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-1Bevezetés
Kedves Olvasó, Ön a Margaréta Óvoda Helyi Nevelési Programját tartja
kezében.
Óvodánk jelenleg 4 csoporttal működik
Fenntartónk a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Óvodánk saját nevelési programot dolgozott ki, amely összhangban van
az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból
indultunk ki, hogy :
- Az
óvodai
nevelésnek
az
emberi
személyiség
teljes
kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok
tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia;
- A gyermeket – mint fejlődő személyiséget- különleges védelem illeti
meg;
- A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben
óvodánknak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet kell
játszania.
Programunkban biztosítjuk az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek,
értékrendjének és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését,
megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.

………………………………
óvodavezető
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Küldetésnyilatkozat
Szeretnénk,
ha
minden
segítséget
megadva,
gyermekeink
egyéniségüknek megfelelően, természetes módon élhessék át a
gyermekkor szépségeit, vagy nehézségeit.
Azt szeretnénk, hogy egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék
belőlük, akik társaikkal, felnőttekkel értékes kapcsolatot tudnak
kialakítani.
Célunk: minden gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása, a
másság elfogadtatása gyermekkel, szülőkkel egyaránt, a helyes
beszédkultúra alakítása.
Mindezt a családra építve, a családdal karöltve, a családdal
együttműködve megvalósítani.
Szeretnénk szeretetteljes bánásmóddal, derűs családias légkörben
megóvni gyermekeink egészségét, testi épségét, kielégíteni fizikai
szükségleteit, fejleszteni értelmi képességeit, és alaposan felkészíteni az
iskolai életre.
El szeretnénk érni, hogy óvodánk valamennyi dolgozója, az ide járó
gyermekek és szüleik, mind magukénak érezzék az óvodát, és meg is
tegyenek mindent a céljaink megvalósítása érdekében.
Célunk a partnerközpontú működés megvalósítása óvodánkban.
Mi felnőttek közös felelősséggel vállaljuk, hogy minden segítséget
megadva, gyermekeink egyéniségüknek megfelelően természetes módon
élhessék át a gyermekkor szépségeit, nehézségeit. Azt szeretnénk, hogy
egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőlük, akik társaikkal,
felnőttekkel értékes, tartalmas kapcsolatot tudnak kialakítani.
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Óvodánk bemutatása
„ A gyermek fejlődése
szempontjából döntő fontosságú,
hogy érezze: nemcsak szeretik,
hanem olyannak szeretik, amilyen!”
/ Hermann Aliz/
Óvodánk Szombathely délnyugati részén, kertvárosi környezetben épült
1979-ben. Jelenleg négy, jól felszerelt esztétikus csoporttal,
tornaszobával működünk. Tornaszobánk alkalmas a gyermekek
mozgásigényének kielégítésére, árnyas udvarunkon zömmel természetes
anyagú mozgásfejlesztő játékok vannak. Minden csoport részére külön
homokozó áll rendelkezésre, közös szánkózó domb segítségével
élvezhetik a téli élet örömeit a gyermekek. Betonos területünk alkalmas
mozgásos játékok, valamint rendezvények tartására.
Nevelőtestületünk minden tagja legfontosabb feladatának tekinti a
gyermekközpontúságot, a nyugodt, derűs, családias légkörben folyó
nevelői és oktatói munkát.
Hagyományainkkal igyekszünk színesebbé, örömtelibbé tenni
gyermekeink életét. A színes szüreti délelőtt, a juniális kavalkádja, a
nagy kirándulások, az év végi játszónap, szalonnasütés mind-mind ezt a
célt szolgálják.
Nagy figyelmet fordítunk a családokkal való együttműködésre, hiszen
céljainkat csak velük együtt érhetjük el. A jó hangulatú munkadélutánok,
a közös ünnepi készülődések, rendezvények nagy létszámú résztvevője is
ezt bizonyítja. csoportokban dolgozó óvodapedagógusok speciális
szakmai ismeretei, beállítódásai és irányultságuk harmonikusan egészítik
ki egymást, így a gyermekek számára színesebben, élményszerűbben
tudják a kultúrát közvetíteni vizuális, ének-zene, néptánc, irodalmi
nevelés terén.
Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint a gyermekek alapvető és
legfontosabb tevékenységére, hiszen a játék során a gyermek átéli a
mozgás, a manipulálás örömét, ismerkedik a világgal, fejlődnek
anyanyelvi és értelmi képességei, esztétikai érzéke, kreativitása,
kitartása.
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Évente gyermektánc tanfolyamot, télen korcsolya, tavasszal
úszótanfolyamot szervezünk, középső, illetve nagycsoportosaink
bábszínházba járnak. A nevelési év folyamán gyermekeink játékosan
ismerkednek az angol nyelvvel.

Célunk: Minden gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása, minél
több élményhez juttatása, a hagyományok ápolása, a kultúrált
beszédkészség kialakítása. Saját fejlesztőpedagógusunk segíti a
gyermekek felzárkóztatását, de minden óvodapedagógus is
feladatának tekinti ugyanezt.
Hagyományainkkal igyekszünk színesebbé, örömtelibbé tenni
gyermekeink életét. A szüreti délelőtt, a juniális kavalkádja, az év végi
játszónap, szalonnasütés mind-mind ezt a célt szolgálják.
Nagy figyelmet fordítunk a családokkal való együttműködésre, hiszen
céljainkat csak velük együtt érhetjük el. A jó hangulatú munkadélutánok,
a közös ünnepi készülődések, rendezvények nagy létszámú résztvevője is
ezt bizonyítja.
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Gyermekkép, óvodakép
Gyermekkép
Óvodánk programja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből,
hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai
értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés
sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott
környezeti hatások együttesen határozzák meg. Életkoronként és
egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség
szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés befogadó, biztosítva
minden gyermek számára,hogy egyformán magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesüljön s meglévő hátrányai csökkenjenek.
Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Óvodakép
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye,
a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete
biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének feltételeit.
Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális,
nevelő- személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső
pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú,
harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a
hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével ( ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátását is.
Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Fontos az egymás elfogadása, a bizalom, a szeretet. Pedagógiai
intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazodnak. ( Integráció,
differenciálás.)
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szükségletek kielégítéséről, érzelmi biztonságot nyújtó derűs óvodai
légkör megteremtéséről, a testi, szociális és értelmi képességek
alakításáról.
Fontos a szabad játék,mely tevékenység közben egyéni képességei
fejlődnek.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi
nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok ( migráns ) gyermekeinek
óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, társadalmi integrálását.
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Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése
Óvodánk élén az óvodavezető áll, aki az intézményünk egyszemélyi
felelőse.
Feladata: óvodánk szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, felel az intézményünkben
folyó pedagógiai munkáért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért, a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a
gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
Feladata továbbá a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktatómunka
irányítása és ellenőrzése, kapcsolattartás, koordinálás a fenntartóval és a
segítőinkkel.
Megbízásának időtartama 5 év, megbízója Szombathely Megyei Jogú
Város Közgyűlése.
Nevelőtestület a nevelési és oktatási intézmény pedagógusainak
közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az óvodánk legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve.
Szakmai munkaközösségek: segítik az óvodánkban folyó nevelő, oktató
munka tervezését, szervezését, ellenőrzését, belső továbbképzést.
Vezetőit az óvoda vezetője bízza meg a tagok kezdeményezései alapján.
Közalkalmazotti Megbízott: képviseli óvodánk dolgozóinak érdekeit.
Szülők Közössége: óvodánkban Óvodaszék nem működik, a szülők
képviseletét a Szülők Közössége látja el. Azon vagyunk, hogy e
közösség mindig és mindenről informálva legyen.
Gyermekek Közössége: a gyermekek érdekeit elsősorban a család
képviseli óvodánk nevelői közösségével együtt, szükség esetén a segítők
/orvos, Nevelési Tanácsadó, stb. / együttműködésével.
Margaréta Óvodáért Közhasznú Egyesület : 2010-től a szülők közössége
és az óvoda nevelőtestülete alapította a gyermekekért.
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Óvodai nevelésünk feladatai
Óvodai nevelésünk feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással
összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek
átszövik az óvodai nevelésünk teljes rendszerét. Az óvodai nevelésünk
rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják nevelési céljaink
kiteljesedését.
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése:
- Az egészséges életmód alakítása,
- Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés és szocializáció
biztosítása,
- Az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az egészséges életmód alakítása:
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének
alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Feladatunk a gyermek
testi fejlődésének elősegítése:
- A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének
kielégítése;
- A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
- A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
- A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
- Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a
betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása;
– A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások
alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.
A kisgyermek olyan szükségleteit elégíti ki, amely elősegíti növekedését,
fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez,
egészséges életmódjának kialakulásához, és megteremti a nevelési
hatások kedvező érvényesülésének feltételeit.
Biztosítjuk mozgásigényük kielégítését, testi képességük fejlesztését, az
egészséges életritmust, a táplálkozás, a testápolás, a mozgás, az edzés, a
pihenés, az öltözködés szokásainak kialakítását.
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kialakítását elsajátítását fontos feladatunknak tartjuk. Sok gyermeknél az
alacsony komfortfokozatú lakások miatt nincs mód- és igény sem- a
személyi higiéniára. Ezeknél a gyermekeknél a fokozatosság elvét
követve, a toleranciát alkalmazva kell kialakítanunk - a többi gyermek
számára már természetessé vált - szokásokat, eljárásokat, magatartási és
viselkedési szabályokat.
a.) Az óvodapedagógus feladatai:
- a hozzá beírt gyermek óvodába lépése előtt ismerkedjen meg a család
egészségügyi feltételeivel, szokásaival, lehetőségeivel, ezek
figyelembevételével tervezze mindenkor a feladatait,
- biztosítsa a gyermekek számára az egészséges környezete, úgy a
csoportszobában, mint az öltözőben és a mosdóban,
- a gyermekek méreteinek korának megfelelően alakítsa ki és rendezze
be a csoportszobát, kiküszöbölve a balesetveszélyt,
- mutassa be, tanítsa meg a rászorulóknak a testápolással kapcsolatos
mozzanatokat,
- alakítsa ki az alapvető higiéniai szokásokat-zsebkendő, WC-papír
használata tegye lehetővé a gyermek szükségleteinek kielégítését,
rendszeresen mehessenek WC-re, mossanak kezet, fogat, használják
saját törölközőjüket.
- erősítse a családi és óvodai gondozási szokások összehangolását,
- alakítsa ki a helyes étkezési kultúrát,
- a zöldség illetve gyümölcs-napok megtartásával egészítse ki a
központilag szállított étrendet,
- egész nap során biztosítson folyadékot a gyermekek számára,
- a gyermekek edzettsége érdekében szervezzen minél több sétát,
kirándulást, udvari játékot, mindenkor ügyelve a természeti környezet
védelmére óvására,
- biztosítsa az udvari játszóhelyeket, eszközöket alkalmazkodva az
évszakhoz
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szabadlevegőn, melegben biztosítsa a fürdőzést,
- ügyeljen az óvoda udvarának eszközeire, a balesetveszély
elkerülésére, a fürdőmedence rendszeres fertőtlenítésére,
- biztosítson az udvaron füves, betonos, területet egyaránt, ügyeljen
ezek gondozására,
- teremtse meg a pihenés - alvás feltételeit, a zavaró ingereket szüntesse
meg,
b.) Gyermeki tevékenységek:
A gyermek:
- elsajátítja a tisztálkodással, testápolással kapcsolatos szokásokat,
kezet, arcot, fogat mos, használja a szappant, körömkefét, törölközőt,
papír zsebkendőt, fésűt,
- önállóan öltözködik, cipőjét le-és felhúzza később be is köti, saját
holmiját rendben tartja,
- ügyel környezete rendjére tisztaságára,
- kultúráltan étkezik, az evőeszközöket megfelelően használja, igényli
az asztal esztétikai rendjét,
- az udvari játékokat, kerti szerszámokat megfelelően használja, ügyel
azok épségére,
- óvja, védi, ápolja, szereti környezetét,
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Óvodáskor végére:
- önállóan tisztálkodnak, rendeltetésszerűen használják az eszközöket,
ügyelnek azok rendjére,
- segítenek társaiknak, ha szükség van rá,
- kultúráltan étkeznek, helyesen használják az evőeszközöket,
- szívesen
segítenek
társaiknak,
felnőtteknek
az
egyes
tevékenységekben,
- pihenés alatt nem zavarják társaikat,
- önállóan öltöznek, vetkőznek, holmijukat összehajtogatva rakják a
helyére, az időjárásnak megfelelően öltöznek,
- ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, tisztaságára,
gondozottságára, társaikat is figyelmeztetik a hiányosságokra.
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- az óvodapedagógus a gondozás folyamán mindenkor vegye
figyelembe az egyéni sajátosságokat, a gyermekek egyéni fejlettségét,
egészségi állapotát,
- az óvoda minden dolgozója tartsa szem előtt a beilleszkedés, az
alkalmazkodás adta nehézségeket,
- törekedjen az óvodapedagógus a türelmes, törődő, tapintatos,
segítőkész, odaadó magatartásra, fogadja el a különbözőséget , tartsa
tiszteletben a gyermekek családi szokásait, személyes tárgyait,
- teremtsen jó kapcsolatot a rábízott gyermekekkel, valamint a
szülőkkel.
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Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
Az óvodai nevelés alapvető átfogó kerete, gyakorlati módszere,
eljárásrendszere, amely lehetővé teszi a társadalom szempontjából
értékes tulajdonságok kialakítását a fejlődéshez szükséges tevékenységi
formák és társas kapcsolatok alakítását.
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzősajátossága a magatartás érzelmi
vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért
elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság,
otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
- Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a
gyermeket.
- A szocializáció szempontjából fontos a közös élményekre épülő
tevékenység gyakorlása, a szokás –és normarendszer
megalapozása.
- Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való
kötődés alapja. ( Hagyományok és ünnepek csoport és óvodai
szinten, amely a családokkal szorosan együttműködve történjen. )
- Lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermek a természetes társas
szükségleteit kielégítse.
- Toleranciára, a különbözőség és egymás tiszteletére nevelés.
- Tisztelet a gyermek-gyermek, valamint a gyermek- dajkaóvodapedagógus és egyéb személyzet között. ( Érzelmi töltés. ) A
dolgozók
minta
értékű
viselkedése,
kommunikációja,
gyermekekkel való bánásmódja példamutató legyen.
- A nehezen szocializálható, érzékszervi, értelmi, hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt,
valamint a kiemelkedő képességű gyermekek differenciált
nevelése. Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonása.
- A szociális hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása egyéni
foglalkoztatással ( beszélgetés, fejlesztő játékok ).
- Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolat pozitív
attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
- Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális
érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen
teret önkifejező törekvéseinek;
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hogy az emberek különböznek egymástól.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint
különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati
jogszabályokban
meghatározott
speciális
felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.
a.) Az óvodapedagógus feladatai:
- teremtsen nyugodt, kiegyensúlyozott, derűs, családias légkört
csoportjában,
- magatartásával, viselkedésével nyújtson példát a gyermekeknek,
- a beszoktatást megelőzően tartson szülői értekezletet, ismerkedjen a
családdal, azok szokásaival,
- ügyeljen a minél zökkenő-mentesebb beszoktatásra, legyen támasza
gyermeknek, szülőnek egyaránt a nehézségekben,
- tegye lehetővé, hogy a kisgyermekek a kedvenc játékukat, biztonságot
nyújtó tárgyaikat magukkal hozhassák,
- törekedjen a rugalmas napirend kialakítására, a sokszínű
tevékenységek megszervezésére, a társas együttműködésre
élményszerzésre,
- segítse a különbözőség elfogadását, a tolerancia kialakulását,
- fejlessze ki a gyermekekben az összetartozás érzését, a
kötelességtudatot,
- a felelősségérzetet, a konfliktusmegoldó képességet, az őszinteséget, a
felebaráti szeretetet, a tiszteletet gyermek-gyermekkel, valamint
gyermek - felnőttel szemben,
- alakítsa ki csoportjában és az óvodában a hagyományokat, ünnepeket,
állítson fel várakozással teli távlatokat,
- törekedjen arra, hogy gyermekei aktívan vegyenek részt az ünnepi
előkészületekben,
- erősítse a családdal való együttműködést az ünnepek
megszervezésével, tartásával,
- alakítson ki csoportjában hagyományokat - gyümölcsnap, sütés,
születésnapok, séták - ezek szervezésébe, teremdíszítésbe vonja be a
gyerekeket is,
- óvodai szinten szervezze meg a közös ünnepeket: szüreti karnevál,
Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Majális.
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- követi az általa kiválasztott, szeretett óvónői modellt,
- tevékenységeiben önálló, aktív,
- társaival megértő, türelmes, barátságos elfogadja társa vagy a felnőtt
javaslatait, ötleteit,
- gyakorolja a társas érintkezés alapvető szabályait,
- tiszteletben tartja a másságot,
- segítőkész, érdeklődő, aggódó társa iránt.
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

-

igényük van a mindenkori derűs légkör fenntartására,
a közös tevékenységekben aktívan vesznek részt,
illedelmesen viselkednek társaikkal és a felnőttekkel szemben,
kialakulnak a kisebb nagyobb baráti csoportok,
örülnek az elért eredményeknek, le tudnak mondani társaik javára
egy-egy játékeszközről,
figyelmesen, türelmesen hallgatják meg egymást, vagy a felnőtteket,
nem vágnak egymás szavába,
tisztelettudóak, fejlődik önfegyelmük,
együtt érzőek, segítőkészek, érdeklődnek egymás iránt,
elfogadják egymás javaslatát, ötletét,
kisebb-nagyobb csoportokban képesek hosszabb ideig is
tevékenykedni,
kialakulnak baráti kapcsolataik,
önként és szívesen vállalnak feladatokat, megbízásokat, tudatosodik
bennük, hogy ezt a csoportóvoda-közösségért végzik, s ezzel fejlődik
szabály és feladattudatuk,
illemtudóak és őszinték, tetteikért vállaljak a következményeket.
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Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1.Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében
megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció
különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes
mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) - az
óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv
ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására,
ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések
támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
2. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint
életkori sajátosságra valamint a meglévő tapasztalataira,
élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos
tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi
környezetről.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán
szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése,
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása,
másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet,
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás, alkotóképesség
fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás
fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása.
- Kiemelt jelentőségű- helyes mintaadással – az anyanyelv
fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása.
- Figyelem fordítása a beszédkedv fenntartására a gyermek
mindenkori meghallgatására, kérdései érvényesülésére a válaszok
igénylésére.
- A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezése,
bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása.
- Az értelmi képességek – érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás – és a kreativitás fejlesztése.
- Az óvodai dolgozók példamutató beszéde követésre méltó legyen
a gyermekek számára. ( Egyszerű, érthető és világos
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használata.
- A beszédhibás gyermekek időben való kiszűrése, korrekciója
szakember bevonásával.
- A napirend tartalmazza a speciális anyanyelvi játékokat.
- A szülők, a család anyanyelvi kultúrájának tiszteletben tartása,
kellő toleranciával való kezelése.
Anyanyelvi nevelés és kommunikáció
a. ) Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

-

beszéde, előadásmódja mindenkor legyen mintaszerű példamutató,
követésre méltó a gyermekek számára,
éreztesse meg a gyermekekkel a nyelv kifejezőerejét szépségét,
beszéde legyen érthető és világos, mondatszerkesztése legyen
egyszerű, de változatos, ügyeljen beszédének hangzásbeli hatására,
tudatosan használja a stilisztikai és nyelvi eszközöket,
teremtsen minél több lehetőséget a beszélgetésre, beszéljen sokat a
gyermekekkel,
kérdésekkel fejlessze gondolkodásukat, ösztönözze a gyermekeket a
beszélgetésre,
a napirendben minden nap biztosítson időt az anyanyelvi játékokra,
időben figyeljen fel a beszédhibás gyermekekre, korrigálja
beszédhibáikat, szükség esetén vonja be az óvodai logopédust a
beszédfejlesztésbe.
ismerje meg és mindenkor tartsa tiszteletben a szülők a család
anyanyelvi kultúráját, figyeljen a családban előforduló beszédhibákra,
kellő toleranciával kezelje azokat,
ismertesse meg a szülőkkel az óvodában folyó anyanyelvi nevelés
céljait feladatait,
rendszeresen iktasson be a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek
részére felzárkóztatást, beszélgessen, egyénileg foglalkozzon többet
ezekkel a gyermekekkel
speciális mondókákkal, kiszámolókkal javítsa a hibás hangzókat,
bővítse szókincsüket, tapintatosan vezesse rá a gyermekeket a helyes
szókiejtésre, illetve a megfelelő kifejezések használatára,
fogadtassa el a csoport többi tagjával a másságot, időben vegye elejét
az esetleges gúnyolódásnak,
érje el, hogy a gyermekek egymás beszédhibáit jó szándékkal
javítsák.
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b.) Gyermeki tevékenységek
A gyermek:
- a beszédkészséget folyamatosan gyakorolja, szókincse napról - napra
bővül,
- megnevezi a körülötte lévő tárgyakat, személyeket, tevékenységeket,
- kifejezi pozitív-negatív érzelmeit, élményeit,
- kommunikáció közben szemkontaktust tart azzal, akivel beszél,
- kapcsolattartásában természetesen használja az udvariasság nyelvi
formáit: kérem, köszönöm, légy szíves,
- felszólítás nélkül köszön a felnőtteknek is és társainak is,
- szívesen vesz részt nyelvi játékokban,
- türelmesen végighallgatja a felnőtteket és társait,
- jó szándékkal javítja társai beszédhibáit.
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- szívesen és bátran kezdeményeznek beszélgetést társaikkal és
felnőttekkel,
- összefüggően jól artikulálva beszélnek,
- tisztán ejtenek minden beszédhangot,
- aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket,
- nyugodtan és figyelmesen végighallgatják az óvónőt, és társaikat,
- helyesen használják a névmásokat, névutókat, igeidőket,
- szívesen vesznek részt anyanyelvi játékokban, megértik annak
logikáját,
- utánozzák az olvasást, egy-egy betűt felismernek, azonosítanak.
d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus
- ismerje és használja, fejlessze anyanyelvét annak kultúráját,
- vegye figyelembe, tisztelje és segítse a gyermekek egyéni
sajátosságait,
- segítse elő a gyermek-gyermek, valamint gyermek-felnőtt közti
meghitt beszélgetéseit,

-18-

Óvodai élet megszervezésének elvei
Személyi feltételek:
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus.
Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai
nevelésben.
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett
szakember közreműködését igényli.
Négy csoportban a vezető óvónővel együtt 9 óvodapedagógus dolgozik
óvodánkban.
Fejlesztőpedagógusi szakvizsgával 2 fő rendelkezik.
Feladatainkat 2 heti váltásban látjuk el, törekedve a személyi állandóság
biztosítására.
A nevelőmunka segítői a dajkák ( 4 fő. ), akik szakképesítéssel
rendelkeznek. Gondoskodnak a csoportszobák és a hozzájuk tartozó
helyiségek higiéniájáról. Az egész nevelői munkát segítik.
Az egyéb munkakörökben is megfelelő végzettséggel rendelkező
munkatársak dolgoznak: 1fő fűtő-karbantartó, 1fő óvodatitkár 4 órában,
mosónő 4 órában.
A nevelőtestület tagjai nyitottak az új ismeretek, módszerek
megismerésére.
( Ön – és továbbképzés. )
Feladatunk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek
megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét (nemzeti, etnikai
és migráns ).
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Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához
szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda épülete, udvara, berendezése oly módon került kialakításra,
hogy a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését,
fejlődését biztosítsa.
A tornaszoba jól felszerelt, alkalmas a gyermekek mozgásfejlesztésére.
Megfelelő számú és méretű helyiségek állnak rendelkezésre az óvodai
dolgozók szociális ellátásához.
Udvarunk természetes anyagú, mozgásfejlesztő játékokkal van
felszerelve.
A szülők fogadására külön helyiség áll rendelkezésre.

Az óvodai élet megszervezése
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti
rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú,
párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek,valamint a
gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő
időtartamú
( 5- 35 perces ) csoportos foglalkozások tervezésével,
szervezésével valósul meg.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni
szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
A jó napirendet a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Fontos a
tevékenységek közötti harmonikus arányok alakítása, szem előtt tartva a
játék szerepét.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az
óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a
gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a
dajkával. Az egyéni fejlődés nyomon követését félévente végezzük.
A jóváhagyott helyi nevelési program minden csoportra érvényes.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő
foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja.
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- a csoportok kialakításánál a gyermekek életkorát vesszük figyelembe,
osztatlan csoportokkal dolgozunk.
- a Szülők kéréseit mindenkor figyelembe vesszük,
- lehetőségekhez mérten a csoportban dolgozó felnőttek személyét az
adott nevelési ciklusban 3-4 év, nem változtatjuk,
- a gyermekek biztonságérzete érdekében biztosítjuk az állandó
helyüket (csoportszoba).
2. Napirend, heti rend és a tevékenységek időtartama:
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez
a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő
időtartamú, párhuzamosan is végezhető,differenciált, valamint a gyermek
- a napi- és heti rendjét minden csoport maga alakítja ki, figyelembe
véve a korcsoportok jellemzőit. A jó napirendet a folyamatosság és
rugalmasság jellemzi, ami megfelelő időkereteket biztosít a
gyermekek mindenféle tevékenységéhez.
- A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot
teremtenek a gyermekekben. A szociális hátrányokkal küzdő
gyermekeknél az egészséges életmód alakítására a szokások
szabályok kialakítására több időt biztosítunk, figyelembe véve, hogy
fejlődésük lassúbb ütemű, a tevékenységekhez hosszabb időre van
szükségük.
- Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján
valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló
tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus
feltétlen jelenlétében és közreműködésével.
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3-4 évesek számára:
Tevékenységek

A foglalkozások
időszakában

Nyáron

Játék, egyéb szabadon
választott tevékenység

4 óra

4 1/2óra

Előkészület az
étkezéshez, étkezés

2 óra

1 ¾ óra

Öltözés, egyéb
testápolási teendők

1 ¾ óra

1 ½ óra

Pihenés /alvás /

2 ½ óra

2 ½ óra

Mindennapi testnevelés

15 perc

15 perc

Tevékenységek

A foglalkozások
időszakában

Nyáron

Játék, egyéb szabadon
választott tevékenység

5 óra

6 óra

Előkészület az
étkezéshez, étkezés

1 ½ óra

1 ¼ óra

Öltözés, egyéb
testápolási teendők

1 ¼ óra

1 óra

Pihenés /alvás /

2 óra

2 óra

Mindennapi testnevelés

15 perc

15 perc

4-5 évesek számára:
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Tevékenységek

A foglalkozások
időszakában

Nyáron

Játék, egyéb szabadon
választott tevékenység

5 ½ óra

6 ¾ óra

Előkészület az
étkezéshez, étkezés

1 óra

1 óra

Öltözés, egyéb
testápolási teendők

1 óra

1 óra

Pihenés /alvás /

1 ½ óra

1 ½ óra

Mindennapi testnevelés

15 perc

15 perc

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és
fejlesztését különböző, az óvodapedagógusok által készített feljegyzések,
dokumentumok szolgálják.

- 23 Az óvoda kapcsolatai

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros
együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes
kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a
lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
Család és az óvoda kapcsolata:
- A szülők tisztelete, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, a
kölcsönös alkalmazkodás megvalósítása.
- A család kialakult szokás- és szabályrendszerének elfogadása,
tapintatosan jó irányba terelése. Az együttműködés során az
óvodapedagógus érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Szükség esetén a
család és a gyermek számára megfelelő intézkedést kezdeményez.
(Gyermekvédelemmel foglalkozó óvónő értesítése. )
- Az óvodában a szülők képviseletét s Szülők közössége látja el,
akikkel szorosabb a kapcsolat.
Kapcsolat más intézményekkel:
Óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az
óvodai élet során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek
be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei
alkalmazkodnak a feladatokhoz és szükségletekhez. A kapcsolatok
kialakításában óvodánk nyitott és kezdeményező.
- Iskola: A gyermekek és a pedagógusok számára lehetőséget ad
egymás munkájának megismerésére.
- Közművelődési intézmények: felkelteni a gyermekek érdeklődését,
megismertetni az intézményben folyó tevékenységeket, valamint
esztétikai élményt is kínálni. Gyermekek Háza rendezvényein való
részvétel. ( Kiállításokon, népi kismesterségek elsajátításán
veszünk részt.

-24- Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ: Az
óvodapedagógusok szakmai továbbképzését, szakmai munkájuk
színvonalának emelését segítik.
- Nevelési Tanácsadó: Segítséget nyújt szükség esetén a gyermekek
fejlettségi szintjének megállapításához, fejődésükben meglévő
hátrányok leküzdésében.
- Gyermekjóléti
Szolgálat:
Gyermekvédelmi
felelőssel
együttműködve.
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Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus
feladatai
Játék
„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó
óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága,
kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a
gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség.
A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl” (Hűvös Éva )
A játék a gyermekek pszichikus szükséglete és legfőbb tevékenység
formája. A személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze, mert benne
minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik,
Hatékonyan fejleszti a gyermekek mozgását, nyelvi kommunikációs
készségét, értelmi képességeit.
A játék a 3-7 éves gyermekeink olyan alapvető tevékenysége, amely
áthatja óvodai és óvodán kívüli életüket. Ezen tevékenység során a
gyermek a külső világ pozitív és negatív ingereit, valamint saját belső
feszültségét oldja fel. Ezek a hatások a játékban átértékelődnek
beépülnek a személyiségébe.
A játék során a gyermek átéli a mozgás a manipulálás örömét,
ismerkedik a világgal, fejlődnek anyanyelvi, értelmi képességei,
esztétikai érzéke, kreativitása kitartása.
Képessé válik a magatartási normák elsajátítására, a siker és
kudarcélmény elviselésére. A társas tevékenység elősegíti a
szocializációját.
A játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjei:
3-4 éves korban:
A gyakorló játék és szerepjátékból kiemelt egy-egy művelet a jellemző,
megismerkednek az elemi szabályokkal, önállóan kiválasztják a nekik
legmegfelelőbb játékeszközöket, melyekkel többnyire maguk, vagy
kisebb csoportokban játszanak. Konstruáló, építő játékuk még csak a
rakosgatás szintjén áll.

-264-5 éves korban:
Már igénylik a csoportos tevékenységeket, szerepeket játszanak találnak ki, illetve vállalják és elfogadják társaik ötleteit. Képesek az
egyszerűbb közös játékok megszervezésére, az ezekhez szükséges
eszközök kiválasztására. Konstruáló és építő játékukban már megjelenik
az egyszerűbb elképzelt forma kivitelezése.
5-6-7 éves korban:
A szerepjáték fejlődése abban nyilvánul meg, hogy a játszó gyermekek
közti kapcsolat bonyolultabb, bensőségesebb lesz, a játékuk témája,
tartalma bővül, gazdagodik, időtartama növekedik, többféle eszközt
képesek egyszerre alkalmazni. Ebben az életkorban a barkácsolás,
dramatizálás, bábozás is mindennapi tevékenységükké válik.
Konstruálásuk, építőjátékuk hű tükre a fantáziájuk fejlődésének, képesek
nagyobb alkotások közös megtervezésére, kivitelezésére.
a.) Az óvodapedagógus feladatai:
Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti
játékkapcsolatok kialakulását is.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja
az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az
óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellet a szükség és
igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző
magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
- a gyermekek játékszokásait mérje fel, hogy van-e és milyen játéka
van, játszik-e és kivel játszik otthon,
- alakítson ki a játékhoz nyugodt derűs légkört, biztosítsa a játékhoz
szükséges: időt, helyet, és eszközt
- az ingerszegény környezetből kikerült gyermekeket vezesse be a játék
világába, ismertesse meg velük a játék használatát,
- mutassa be, hogy mivel mit és hogyan lehet játszani,
- nyújtson minél több élményt a gazdagabb tartalmasabb játék
kialakulásához
- biztosítson olyan játékeszközöket, amelyek elősegítik az elmélyült
játékot, illetve fejlesztik azt, legyen elegendő számú játék, félkész
vagy kész anyag, amellyel motiválja és gazdagítja a játékot

-27- minden nap biztosítsa a gyermekek gondolkodását, logikáját,
megfigyelőképességét fejlesztő játékokat, ellenőrizze nap mint nap
ezek helyes használatát,
- törekedjen arra, hogy minél hosszabb legyen a játékidő, ne szakítsa
félbe értelmetlenül az elmélyült játékot,
- juttassa minél több sikerélményhez a gyermekeket a játék során
(alkotás öröme), segítse ötleteivel, javaslataival a megrekedt játékot,
de csak akkor, ha a gyermekek igénylik ezt,
- segítse a magányosan játszó gyermekeket abban, hogy a közös
játékba bekapcsolódhassanak,
- segítse a gyermekeket abban, hogy a gyakorló játékok során a
sokszori ismétléssel különböző funkcióik fejlődhessenek,
- hallgassa, vagy nézze érdeklődéssel a gyermekek halandzsa játékait, a
homokszórást, vízöntögetést, a papírtépést stb., később igyekezzen
átlendíteni a gyermekeket ezen a szakaszon,
- szerep játékoknál tegye lehetővé az együttjátszást, ha szükség van rá,
segítse a cselekvések összehangolását,
- törekedjen arra, hogy a szerepjátékok sokszínűek legyenek,
- alakítsa ki a gyermekekben azt az igényt, hogy alkalomszerűen
maguk készíthessék el a szükséges kiegészítő eszközöket, ezekhez
biztosítson mindenkor megfelelő helyet, időt és eszközt,
- építő és konstruáló játéknál, valamint a barkácsolásnál juttassa minél
több sikerélményhez a gyermekeket, had érezzék át az alkotás örömét,
- szereztessen velük minél több - én csináltam - sikerélményt,
- szabályjátékoknál vegye figyelembe a gyermekek fejlettségi szintjét,
a helyi adottságokat, a csoport létszámát,
- alakítsa ki a gyermekekben az egészséges versenyszellemet, de ez
soha nem csaphat át az egymás iránti negatív érzelmek kifejezésébe,
- használja ki az udvar adta lehetőségeket, minden korcsoport számára
tervezzen minél több mozgásos játékot,
- az évszaknak megfelelően biztosítson eszközt: a homokozáshoz, a
vízi játékhoz, sporttevékenységekhez, hógolyózáshoz, szánkózáshoz.

-28b.) Gyermeki tevékenységek:
- A gyermek:
- játék útján ismerkedik a világgal, a tárgyakkal, azok tulajdonságaival,
a valóság jelenségeivel, eseményeivel,
- tapasztalatokat szerez a tárgyak hasonló és különböző jellemzőiről,
észreveszi a dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket,
- játéka kiegyensúlyozott, egyes tevékenységek közben derűs vidám,
önfeledt,
- kialakulnak társas kapcsolatai, az együttműködési szabályai, megold
kisebb konfliktusokat,
- játékban kezdeményező, önálló, nyitott az új befogadására, szerepeket
oszt és vállal
- megkeresi a játékához szükséges eszközöket, esetleg barkácsol,
- gyakorolja a helyes viselkedési formákat,
- szerepeket oszt és vállal,
- irodalmi élményeit szívesen dramatizálja, bábozza, megkeresi vagy
elkészíti hozzá a neki megfelelő eszközöket,
- gyakorló játékban: játékszereket, eszközöket rakosgat, valamilyen
maga alkotta szabály szerint, gyakran utánozza társait jó és rosszabb
értelemben, örömmel végzi a hosszabb rövidebb ideig tartó homok
szórást, kavarást, vízöntögetést, gyúrást, papírtépést, kavicsozást, stb.
Konstruáló és építő játékában is az egymás mellé,
fölé rakosgatást gyakorolja, betartja már a gyakorló játék során is az
alapvető szokásokat, szabályokat.
- szerepjáték során: már kialakulnak társas kapcsolatai, képes
huzamosabb ideig kisebb-nagyobb csoportokkal játszani, képes az
egyszerűbb cselekvéseket és kapcsolatokat tartalmazó szerepjátékok
kezdeményezésére, megszervezésére, elfogadja, megérti társai
elgondolását, alkalmazkodik a játék szabályaihoz, le tud mondani
egy-egy kedves játékszerről társai javára, vállalja a számára kevésbé
érdekes, kedvezőtlenebb szerepet is
- barkácsolás során: kezdetben csak kisebb megbízatásokat végez el,
majd besegít a felnőttnek, vagy nagyobb társának, később maga
próbálkozik, majd készít el egy-egy kiegészítő eszközt, amelyet
szívesen felhasznál játékában.

-29- dramatizálás bábozás: kezdetben a bábú mozgása kelti fel az
érdeklődését, majd később maga is kézbe veszi, ritmikusan mozgatja,
kezdetleges kis szövegeket mondogat, míg eljut a végleges
bábjátékhoz, ahol már a bábbal megeleveníti saját érzéseit,
tapasztalatait, vagy éppen vers - mesejelenetet elevenít meg
- építőjátékban, konstruálásban gyakran bonyolult építményeket alkot,
amelyeket kezdetben nem tud megismételni, de későbbiek során az
elképzelt művet tudatosan készíti el, mellyel szemben egyre
igényesebbé válik, munkája mindig pontosabb, alaposabb, precízebb
lesz.
- szabályjáték terén: kezdetben azokat a szabályokat tartja be, amelyek
számára nem jelentenek különösebb kötöttséget, nehézséget, később
már képes az egyszerűbb, majd a mind bonyolultabb szabályok
betartására, olyanokra is melyek nagyobb ügyességet vagy szellemi
erőfeszítést követelnek
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
- jól érzik magukat a közösségben, szívesen játszanak kisebb nagyobb
csoportokban
- önállóan választják meg a nekik legmegfelelőbb játékeszközöket,
képesek maguk is elkészíteni egy-egy kiegészítő játékot, kelléket,
- a játékok megszervezésében a szerepek kiosztásában vállalásában
egyre önállóbbak,
- a játszócsoportok között tartós és szoros olykor baráti kapcsolatok
alakulnak ki,
- képesek a kisebb konfliktusok zökkenőmentes megoldására,
- társaikkal toleránsak elfogadják egymás javaslatait, ötleteit, ha kell
megvitatnak, be-és felosztanak egy-egy munkafázist,
- képesek a különböző anyagok együttes használatára,
- a dicséretre büszkék, a kudarc serkentőleg hat rájuk.
d.) Pedagógiai eljárások.
- a játék során az óvodapedagógus mindenkor figyelembe veszi az
egyént, a másságot, és igazodik az egyéni szintekhez,
- megteremti az elmélyült játékhoz szükséges időt, helyet, és változatos
eszközöket,
- fejleszti a játék során az érzelmi képességeket, észlelésüket,
megfigyelő képességüket, gondolkodásukat.
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Vers, mese
1. Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek
egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is
összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a
mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi
élményeket adnak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag
és sok alkalmat, jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra,
verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének
és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét
formában feltárja - tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi
belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő
viselkedésformákról.
3.
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek
szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a kisgyermek
szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál.
A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az
ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus
világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb
értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított
megismerési törekvésekre.
4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi
biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a
mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot
jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy
ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek
mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek
egyaránt helye van.

-31a.) Az óvodapedagógus feladatai:
- mindenkor biztosítsa a nyugodt feltételeket az irodalmi élmények
befogadására,
- az életkori sajátosságoknak megfelelően válassza ki a mondókákat,
verseket, meséket, elbeszéléseket,
- már beszoktatás ideje alatt juttassa irodalmi élményhez a
gyermekeket, használja fel a szorongás feloldására a játékos népi
mondókákat, dúdolókat, valamint használja ki a bábozás adta
lehetőségeket,
- figyeljen a gyermekekkel való szoros meghitt kapcsolatteremtésre,
többnyire fejből meséljen
- ügyeljen a gesztikulálásra, az arcmimikára,
- alakítson ki a csoportszobában olyan helyet, ahol a gyermekek a nap
bármely szakában nézegethetnek mesekönyvet, bábozhatnak,
dramatizálhatnak, vagy igénybe vehetik az óvónő meséjét,
- biztosítson gyermekkönyvtárat, mesekazettákat, meselemezeket,
- érje el a szülőknél, hogy a gyermek otthon is rendszeresen részesüljön
a szülő általi meghitt beszélgetésben mesélésben,
- teremtse meg a megfelelő légkört a pihenés előtti mesélésre.
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b.) Gyermeki tevékenységek:
A gyermek:
- igényli és kéri naponta a mesét, verset,
- figyelemmel és türelemmel hallgatja a felnőtt vagy társa előadását
- önállóan nézegeti, lapozgatja a mesekönyveket, beszélget róluk,
- könyveire vigyáz, rendet rak a könyvespolcon,
- kedvenc meséjét többször is elmesélteti, játékban bábozás közben
utánozza kedvenc mesehőseit.
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- megszilárdulnak a mesehallgatáshoz, versmondáshoz kapcsolódó
szokásaik,
- 8-10 mondókát és verset megjegyeznek,
- szívesen hallgatják a mesét, azonosulni tudnak egy-egy szereplővel,
- maguk is szívesen mesélnek, báboznak társaiknak,
- érzelmileg átveszik a mese hangulatát, van néhány mesehősük, a vele
megtörtént dolgokat beleépítik játékukba,
- a folytatásos mesék, meseregények szálait össze tudják kötni.
d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus:
- kiválasztja a gyermekek életkorának megfelelő mese-és versanyagot,
- irodalmi anyag kiválasztásánál döntő fontosságú: az erkölcsi tartalom,
az emberi kapcsolatokat erősítő mondanivaló, az önmegismerést
mélyítő anyag,
- törekszik a
magyar
népmesék,
népköltészet értékeinek,
hagyományainak közvetítésére,
- győzze meg a szülőket arról. hogy a meghitt hangulatban történő
mesehallgatás döntő fontosságú a kisgyermek életében.
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Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli
játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a
zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az
élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek
felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés
örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a
hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai énekzenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza,
elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs
művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei
képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakításában.
3 A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus
vegye figyelembe a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés
esetében a gyermekek hovatartozását is.
4. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé
válik a gyermek mindennapi tevékenységének.
a.) Az óvodapedagógus feladatai:
- a gyermekek ének-zenei nevelését 3-4 éves távlatban tervezze meg,
- teremtsen olyan légkört csoportjában, hogy a nap bármely szakában
legyen lehetőség az éneklésre az énekes játékok gyakorlására,
- a foglalkozásokat változatos módszerekkel, eszközökkel szervezze
meg, a dalanyagot hangolja össze a zenei feladatokkal,
- a zenei anyag kiválasztásánál építsen a néphagyományokra a művészi
értékű gyermekdalokra
- zenehallgatások alkalmával ismertesse meg a gyermekeket a
komolyzenével is
- segítse elő, hogy a gyermekek minél több hangszert
megismerhessenek és kipróbálhassanak,
- hangolja össze az óvoda többi pedagógusával az alkalmankénti közös
énekléseket, zenés játékokat,
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- használhatják a ritmushangszereket,
- építse be minden egyes foglalkozásba a ritmusképzést, illetve
hallásfejlesztést,
- a gyermekek környezetében hallott hangokat és zörejeket különböző
zenei élményeket tudatosan rendszerezze és erősítse,
- rendszeresen ismertesse a szülőkkel az óvodai zenei anyagot,
- a sajátos szociokulturális helyzetben levő gyermekeknél az óvónő
fogadtassa el az emberi kapcsolataikban rejlő különbözőséget,
törekedjen a zenei kultúrájuk megismerésére
- legyen igénye a folyamatos tervszerű megújulásra.
b.) Gyermeki tevékenységek
A gyermek:
- szívesen bekapcsolódik a dalos játékokba, maga is kezdeményez
körjátékokat társaival,
- gyakorolja a néptánc egyszerű elemeit,
- ismert dalokon keresztül gyakorolja a magas - mély, halk - hangos
hangokat,
- felismeri a különböző zörejhangokat,
- gyakorolja az egyenletes lüktetést, valamint a ritmuskiemelést,
- szívesen használja a ritmushangszereket,
- gyakorolja az egyszerű tánclépéseket.
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- a gyermekek 5-6 alkalmi, 10-12 gyermekdalt ismernek 6
hangterjedelemben,
- képesek a tiszta intonálásra, az együtténeklésre,
- bátran énekelnek egyénileg is,
- felismerik, megkülönböztetik a tárgyak eszközök hangját,
- ismerik és használják a ritmushangszereket /triangulum, cintányér,
ritmusbot, csörgő /,
- tisztán énekelnek vissza egy-egy motívumot, csoportosan és
egyénileg is,
- felismerik a halk-hangos közti különbségeket, tevékenységekhez is
kötik azokat,
- felismerik a dallamokat dúdolásról, hangszerről, tudnak
dallammotívumot elbújtatni látott vagy hallott jelre,
- az egyenletes lüktetést megkülönböztetik a dalok ritmusától,
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- az egyszerű tánclépéseket elsajátítják.
- szép testtartással egyenletesen, a körforma megtartásával járnak
körbe.
d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus:
- legyen modell a gyermekek számára, a zene szeretete hassa át egész
egyéniségét,
- keltse fel a gyermekek zenei érdeklődését, formálja, csiszolja zenei
ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat,
- szerettesse meg a gyerekekkel az énekes játékokat
- szoktassa a gyermekeket a tiszta egyöntetű énekléshez,
- törekedjen arra, hogy a zenei élmények által formálódjon, alakuljon
esztétikai érdeklődésük,
- foglalkozásait hassa át a humor, a derű, a jó hangulat.
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Rajzolás, mintázás, kézi munka
Vizuális nevelésünk a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek
megfelelően képi - plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, és
kialakítja bennük az elemi képolvasási, komponálási, térbeli tájékozódó
és rendező képességet. A világról alkotott kép befogadását és
újraalkotását, valamint az ismeretszerzést és értékelő képesség alakulását
segíti. A gyermekek különböző anyagokkal, munkafogásokkal
ismerkednek meg.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az
ábrázolás különböző fajtái, a műalkotásokkal, a népművészeti
elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos
eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a
belső képek gazdagítására épül.

a.) Az óvodapedagógus feladatai:
– megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a
különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka
különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.
– teremtse meg azokat a nyugodt feltételeket, melyek lehetővé teszik
a gyermekek képi, plasztikai ábrázoló és konstruáló képességének
fejlődését.
– keltse fel a gyermekekben az ábrázolás anyagaival és eszközeivel
való tevékenységi vágyát,
– biztosítsa a gyermekek számára a megfelelő helyet ahhoz, hogy a
nap bármely szakában az eszközök rendelkezésükre álljanak,
– ismertesse meg a gyermekekkel a különböző technikai fogásokat,
eljárásokat,
– juttassa minél több sikerélményhez a gyermekeket,
– alakítsa ki a gyermekekben az igényt az esztétikus környezetre,
– láttassa meg a természetben levő szépségeket,
– ismertesse meg a gyermekekkel a népi kismesterségeket, azok
technikáit,
– kezelje értékként a gyermekek alkotásait,
– segítse elő, hogy a gyermekek otthon is kapjanak lehetőséget az
ábrázolásra
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ingerszegény környezetből kikerült gyermekeket, nyújtson
számukra minél több sikerélményt, ezzel serkentse, ösztönözze
őket a további munkára,
– gyűjtse
és
időszakonként
tekintse
át,
elemezze
a
gyermekmunkákat, a gyermekek ábrázolásbeli fejlődésének és a
további feladatoknak megállapítása céljából.
– mondatalkotási készség fejlesztése: a gyermekek által elképzelt és
megörökített munkán keresztül
– érzelmi ráhangolódás segítése mondókával, mesével, zenével
– pozitív énkép formálása a kompetencia határok megtapasztalása az
alkotás, a díszítés örömének átélésével.
b.) Gyermeki tevékenységek:
Képalakítás:
- képeket készít festéssel, rajzolással, ragasztással, karcolással,
nyomattal, textillel,
- rajzol különböző rajzeszközökkel /ceruza, zsírkréta, pasztell, kréta /,
- ismerkedik a környezet színeivel /virágok, őszi-tavaszi levelek, fákvirágok, égbolt /,
- különböző formájú, színű és változatos anyagú papírra fest, rajzol,
ragaszt,
- ismerkedik a papír tulajdonságaival,
- fest ujjal, ecsettel, tussal, diófapáccal,
- színeket kever ki festékkel, melynek során különböző
színárnyalatokkal gazdagodik alkotásuk,
- egy-egy képi elemet társít egymáshoz. A képalakítás során téri
viszonyokat jelez /fent-lent, sorban, egymás mellett /, kiemeli a
szereplők egymáshoz való térbeni viszonyát,
- egyénileg választott színekkel dolgozik, melyet meghatároznak
érzelmei élményei,
- ismerkedik a képzőművészeti anyanyelvvel: pl. batikolás,
- különböző cselekményes eseményeket jelenít meg,
- vékonyabb - vastagabb vonalakat húz a számára fontos részek
kiemelésére,
- a képalakítás során elsajátítja a tépés és applikálás technikáját, színes
papírlapok, fonalak, különböző textíliák segítségével.

-38Plasztikai munkák:
-

- könnyen megmunkálható, képlékeny anyagokat használ /homok,
gyurma, agyag papír, fonal /,
- tapasztalatokat szerez az egyes anyagok tulajdonságairól /milyen
nyomot hagy, mennyire alakítható /,
- próbálkozik formázással: gyúr, sodor, gömbölyít, gyűröget, tép,
karcol,
- természeti tárgyakat gyűjt a séták, kirándulások során: terméseket,
magvakat, leveleket, ágakat, kavicsokat,
- az általa gyűjtött terméseket felhasználja, egyszerű tárgyakat készít
saját fantáziája alapján: bábokat, láncokat, bababútorokat,
- tapasztalatokat
szerez
az
anyagok
tulajdonságairól,
megmunkálhatóságairól: mit lehet tépni, mit vágni, valamint a
felületük milyenségéről,
- különböző tulajdonságú anyagokat társítanak egymáshoz, melyet
felhasználnak díszletekhez, mesékhez, szerepjátékhoz, bábozáshoz,
- népi kismesterségekkel ismerkedik: szövéssel, fonással, csomózással,
mézeskalácssütéssel.
Építés:
- különböző tárgyakat, játékokat rak össze vagy egymás mellé tetszés
szerint,
- kisebb - nagyobb térbeli alakzatokat épít, kuckósít,
- az évszaknak megfelelően télen hó barlangot, nyáron homokvárat,
sátrat épít,
- az építéshez felhasznál különböző dobozokat, ágakat, kavicsokat,
melyek könnyen alakíthatók, mobilizálhatók és újra felhasználhatók,
- a konstruálás során figyelembe veszi a tárgyak egymáshoz való
méretét, egyensúlyi viszonyait, arányait, a vízszintes, a függőleges és
ferde irányokat.
Műalkotásokkal ismerkedés:
-

- képzőművészeti
albumokat,
reprodukciókat
nézeget,
az
érdeklődésének megfelelően,
- kiállításokon, kézműves műhelyekben találkozik művészeti
alkotásokkal,
- megfigyeli a környezetükben található esztétikus jelenségeket /tájat,
növényeket, műalkotásokat, szobrokat, épületeket /, természetes
anyagokat-textilt, bőrt.
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- Bátrabbak, ötletesebbek az építésben, téralakításban. Sokféle
tapasztalattal rendelkeznek változatos alakú, zárt és nyitott terek
elkerítésében,
lefedésében,
az
építmények
egyensúlyának
megteremtésében.
- Tevékenyen részt vesznek, az őket körülvevő tér, valamint a térbeli
makettek berendezésében, az alapvető térviszonylatok segítségével.
Képesek a tárgyak térbeli kiterjedésének tapasztalati felismerésére, a
főbb formai jellemzők megnevezésére.
- Képkialakításaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi
térviszonylatokat.

-

-

-

-

Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire
biztonsággal használják a képi kifejezés változatos eszközeit.
Színhasználatukban érvényesítik kedvelt színeiket. Képesek
vezetéssel észrevenni a környezet, a műalkotások és saját munkáik
színhangulatát.
Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a
legfontosabb megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat (pl.: fiú,
lány, nyuszi, tulipán stb.). Emberábrázolásaikban megjelennek a
részformák (pl.: haj, ruha, díszítés), próbálkoznak a legegyszerűbb
mozgások jelzésével is.
A közös munkák értékelése során saját műveikkel és a
műalkotásokkal kapcsolatban szóbeli véleményt nyilvánítanak.
Tudnak formákat mintázni elképzeléseik alapján és megfigyeléseik
felhasználásával. Önállóan és csoportmunkában is készítenek
egyszerű játékokat, kellékeket, modelleket, maketteket. Fokozott
önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat (pl.:
papírhajtogatás, nyírás, tépés, ragasztás, konstruálás, összeszerelés,
varrás, kötözés). Önállóan díszítenek tárgyakat.
Kezdenek érdeklődni az érdekes, szokatlan jelenségek iránt.
Elmondják véleményüket az óvodai környezetről, szívesen részt
vesznek annak szépítésében. Időnként felszólítás nélkül is észreveszik
a tennivalókat. (pl.: megigazítják a gyűrött terítőt stb.)
Késztetést éreznek arra, hogy figyelmüket összpontosítsák, technikai
tudásukat aktivizálják.
A gyermekek többsége önmaga is elkezdi javítgatni saját készülő
alkotását.

-40d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus:
- vegye figyelembe, hogy a foglalkozás formáját nem a gyermek
életkora, hanem a fejlettségi szintje határozza meg,
- vegye figyelembe a gyermekek egymástól eltérő manuális
képességeit, az eltérő élményanyagot,
- ösztönözze a gyermeket a saját élményeinek képi megjelenítésére,
- biztosítson lehetőséget és segítse elő a kiemelkedő képességű
gyermekek tehetségének magasabb szintű kibontakoztatását.
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Mozgás
1.A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes
mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás),
és testi képességeit mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség,
társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett,
fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához.
2. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését,
teherbíró-,
ellenálló
képességét
és
az
egyes
szervek
teljesítőképességét.
3. Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában.
Felerősítik és kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra
nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben
való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az
alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek
alakulását.
4. A torna, játékos mozgások, az egészséges életmódot erősítő egyéb
tevékenységek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök
nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden
napján - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve minden gyermek számára biztosított.

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni
fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a
pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának
és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros
mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív
fejlődésének szakasza, amelyek sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi
biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges
elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező
egymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása
kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és
állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet
teherbíró képességét, egészséges fejlődését.
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kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges
életmódra nevelés hatásait.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket
kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex
testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is,
miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés,
együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás –
fejlődésére.
A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő
mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az
óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket
figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos
játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
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- teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek segítik a gyermekek
fejlődését, növelik teherbíró ellenálló és alkalmazkodó képességét,
- használja ki a tornaszoba és az udvar adta lehetőségeket,
képességfejlesztő eszközöket:
tornaszoba: bordásfal, mászókötél, Greiswald-fal, trambulin stb.,
udvar: görgős mászóka, libikóka, kombinált mászóka, körlap hinta
stb.,
- ismertesse meg a gyermekekkel testrészeiket, fejlessze testsémájukat,
térirányokat, oldaliságot, törekedve a fokozatosságra, az életkori
sajátosságok figyelembe vételével,
- fejlessze az egyensúlyérzéküket, a finommotorikát, a szem-láb, szemkéz koordinációit,
- használtassa a kézi szereket /babzsák, tornaszalag, kisszőnyeg, labda,
tornabot, ugráló kötél, karika, füles labda /,
- vegye figyelembe az egyéni képességeket, a mozgásban elmaradott
gyermekeknek nyújtson támaszt, segítséget, egyéni törődést,
- törekedjen a tehetséggondozásra,
- a helyes testtartás és lábboltozat kialakítása érdekében rendszeresen
iktasson be speciális gyakorlatokat,
- a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelően tervezze meg a
mindennapos testnevelés és a testnevelési foglalkozás időtartamát,
mennyiségét, feladatát,
- alakítsa ki az egészséges versenyszellemet a gyermekekben,
- használja ki az óvodán kívüli sporttevékenységeket: úszás,
korcsolyázás, szánkózás.
b.) Gyermeki tevékenységek:
- ismerkedik testrészeivel, az irányokkal, alkalmazza a gyakorlatban
ezeket,
- csúszik, mászik, kúszik talajon és tornaszereken egyaránt,
- megismerkedik a különböző labdajátékokkal, tornaszerekkel, szívesen
használja azokat,
- egyensúlyérzéke fejlesztése érdekében szívesen használja az udvari és
tornaszobai mászókákat, eszközöket,
- rendszeresen használja a kézi szereket, a finommotorika fejlesztéshez,
- részt vesz az óvodán kívüli sporttevékenységeken.

-44c. ) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- a gyermekek megszeretik és igénylik a rendszeres mozgást,
- növekszik
teljesítőképességük,
mozgásuk
harmonikusabbá,
összerendezettebbé, ügyesebbé válik,
- növekednek mozgástapasztalataik: az egyensúlyozásban, az ugrásban,
függésben, különböző labdajátékokban, járásban, futásban.
- megértik az egyszerű vezényszavakat,
- fokozódik versenyszellemük, részt vesznek az óvodán kívüli
sporttevékenységeken.
d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus:
- biztosítsa a rendszeres mozgáshoz szükséges helyet, időt és a
megfelelő eszközt, felszerelést a gyermekek számára
- vegye figyelembe a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét az egyes
eszközök és tevékenységek kiválasztásánál,
- tudatosan építsen a gyermekek természetes mozgáskedvére,
mozgásigényére,
- mindenkor ügyeljen a gyermekek megfelelő terhelésére, szem előtt
tartva a játékosságot,
- ügyeljen arra, hogy a testnevelés mindig örömforrás legyen a
gyermekek számára.
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Külső világ tevékeny megismerése:
A környezeti neveléssel, mint a játék – erkölcs – érzelem közvetítésének
komplex területe, játékba ágyazottan fontos nevelni és tapasztaláshoz,
ismeretekhez juttatni a gyermekeket, a természetes és az épített
környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát
életvitelre és a közvetett és közvetlen környezet által elvárt interakciókra.
Feladatunk, hogy felkeltsük a gyerekek igényét, és kialakítsuk ez irányú
szabálytudatukat a tiszta, egészséges környezet kialakítására,
megóvására.
Az óvodai programokkal globális és lokális szinten is, fontos
megismertetni a gyerekekkel legfőbb környezeti problémákat, mint a
légszennyezés, a vízszennyezés, az ivóvízhiány, a szennyvíztisztítás, a
hulladékok felhalmozódása stb.
Ezek ismeretében könnyen belsővé válik számukra az ezen a területen
megmutatkozó társadalmi elvárás.
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a
közvetlen és tágabb környezetéről. Pozitív érzelmi viszonya alakul ki a
természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja, gyakorolja azok védelmét,
az értékek megőrzését. Életkorának megfelelően óvja, védi és szépíti
közvetlen környezetét. Tapasztalatokat szerez a környező valóság formai,
mennyiségi viszonyairól.
Felismeri a gyermek a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri
viszonyokat, alakul ítélőképességük, fejlődik tér, sík
és mennyiség szemléletük.
Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a gyermek számára a környezet
tevékeny megismerését. Biztosítunk elegendő alkalmat, időt, helyet,
eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a
környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.
Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet
alakításában.

-46a. ) Az óvodapedagógus feladatai
- vegye figyelembe a helyi környezet adottságait, a gyermekek
természeti és társadalmi környezetére vonatkozó meglevő ismereteit,
- adjon lehetőséget minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az
élmények több szempontú felidézésére,
- folyamatosan figyeltesse a természeti jelenségeket, növények
fejlődését, évszakok váltakozásait,
- szervezzen kirándulásokat a természetbe a szülők bevonásával együtt,
- lehetőség szerint figyeltesse meg élőhelyein a növényeket és az
állatokat,
- tegye lehetővé a gyermekek számára a növény és állatgondozást,
alakítson ki élősarkot a csoportszobában,
- mutasson példát a gyermekeknek a természet szeretetébenvédelmében,
- szervezze meg az udvar rendben tartását, gondozását, takarítását, a
munkába vonja be a gyermekeket is,
- biztosítsa a gyermekek számára a nekik megfelelő kerti eszközöket,
szerszámokat,
- szervezze meg a: Madarak és fák, valamint a Föld napja
megünneplését, közösen ültessenek fát,
- tegye lehetővé a szülők segítségével a szelektív hulladékgyűjtést
/papír, elem /,
- alakítsa ki a gyermekekben azt az igényt, hogy szeressék a
természetet, élvezzék annak illatát, minden bokrát, fáját gondozzák,
ápolják a növényeket ill. állatokat.
- biztosítsa a matematikai neveléshez és fejlődéshez szükséges
optimális feltételeket,
- teremtsen kedvező feltételeket, helyzeteket a tapasztalatszerzéshez,
élmények gyűjtéséhez,
- a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére és az önálló
problémamegoldás iránti igényére építsen,
- fejlessze problémalátásukat, megoldó képességüket,
- fejlessze érzékelés – észlelés - megfigyelés során a tapasztalásukat,
- fejlessze emlékezetüket mozgásos, cselekvéses, képi és verbális úton,
- gyakoroltatással
fejlessze:
megértésüket
–
azonosítás
megkülönböztetés, összefüggéseket,
- fejlessze konstruáló képességüket,
- fejlessze ítélőképességüket, különböző állítások igaz és hamis
összefüggéseinek, felismertetésével,
- teremtsen olyan helyzeteket, amikor a gyermekeket gondolkodásra és
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is használja ki.
- a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.
b.) Gyermeki tevékenységek:
- megismerkedik szűkebb és tágabb környezetével, közben gyakorolja a
csoportos közlekedést, a közlekedési szabályokat, magatartási
normákra tesz szert,
- tapasztalatokat gyűjt az élővilágról és az élettelen dolgokról,
- segít az élősarok gondozásában, eteti az óvodát látogató madarakat,
- gyümölcs és zöldségnapon a saláta, a savanyúság, kompót
készítésében aktívan vesz részt,
- ismerkedik a környéken megtalálható állatok sajátosságaival,
- részt vesz a gyűjtőmunkában /magvak, termések, érdekes kövek stb. /,
- igényli környezete rendjét, részt vesz a kerti munkákban /rőzsét gyűjt,
gyomlál, gereblyézik, stb. /,
- szívesen részt vesz a környék munkahelyeinek, kulturális
intézményeinek meglátogatásában /Sütöde, Tűzoltóság, Lovarda,
Kertészet, Posta, Könyvtár Múzeum /,
- szívesen vesz részt kisebb-nagyobb kirándulásokon.
- összehasonlít tárgyakat, személyeket, halmazokat szabadon és egyegy kiemelt tulajdonság szerint,
- szétválogat: tárgyakat, személyeket, halmazokat saját vagy megadott
szempont szerint,
- sorba rendez: tárgyakat, személyeket, halmazokat, mennyiségi
tulajdonságok vagy felismert szabály szerint,
- megfogalmaz egyszerű megállapításokat, a változásokat felismeri
megnevezi,
- összemér mennyiségeket, tárgyakat, hosszúságuk, tömegük,
űrtartalmuk szerint,
- számlál 10-es számkörben, párosít, érzékeli a több-kevesebbugyanannyi fogalmát,
- épít szabadon, vagy lemásol, vagy feltételek megadásával,
- tájékozódik síkban és térben, érti és megkülönbözteti azokat,
- megismeri és megnevezi az egyszerűbb geometriai formákat,
- ismeri a tükörkép fogalmát, szimmetrikus alakzatokat hoz létre,
nyírással, tépéssel, hajtogatással, festéssel.

-48c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- ismerik lakásuk címét, szüleik nevét, foglalkozását,
- ismerik és alkalmazzák az alapvető közlekedési szokásokat,
szabályokat,
- ismerik és jellemző tulajdonságaik alapján megkülönböztetik a
közlekedési eszközöket,
- ismerik a napokat, napszakokat, hónapokat, különbséget tesznek az
évszakok között, ismerik jellegzetességeiket,
- ismerik és használják a gyűjtőfogalmakat / állat, növény /
- szeretik és óvják a természetet, oltalmazzák környezetük állatait,
szívesen gondozzák azokat,
- szívesen tevékenykedik a kirándulások előkészítésénél, kutatja, gyűjti
a terméseket, magvakat, virágokat.
- képesek arra, hogy az óvónő kérdéseit megértik,
- szabadon elmondják gondolataikat a problémákról, egyes állítások
igazát megítélik, megbeszélik, esetenként javítják saját tévedéseiket
- szívesen vállalkoznak a felvetett vagy felismert problémák
megoldására,
- képesek megadott tulajdonságok alapján sorba rendezni, válogatni,
kiegészíteni,
- mások megállapításait megítélik, megvitatják, véleményüket szóban
is kifejezik,
- értik és helyesen használják az összehasonlítást kifejező szavakat
/hosszabb-rövidebb, több-kevesebb /,
- ismerik a hosszúságmérés alapvető kifejezéseit, részt vesznek más
mennyiségek összemérésében is,
- 10-es számkörben biztonságosan számolnak, párosítanak, használják
a több, kevesebb, ugyanannyi kifejezéseket,
- képesek térbeli és síkbeli alakzatok szétválogatására egyes
tulajdonságokat megnevezni,
- értik és követni tudják az irányokat, használják a névutókat,
- szívesen használják játékidőben a különböző matematikai játékokat
/logikai játék, számkártya, dominó, stb. /

-49d.) Pedagógiai eljárások:
- biztosítson élményt nyújtó körülményeket a tapasztalatszerzéshez és
lehető legnagyobb teret a gyermekek spontán megnyilvánulásainak,
- törekedjen arra, hogy a tapasztalatszerzés minél sokoldalúbb legyen,
- ösztönözze a gyermekeket a természet szeretetére, védelmére,
szépségeinek észrevételére,
- mélyítse el a szülőföldhöz való kötődést.
- törekedjen arra, hogy a gyermekek mindenkor szívesen vegyenek
részt matematikai játékokon, foglalkozásokon,
- buzdítsa őket véleményük elmondására, merjenek kérdezni,
vitatkozni,
- mindenkor vegye figyelembe a másságot, az egyéni fejlettséget,
juttassa minél több sikerélményhez a gyermekeket,
- a gyengébb képességű gyermekekkel külön is foglalkozzon, de úgy,
hogy ez véletlenül se legyen kötelező, vagy megterhelő a gyermek
számára.
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Munka jellegű tevékenységek:
A munka az az önként és szabadon választott tevékenység, mely
valamilyen belső vagy külső szükségletből indul ki, s melynek kézzel
fogható, valódi eredménye van.
Ez az eredmény vagy a gyerek, vagy a csoport számára fontos, mivel
segíti a különböző feltételek megteremtését, illetve továbbfejleszti a már
meglévő feltételrendszert.
Az óvodáskorú gyerek számára az első időben a munka is játék. Egyegy tevékenységet nem az eredményért végez el, hanem magáért a
tevékenységért, a tevékenység közben átélt érzésekért, a sikerélményért.
A fejlődés egy bizonyos pontján egyre inkább megjelenik az
eredményességre való törekvés, mint ösztönző erő.
Jó érzéssel tölti el, és további cselekvésre motiválja, mikor rájön, hogy
egyre több mindenre képes egyedül, másoktól függetlenül, képes
feladatot és felelősséget vállalni önmagáért és másokért.
Ehhez adnak segítséget a munkajellegű feladatok.
Az óvodába érkező 3–4 éves gyerekek életében természetesen az
önmaga komfortérzetét segítő munkák kapnak nagyobb hangsúlyt,
számukra még az a legfontosabb, hogy saját igényeik kielégülhessenek.
Aztán a közösséghez való tartozás szükséglete elősegíti a másokért
végzett munkák megjelenését, és ettől kezdve mindkét munkafajta
párhuzamosan jelen van az életében.
A munkajellegű tevékenységek ugyanúgy, mint a játék és tanulás, az
egyén vagy a közösség szükségleteiből adódnak, és természetes
velejárói az óvodai életnek.
A munka a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának
eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai
szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét,
reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő
értékelést igényel.
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- teremtse meg az önálló munkavégzés lehetőségét, ehhez biztosítsa a
megfelelő helyet és eszközt,
- tanítsa meg és mutassa be az egyes munkafolyamatokat,
- alakítsa ki a munkakészséget és szokásokat,
- tartsa be a fokozatosságot /önkiszolgálás naposság /,
- vegye figyelembe a másságot, az egyéni sajátosságokat,
- biztosítson olyan munkát, melynek elvégzése nem okoz megterhelést
a gyermekeknek,
- értékelje a munkát úgy, hogy az mindig ösztönző hatású legyen,
- hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy ők is becsüljék, tiszteljék a
gyermek munkáját, ösztönözze őket az otthoni munkalehetőségek
biztosítására,
- érje el az óvónő azt, hogy a munka a gyermekek számára örömforrás
legyen,
- értékeljen, dicsérjen minden munkát csoportosan és egyénhez szólóan
is.
b.) Gyermeki tevékenységek:
naposi munka
- szívesen végzi társai kiszolgálását
- gyakorolja a helyes magatartásformákat, ügyel az esztétikus terítésre
- az eszközöket rendeltetésszerűen használja,
- kezdetben önként vállalja a naposságot, később betartja a sorrendet.
alkalmi munkák:
- részt vesz a játékeszközök használati tárgyak elrakásában,
- felügyeli a csoportszoba mosdó, öltöző illetve az udvarrész rendjét,
- részt vesz a növény, illetve állatgondozásban,
- az udvari gereblyézést, rőzsegyűjtést önállóan és szívesen végzi.
c.) A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- képesek az önálló munkavégzésre /teremrendezés, naposi- és udvari
munka /,
- képesek a feladatmegosztásra társaik között,
- szívesen önként vállalják a nekik megfelelő munkát, becsülettel
elvégzik azt,
- képesek a megkezdett munkafolyamat befejezésére,
- a sikeresen elvégzett munka örömet jelent számukra,
- a siker és a kudarc egyaránt serkentő számukra,
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munkát,
- izgalommal és buzgón vesznek részt az ünnepi előkészületekben
/ajándékkészítés, teremrendezés, dekorálás /.

d.) Pedagógiai eljárások:
Az óvodapedagógus:
- a munka kiosztásánál mindenkor vegye figyelembe az egyéni
sajátosságokat, a fokozatosságot,
- tegye lehetővé, hogy a nap bármely szakában legyen lehetősége a
gyermeknek a munka jellegű tevékenységek elvégzésére,
- az egymásért a közösségért végzett tevékenységeken keresztül
ösztönözze a társas kapcsolatok alakulását,
- a munka soha ne legyen a gyermek számára büntetés,
- az elvégzett munkát mindig pozitív töltésű értékelés kövesse.
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodai tanulás „módszertana” nem akkor korszerű, ha a jelenlegi
iskolai modellhez kötődik, hanem, ha eléri célját: tanulásban (is)
kompetens gyereket nevel, amely képessé teszi őt : - az élethosszig tartó
tanulásra:
– épít a gyermeki kíváncsiságra,
– „felhasználja” az aktivitását,
– értékeli, veszi a kreatív megoldásokat,
– a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségeit
teremti meg,
– egyénhez mérten értékel,
– örömteliséget biztosít,
– felhasználja a meglévő ismereteket,
– egyformán tartja jelentősnek a különböző képességeket, készségeket és
a meglévő tudást,
– folyamatosan és fokozatosan várja el az együttműködést, a
feladattartást, az irányíthatóságot.
Ez így, együtt biztosítja egyaránt az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítését, a differenciálást, magát az érzelmi légkört (ami az
óvodás gyerek alapigénye), a játék elsődlegességét
(ami alaptevékenység ebben az életkorban), valamint az együttműködő,
felelősséget vállaló, óvodai normákat (szokásokat), erkölcsiséget
figyelembe vevő légkört.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek
képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése.
Óvodánkban a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok
érdekében sajátosan szervezett tevékenység, mely során a gyermekek
átélik a tapasztalatszerzés és gondolkodás örömét. Fejleszti a
megfigyelést, az emlékezetet, a képszerű és szemléletes gondolkodást,
ezért az értelmi képességek fejlesztésének fontos eszköze.
A szociális hátránnyal küzdő gyermekeknél megelőző és korrekciós
fejlesztést kell alkalmazni.
Az eredményesség alapfeltétele, hogy a gyermekek jó közérzettel, jó
hangulatban vegyenek rést a tanulási folyamatban, aki elfárad,
abbahagyhatja, ha téveszt, legyen módja javítani.
Ha valamelyik gyermek nem tudja megoldani a feladatot még segítséggel
sem, akkor megkeressük azt a szintet, amit még tud, és a következő
nehézségi fokon így már könnyebben átjut. Fontos a szülőkkel való
együttműködés.
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sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása.
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos,
spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését,
fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész
óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben,
kirándulásokon,
az
óvodapedagógus
által
kezdeményezett
tevékenységi
formákban,
szervezeti
és
időkeretekben valósul meg.
2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek
kompetenciáinak fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást
támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes
tapasztalataira, ismereteire.
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok
érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének
biztosítása, kreativitásának erősítése.
4. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és
viselkedéstanulás (szokások alakítása),
- a spontán játékos tapasztalatszerzés;
- a játékos, cselekvéses tanulás;
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,
felfedezés;
- a gyakorlati problémamegoldás.
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre
szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének
kibontakozását.
A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok maguk döntik el, hogy
mikor milyen formában szervezik meg a gyermekek tevékenységeit,
figyelembe véve a csoport fejlettségét, a tevékenységek tartalmát, a helyi
adottságokat.
A tevékenységek szervezése a nevelési év során:
3-4

évesek

november 1- május 31-ig

4-5

évesek

október 1- május 31-ig

5-6-7 évesek

szeptember 15-május 31-ig
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Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban:
- -fejlessze a gyermek értelmi képességét,
- elégítse ki a gyermek kíváncsiságát, megismerési vágyát,
- nyújtson lehetőséget arra, hogy a gyermekek megismerhessék a
felfedezés, a kutatás örömét,
- igazodjon az egyénhez, biztosítson számukra megfelelő
tevékenységeket,
- fejlessze a gyermekek önállóságát, kitartását, feladattudatát,
szándékos figyelmét,
- fejlessze problémamegoldó képességüket,
- alakítsa ki a felelősség érzetet a gyermekekben,
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- kialakul szándékos figyelmük, képesek hosszabb ideig egy dologra
koncentrálni,
- megadott szempontok szerint önálló megfigyeléseket képesek
elvégezni,
- igényük van a feladatok sikeres elvégzésére,
- fejlődik problémamegoldó készségük,
- azonosulni tudnak az óvodapedagógus által meghatározott feladattal.
- a gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik.
- a szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai
légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes
a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival.
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében,
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint
kreatív
–
elvégzésében
nyilvánul
meg;
kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja
ezt a tevékenységet.
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai
tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő
gyermekekkel szemben.
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A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált
fejlesztése
A családok növekvő méretű szociális veszélyeztetettsége és az
egzisztenciális gondok következtében kialakult családfunkció zavarai
hátrányosan befolyásolják a kisgyermek érzelmi és testi fejlődését. A
hátrányos helyzet nem csak a szegénységre, hanem pl. a gyermekeknek a
szülői szeretettől való megfosztottságára is utal. A magatartási
problémák egy részében a gyökerek a család érzelmi – nevelési
körülményeiben keresendők.
A hátrányos helyzet a szociokulturális hátrányt, az ingerszegény
környezetet,
az érzelmi labilitást és az elhanyagoló bánásmódot is magában foglalja.
A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kapcsolódása:
– a hátrányos helyzetben a szociális tartalom a hangsúlyos;
– a veszélyeztetett helyzetben a pszichés tartalom a súlyosabb;
– nem törvényszerű, hogy a hátrányos helyzet veszélyeztetettségig
fajuljon;
_ a veszélyeztetettség minden esetben magában foglalja a hátrányos
helyzetet.
Az óvoda feladatai:
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében
szorgalmazzuk,, hogy rendszeresen járjanak óvodába, így napi
étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik.
– Kiemelten gondot fordítunk egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai
beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket.
– Sajnos egyre több kisgyermek válik „válási árvává”. A szülők
különválása testileg-lelkileg megviseli őket, legtöbbször bizonyos
területen visszafejlődnek, magatartászavarral vagy szorongással
küszködnek. Biztosítjuk számukra a nyugodt, türelmes,
szeretetteljes légkört, az óvodapedagógus pedig fokozottabban
alkalmazza az egyéni bánásmód elvét.

-57– Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi
munkával, a fejlesztő tevékenységgel kívánják segíteni a
gyermekek minél harmonikusabb fejlődését.
– A hátrányos helyzetű kisgyerekek hátrányainak csökkentésén
dolgozunk, hogy megelőzzük leszakadásukat és a kudarcra ítélt
státusukat.
– Az okok felderítéséhez az otthon, a családi háttér ismerete is
szükséges. (Családlátogatás. )
Szociokulturális hátrány:
A hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek számára a
környezeti ingerek, hatások nem megfelelőek a kiegyensúlyozott,
harmonikus személyiségfejlődéshez, ezért ezek gyakran eredményeznek
a normáktól eltérő viselkedést. Ezeknek a kisgyerekeknek az esetét még
súlyosbíthatja, ha genetikai hátrányaikkal is meg kell küzdeniük.
Az óvodai nevelőmunka során, a gyerekek szociokulturális
körülményeinek feltérképezésekor körvonalazódik, hogy kik azok a
gyerekek, akiknek családi háttere nem mindig képes biztosítani a
gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ezeknek a tényezőknek a
tisztázása nagyfokú tapintatot kíván az óvodapedagógusoktól.
Az óvodapedagógus feladata:
– A különböző kulturális színvonalú szülőket is partnernek tekinti
munkája során, a „segítő kapcsolat” elvei alapján közelít hozzájuk.
– Partnerkapcsolat
kialakításával,
toleranciával,
empatikus
magatartással növeli a kommunikációs teret a szülőkkel.
– Megpróbálja megnyerni a kisgyereket az együttműködés
érdekében.
– Személyes kapcsolatban, a gyermekhez igazított feladattal növeli a
kitartását.
– A kisgyerek leválási nehézségét megértéssel fogadja.
– A kisgyerek beilleszkedését fokozottan készíti elő.
– A gyermek feléje irányuló kötődése érdekében még nyitottabbá
válik.
– Az „egy személyhez kötődést” is sikernek könyveli el.
– Ő is kér segítséget a kisgyerektől, és beszél arról, hogy számára ez
milyen jóleső érzés.

-58– Él azokkal a helyzetekkel, amelyek megadják annak a lehetőségét,
hogy a kisgyerek szabályokat alkothasson, és pozitívan értékeli, ha
a kisgyermek betartja az önmaga által felállított szabályokat.
– Tevékenységei az esélyegyenlőség elvének érvényesítését
szolgálják.
– Enyhíti, fékezi a társadalmi különbségek mechanikus
leképeződését, átörökítését.
– Fejleszti saját nevelés-módszertani kultúráját.
– A gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartása.
– A családtagok elfogadása, és feléjük szakmai alázattal való
közeledés.
– Figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú
segítség.
– A gyermek érdekeinek szem előtt tartása.
– A szülői problémák jelzésének figyelembevétele (Az a szülő, aki
érzi a megértő, segítő hozzáállást, bátrabban jelzi problémáit.)
Az óvodapedagógus feladatai az ingerszegény környezet miatt
lemaradt gyermekekkel:
– A gyermek megismerése során az óvodapedagógus figyelme
kiterjed arra, hogy a kisgyerek mely ingereket, milyen módon és
milyen mértékben képes felfogni.
– Az egyes gyermekhez igazítja a neki adekvát ingerkörnyezetet.
– Nyomon követi a kialakított ingerkörnyezet gyermekre gyakorolt
hatását.
– Amennyiben szükségét érzi és indokoltnak látja, átalakítja a
gyermeket körülvevő ingerkörnyezetet.
– Kialakítja a gyermek számára legmegfelelőbb, legeredményesebb,
egyéni és életkori sajátosságaihoz illeszkedő kulcsingereket.
– Gazdagítja a kulcsingereket a gyermek érési fokának megfelelően.
– Megismerteti a kisgyereket a természetes környezet csodáival.
– Megalapozza a kisgyerek környezettudatos viselkedését.
– Elősegíti a kisgyerek teljes személyiségének fejlődését.
– Elfogadó, barátságos ingerkörnyezetet biztosít a kisgyerek
genetikusan programozott érésének érvényesüléséhez.
– Gazdag, stimuláló ingereket alkalmaz az óvoda épületén belül
(változatos színek, textúrák, gyerekek által készített rajzok,
élményképek).

-59– Változatos helyeket biztosít a kisgyerek számára, hogy ugyanazt a
tapasztalatot, ismeretet többféle helyzetben, módon, formában,
színben, helyen szerezhesse meg.
– Személyes helyek biztosítását teszi lehetővé a gyermekek számára,
amelyeket kizárólag a sajátjuknak érezhetnek. Ez biztosítja
számukra az egyediséget, és megengedi, hogy kifejezzék
identitásukat, hogy személyessé tegyék az óvodájukat.
– A teljes óvodai közösséget, mint pedagógiai környezetet gazdag
ingerközpontnak tekinti.
– Saját nevelés-módszertani kultúráját fejleszti.
– Az inger gazdag környezetben felnövő, de érzelmileg elhanyagolt
kisgyerekek fejlődésének károsodása sokkal nagyobb mértékű,
mint az ingerszegény, de jó emocionális környezetben nevelkedő
gyermekeké.
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Gyermekvédelem az óvodánkban
Mivel környékünkön nagy számban élnek szociális hátránnyal küszködő
családok, nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekvédelmi feladatok
ellátására. Gyermekvédelmi felelősünk az óvónőkkel karöltve végzi
munkáját. Minden nevelési év elején felmérjük kik a veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a nagycsaládosok számát egy egy csoportban. Családlátogatásokon, fogadóórákon, esetenként
kérdőíveken tájékozódunk a családok helyzetéről. Figyelemmel kísérjük
a gyermekek napi életét (gondozottság, viselkedési változások, jár-e
rendszeresen óvodába....stb.), utánajárunk ha problémát találunk.
Felvesszük a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel: Gyámügyi Iroda,
Szociálpolitikai Iroda, Gyermekjóléti Szolgálat, orvos, védőnő).
Munkatársaikkal kapcsolatot tartunk, segítségüket kérjük, ha szükséges
és megbeszéljük tapasztalatainkat. Gyermekvédelmi felelősünk hetente
fogadóórát tart, ahol lehetőség van az esetleges bizalmasabb közlésekre a
szülők részéről.
Feladatunknak tekintjük a környékünkön hátrányos helyzetben lévő
családok felkutatását (orvos, védőnő segítségével), és meggyőzzük őket,
hogy hozzák el gyermekeiket óvodánkba. Ügyelünk arra, hogy a
későbbiekben ez rendszeressé váljon.
Célunk, hogy minden rászoruló kisgyermek megkapja azt a segítséget,
törődést, amely a többi gyermek számára természetes.
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Szülő, gyermek, pedagógus együttműködésének formái, a
kapcsolattartás továbbfejlesztése
A szülő és pedagógus kapcsolata:
- a család mindenkor elsődleges legyen a gyermeknevelésben,
- a szülők tisztelete a különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása, a
kölcsönös alkalmazkodás megvalósítása,
- a család kialakult szokás és szabályrendszerének elfogadása,
tapintatosan jó irányba terelése,
- óvodánkban a szülők képviseletét a Szülők - közössége látja el, azon
vagyunk, hogy e közösség mindig és mindenről informálva legyen.
Az együttműködés formái:
- családlátogatás: kölcsönös ismerkedés, tájékozódás a család nevelési
elveiről, szokásairól, szükség esetén a gyermekvédelmi felelős
bevonásával,
- folyamatos beszoktatás: megkönnyíteni a gyermek és szülő számára
az ismerkedést, a beilleszkedést az új közösségbe,
- nyílt napok: a szülők betekintést nyerhetnek, és megismerhetik a
csoport és benne saját gyermekük óvodai életét.
- fogadóórák: a Szülők igénye szerint, lehetőséget biztosítunk a
problémák négyszemközti megbeszélésére, információk cseréjére,
- szülőértekezletek: lehetőséget ad az óvodát, csoportot, a gyermeket
érintő legfontosabb feladatok, problémák megbeszélésére,
- közös programok, ünnepek, kirándulások: lehetőséget teremtenek az
óvoda és a család közötti kapcsolat elmélyítésére.
- Játszó délelőtt: szülők, gyermekek, pedagógusok részvételével.
- Szülői klub szervezése szakemberek bevonásával.
- Margaréta bál: a szülők és az óvodai dolgozók közös bálja a család és
óvoda közti jó kapcsolat elmélyítése érdekében.
Szülői jogok, gyakorlásuk módja:
- Lehetőséget biztosítunk a nevelési programunk, házi rendünk
megismerésére.
- A gyermek fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a neveléshez
tanácsokat, segítséget adunk.
- Jogaikat a szülői közösségen keresztül is érvényesíthetik.

-62Gyermek, pedagógus kapcsolata:
Gyermekek születésnapjának megünneplését minden csoport maga
szervezi meg. Az ünnepelteket az óvónők és társaik apróbb - saját
készítésű - ajándékkal, valamint dallal, verssel köszöntik meg.
Mikulás:
Az óvónők közös műsor keretén belül bábelőadással ajándékozzák meg a
gyerekeket a Mikulás közreműködésével.
Adventi készülődés
Az adventi időszakban a meghittség, az összetartozás, a szeretet
érzésének elmélyítése mellett, folyamatos a felkészülés az ünnepre. A
gyermekek ajándékokat készítenek Szüleiknek, a hagyományok őrzése
kapcsán mézeskalácsot sütnek, gyertyát öntenek , ünnepi dekorációt
készítenek.
Március 15.
A hazaszeretetre nevelés nemzeti jelképeink elkészítésével. Az óvónők
közös éneklésével, hangszeres játékával emeljük az ünnep hangulatát.
Húsvét
Tavaszvárás, a húsvéti népszokások ápolása.
Anyák köszöntése
A szeretetre, megbecsülésre nevelés jegyében a gyermekek saját
készítésű ajándékokkal köszöntik édesanyjukat.
Óvodánk hagyományai
Szüret
Megismertetjük a gyermekekkel a szüreti munkafolyamatokat, saját
maguk végezhetik ezeket / darálás, préselés /, a vidám szüreti hangulatot
fokozza a néphagyományok felelevenítése /szüreti felvonulás, lovas
kocsikázás, kürtőskalácssütés /.
Juniális
Tanévet lezáró vidám mulatság az óvoda udvarán.
Kirándulások
A gyermekek életkorának megfelelően hosszabb, rövidebb
kirándulásokat szervezünk ősszel és tavasszal a szűkebb és tágabb
környezet megismertetése céljából.
Farsang
Az óvoda közös, vidám jelmezes télbúcsúztatója.

-63Föld és Víz, valamint a Madarak és Fák Napja
A természet szeretetére, védelmére nevelés jegyében fa és virág ültetés,
Nagycsoportosok búcsúja az óvodánktól
Juniális
Szülők, gyermekek, óvodai dolgozók közös zenés, műsoros, sportos,
játékos délutánja.
Alapellátáson kívüli egyéb szolgáltatásaink
Óvodánk a szülők igényei és kezdeményezései alapján az alapellátáson
túl a következő szolgáltatásokat szervezi, megfelelő kontroll mellett:
Szülői költségtérítéssel:
Játékos gyermektorna:

Heti egy alkalommal, délután.
Testi képességek fejlesztésére.

Úszás:

Tavasszal 10-12 alkalommal.
Gyermekeink vízhez szoktatását, testi
képességeik fejlesztését szolgálja.

Bábszínház:

Bérletvásárlással a középső és nagycsoportosok
számára évi 6 előadásra.

Térítés nélkül:
Angol nyelv

Heti egy alkalommal fél óra
Játékos ismerkedés az idegen nyelvvel.

Szivacs kézilabda

Heti egy alkalommal a nagycsoportosoknak.

Mozdulatiskola

Heti egy alkalommal délután ( tánc-drámajáték )

-64-

Az óvodába és az iskolába lépés feltételei
Az óvodába lépés feltételei
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
- Az óvodába a gyermek 2,5 éves korától vehető fel , ha szobatiszta.
- A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti
- Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik
- A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
- Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
- Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
- Az óvoda- beleértve a kijelölt óvodát is – is köteles felvenni, átvenni
azt a gyermeket aki e törvény 24 §-ának (3) bekezdése alapján köteles
óvodába járni, a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a
körzetében található ( kötelező felvételt biztosító óvoda).
- A kijelölt óvoda /30. § ( 4.) / ha nem látja el a kötelező felvételt
biztosító óvoda feladatait, csak hely hiány miatt tagadhatja meg a
gyermek felvételét.
- A kötelező felvételt biztosító óvoda- ha a gyermek betöltötte a
harmadik életévét- nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű
gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. § -a alapján
a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a
felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az
óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének
figyelembevételével.
- Az óvodába felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván.
- Megszűnik az óvodai elhelyezés, az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozás kivételével, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél
több napot van távol, feltéve, ha az óvoda vezetője a szülőt legalább
kettő alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.
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óvodai szakvéleményt állít ki, melyben:
1.
2.
3.
4.

igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget,
javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét,
javasolja a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát iskolaérettségének
megállapítására,
javasolja, hogy gyermek szakértői vizsgálaton vegyen részt.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére - az iskolába lépés
feltétele
A gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a
naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti.
A gyermek iskolai felvételéről az iskola igazgatója dönt az óvoda
véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába vagy óvodai
nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásra, a
nevelési tanácsadó véleménye alapján, a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd továbbá más fogyatékos gyermek esetén a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői
és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye
alapján.
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai
nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az
óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek
abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A
rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett
lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
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2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi,
lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres
iskolai munkához.
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az
első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a
fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a
mozgáskoordináció és a finom motorika. Mozgását, viselkedését, testi
szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges
képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább
differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének,
a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg
egészségesen fejlődő gyermeknél
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a
megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap
a felidézés,
- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a
megosztása és átvitele,
- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit
mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és
hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és
mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
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nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és
gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;
ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat,
azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás
összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban
vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
elemi mennyiségi ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az
iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival,
amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett
gyermek
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja
szükségletei kielégítését,
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében,
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében
nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának,
önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai
nevelési folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki
személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos,
speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett
érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.
5. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi
kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába
kerülő gyermekekkel szemben.
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tételében:
– Munkájuk során tudatosodjék bennük, hogy ez a feladat folyamat
jellegű, a gyermek óvodába fogadásával veszi kezdetét.
–
A
gyermek
adottságainak,
képességeinek,
készségeinek
figyelembevételével tervezzék meg a gyerekek fejlesztési programját!
– Vegyék figyelembe a gyerekek érési folyamatait!
– Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a gyerekeket
megismerve oldják meg a 3–7 éves életszakasz feladatait úgy, hogy
előkészítik a következő életszakaszt!
- Ne feledkezzenek meg a fejlesztés során a gyerek elemi pszichikus
szükségletének kielégítéséről, a játékról! A játékba integrálják be a
nevelés többi eszközét is!
– Mielőtt az iskolai látogatásra sor kerülne, az óvodapedagógusok
látogassanak el az iskolába, és hospitáljanak több órán, hogy az óvodai
tevékenységi formákhoz leginkább hasonlót tudják bemutatni óvodásaik
számára.
– Készítsék elő a gyerekeket az iskolai látogatásra!
– Látogassanak el közösen egy iskolába, egy órára!
– Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon döntsenek az egyes
gyerek iskolára való alkalmassága felől!
– Adjanak meg minden információs segítséget a szülők számára,
amennyiben úgy érzik, hogy bizonytalanok gyermekük iskolára való
alkalmassága felől!
– Látogassák meg a gyerekeket az iskolában!
– Tapasztalataik alapján értékeljék ki saját elvárásaikat az iskolával
szemben!
– Kezdeményezzenek kölcsönös hospitálási lehetőséget!
– A kölcsönösség formai elemei váljanak tartalmivá!
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Óvodánk szakmai dokumentumai
1.

Első számú dokumentum
Alapprogramja.

az

Óvodai

Nevelés

Országos

2.

A Helyi Óvodai Nevelési Program, melynek alapján folyik az
óvodában a nevelő, oktató munka.

3.

Az óvoda pedagógiai működési terve, mely az óvoda szakmai
működési dokumentuma és részletezi éves viszonylatban a
feladatokat.
Tartalma:
- helyzetfeltárás,
- előző tanév elemzése, értékelése,
- az új nevelési év feladatai, melyek az átfogó fő feladatokból és
a konkrét feladatokból állnak,
- egészség és környezetvédelmi feladatok,
- kapcsolattartás: a külső - belső kapcsolatok, szakmai
információk áramoltatása
- nevelőmunka ellenőrzése, elemzése értékelése,
- egyéb szolgáltatások,
- nevelőtestületi értekezletek.

4.

A gyermekcsoportok nevelési fejlesztési programját
csoportban dolgozó óvónők rögzítik a csoportnaplóban.

a

Tartalma:
- a gyermekcsoport szokás - szabályrendszere: napirend, heti
rend, az eszközök helye, használata, együttélési szabályok.
- érintkezési szokások: gyermek-gyermek, és gyermek-felnőtt
között.
Tervezési időkeret: félévenként
- eseményterv: ünnepek, kirándulások, mozgás, sportprogramok,
egyéb szervezési, beszerzési feladatok.
Tervezési időkeret: 1 hónap,
- tevékenységi terv: fejlesztés célja, tartalma, feladata
- tervezési időkeret: havonta
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5. Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentuma:
- a személyi dosszié, amely tartalmazza: a gyermek anamnézisét,
fejlettségi szintfelmérést minden tanévkezdéskor, egyéni fejlesztés
programját, mérési eredményeket, az óvónők folyamatos
megfigyeléseit, az orvos, védőnő, logopédus észrevételeit, valamint a
családdal való kapcsolattartást.
Tervezési időkerete folyamatos.
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A program megvalósításához szükséges eszközök jegyzéke
Az alkalmazott eszközök kiválasztásának elvei:
- Fejlessze a gyermekek testi, értelmi képességeit, fantáziáját.
- Minél több tevékenységre ösztönözze a gyermekeket.
- Megfelelő méretűek legyenek.
- Ne legyenek balesetveszélyesek.
- Fejlessze a gyermekek esztétikai érzékét.
- Környezetbarát anyagból készüljenek,
anyagokat ne tartalmazzanak.

gyermekekre

ártalmas

Gondozás, egészséges életmód kialakításához szükséges eszközök:
- Tisztálkodó szerek: fogmosó pohár, körömkefe,
szappantartó
- Gyümölcscentrifuga, rezsó, terítők, takarók, lepedők

törölköző,

Játék:
- Építőkocka, konstrukciós játékok, párosítók, értelmi képességet,
kézügyességet fejlesztő játékok, kártyák, autók, a barkácsoláshoz
szükséges eszközök.
- Szerepjátékhoz szükséges kiegészítők: jelmezek, babakonyhai és
babaszobai felszerelések és egyéb .
- Dramatizálás, bábozás: bábok, jelmezek, bábparaván.
- Udvari eszközök: babaházak, sátrak, homokozók és felszerelései,
rajztáblák, kréták, székek.
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Tanuláshoz szükséges eszközök:
- Vers, mese: mese- és képeskönyvek, diafilmek, vetítők, CD-k és
kazetták.
Kellékek a meséhez, vershez, bábok.
- Ének-zene, énekes játékok: hangszerek, táncruha, kendők, kalapok,
ritmus-és hangszínfelismerést szolgáló eszközök, gyermek-nép és
komolyzenei hanghordozók, kiadványok gyűjteménye.
- Rajzolás, kézimunka: olló, ragasztó, rajzlap, színes ceruza, zsír- és
pasztellkréta, szénrúd, diófapác, vízfesték, tempera, üveg- és
ruhafesték, üveglapok, fonalak, tűk, szövő keret, rafia, szizál, ecsetek,
színes karton, krepp és hajtogató papírok, hurkapálca, gyurma,
gyurmatábla, agyag, gipsz.
- Mozgás: tornatermi eszközök: bordásfal, padok, zsámolyok,
Greiswald fal, AYRES eszközök, labdák ( tüskés, kis-és középméretű,
füles ) , karikák, babzsákok, folyami kövek, ugráló kötelek,
tornaszőnyeg, lépegető kockák, marokerősítő, alagút hengerek.
Udvari eszközök: mérleg –és lengő hinták, mászó fal, csúszdák,
kosárlabda palánk, mászókák, egyensúlyozó lépegetők, rollerek,
ugróiskolák, ROTRIKON építő elemek- csúszda, csúszókák (téli ).
- Külső világ tevékeny megismerése: könyvek, CD-k, TV-k, videó,
diák, diavetítő, MINIMAT eszközök, mérő eszközök, kosarak, tálak,
tükrök.
- Munka jellegű tevékenységek: gyermek méretű takarító készlet, kerti
szerszámok, kosarak, törlő kendők, kosarak.
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ZÁRADÉKOK
Érvényességi záradék
1. Helyi óvodai Nevelési Programunk 2013. Szeptember 1-jén kerül
bevezetésre.
2. Hatálya határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.
3. Felülvizsgálatára abban az esetben kerül sor, ha a Nevelőtestület,
illetve a Szülők Közösségének 2/3-a írásban kezdeményezi.
4. Módosítása a Nevelőtestület többségi (2/3) indítványára a
felülvizsgálat során felmerült indokok alapján, a Fenntartó
jóváhagyásával.
5. A Helyi Óvodai Nevelési Program és a Szülői Tájékoztató
megtalálható az intézmény vezetőjénél, aki jogosult a benne
foglaltakról írásbeli és szóbeli tájékoztatást adni.
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Legitimációs záradék

1. Egyetértését nyilvánította:
Szülők Közössége: 2 013. augusztus 29.

.……………………………..
Szülők Közösségének elnöke

2. Elfogadta:
Nevelőtestület: 2013. augusztus 29.
…. ...…………………………
óvodavezető

3. Jóváhagyta:
….. . …………………….
óvodavezető

