együttélés 

törvényeinek,  erkölcsi  szokásainak,  a  mese  tartalmi  és  formai  jellemzőinek, 

anyanyelvi nevelő hatásának megismertetése.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Örömmel hallgatnak verset, mesét, báboznak, dramatizálnak ismert meserészleteket.

 Gyakran lapozgatnak képes, mesés, verses könyveket. Kérik a mesét.

 Aktívan közreműködnek a mesemondás feltételeinek megteremtésében.

 Várják, kérik a mesemondást.

 A mesehőssel  vagy ellenfeleivel  kapcsolatos  érzelmeiket  játékban,  rajzban,  esetleg 

szavakban is kinyilvánítják.

 Szórakoztatja  őket  a  képeskönyvek  lapozgatása,  beszélgetést  kezdeményeznek  az 

ismert képekről.

 A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni.

 Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásaik 

közé tartozik.

 Ismerik az óvoda gyerekkönyves polcát, a könyvek között eligazodnak.

 Vigyáznak a könyvekre.

Domináns kapcsolatok a nevelés más területeivel

Anyanyelvi nevelés:
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 Az irodalmi művek gyarapítják a gyermek aktív és passzív szókincsét.

 A dramatizálás és bábozás közben fejlődik a gyermek nyelvi emlékezete.

Zenével, mozgással, játékkal:

 A mondókák, versek segítik a nyelv zenei ritmusának érzékelését.

8.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Célja: 

Alakuljon ki a gyermekekben a zene befogadására való képesség, a zene iránti érdeklődés, a 

közös éneklésre való igény. 

Feladatok:

 Örömszerzés,  zenei  érdeklődés  felkeltése,  zenei  ízlés  formálása,  esztétikai 

fogékonyság növelése az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok által.

 A  gyermek  zenei  képességeinek  (a  ritmus,  éneklés,  hallás,  mozgás),  zenei 

kreativitásának alakítása. Ennek hatékony eszközei a népi játékok, illetve az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások.

 A zenehallgatás anyagában jelenjen meg a német nemzetiség zenéje is.

 A tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése, nyugodt légkör 

megteremtése, ezáltal a gyermekek biztonságérzetének növelése.

 A gyermekek zenei élményhez juttatása játék közben is magyar és német nyelven.

 A dalanyag összehangolása a zenei feladattal.

 Az új anyag és az ismétlő játékok megszervezése mindkét nyelven.

 Változatos módszerek tervezése, a gyermekek aktív részvételének érdekében.

 Az énekes játékok menetének,  a zenei feladatnak,  az anyag jellegének,  a gyerekek 

fejlettségi  szintjének  és  érdeklődésének  meghatározása  különös  tekintettel  a  német 

nyelvi nevelés terén.
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 A  szülők  ismerjék  meg  azokat  a  népi  mondókákat,  dalokat,  énekes  játékokat, 

amelyeket gyermekeikkel az óvodában eljátszunk.

 Az  éneklésen,  mondókázáson,  dalos  játékokon  keresztül  növeljük  a  gyermek 

biztonságérzetét,  gazdagítjuk  érzelemvilágát,  segítjük  gátlásaik  feloldását  mind 

magyar, mind német nyelven.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Játék és egyéb tevékenységek közben mondókákat,  dalokat énekelgetnek állatokról, 

növényekről, a környező világról.

 Körjátékokat, dalos játékokat játszanak.

 Megismerkednek különböző hangszerek használatával.

 Képesek a környezet hangjainak megkülönböztetésére.

 Mozgásuk harmonikus, összerendezett.

 Az egyenletes lüktetés és a ritmus megkülönböztetése, kifejezése.

 Egyénileg, csoportosan szívesen és tisztán énekelnek.

 Ismerik a halk – hangos, gyors – lassú közötti különbséget.

 Egyöntetűen körbejárnak és képesek különböző mozdulatsorok utánzására.

 Ismernek és használnak különböző ritmus és hallásfejlesztő hangszereket.

 Képesek egyszerű improvizatív elemek alkalmazására.

 Figyelmesen hallgatja a bemutatott zenehallgatás anyagait (élőzene, más népek dalai).

 Felismerik  a  magas  és  mély  éneklés  közötti  különbségeket,  maguk  is  tudnak 

magasabban és mélyebben énekelni.

8.4.  Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Célja:

Gazdagodjon tér-forma-színképzetük, esztétikai igényességük, nyitottságuk. A népi remekek 

látványa ébressze fel érdeklődésüket a természetes anyagok és a belőlük készíthető eszközök, 

használati tárgyak, játékeszközök iránt.

Feladatok:
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 A  feltételek  megteremtése  ahhoz,  hogy  a  gyermekek  képi  kifejező  nyelvének, 

ábrázoló- és konstruáló képességének fejlődése megvalósulhasson.

 A képességbeli különbségek figyelembe vétele.

 Legfontosabb, hogy felkeltse a gyerekekben az ábrázolás anyagaival, eszközeivel való 

tevékenység vágyát.

 Biztosítsa, hogy a gyermekek élményeiket, fantáziájukat és megfigyeléseiket képileg 

és térbelileg is megjeleníthessék.

 Mikrocsoportos formában tervezze a választott témák megjelenítését.

 Az óvónők segítsék elő, hogy a szülők otthon is adjanak lehetőséget az ábrázolásra s a 

kész alkotásokat őrizzék, becsüljék meg, örüljenek neki.

 A  különböző  tevékenységek  során  létrejövő  gyermeki  alkotások  a  belső  képek 

gazdagítását segítsék elő.

 Az  óvodapedagógus  az  egész  nap  folyamán  biztosítson  lehetőséget  ábrázoló 

tevékenységre.

 A tevékenység, mint örömforrás, segítse elő a gyermek alkotás iránti, illetve esztétikus 

környezet iránti igényét, önkifejezését, esztétikai élmények befogadását.

 Az óvodapedagógus ismertesse meg a gyermekeket az eszközök használatával, sokféle 

anyaggal, technikával, azok alapelemeivel és eljárásaival.

 Az  óvónő  ismertesse  meg  a  német  nemzetiségi  hagyományápolást  tükröző  népi 

kismesterségek  eszközeit,  anyagait,  technikáit  (pl.:  szövés,  csuhézás,  kosárfonás, 

rongybaba varrás, stb.).

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Közös játékaikhoz,  dramatizáláshoz,  bábozáshoz,  ajándékozáshoz  tárgyak,  kellékek 

készítése.

 Képalakítás: rajzolás nagy méretben, a rajzolt formák gazdagítása, díszítése, mesék, 

történetek, események elképzelése, képi ábrázolása.

 Festés: gombfesték, tempera használata.

 Plasztikai munkák: emberalakok, állatok, tárgyak mintázása.

 Játékok,  modellek,  bábok,  illetve  más  formák  készítése  konstruáló  munkával, 

mintázással.

 Építés: az építőjátékok változatos felhasználása mellett közös játékoknak megfelelően 

nagyobb térben búvóhelyek, sátrak, házak építése.
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 Makettek készítése (pl.: meseszínhely, gazdasági udvar, stb.).

 A közelben található kézműves műhely, esetleg múzeum megtekintése.

 Népi kismesterségek: szövés, csuhézás, kosárfonás, rongybaba varrás.

 Az építésben, téralakításban bátrabbak, ötletesebbek.

 Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalatai felismerésére.

 Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák (pl.: hajszín, szem, száj, ruha színe).

 Önálló és csoport munkában is készítsenek egyszerű játékokat, kellékeket.

 Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat (pl.: papírhajtogatás, 

vágás, tépés, ragasztás, varrás, kötözés, fűzés, szövés, konstruálás, összeszerelés).

Kapcsolatok a nevelés más területeivel

Vers, mese, dramatikus játék

A mese, vers élményét képi formában is megjelenítik.

Ének, zene,  énekes játék, gyermektánc

Segít az ábrázoló tevékenységre való ráhangolódásra

Külső világ tevékeny megismerése

Gazdagodik tér, forma, színismeretük.

8.5. Mozgás

Célja:

A  gyermek  testi,  értelmi,  szociális  képességeinek  fejlesztése.  Az  egészséges  életmód 

kialakítása, az egészség megóvása, a mozgás iránti igény felkeltése. 

 

Feladatok:

 A  fizikai  állóképesség,  nagy  és  finommozgások,  testséma  és  fizikai  erőnlét,  az 

egyensúlyérzék fejlesztése.
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 A lateralitás (kezesség) fejlesztése, a dominancia erősítése (szalagok, kendők, babzsák 

segítségével).

 A szem – kéz, szem – láb koordináció fejlesztése.

 A vizuális és nyelvi észlelés (percepció) fejlesztését alapozó, illetőleg azt kiegészítő 

szerepű mozgások gyakoroltatása.

 A mozgással  kapcsolatos  és  a  mozgáshoz kapcsolható  szókészlet  fejlesztése  német 

nyelven is.

 A test koordinációjának, személyi zónájának alakítása (testrészek ismerete, oldaliság, 

a test elülső és hátulsó részeinek megismertetése).

 A mindennapos torna és a testnevelés foglalkozások szervezése (mindennapos torna 

német nyelven).

 A gyermek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

dobás) hassa át a mozgásos játék és a társra figyelés.

 Az óvodai  nevelés  minden napján  biztosítsuk  minden  gyermek számára  az  egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve - elsősorban a szabad levegőn és a 

teremben - a játékos mozgást.

 A  tornát,  a  játékos  mozgást  egészítsük  ki  az  egészséges  életmódot  erősítő  egyéb 

tevékenységekkel.

 Olyan játékos feladatokat adjunk a gyermekeknek, amelyeket örömmel végeznek.

Mozgásfejlesztés

Feladatok:

 A nagymozgások fejlesztése.

 Járásfeladat, csúszás, kúszás, mászás.

 A test részeinek megismertetése, feltérképeztetése.

 A nagymozgások ugrásokkal, gurulóátfordulással, pontosabb szem – kéz, szem – láb 

koordinációt  igénylő  gyakorlatokkal  (  mint  pl.:  felugrások,  célbaugrások,  dobások, 

stb.) való kibővítése.

 A jobb és bal irány felismerése, pontos használata (térpercepció).

 Az egyre finomabb apró mozdulatok által a nagymozgások tökéletesítése.

 Különböző eszközök fogásával, tartásával, támaszgyakorlatokkal a kéz fogóizmainak 

erősítése.
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 A szem – kéz koordinációját igénylő feladatok előtérbe helyezése. Pl.: dobások célba, 

kislabda  hajítás,  léglabda  gyakorlatok,  függésekből  átfogások,  eszközök mozgatása 

sávokban, vonalon.

 Különböző alakzatok bemozgása jelölt  vonalakon vagy pontok gondolatban történő 

összekötésével, bekerítéssel.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak.

 Fejlődik téri tájékozódó képességük.

 Egyéni-,  csoportos-,  sor-  és  váltóversenyt  játszanak  az  óvónő  segítségével  és  a 

szabályok pontos betartásával.

 Futójátékokat, fogójátékokat és az ismertebb labdajátékokat az óvónő irányítása nélkül 

is képesek játszani.

 Tudnak váltakozó iramban futni,  kötél  alatt  átbújni,  gurulóátfordulást  végrehajtani, 

labdát pattogtatni.

 Képesek 30 – 50 cm akadályt átugrani.

 Szem és kéz koordinációjának fejlettsége, amely barkácsolásnál, konstruáló játéknál, 

színezésnél és a testnevelési eszközök használatánál tűnik ki leginkább.

8.6. A külső világ tevékeny megismerése, matematikai jellegű tapasztalatok

A környező világ és a természet megismerése létfontosságú része a gyermek fejlődésének. A 

közvetlen környezetben való eligazodás egészen kicsi korban elkezdődik, s ez már formálja a 

gyermeket.  Fokozatosan tágul előtte a világ.  Egyre több tapasztalatot szerez, és ezek által 

lassan formálódni kezd a világról alkotott képe.

A  gyermeket  nevelő  felnőtt  tervszerűen  és  tudatosan,  részenként  ismerteti  meg  vele  a 

környezetet, amelyben él. Könnyíti feladatát a kisgyermek felfedező, kutató, mindent látni- és 

megismerni vágyó kedve, kíváncsisága, melyre a nevelő bátran építhet.

A környezet  megismerésére  nevelés  rendkívül  sokrétűen  fejleszti  a  gyermek intellektusát. 

Állandóan  új  és  újabb  megismerés  felé  irányíthatja  figyelmét,  érdeklődését.  Egyre 

átfogóbban, s egyre közelebb hozza a gyermekhez a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, a 

közvetlen környezetére jellemző emberi szokásokat.
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A 3-7 éves  gyermekek nevelésében ez a  terület  nagyon szép feladatokat  rejt  magában az 

óvodapedagógus számára.

Célja:

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat legyen. A 

gyermekek az őket közvetlenül körülvevő természetről, társadalomról olyan tapasztalatokat 

szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

nélkülözhetetlenek.

Feladatok:

 Az  óvodapedagógus  a  fenntartható  fejlődés  érdekében  helyezzen  hangsúlyt  a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.

 A  természetvédelem  és  környezetvédelem  szabályaival  való  megismertetés,  a 

környezetkultúra szokásainak alakítása.

 Élmény,  ismeretnyújtás,  a  helyi  lehetőségek  kihasználásával.  (Kirándulások  a 

szőlődombon, a falu határában, stb.)

 A  környezet  tevékeny  megismeréséhez  megfelelő  alkalom,  idő,  hely,  eszköz 

biztosítása.

 A  gondolkodás   fejlesztése,  olyan  helyzetek  teremtésével,  amelyekben  a 

gyermekeknek alkalmuk nyílik sokrétű ismeret szerzésére és annak minél többoldalú 

megközelítésére és feldolgozására. 

 A  szülők  segítése,  hogy  felismerjék  a  gyerek  környezet  iránti  érdeklődésének 

fontosságát, annak megóvását.

 Felelevenítjük a helyi népszokásokat, néphagyományokat, felkutatjuk a család tárgyi 

kultúrájának értékeit,  melyekkel  erősítjük a  szülőföldhöz kapcsolódó érzelmeket  és 

formáljuk a gyermekek erkölcsi magatartását.

 Az  óvodapedagógus  segítse  elő  a  gyermekek  önálló  véleményalkotását,  döntési 

képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet kialakításában.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Folyamatos megfigyelések, élményanyag feldolgozása.
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 Kirándulás,  séta  alkalmával  tapasztalatszerzés,  minél  több  érzékszerv  bevonásával 

(látás, hallás, tapintás, érzékelés, észlelés) a természet változásairól.

 Gyakorolják a mindennapi élet tevékenységeit.

 Ismerik  szűkebb  környezetüket  (családnevüket,  lakóhelyük  nevét,  lakásuk  címét, 

szüleik foglalkozását), lakóhelyük környékét, utcáit, intézményeit, üzleteit.

 Ismerik és betartják az elemi közlekedési szabályokat.

 Ismerik a szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközöket.

 Ismerik  a  környezetükben  lévő  néhány  intézmény,  iskola,  orvosi  rendelő,  posta, 

kultúrház rendeltetését.

 Fogalmuk  van  az  emberek  munkájáról  a  különböző  évszakokban  (szántás,  vetés, 

aratás, szüret, betakarítás, savanyítás, disznóvágás).

 Ismerik az évszakokat, az egyes évszakok jellegzetességeit.

 Érzékelik, felismerik a napszakokat (reggel, dél, délután, este).

 Ismerik  a  „növény”  szót,  az  évszaknak  megfelelő  zöldségféléket,  gyümölcsöket, 

virágokat, néhány gyógynövényt a legelterjedtebb fajtából, pl.: kamilla, csipkebogyó, 

csalán, hárs.

 Tudják  az  állatokat  környezetük,  élőhelyük  szerint  csoportosítani  (háziállatok,  ház 

körül  élő  állatok,  vadon  élő  állatok,  erdő,  rét,  mező,  vizek,  vízpartok  állatai, 

állatkertben élő állatok).

 Ismerik testrészeiket, valamint azokat az alapvető szabályokat, szokásokat, amelyek az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatosak.

 Ismerik az alapszíneket, valamint a színek sötétebb, világosabb árnyalatait.

 Részt vesznek a környezet megóvásában.

MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK

Célja:

A  minket  körülvevő  világ  mennyiségi,  kiterjedésbeli  összefüggéseinek  felfedezése, 

megtapasztalása játékos formában.

Feladatok:
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 Változatos  lehetőségeket  teremtünk  a  környező  valóság  formáival  és  mennyiségi 

viszonyaival  kapcsolatos  sokoldalú  tapasztalatszerzésre,  és  tapasztalatok,  ismeretek 

alkalmazására a gyermek tevékenységeiben.

 Különböző  tevékenységeken  keresztül  élményeket  nyújtunk  a  gyermek  számára, 

melyben  az  érdekességek,  a  matematikai  összefüggések  felismerésével  fejlesztjük 

problémamegoldó és igazságkereső gondolkodásukat.

 Többféle megoldási lehetőség kínálása során fejlesztjük  gondolkodásukat.

 Olyan lehetőséget biztosítunk, melyben a tér- és síkbeli tájékozódásuk biztonságosan 

kifejlődhet.

 Sokféle érzékelésen, észlelésen keresztül fejlesztjük mennyiségfogalmunkat.

 Belső motivációjukra építve fejlesztjük, probléma iránti érzékenységüket.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Megfigyelik a környező valóságot, tapasztalatokat szereznek, konstruálnak.

 Természetes  helyzetekben  manipulálnak,  rakosgatnak,  játékos  tevékenységek  során 

észreveszik az azonosságokat, különbözőségeket.

 Összehasonlítanak,  mérnek,  számolnak,  megismerkednek  az  életben  jelenlevő 

állandóságokkal képesek helyes következtetéseket levonni.

 A  természetben  fellelt,  összegyűjtött  tárgyakat  valamilyen  szempontból 

összehasonlítják, szétválogatják, sorba rendezik.

 Tevékenység  közben  szerzett  ismereteiket,  tapasztalataikat  fejlettségükhöz  mérten 

verbálisan is kifejezik.

 Eligazodnak  környezetükben, gyakorolják a térbeli tájékozódást  térben és síkban.

 Matematikai  jellegű helyzetről,  problémáról  saját  gondolataikat  elmondják,  egymás 

állításainak igazságát megítélik, megbeszélik, javítják saját tévedéseiket.

 Képesek  megadott  vagy  saját  szempont   szerint  tárgyakat  válogatni,  sorozatot 

kiegészíteni. 

 Összehasonlításaikat  szóban  is  kifejezik,  és  mások  megállapításainak  igazságát 

megítélik.

 Értik  és  helyesen  használják  a  mennyiségekkel,  halmazokkal  kapcsolatban  az 

összehasonlítást kifejező szavakat.

 Össze tudnak mérni  két  halmazt  párosítással  az elemek különféle  színe,  nagysága, 

elrendezése esetén is.
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 Elő  tudnak  állítani  különféle  elemekből,  különféle  elrendezéssel,  bontással 

ugyanannyit, többet, kevesebbet.

 Azonosítani  tudnak  különféle  helyzetükben  is  egyező  alakú  tárgyakat,  síkbeli 

alakzatokat.

 Másolással  képesek  megépíteni  a  mintával  megegyező  elemekből  és  színben, 

nagyságban eltérő elemekből is kirakni térbeli és síkbeli alakzatokat.

 Képesek  különféle  geometriai  tulajdonságok  szerint  térbeli  és  síkbeli  alakzatokat 

szétválogatni, tárgyakat meg tudnak számlálni, egyes egyszerű tulajdonságokat meg is 

nevezni.

 Értik és követni tudják az irányokat és helyeket kifejező névutókat / alá, fölé, közé, 

alatt, fölött, között /.

 Legyenek alapvető ismereteik a tükörkép fogalmáról.

 Képesek jól ismert tulajdonságok és saját szempontok alapján tárgyakat válogatni és 

sorbarendezni.

8.7. Munka

Célunk, hogy az egyszerű munkavégzés során természetes, észrevétlen módon reagáljanak a 

gyermekek  a  külső  szükségletekre,  segítsenek  önmagukon,  legyenek  képesek  a  közösség 

érdekében  is  munkavégzésre.  Mindezek  következtében  fejlődjenek  képességeik,  egész 

személyiségük.

Feladatok:

 Megteremtjük a munka végzéséhez szükséges nyugodt légkört.

 Megismertetjük  a  gyermeket  olyan  szokásokkal,  amelyek  a  munkavégzéshez 

nélkülözhetetlenek.

 Változatos munkalehetőségeket szervezünk.

 Lehetővé  tesszük  a  gyermek  számára,  hogy  ismerkedjen  különböző 

munkaeszközökkel, azok használatával, a munkavégzés célszerűségével.
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 Figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat és a terhelhetőséget.

 Erősítjük a munka iránti pozitív érzelmeket a gyermekben.

 A gyermeki munkát ösztönző módon értékeljük.

 Törekszünk  arra,  hogy  a  szülő  is  értse,  mennyire  fontos  a  gyermek  munkájának 

tiszteletben tartása.

 A munkát és a munka jellegű tevékenységeket hassa át a cselekvő tanulás.

 Az önként vállalt munka a gyermek számára aktív, játékos tevékenység legyen.

 Alakítsuk ki a gyermekben a munkavégzéshez szükséges attitűdöket,  képességeket, 

készségeket, tulajdonságokat.

 Ösztönözzük a gyerekeket saját és mások munkájának elismerésére.

 Az  óvodapedagógus  értékelése  legyen  folyamatos,  konkrét,  reális,  a  gyermekhez 

mérten fejlesztő.

A fejlődés főbb jellemzői óvodáskor végére:

 Fokozatosan és sikerrel végzik el önmaguk kiszolgálását.

 Részt vesznek a terem és az udvar rendben tartásában.

 Segítenek  a  különféle  tevékenységekhez  szükséges  eszközök  kiosztásában  és 

összeszedésében.

 Bekapcsolódnak a csoportszoba dekorálásába, ünnepek előtti díszítésébe.

 Segítenek a terem, mosdó, öltöző takarításában, a játékok tisztításában.

 Alkalomszerűen  sütnek,  főznek,  befőttet,  savanyúságot,  salátát,  illetve  apróbb 

ajándékok készítésében is részt vesznek.

 Bekapcsolódnak az udvari növények gondozásába, a madáretetésbe télen.

 Tavasszal ágakat hajtatnak, magokat csíráztatnak.

 Segítik egymást öltözésben, egyéb tevékenységekben.

 Teljesítik a felnőttek megbízatásait.

 A mindennapi tevékenységekben aktívan részt vesznek – naposi teendőket látnak el.

 A naposok önállóan felteszik az asztalterítőket, előveszik és kiosztják az étkezéshez 

szükséges eszközöket, és esztétikusan eltrendezik az asztalon.

 Étkezés után leszedik a terítőt és összehajtogatva a helyére teszik.

 Játékelrakás után – ha szükséges – eligazítják, esztétikusan elhelyezik a tárgyakat.

 Figyelemmel kísérik, hogy az udvari játékok a helyükre kerülnek-e.
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 A foglalkozásokhoz szükséges eszközök kiosztásában nagyobb önállósággal vesznek 

részt. A szabadtéri játékhoz, foglalkozáshoz szükséges eszközöket a megjelölt helyre 

viszik.

 Részt  vesznek  a  csoportszoba  díszítésében,  rendezésében,  a  csoportszoba 

átrendezésére  vonatkozó  megbeszélésen  ötleteket  adnak  az  óvónőnek.  Önállóan 

képesek a terem díszítésével kapcsolatos feladatok ellátására, virágot hoznak a vázába, 

stb.

 Vigyáznak  a  terem  rendjére,  felszólítás  nélkül  felveszik  az  elejtett  papírdarabot, 

helyére teszik a kint felejtett eszközöket.

 Részt vesznek a játékszerek tisztításában, a babaruhák mosásában.

 Társaikkal  együtt  meghatározott  időközökben  nagytakarítást  végeznek  a 

játéksarokban. Ünnepekre ajándékokat készítenek.

 Minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van.

 Folyamatosan gondozzák a csoportszoba növényeit. A gyűjtött terméseket, magvakat, 

egyéb növényi részeket, meghatározott szempontok szerint csoportosítják.

 Megfigyelik a változásokat, azok figyelembevételével gondozzák a növényeket. Tél 

végén ágakat gyűjtenek.

 Minden gyerek önállóan ültet. Előkészítik a földet és elvetik a magvakat.

 Folyamatos feladatuk az udvar rendezése. Ősszel önállóan terméseket gyűjtenek.

 Közreműködnek a falevelek összegereblyézésében, az udvari járdák tisztántartásában.

 Díszítik  az  ágyások  széleit.  A  virágoskertben  az  évszaknak  megfelelő  virágokat, 

magvakat ültetnek, segítenek a palánták kiültetésében.

 Folyamatosan részt vesznek a növények gondozásában, megállapítják az elvégzendő 

műveletek sorrendjét.  Indokolják egy-egy feladat elvégzésének szükségességét vagy 

feleslegességét (pl. az öntözést, a gyomlálást).

 Egész  évben  segítenek  a  fű  gondozásában,  összegereblyézik  a  levágott  füvet.  A 

gereblye és a kapa használatát a homok fellazításával gyakorolják.

 Télen részt vesznek az udvaron a hó eltakarításában, az utak tisztításában.

Alkalomhoz illő munkák:

 Ősszel: az óvodai kertünkben a lehullott gyümölcsök eltakarítása, összegereblyézése. 

Az egészsége  gyümölcsök leszüretelése,  feldolgozása  (sütés,  kompót  készítés).  Az 
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otthonról  hozott  zöldségfélékből  vitaminsaláta  készítése,  savanyítás.  Szőlőből  must 

készítés. Dió gyűjtés a szőlődombon.

 Télen: diótörés,  sütemény  sütés,  ünnepi  készülődés,  kukorica  morzsolás,  madarak 

etetése, járda seprés.

Tél végén: aranyvessző, orgona ág rügyeztetése.

 Tavasszal: bokrok metszése,  udvar takarítása,  kertásás, gereblyézés,  veteményezés, 

virágmagok elvetése, gyógynövények gyűjtése (csalán, bodza).

 Nyáron: a veteményeskert, virágágyások, bokrok, fiatal fák gondozása, öntözése.

8.8. A tevékenységben megvalósuló tanulás

Célja:

A gyermek kompetenciáinak, képességeinek fejlesztése, tapasztalataink bővítése, rendezése, 

attitűdök erősítése. 

Ismeretszerzés,  ismeretrendszerek  kialakítása  a  fokozatosság  elvének  betartása  mellett.  A 

korosztály műveltséganyagának elsajátítása. A tudás-, tanulás iránti vágy felébresztése.

„Tevékenységekben megvalósuló tanulás”

A tanulás egy olyan folyamat, amely az óvodáskorban utánzásos alapon, spontán tevékenység 

által  valósul  meg  a  nap  folyamán  adódó  helyzetekben,  természetes  környezetben, 

kirándulásokon,  általunk  kezdeményezett  tevékenységeken  keresztül.  Mindez  hozzájárul  a 

teljes személyiség fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

Ezeknek  az  elveknek  a  megvalósítása  érdekében,  folyamatos  napirendet  alakítottunk  ki, 

amely gyermekeink számára egész nap biztosítja a folyamatos játékot és az ő általuk önként 

választott tevékenységeket.

A  tevékenységek  megszervezése  során  építünk  a  gyermek  előzetes  tapasztalataira, 

ismereteire.

Olyan  rendszert  építettünk  ki,  amelyben  természetesen  magunk  is  tervezünk  naponta, 

tudatosan olyan feladatokat, tevékenységeket, amelyeken óvodásaink szívesen vesznek részt. 

- 56 -



Természetesen ebben az esetben is figyelembe vesszük, ha 1-1 gyermeknek magatartási vagy 

esetleg más jellegű problémái vannak, számukra a legjobb megoldást igyekszünk megkeresni.

A testnevelés és mesehallgatás kivételével a kötetlen tanulási formát tartjuk elfogadhatónak, 

önként, de egyszerre csak 6-8 gyerek részvételével. 

A  tanulás  feltételének  megteremtése  szempontjából  elsődleges  célunk  a  meleg,  előítélet 

mentes,  szeretetteljes  légkör  megteremtése,  ezáltal  biztosítjuk  óvodásaink  cselekvő 

aktivitását, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségét.

A tanulás lehetséges formái óvodánkban a következők:

 Utánzásos,  minta  és  modellkövetéses  magatartás  és  viselkedéstanulás.  A  szokások 

alakításában elsődleges szerepe van.

 Spontán játéktevékenységeken keresztüli tapasztalatszerzés.

 Játékos, cselekvéses tanulás.

 A gyermeki kérdésekre adott válaszokkal az ismeretnyújtás.

 Az általunk irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés.

 Gyakorlati problémamegoldás.

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakoztatását.

Feladatok:

Az  óvónőtől  nagyon  összeszedett,  tudatos  tervezést  kíván  az  ismeretek  sokoldalú 

átadásának megvalósítása, a játékba épített tanulási folyamat sikeres szervezése, hogy az a 

gyerekeknek tényleg élményforrássá, a tudás forrásává váljon.

A  játékba  integrálódó  tanulási  folyamatban  az  óvónő  elfogadja,  hogy  a  gyermekek 

differenciáltan reagálhatnak mindarra, ami körülöttük, velük történik.

Megteremti  az  egyéni  szükségletek  és  képességek  kibontakoztatásának  lehetőségeit,  az 

értelmes szabályrendszert, hogy az magatartás és viselkedésformáló értékrenddé váljék.

Elfogadó, érzelem gazdag, megértő légkörben a gyerek választhat, alakíthat, felfedezhet és 

tévedhet.
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A  gyermek  egyéniségét,  érdeklődését  tiszteletben  tartva  segíteni  kell  őt  önkifejezésében, 

személyiségének természetes fejlődésében.

A folyamatos megfigyelések alapján az egyes gyermek önmagához és saját lehetőségeihez 

viszonyított fejlesztése, tervszerű, tudatos, egyéni program alapján (fejlődési napló).

Az iskolakezdéshez szükséges motiváció, tanulási vágy, változásokhoz való alkalmazkodási 

képesség, akarati tulajdonságok kialakítása.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:

 Az egyszerű feladatokat megérti.

 Ha a helyzet megkívánja, kivárja, amíg rá kerül a sor.

 Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt.

 Feladatai végrehajtásában kitartó.

 Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő.

 Él benne az iskola, a tanulás utáni vágy.

 Tevékenységének eredményét reálisan értékeli.

 Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére.

 Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő.

 Szándékos figyelemre képes.

8.9. Német nyelvi nevelés

A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése

 A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart.

 Óvodánk óvónői beszélik a nemzetiség nyelvét, ismerik a nemzetiség szellemi és tárgyi 

kultúráját, hagyományait, szokásait. Fontosnak tartjuk a kultúrkincs továbbörökítését.

 A gyermekek óvodai életének megszervezése két nyelven történik.

 Együttműködünk  a  családokkal  (szülőkkel,  nagyszülőkkel),  nemzetiségi  képviseleti 

szervekkel, egyesületekkel és intézményekkel.
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 Óvodánk  környezete  tükrözi  a  nemzetiség  kultúráját,  életmódját,  szokásait, 

hagyományait és tárgyi emlékeit.

Program célja

Anyanyelvi környezet biztosítása a gyerekek számára.

Nemzetiségi identitástudat kialakítása, fejlesztése.

Feladat

  Az egészséges életmód feladatainak ellátása során –a gyermekek nyelvi ismereteinek 

megfelelő- kommunikáció a kisebbség nyelvén.

  Német versek, mondókák,énekek megjelenítése a faliújságon a szülők részére.

 Német nyelvű játékok, könyvek, CD-k használata a  különböző tevékenységek során.

 Nemzetiségi mivoltunk prezentálása óvodánk berendezésével és német nyelvű 

feliratok elhelyezésével.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Tisztelje és becsülje a megismert nemzetiségi szokásokat, hagyományokat és a

            tárgyi kultúra értékeit.

Program kapcsolatrendszere

A  nemzetiségi  nevelés  során  különösen  nagy  hangsúlyt  fektetünk  a  családokkal való 

kapcsolattartásra,  kiemelten  a  kisebbséghez  tartozó  családokkal.  Fontosnak  tartjuk  ezt  a 

kisebbségi, és néphagyományok, életviteli szokások átvételében, azoknak az óvodai nevelésbe 

való  beépítésében.  E  nevelési  területen  fontos  szerepet  kapnak  a  nagyszülők,  akik  a 

hagyományok közvetítői.

Az  óvoda-iskola  kapcsolatának  fő tartalmi  kérdése  a  kisebbségi  nyelvhasználat  egymásra 

építése.  Ennek hatásos módja a nemzetiségi  tanítást,  illetve nevelést  folytató pedagógusok 

kölcsönös óra és foglalkozás látogatása.

Kapcsolatuk a kisebbségi önkormányzatokkal fenntartói és közvetítői szintű. 

Az  óvoda  tagjai  a  Kistérségi  Német  Nemzetiségi  Munkaközösségnek.  A 

munkaközösségben való aktív részvétel lehetőséget teremt a szakmai tapasztalatcserére, az e 
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nevelési  területet  érintő  aktuális  információk  (továbbképzések,  jogszabályváltozások, 

módszertani kiadványok megjelenése) áramoltatására.

A program erőforrásai

A kisebbségi  óvodai  nevelési  program megvalósulásának  minőségét  az  abban  részt  vevő 

óvónő személye nagymértékben meghatározza.

Óvodánkban ezt a feladatot 4 fő óvodapedagógus végzi, aki német nemzetiségi végzettséggel 

rendelkeznek.

A kisebbségi nevelést végző óvónő az alábbi képességekkel, személyiségjegyekkel kell, hogy 

rendelkezzen:  jó  német  nyelvtudás,  a  kisebbség  szellemi  és  tárgyi  kultúrájának,  a 

hagyományoknak és szokásoknak alapos ismerete

A nevelés keretei

Vers, mese, dramatikus játék

Cél:

A  kisebbségi  nyelv  megszerettetése,  az  aktív  és  passzív  szókincs  bővítése   a 

hagyományápoláshoz nélkülözhetetlen irodalmi műfajok ( népi mondókák, gyermekversek, 

népmesék, képeskönyvek történetei ) által.

Ráhangolódás  a  német  nyelv  sajátos  dallamára,  ritmusára  mondókák,  versek,  mesék 

hallgatásával, ismételgetésével.

A helyes ejtés, a tiszta beszédhallás elsajátítása.

Az irodalom a gyermek számára örömforrás, játék a beszéddel.

Feladat:

 A felhasznált  irodalmi  anyagok igényes  összeállítása,  mely  figyelembe  veszi  a 

gyermekek értelmi, érzelmi és nyelvi fejlettségét.

 A 3-4-5-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása.

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a vers, mese, dramatikus játékok 

segítségével.

 A mondókák tájnyelvi változatainak továbbörökítése.
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 A meséléshez, versmondáshoz nyugodt, csendes légkör megteremtése.

 Az irodalmi anyag élményszerű szemléltetése.

 A  mondókák,  versek  változatossá  tétele  játékos  mozgással,  vizuális 

tevékenységgel.

 Dramatizálással,  bábozással  a  gyermek  beszédkedvének  felkeltése, 

kifejezőkészségének fejlesztése.

 Mondókák , versek, mesék gyakori ismétlése.

 Helyi gyűjtésű irodalmi válogatás összeállítása.

 A délutáni pihenés előtt mese olvasása a nemzetiség nyelvén.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 5-7 mondókát biztonsággal mondanak el ritmussal, cselekvéssel egybekötve.

 Szemléltető eszközök használatával, figyelmesen hallgatják az általuk már jól ismert 

német meséket (5-6).

 Az  évszakhoz  kapcsolódóan  ismernek  4-5  verset,  melyeket  helyes  artikulációval, 

szöveggel képesek elmondani

Ének, zene,  énekes játék, gyermektánc

Cél: 

A közös éneklés, közös játék örömének megéreztetése, hogy azokon keresztül formálódjon a 

gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. 

A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozza zenei 

anyanyelvüket és hozzájárul nemzetiségi identitástudatuk kialakulásához. 

Feladat:

 A zenei anyagok igényes, életkornak és képességszintnek megfelelő összeállítása.

 Hagyományok ápolása a nemzetiségi kultúrkincsből választott énekes játékokkal, 
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            népdalokkal.

 Helyi gyűjtésű zenei válogatás összeállítása.

 A nemzetiségre jellemző hangszerek bemutatása, használata.

 A nemzetiségi anyanyelv ápolása tájnyelven énekelt népdalok előadásával.

 Nemzetiségi gyermektáncok bemutatása, tanítása.

 Nyelvi fejlesztés, szókincsbővítés, zenei alapfogalmak megismertetése.

 A zenei képességfejlesztéshez szükséges megfelelő feltételek, eszközök biztosítása.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

  Szívesen részt vesznek énekes játékokban, szerepet vállalnak körjátékokban,                 

             örömet nyújt számukra az éneklés, zenélés.

  Érzik a magyar és a nemzetiségi dallamvilág közötti különbséget.

  Örömmel adnak elő egyszerű nemzetiségi gyermektáncokat.

  Ismernek a nemzetiség nyelvén mondókákat, énekeket és dalos játékokat. 

Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.

                      

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Cél:

 A  gyermeki  személyiség  fejlesztése  különböző  ábrázolási  tevékenységekkel.  (  rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka)

 A gyermekek a tér- forma- szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítása.

A gyermekek fantáziavilágának színesítése.

Feladat:

 A gyermeki alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése.

 A nemzetiségi kultúrára jellemző alkotó technikák beépítése.

 Hagyományok, szokások ápolása a nemzetiségre jellemző kézműves technikák 

 bemutatása nagyszülők bevonásával.

 Nyelvi fejlesztés, szókincsbővítés vizuális tevékenységek során.
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Ábrázolás során megértik a német nyelvi utasításokat.

 Értik, esetleg maguk is megnevezik az eszközöket (festék, ragasztó, ecset, papír, olló, 

ceruza, zsírkréta).

 Képesek  megnevezni  az  alapvető  fogalmakat  (mint  pl.:  ház,  fa,  kerítés,  állatok, 

virágok), amelyeket rajzaikon megjelenítettek.            

Mozgás

Cél:

 A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 

formában.

Értelmi és szociális képességek fejlesztése mozgásos tevékenységek által.

 Feladatai:

 Életkornak, egyéni képességeknek és a csoportösszetételnek megfelelő mozgásanyag 

összeállítása.

 A gyermekek természetes  mozgáskedvének felkeltése, megőrzése, a mozgás 

 megszerettetése, nagyfokú mozgásigényük kielégítése.

 A nemzetiségre jellemző népi mozgásos játékok  beépítése a testnevelési

 foglalkozásokba.

 Megfelelő tér, idő, eszköz biztosítása.

 Verbális fejlesztés, szókincsbővítés mozgásos tevékenységek által:

 Testsémafejlesztés, testrészek ismerete, begyakorlása a testrészek mozgatásával.

 Térpercepció, térbeli viszonyok fejlesztése.

 Állandó, visszatérő utasítások, szakkifejezések alkalmazása foglalkozások során.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 Örömmel mozognak, szívesen vesznek részt a testnevelési foglalkozásokon.

 Értik az utasításokat, betartják a szabályokat.

 A nemzetiség nyelvén megnevezik a tevékenységekhez használt eszközöket,  alapvető 

térirányokat.
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A külső világ tevékeny megismerése

Cél:

A gyermek szerezzen aktivitása során tapasztalatokat a szűkebb és tágabb természeti- emberi- 

tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív 

érzelmi viszonya alakuljon ki a természet, és az emberi alkotások iránt, tanulja azok védelmét, 

az értékek megőrzését.

Megismeri a nemzetiségi hagyományok, szokások, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja azokat 

megbecsülni.

Feladatai:

 Cselekvésbe,  játékos  tevékenységbe  ágyazott  helyzetek  megteremtése,  annak 

érdekében, hogy a gyermek tapasztalatokat szerezhessen az őt körülvevő világról.

 Alapszókincs megteremtése és bővítése a különböző témák feldolgozása során.

 Ismeretek közvetítése minél több érzékszerv bevonásával.

 A hazaszeretet csíráinak megalapozása, a nemzetiségi és népi hagyományok 

            ápolása, továbbörökítése. Nemzetiségi identitástudat kialakítása.

 Elemi matematikai relációk felismertetése megfigyelések és tevékenységek 

            közben.

A fejlődés főbb jellemzői óvodáskor végére  :  

 Óvodába érkezéskor és távozáskor németül köszönnek.

 Jelüket németül mondják.

 Megnevezik  a  környezetükben  is  előforduló  ismertebb  virágokat,  zöldségeket, 

gyümölcsöket.

 Megnevezik a házi valamint az állatkertben látható állatokat.

 Alapvető testrészeik nevét megnevezik németül.

 Ismerik szűkebb környezetüket, családtagjaikat.

 Megnevezik a leggyakrabban előforduló közlekedési eszközöket.

 Megnevezik az alapszíneket.

 Képesek a 6-os számkörben számlálni.
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 Ismerik  az  alapvető  matematikai  kifejezéseket  (magas,  alacsony,  sok,  kevés, 

gömbölyű, nagy, kicsi).

Hagyományőrzés, a nemzetiségi kultúra átörökítése

Programunk a hagyományőrzést kiemelt feladatának tekinti.

Célja  :   

A  gyermekek  ismerjék  meg  a  nemzetiség  szellemi  és  tárgyi  kultúráját;  a  nemzetiség 

hagyományainak, szokásainak ápolása, megőrzése, átörökítése.

Népi hagyományainkkal kapcsolatos szokásaink

Minden  jeles  napot  egy  hosszabb  előkészülettel  vezetünk  be,  amelyhez  a  gyermekek 

kíváncsiságát kielégítve, folyamatosan biztosítunk változatos tevékenységet.

Az ősz jeles napjai:

 Erntedankfest

Óvónők  feladatai:  őszi  gyümölcsök,  zöldségek,  termések  gyűjtése,  barkácsolás  a 

hozott anyagokból, gyümölcsaszalás, kompót készítése.

 Szüret

 Márton-nap (Martinstag)

Óvónők feladatai: lampionok készítése, felvonulás megszervezése, ludak készítése, a 

búcsúval kapcsolatos szokások megismertetése a gyermekekkel.

A tél jeles napjai:

 Advent

Óvónők  feladatai:  adventi  koszorú,  adventi  kalendárium  készítése,  adventi 

népszokások (Roráté, Herbergsuchen).

 Barbara nap (Barbarazweig hajtatása) (dec. 4.)

Óvónők feladatai: gyümölcság hajtatása.

 Mikulás

 Lucanap (Lucientag)

 Karácsony

 Aprószentek
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Óvónők feladatai: Aufkindeln megszervezése.

 Újév

Óvónők feladatai: Újévi köszöntés svábul.

 Farsang

Óvónők feladatai: Az óvoda feldíszítése, álarcok készítése, jellegzetes farsangi ételek 

(fánk)  készítése,  farsangi  „mulatság”  megszervezése,  nemzetiségi  gyermektáncok 

tanítása, Kisze-égetés.

A tavasz jeles napjai:

 Húsvét

Óvónők  feladatai:  Az  óvoda  feldíszítése,  tojásfestés  hagyományos  módon, 

komatálazás, húsvéti hagyományok ismertetése.

 Május 1.

Óvónők feladatai: Májusfaállítás, kukorica – bab ültetés.

 Pünkösd

Óvónők feladatai: Pünkösdi szokás (Pfingstlime) felelevenítése.

 Fellépés német gyermektáncokkal a nemzetiségi napon.

Az óvodapedagógus feladatai:

 A kisebbség hagyományainak megismertetése.

 A helyi népi mondókák, gyerekdalok – játékok gyűjteményének elkészítése.

 Német gyermektáncok bemutatása, tanítása.

 Jellegzetes nemzetiségi ételek készítése.

 Népi  kismesterségek  (kosárfonás,  csuhé,  seprűkötés)  bemutatása  idősebbek 

meghívásával.

 Nemzetiségi zene, nemzetiségi hangszerek bemutatása.

 Helyi viselet bemutatása.

 Helyi szokások felelevenítése, ápolása.

 Nemzetiségi viselet biztosítása a gyermekek számára.

 A  nemzetiségre  jellemző  növények  (kukorica,  muskátli,  rozmaring,  bab)  ültetése, 

gondozása.

 A magyarországi németek hagyományos ünnepeinek és ünnepélyeinek 
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megszervezése kétnyelvűen.                   

 Részvétel a falu és a tágabb környezet ünnepein és ünnepélyein.

 A helyi szokások, hagyományok beépítése az óvoda mindennapi életébe.

  A helyi vagy a magyarországi németekre jellemző szimbólumok használata.

 A nemzetiségi identitástudat megalapozása,erősítése

 A nemzetiség tárgyi kultúrájának bemutatása („nemzetiségi sarok”).

Munka jellegű tevékenységek

Cél:

 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, 

melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. A 

munkakapcsolatok során minél gyakrabban használják a kisebbségi nyelv egy-egy kifejezését.

Pozitív érzelmi viszony kialakítása a közösségért végzett munka iránt.

Feladat:

 Különböző típusú munka jellegű tevékenységek tervezése, s azok feltételének 

biztosítása.

 Olyan jellegű munkatevékenységek tervezése, mely sajátosan a nemzetiség    

            tevékenységére jellemző.

 A gyermekek társas kapcsolatainak, szociális magatartásának fejlesztése munka

            jellegű tevékenységekkel.

 A gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének figyelembe vétele önkiszolgálás, 

            naposi munka, megbízatások önálló teljesítése közben.

 Utasítások, szóbeli közlések adása német nyelven a munkafolyamatok végzése 

            során.

 Lehetőség nyújtása növény- és állatgondozásra, kerti munkák végzésére.

 Akvárium, madáretető közös gondozása. 

 A nemzetiségre jellemző ételek, sütemények készítése ünnepi előkészületek

           során.

A fejlődés főbb jellemzői óvodáskor végére:

 Megértik és önállóan elvégzik a német nyelven adott instrukciókat.
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 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére.

 Rakodás közben megnevezik a játékeszközöket.

Játék 

A  közös,  együttes  játék  minden  fajtája  hozzájárul  a  nyelvi  nevelési  célok  és  feladatok 

eredményes megvalósulásához.

Cél :

A gyermekek szabad képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális 

tapasztalatok, élmények többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek

kibontakoztatása.

A német nyelv iránti érdeklődés felébresztése .Beszédkedv felkeltése,erősítése.

Verbális fejlesztés,szókincsbővítés.

Feladat:

 A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése. 

 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása.

 A gyermek érdeklődésének felkeltése olyan játékhelyzet iránt, amelyben alkalmazhatja 

németismereteit. 

 Nyelvi modell nyújtása különböző játék szituációkban.

 Állandó,visszatérő nyelvi fordulatok játék során.

 Szabályokhoz  kötött  játékok  (lottó,-  memória,-  kártyajáték,  társasjáték)  beiktatása 

játékidőben szókincsfejlesztés, kiejtéstanulás érdekében.

 Természetes nyelvi helyzetek megteremtése.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

 A gyermek szívesen vesz részt német nyelvű játékhelyzetben.

 Érti az óvónő megnyilvánulásait s annak megfelelően cselekszik.

 A gyermek nyelvi ismereteinek megfelelően gátlás nélkül megszólal, beszél.

9. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR  VÉGÉRE
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A  belső  érés,  a  családi  és  az  óvodai  nevelés  eredményeképpen  óvodáskor  végére  a 

kisgyermekek többségét testi, lelki és szociális képességeinek fejlettsége alkalmassá teszi az 

iskolakezdésre.  Pedagógiailag  azon mutatók  összességét  értjük  az  iskolába  lépés  feltételei 

alatt, melyeket programunkban a fejlődés várható eredményeiként határoztunk meg. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakemberek segítségével érjük el ezt 

a szintet.  Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a gyermek az óvodáskor végére eléri  az 

iskolai  élet  megkezdéséhez  szükséges  fejlettségi  szintet  a  Nevelési  Tanácsadó 

szakembereinek segítségét kérjük.  

A  gyermekek  többsége  hat-hét  (nyolc)  éves  korra  éri  el  az  iskolakezdéshez  szükséges 

fejlettségi  szintet.  Megkezdődik  egy  lassú  folyamat,  amely  során  a  gyermek  óvodásból 

iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás a fejlettség szerinti iskolakezdésre is lehetőséget ad.

A  feladatok  mindhárom  területen  való  megvalósulása  biztosítja,  hogy  a  gyermek  az 

óvodáskor végére a belső érés, valamint az óvodai és családi nevelés eredményeként eléri az 

iskolai munkához szükséges iskola alkalmassági fejlettségi szintet.

Az  iskolára  való  alkalmasságnak  testi,  lelki  és  szociális  kritériumai vannak,  melyek 

együttesen szükségesek a sikeres iskolai munkához.

AZ ISKOLAÉRETT GYERMEK

Testi fejlődését tekintve:

 megtörténik az első alakváltozás

 testalkata, teherbíró képessége életkorának megfelelő

 mozgása összerendezett harmonikus

 finommotorikus mozgása megfelelően fejlett

 kialakult a testsémája, oldalisága

 mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani 

képes.

Érzelmi, akarati élet terén:

 érzelmileg kiegyensúlyozott
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 megfelelő önuralommal rendelkezik

 képes elviselni, hogy nem mindig éri sikerélmény

 tudatos figyelme kitartó (10-15 perc)

Értelmi fejlettség terén:

 megfelelő ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról

 gondolkodása érett, érdeklődés, kíváncsiság jellemzi

 észlelésük-érzékelésük differenciált

 kialakul a térbeli-, síkbeli tájékozódása

 kialakul a lényeglátás és a probléma-megoldási készség

 kialakul az analógiás gondolkodás alapja 

 kialakul a fogalmi gondolkodás

 megjelenik a szándékos bevésés és megnő annak felidézésének időtartama
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Szociális érettség terén:

 kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására

 igényli a közösséget

 tud alkalmazkodni és együttműködni tágabb gyermekközösséggel

 elfogadja és betartja a szabályokat

 önállósága, önérvényesítő képessége életkorának megfelelő

 kialakul  feladat  tudata  és  a  feladattartás  képessége,  mely  feladatok  egyre 

eredményesebb-szükség szerint kreatív- elvégzésében nyilvánul meg.

Anyanyelvi - kommunikációs fejlettség terén:

 alakilag, tartalmilag értelmesen beszél

 általánosan tájékozott

 tisztán beszél, beszédértése megfelelő

 megfelelő szókinccsel rendelkezik, jó kifejező képességű

 viselkedés kultúrájába beépülnek az alapvető illemszabályok

 adekváltan használja a nonverbális kommunikáció jelzéseit. 

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESETÉN

A kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  esetében  a  fentiekben  leírt  fejlettségi  szint  csak 

folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a 

szülők támogató együttműködésével.

10.TERVEZÉS

1. Helyi pedagógia program

Óvodánk  legfőbb  szakmai  dokumentuma  helyi  pedagógiai  programunk,  meghatározza 

legfőbb tevékenységi  területeinket.  Fő irányait  és sajátosságait  nevelőtestületünk határozza 

meg. 

Az intézményi más szakmai dokumentumokat nevelési programunkkal koherensen készítjük.

2. Éves munkaterv
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Az óvoda éves  tervét  az  óvoda vezetője  készíti  el.  Az óvoda éves  terve  meghatározza  a 

szükséges  tennivalókat,  az  új  nevelési  év  feladatait  az  óvodapedagógusok  számára  (ezek 

konkrét feladatok a felelős rendszer megtervezésével).

Megjelöli  a  vezetői  ellenőrzések,  a  nevelőmunka  ellenőrzésének  területét,  szempontjait, 

idejét.  Az  óvoda  éves  terve  tartalmazza  azokat  az  egyéb  feladatokat,  amelyek  a  nevelés 

egészéhez tartoznak, javítják a működést, befolyásolják a fejlődést.

3.A csoportnapló tartalmazza 

 az  óvoda  nevét,  OM  azonosítóját,  címét,  nevelési  évet,  a  csoport  megnevezését,  a 

csoport 

 óvodapedagógusait,  a  megnyitás  és  lezárás  helyét  és  időpontját,  az  óvodavezető 

aláírását, 

 papíralapú  dokumentum  esetén  az  óvoda  körbélyegzők  lenyomatát,  a  pedagógiai 

program 

 nevét, 

 gyermekek nevét és óvodai jelét 

 a fiúk és lányok számának összesített adatait,  ezen belül megadva a 3 év alatti , 3-4 

éves, a 4-5 éves,az 5-6 éves, a 6-7 éves gyermekek , SNI gyermekek számát, továbbá 

azon gyermekek 

 számát, akik bölcsődések voltak 

 a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét 

 a gyermekek születés napját havi lebontásban 

 a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket 

 a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó tevékenységeket napi bontásban 

 a nevelési éven belüli időszakonként 

- a nevelési feladatokat 

- szervezési feladatokat 

- a tervezett programokat és azok időpontjait 

- az értékeléseket 

- a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmak (tanulás) tervezését és értékelését

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

- mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ tevékeny megismerése területeken 
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- a  hivatalos  látogatásokat,  a  látogatás  célját,  időpontját,  a  látogató  nevét, 

beosztását   feljegyzést a csoport életéről

4. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, 

mely tartalmazza: 

 a gyermek adatait,

 a gyermek anamnézisét,

 az óvónő megfigyeléseit,

 mérési eredményeket a fejlődés üteméről,

 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményeket

 egyéb, külső szakemberek feljegyzéseit.

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció ezen formája a 2013 szeptemberétől 

felvételre kerülő gyermekek esetében kerül bevezetésre. 

11. SAJÁTOS FELADATOK

11. 1.KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA

11.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

A sajátos nevelési igényű gyerekek jogai

 A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  különleges  gondozás  keretében,  állapotának 

megfelelő pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát a szakértői bizottság szakértői megállapították. 

 Amennyiben   a  gyermek  tankötelezettségét  sajátos  nevelési  igénye  miatt  nem tudja 

teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5 életévét betölti,  az óvodai nevelési év első 

napjától  kezdődően  a  fejlődését  biztosító  fejlesztő  felkészítésben  vesz  részt 

(  továbbiakban,  a  fejlesztő  felkészítésben  való  részvételi  kötelezettség:  képzési 

kötelezettség.) A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart. A 

képzési  kötelezettség  idejének  meghosszabbításáról  a  szakértői  és  rehabilitációs 

bizottság dönt.
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A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelessége

 A  szakértői  vélemény  eredménye  alapján  gyermekét  a  megfelelő  nevelési-oktatási 

intézménybe írassa.

 A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  közös  vonása,  hogy  fejlődésük  lelassult,  s  a 

mennyiségi eltérés mellett minőségi eltérés is tapasztalható. Míg a problémamentesen 

fejlődő gyermek egyenletesebb tempóban, időnként nagyobb lépcsőfokokon át jut el a 

célig,  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  sok  kisebb,  alacsonyabb  lépcsőfok 

megmászásával, sokkal több gyakorlás után közelíti meg a célt, saját lehetőségeinek 

csúcsát. Fejlesztő munkánk csak akkor lehet hatékony, ha a gyermek biztonságban érzi 

magát, ha tudja, hogy szeretjük, elfogadjuk, megértjük őt.

Személyi feltételek biztosítása

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  speciális  fejlesztését  -  a  törvényi  elvárásoknak 

megfelelve - speciális szakember, logopédus, gyógypedagógus végzi.

A gyermekekben rejlő lehetőségek optimális kibontakoztatása érdekében nevelőtestületünk, 

és a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberek legjobb tudásuk szerint kínálják fel a 

gyermekek  számára  szükséges  kompetenciákat,  és  a  fejlettségi  állapotuknak  megfelelő 

műveltséget. 

Az integrált nevelés során az óvodapedagógusok a gyermek általános és komplex fejlesztését 

a többi gyermekkel együtt, a differenciás módszerét alkalmazva végzik. 

Az egyéni fejlesztési terveikben a szakszolgálat (logopédus, gyógypedagógus , pszichológus,) 

szakmai segítségét is igénybe veszik, illetve annak útmutatásai alapján végzik munkájukat.

Tárgyi feltételek biztosítása

Intézményünk  külső  és  belső  tárgyi  adottságai  -  a  speciális  eszközök  kivételével  - 

megfelelnek  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  integrált  neveléséhez  szükséges 

feltételeknek. A mozgásfejlesztő eszközök jól szolgálják az egyéni, és a csoportos fejlesztést

Az egyéni fejlesztés színterei:
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 Erre a célra kialakított foglalkozató, mely egyben iroda is.

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja: 

 

 Közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

           önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel 

 Képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) – 

            gyógypedagógiai eszközökkel 

- A hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállítani, újakat kialakítani 

-  A meglévő ép funkciókat bevonni a hiányok pótlása érdekében 

- Funkciók egyensúlyát kialakítani 

-  Speciális segédeszközöket elfogadtatni, használatukat megtanítani

- Egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat fejleszteni 

- Befogadóvá váljon az intézmény, lelkileg is 

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  mintaként  tekintik  és  érzelmileg  kötődnek  ép 

kortársaikhoz.  Ez  részükre  spontán  létrejövő  húzóerőt  jelent.  Énképük  és  önértékelésük 

pozitív  irányba fejlődik,  csökken a függőségi  beállítódásuk,  nem hatalmasodik  el  rajtuk a 

sérültség tudata. Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélettől mentességre építünk. Ezzel 

a  természetes  elfogadó attitűd  kialakulásának alapjait  célozzuk meg.  A társas  kapcsolatok 

során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek tekintése, valamint a másik pozitív 

tulajdonságainak értékelése

Az integrációs folyamatban közreműködő partnerek és feladataik: 

 

Szakértői és rehabilitációs bizottság:  

Diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot végez, folyamatosan figyelemmel kíséri 

a gyermek fejlődését, vizsgálja az intézményi feltételek meglétét 

 

Szülő:  
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Lehetősége a gyermekkel részt venni vizsgálatokon és terápiás foglalkozásokon. 

Kötelessége a gyermek fejlődése érdekében mindent megtenni. 

 

Gyógypedagógus:  

Értelmezi a SZB szakvéleményét, elvégzi a rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést, 

javaslatokkal segíti az óvodapedagógus munkáját, közreműködik a szülővel való 

kapcsolattartásban.

 

Intézményfenntartó:  

Helyben biztosítja az integrált nevelés feltételeit, a szakértői bizottság felé adatokat 

szolgáltat az integráló intézményekről 

Óvoda:  

A sérült kisgyermek részére is biztosítja a harmonikus, elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezetet. A gyermek iránti elvárásokat az állapotának súlyosságához, 

jellegéhez igazítja. Terhelhetőségét biológiai állapotához, személyiségjegyeihez igazítja. 

 

Óvodapedagógus: 

 A probléma észlelése / szűrés

 Szülők tájékoztatása / bevonása

 Megfelelő szakember megkeresése / szakvizsgálat kezdeményezése

 Az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése / egyéni fejlesztési terv  

o szerinti differenciált foglalkoztatás

 Individuális módszereket alkalmaz.

 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít. 

 Foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti.

 Nevelési helyzetek megoldása során alternatívákat keres. 

 Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez. 

 Együttműködik a szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
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Sérülés-specifikus fejlesztés elvei, feladatai: 

 Mozgáskorlátozott gyermek 

 Gyengénlátó gyermek 

 Enyhe fokban hallássérült gyermek 

 Enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

 Beszédfogyatékos és beszédfejlődésben akadályozott gyermek 

 Autisztikus gyermek 

 Pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

            enyhe fokban akadályozott gyermek 

11.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek 

A pszichés hátterű zavarokat a legtöbb esetben jelző tüneteknek értelmezhetjük, melyeknek 

egyben üzenet jellegük van.

Az  üzenet  tartalma  olykor  vészjelzés  is  egyben,  mely  utalhat  arra,  hogy  a  gyermek 

környezetében valami diszfunkcionálisan működik és ez okozza viselkedési másságát. 

A gyermek reakcióinak megértése szempontjából ismernünk kell azt az összefüggést is, amely 

arról szól, hogy a pszichés állapot zavara teljesítménygyengeséghez vezethet.

Számos organikus eredetű probléma tüneti megnyilvánulása lehet az agresszió, mely mögött 

gyakran erős szorongás húzódik meg.

Egyik leggyakoribb beilleszkedési és magatartászavar a hiperaktivitás.

A magatartási  zavar  meghatározása  nehéz feladat,  bár ők azok a gyermekek,  akik mindig 

„kilógnak” a csoportból, akik állandó figyelmet igényelnek, akik az óvodapedagógus számára 

folyamatosan megoldandó problémahelyzetet teremtenek.
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Magatartási – beilleszkedési zavarra utaló tünetek:

 figyelemösszpontosítási zavar

 könnyen elterelődő figyelem

 végletes érzelmi reakciók

 rendkívül ingadozó teljesítőképesség

 fáradékonyság feladathelyzetekben.

Feladataink:

 A gyermek környezetét megismerjük.

 A zavar észlelése esetén az óvodapszichológus véleményét, segítségét kérjük.

 Jelezzük a problémát a szülőnek.

 Szükség esetén a gyermeket a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk.

 Folyamatos kapcsolatot tartunk fejlesztésben részt vevő szakemberekkel.

 Az egyéni fejlődést nyomon követjük.

 Egyéni fejlesztési tervet készítünk (viselkedésrendezés).

Módszertani elvek:

 Elvárásainkkal a gyermek fejlődésének üteméhez igazodunk, és alkalmazkodunk, 

elfogadjuk az eltérő viselkedést 

 Társas kapcsolataik kiépítését segítjük, fejlesztjük

 Differenciált, egyéni bánásmódot alkalmazunk

 A figyelmet és  koncentrációt speciális feladatokkal fejlesztjük

 Mozgáskoordinációt és a finommotorikát fejlesztjük

 A csoportszobában és az udvaron biztosítjuk azokat az eszközöket, amelyek a 

gyermek egyéni igényeihez igazodnak.

11.1. 3 Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése  

Az intézmény fontos feladata:  

 a tehetséges gyermekek felismerése, 

 nyilvántartása, 
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 a képességek kibontakoztatása,

 egyéni nyomon követése, 

 a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli 

együttműködések lehetőségeivel. 

A  mikro  csoportos  tevékenységszervezés  közben  a  differenciálás  gyakorlata  kiválóan 

alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében. 

12. GYERMEKVÉDELEM

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések.

Gyermekvédelmen  egy  komplex  tevékenységrendszert  értünk,  mely  a  pedagógiai, 

pszichológiai, egészségügyi, jogi és szociális feladatok összességét magában foglalja.

Tágabb értelemben: minden gyermekre kiterjedő széleskörű tevékenység, mely a prevenció és 

a problematikus helyzetek ellensúlyozását szolgálja.

Szűkebb  értelemben:  a  hátrányos  vagy  veszélyeztetett  élethelyzetbe  került  gyermekek 

speciális gondozását, segítését jelenti.

Alapelveink

 családcentrikus szemlélet,

 a helyi viszonyoknak megfelelő társadalmi együttműködés,

 szakszerű szociális munka,

 együttműködés  a  gyermekvédelemben  érdekelt  szervekkel,  személyekkel, 

hatóságokkal,

 a gyermeki és szülői jogok maximális tiszteletben tartása, érvényesülésük elősegítése,

 a gyermek és a szülők méltóságának tisztelete,

 hivatali titoktartás,

 elfogadás (gyermeket, szülőt egyaránt),

 empátiás készség,

 tolerancia képessége.
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Célja:

 A gyermekek problémáinak felismerése, kezelése, feldolgozása, orvoslása az érintett 

társszervezetekkel, szakemberekkel.

 A hátrányos és veszélyeztető családi környezetből érkező gyermekek és társaik között 

fennálló  különbség  csökkentése,  mérséklése,  s  a  veszélyeztetettség  kialakulásának 

megelőzése a szocializáció elősegítése, szocializációs zavarok kiküszöbölése.

 Az érzelmi biztonság megteremtése.

 Érezzék jól magukat az óvodában társaik és a felnőtt dolgozók között.

 A  veszélyeztetett  és  hátrányos  helyzetű  gyermekek  személyisége  is  korához  és 

önmagához mérten a lehető legjobban fejlődjön.

 Esélyt  kapjanak  a  tehetségük  kibontakoztatására,  az  átlagon  felüli  képességeik 

fejlesztésére, kreativitásuk megmutatására, gyakorlására.

 A  gyermekek  érjék  el  az  iskolaérettség  szintjét,  és  időben  tudják  megkezdeni  az 

iskolai tanulmányaikat.

 Az óvoda és iskola együttműködése következtében legyen zökkenőmentes a tanköteles 

gyermekek iskolába való átmenete.

 Segítsük  hozzá  a  szülőket  feladataik  eredményesebb  ellátásához,  ismereteik 

gyarapodásához.

 Családvédelem.

Feladatok:

 A gyermeki szükségletek kielégítése (testi, érzelmi, értelmi).

 Minden  gyermeknél  ismerjük  fel,  és  törekedjünk  azon  szükségletek  kielégítésére, 

amelyek a gyermeki személyiség egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlenek.

 A  hátrányos  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  és  a  veszélyeztetett 

gyermekek felmérése a csoportok óvónőinek közreműködésével: nyilvántartásba vétel, 

a hátrányosság típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre 

javaslattétel.

 A szocializációs  zavarok megelőzése,  a gyermekek elfogadása a közösségben, és a 

meglévő problémák megoldása, enyhítése.
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 Egészséges és biztonságos játékok megteremtése.

 Gyermekbalesetek megelőzése.

 Veszélykerülő magatartási formák, technikák megtanítása a gyermekeknek.

 Az  intézményben  a  gyermek  személyiségét,  emberi  méltóságát  tiszteletben  tartó 

légkör és feltételek biztosítása (gyermekjogok).

 A gyermek megóvása a testi – lelki erőszakkal szemben.

 Prevenciós, feltáró és a problémákat megszüntető tevékenység végzése.

 Az óvodán belül a gyermekeket megillető jogok érvényesülésének biztosítása.

 A gyermekek és családjuk minél jobb megismerése.

 A hátrányos helyzet okozta tünetek, okok felismerése, feltárása.

 Az indulási hátrányok kompenzálása.

 A felzárkóztatás megszervezése.

 A tehetséggondozás megvalósítása, elősegítése.

 Közreműködés az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelő különböző támogatásokhoz való 

hozzájutás elősegítése.

 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése.

 Jó kapcsolat kialakítása a helyi gyermekvédelmi szervekkel, személyekkel.

 A prevenció minden gyermekre történő kiterjedése.

A gyermekvédelmi munkát rejtő pedagógiai módszerek:

 A problémák feltárása, kezelése, megszüntetése.

 A családokkal való jó kapcsolat kialakítása.

 Szociális problémák kezelése (segély javaslat, környezettanulmány).

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás.

 Különböző  együttműködési  rendszerek  kialakulása  a  Gyermekjóléti  Szolgálattal,  a 

fenntartóval, az egészségüggyel.

A gyermek fejlődését, nevelését veszélyeztető tényezők:

1.  A gyermek testi fejlődését, egészségét veszélyeztető okok:

 anyagi okok,
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 rossz lakáskörülmények,

 táplálkozás hiányossága,

 testi tisztántartás elhanyagolása.

2. Pszichés károsodás okai:

 családi struktúrából adódóan,

 családi légkörből adódóan,

 családi nevelés hibái,

 családi élet legsúlyosabb ártalmai: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző életmód.

Személyi feltételek

A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységért az intézmény vezetője felel, és ellenőrzi 

azt folyamatosan.

Minden pedagógusnak részt kell vállalnia a gyermekvédelmi feladatok megvalósításában 

Az intézmény vezető konkrét tennivalói:

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi feladatokat.

 Részt vesz a munkaterv gyermekvédelmi fejezetének kidolgozásában.

 A veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak megállapítása:

- környezeti okok: családi környezet, családon kívüli környezet,

- a gyermek személyiségében rejlő okok feltárása,

- egészségi okok feltárása.

 Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő munkáját.

 Összefogja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvónők között.

 Nyilvántartja  a  veszélyeztetett  és  hátrányos  helyzetű  gyermekeket,  feljegyzi  a 

nyilvántartásban  a  gyermekekkel,  a  családdal  kapcsolatos  intézkedéseket,  és  azok 

eredményességét.

 Szükséges esetekben családlátogatást végez a csoport óvónőivel.

 Folyamatosan kapcsolatot tart a partnerekkel.

 Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.

 Gyermekvédelmi munkáját önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel fejleszti.
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Az óvodapedagógusok feladatai:

 Minden  óvodapedagógus  és  óvodai  dolgozó  munkaköri  kötelessége  a  rábízott 

gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése.

 Minden óvodapedagógus alapvető munkaköri kötelessége a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában való közreműködés.

 A  gyermek  veszélyeztetettségének,  hátrányos  helyzetének  észlelése,  feltárása  és 

együttműködés a megszüntetésben.

 Felzárkóztató,  tehetséggondozó  munkával  elősegíti  a  gyermekek 

személyiségfejlődését.

 A  hátrányos  és  veszélyeztetett  gyermekek  nevelésével  kapcsolatos  problémákat, 

feladatokat, folyamatos kapcsolattartás keretén belül beszéli meg a gyermekvédelmi 

felelőssel.

Az óvoda gyermekvédelmi kapcsolatrendszere:

Az  együttműködő  partnerek  sajátos  eszközökkel  segítenek  az  intézmény  céljainak 

megvalósításában.

1. A gyermek családja az elsődleges partner

Fontos feladatunk:

 Az óvodai munkát ismerje meg a szülő.

 Kapcsolódjon be a gyermek tudatos fejlesztésébe.

 Gondozását az egészséges életmód jegyében végezze.

 A  szülő  javaslataival,  észrevételeivel  segítse  elő  gyermeke  nevelését  az 

óvodában.

Kapcsolattartási formák:

 Szülői Munkaközösség

 Szülői értekezletek

 Családlátogatás

 Fogadóórák

 Egyéni beszélgetések

 Munkadélutánok

 Közös ünneplések

 Szabadidős programok

- 83 -



2. Az óvoda orvosa, védőnője

3. Az iskola gyermekvédelmi felelőse

4. A művelődési ház vezetője

5. A fenntartó

6. A Gyermekjóléti Szolgálat

7. Nevelési Tanácsadó

8. Családsegítő és gondozási központ

Gyermekvédelmi munkánkat akkor tekintjük eredményesnek:

 ha az általunk nevelt gyermek és családja nem süllyed tovább abban a hátrányban, 

amelyet magával hozott, amikor belépett az óvodába.

 ha minden gyermek önmagához képest fejlődik és jól érzi magát az intézményben, és 

korának, fejlettségének megfelelően képessé válik életfeladatainak elvégzésére.

 ha a tehetség kibontakozhat, ha a hátrány csökken, és a családok igyekeznek teljesíteni 

nevelési funkcióikat.

13. INTEGRÁCIÓS PROGRAM

Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy egyformán magas színvonalú 

nevelésben  részesüljön.  Megteremtjük  a  pedagógiai  feltételeket  képességeik 

kibontakoztatásához, az integrációhoz. 

Cél: 

• az előítéletek tudatos csökkentése, 

• a hátrányok kompenzálása, 

• az esélyegyenlőség biztosítása,

• az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése. 

Az egyéni differenciált fejlesztés módja,  a hátrányos  és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatása, fejlődésük segítése
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Differenciált bánásmódra minden gyermeknek szüksége van, mind a normálisan fejlődő, mind 

pedig  a  problematikus  gyermeknek.  E  szemlélet  kialakulásához  alapos  gyermekismeret, 

átfogó pedagógiai műveltség szükséges.

A  differenciálás:  pedagógiai  érzékenység,  a  különbözőségek  észrevételét  jelenti,  mely 

lehetővé  teszi,  hogy  az  óvodapedagógus  a  gyermekek  közötti  egyéni  különbségeket 

figyelembe vegye, és így határozza meg az ismereti anyag feldolgozását, módját, módszereit. 

Olyan egyéni bánásmódot alkalmazunk, amellyel illeszkedünk a különbözőségekhez.

A differenciálás legfőbb célja, hogy minden gyermek a lehetőségeinek maximumát érje el.

A differenciálás feladatai

 A gyermekek közel azonos kimenethez való eljuttatása minden területen. Ez azonos 

körülményekben valósul meg – mennyiségi differenciálás, teljesítményoptimalizálás.

 Az előzőekre építkező, annak meghosszabbítása – minőségi differenciálás, az egyéni 

képességek kibontakoztatása.

A differenciálás okai:

 Minden gyermek más: öröklött adottságok, érés, környezeti hatások, szocializáció, a 

tanulás hatása.

 Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy

- neki megfelelő nevelésben részesüljön (integráció – szegregáció),

- adottságait kibontakoztathassa,

- teljesítőképességei maximumát érje el,

- jogait tiszteletben tartsák (szükségleteinek kielégítése).

A differenciálás területei: a nevelés – fejlesztés minden területe.

1. Tevékenységekben: - gondozás,

- játéktevékenység során,

- munka jellegű tevékenységekben,

- tanulói tevékenységek során.

2.  A szükségletek kielégítésében: - domináns életkori,

- sajátos egyéni,
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- aktuálisan domináns.

3. Fejlesztési területekben: - mozgás,

- percepció,

- beszéd – gondolkodás,

- viselkedés.

Az óvodapedagógus feladatai az egyéni különbségek felismerése során

A differenciálás gyakorlata:

 az egyéni különbségek felismerése, probléma észlelése, tudatosítása

 a probléma megfogalmazása

 tényfeltárás, ténymegállapítás:

- előzetes tudás

- aktivizálhatóság

- önálló munkavégzés

- együttműködő képesség

- társas helyzet jellemzői

 „diagnózis felállítása

 pedagógiai döntés: szükséges-e a differenciálás

 a differenciálás lehetőségeinek kiválasztása, megtervezése

 a fejlesztési terv elkészítése

 a terv lebontása a fejlesztendő területekre

 a feladatok megfogalmazása

 bánásmód

 pedagógiai hatásrendszer tervezése

 a  differenciálás  eredményének  felmérése,  értékelése  mutatók  alapján,  vagy  az 

esetleges további teendők megfogalmazása.

A hatékony fejlődés elősegíthető, ha

 a gyermek saját tempójában halad

 alternatív formákat biztosítunk

 együttműködés elősegítésével, lehetőségével
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 képességekre való építéssel

 visszacsatolás biztosításával

 a szükségletek ismeretével

 önmegvalósítás, alkotás lehetőségének biztosításával

 engedjük, támogatjuk, hogy önmaga fejlődésének részese legyen

 olyan feltételeket biztosítunk, amelyben önmagát alkotó módon megvalósíthatja.

Az óvodapedagógusnak meg kell találnia a helyes utat, módszert a gyermek életkorához, 

fejlettségi szintjéhez, egyéni adottságaihoz mérten.

Befolyásoló tényezők:

 a gyermek biológiai érése,

 szűkebb, tágabb környezet, ahol személyisége formálódik,

 gyermek – óvónő kapcsolata,

 család – óvónő kapcsolata – az elfogadás szintjére kell eljutni.

A gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen, hogy fejlődhessen, előnyére változhasson, 

megtanulja problémáit megoldani. Ha érzi, hogy elfogadják, képes előre lépni.

Az óvodapedagógusnak észre kell vennie a fejlődésbeli elmaradást, okát ki kell deríteni, 

egyéni bánásmódot kell alkalmazni. Ehhez megfelelő hetirendet, napirendet alakítsunk ki.

Óvónői eljárások:

1. A gyermek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése.

2. Lehetőségek kihasználása a kapcsolatteremtésre.

3. Segítségnyújtás, diszkréció szükségleteinek, kívánságainak kielégítésében.

4. Maximális odafordulás a gyermek közeledéséhez.

5. Kellemetlen élmények megakadályozása.

6. Bátortalan gyermek motiválása.

7. Konfliktushelyzet megoldása.

8. Sikerélmény biztosítása.

9. Kellemes társas élmények biztosítása.

Munkában: 

1. A szülő meggyőzése, a gyermeknek otthon is legyen rendszeres feladata.

2. Példamutatás, rácsodálkozás.

3. A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő munka.
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4. Elismerés, dicséret, bátorítás.

5. Magyarázat, bemutatás.

6. Segítségadás a kudarc elkerülése érdekében.

Tanulásban

1. A gyermek fejlettségének megfelelő feladat.

2. Folyamatos nyomon követés.

3. Szükség esetén újra elmondani, másként fogalmazni, rávezetni a megoldásra, konkrét 

segítség.

4. Állandó tevékenység biztosítása.

5. Dicséret, buzdítás, sikerélmény biztosítása.

6. Meghallgatás, odafigyelés.

7. Gátlás oldása.

Az óvodapedagógus személyisége, jellemvonásai, melyek hozzájárulnak a differenciálás 

eredményességéhez:

 hiteles

 nyitott

 empatikus

 elősegítő

 támogató

 elfogadó

 megértő

 szeretetteljes

 segítőkész

             14. A MIGRÁNS GYERMEKEK NEVELÉSE

Cél: 

a  multikulturális  társadalmon  belül  a  multikulturális  nevelés  megvalósítása  az  integrált 

nevelés kiterjesztése a migrációs populáció vonatkozásában.

Alapelvek:

 Veleszületett méltóság
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 Kirekesztés, az előítéletes kiszorítottság megszüntetése

 A neveléshez való hozzáférés

 A befogadó ország gyermekeit  megillető  jogok garantálása  a  bevándorló  gyerekek 

számára

 Multikulturális szemlélet

 Adaptivitás és komprehenzivitás

Célok:

 A multikulturális nevelés megvalósítása

 A bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális integrációja

 A befogadó ország nyelvének elsajátítása

 A befogadó ország értékeihez való pozitív kötődés kialakítása

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

Feladatok:

A migráns gyerekekre vonatkozó nevelési koncepció tartalmi elemeinek kidolgozása

Tartalmi elemek:

 A magyar mint idegen nyelv játékos elsajátítása

 Az interkulturális pedagógia érvényesítése

 A  cselekvésbe  ágyazott  tapasztalatszerzés  megtámogatásának  formái,  módjai, 

szervezeti keretei, időkerete

 A  közvetlen  és  közvetett  pedagógiai  környezet  helye,  szerepe  a  nevelő-fejlesztő 

munkában

 Olyan feltétel-, eszköz- és hatásrendszert kell megfogalmaznia az óvodáknak, amely a 

helyi sajátosságokat figyelembe veszi.

 Az óvoda alapelveinek kiegészítése, módosítása.

 A multikulturális programelem céljainak intézményi lebontása, konkrét, mérhető helyi 

célokká való átalakítása 

 A multikulturális nevelés óvodaspecifikus jellemzői.

1. A tartalmi integráció során arra törekszünk a fejlesztés harmadik szakaszában, 

hogy  az  óvodapedagógus  a  nevelési  folyamat  során,  a  tevékenységek 
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megszervezéskor  a  csoportjába  járó  gyerekek  célországáról  olyan 

tudáselemeket  (hagyomány,  zene,  szokások  stb.)  közvetítsen,  amelyeket  a 

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

magyar vonatkozású ismereteikhez.

2. A tudáskonstrukciók dimenziójának érvényesítése alkalmával abban kívánunk 

segítséget  nyújtani  az  óvodapedagógusoknak,  hogy  hogyan  építsék  ki 

integráltan  a  multikulturális  szempontból  kibővült  tapasztalatszerzési 

lehetőségek,  ismeretek  megértési,  elmélyítési,  feldolgozási,  ellenőrzési, 

értékelési folyamatát.

3. Az  előítéletek  felszínre  törését  úgy  próbáljuk  meg  kompenzálni,  hogy 

differenciált  feladatadással,  változatos  csoportformák  alkalmazásával 

(homogén csoport, heterogén csoport, adott feladatra összeállt csoport stb.) a 

csoportközi kapcsolatokat fejlesztjük, és növeljük a csoportkohéziót.

4. Az  egyenlőség  pedagógiájának  megvalósításakor  arra  törekszünk,  hogy 

minden  gyermek  érezze:  fontos  számunkra!  Kíváncsiak  vagyunk  az 

élményeire,  a  kérdéseire.  Nem  mondunk  le  egyetlen  gyermekről  és  a 

fejlesztéséről  sem!  A  különböző  társadalmi  helyzetű  családok  gyermekei 

számára  eltérő  esélyek  kínálkoznak  arra  vonatkozóan,  hogy  kedvezőbb 

társadalmi  helyzetbe  kerüljenek.  Óvó-védő,  nevelő-személyiségfejlesztő 

munkánk során azt szeretnénk elérni, hogy az esélyek az intézményes nevelés 

által, és a lehetőségekhez képest növekedjenek.

5. Az  óvoda  kultúrája  és  szervezete  a  nevelés  teljes  vertikumára,  a  nevelési 

légkörre, a pedagógiai környezetre, az óvodavezetésre, az alkalmazotti körre, 

az  óvoda  külső  partnereire  egyaránt  vonatkozik.  Minden  egyes  óvodának 

magának kell felmérnie, hogy szervezeti kultúrája terén hol találhatók azok a 

pontok, amelyek a továbblépés lehetőségeit mutatják.
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 A saját nemzeti identitás, anyanyelv és kultúra megőrzése

 A beszélő környezet kiszélesítése a pedagógiai környezet keretein belül

 A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése, 

fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel

15. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, VIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

 

Az óvodai nevelési program érvényességi ideje:  

A nevelőtestület határozata alapján határozatlan időre szól.  

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az óvoda vezetője, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a jogszabályi előírás. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő nevelési év szeptember 1. napjától 

kell bevezetni.

Legitimációs záradék 
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 A Helyi Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2013.08.27-én tartott nevelőtestületi 

értekezleten elfogadta. 

A Helyi Pedagógiai Programot  a Szülői Közösség 2013. 09.04. napján tartott ülésén 

véleményezte és elfogadta.  

 

Jóváhagyta:

Orbán Lajosné

 Intézményvezető 

Ajka, 2013.08.27.
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