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1. Óvodatörténet 

 

Óvodánk 1975 óta működő nevelési intézmény.  

Az 1990-es évek elején, a saját arculat megteremtése során a környezeti adottságok vizsgálata került 

középpontba, melynek során az intézmény vonzáskörzetébe tartozó csepeli lakosság összetételét, 

igényeit, elvárásait tettük nagyító alá. Megvalósuló „Egészséges életmód- testi nevelés” programunk 

célkitűzései az egészséges környezet létrehozása, az egészséges táplálkozás és mozgásos életmód 

szokásainak megalapozásának három fő pillérére épültek.  

 

A nevelőtestület azonosulni tudott a kitűzött nevelési célokkal, folyamatos erőfeszítésekkel 

fokozatosan javultak személyi és tárgyi feltételeink.  

 

Az egészséges környezet kialakítása sok tennivalót igényelt, hiszen mind a szabadtéri adottságok, 

mind pedig az épület berendezése teljes átalakítást kívánt. A sivár, rosszul felszerelt udvar régi, 

elavult fém eszközeit pályázati lehetőségek segítségével fából készült játékok, mászókák váltották ma 

fel. Füvesítéssel, fák és bokrok telepítésével évek alatt alakult zöld szigetté a lakótelepi környezetben.  

A belső terek berendezése is ekkor kezdett formálódni. A főként természetes anyagokból készült 

eszközök, esztétikus fa- és nádbútorok egy új, igényes ízlésvilág mintájaként állt előttünk. Ma már 

valamennyi helyiségben megtalálhatóak, sajátos, kellemes hangulattal töltve be az intézményt.  

 

Az egészséges táplálkozás szokásainak alakítása során gyümölcs- és zöldségnapok szervezésével, az 

ünnepi alkalmakon gyümölcssalátával, zöldséges finomságokkal tettük emlékezetessé. A szülők 

részéről elfogadottá, a gyerekek számára megszokottá vált a gyümölcsnapok rendszere, mely a 

kezdeti heti gyümölcsnapot felváltva ma már napi gyümölcs- és zöldségfogyasztássá teljesedett ki.  

 

1995-től 2001-ig szintén többszöri pályázati forrásból változatos, korszerű mozgáseszközökkel 

bővítettük a megüresedő, hatodik csoportszobából előzőleg kialakított tornaszobát. Ezekben az 

időkben vásároltuk a WESCO-termékeket, speciális mozgásfejlesztő eszközöket, időtálló, ma is 

stabil udvari roller- és kerékpár készletünket. Bekapcsolódtunk a Gerincgyógyászati Társaság 

országos programjába, betekintést nyertünk gerinctorna elméleti és gyakorlati ismereteibe, melyet 

házi továbbképzés keretében valamennyi óvodapedagógus elsajátított. Rendszeressé váltak a zenés 

tornák. Szolgáltatásaink is egészségnevelő programunk megvalósulását segítik: az úszásoktatás, a 

délutáni játékos torna, kibővülve fakultatív néptánc és foci oktatással. Rendszeresen veszünk részt 

kerületi sportversenyeken, szervezünk házi sport vetélkedőket. 2016 nyarán óvodánk udvarán 

elkészült só szoba napi használata óvodásaink egészségének, allergiás, valamint a felső légúti 

megbetegedések prevencióját segíti elő. 

 

Az óvoda 2004-ben tagja lett az „Egészségesebb Óvodákért Nemzeti Hálózat”-ának, melynek 

konferenciái, kiadványai, tapasztalat átadási lehetőségei tovább segítik munkánkat. Az 

egészségnevelő program célkitűzéseinek megvalósítása, az óvoda jó hírnevének gyarapítása az 

intézmény munkatársainak kitartó munkája, az új iránt nyitottsága, igényessége, a megújulásra való 

képessége révén vált lehetségessé. Terveink megvalósításában az emberi tényezők – egy felkészült, 

áldozatkész, lelkes kollektíva – rendelkezésre álltak, egyre inkább az anyagi hiányosságok jelentettek 

akadályt. Ennek megoldására, a tárgyi-anyagi lehetőségek bővítésének szándékával pedagógusaink és 

a szülők kezdeményezésével alapítványt hoztunk létre, mely 2004-ben az „Egy Egészségesebb Jövő 

Nemzedékért” Alapítványt névvel kezdte meg hivatalosan a működését. 
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Az egészséges életmód szokásainak népszerűsítése érdekében kitűzött céljaink csak a családokkal 

való együttműködéssel válhatnak valóra. Ezért a személyes modellnyújtáson túl minden lehetőséget 

megragadunk arra, hogy a gyermekek otthoni közegében, a családokban is fontossá tegyük a testi-

lelki egészség megőrzését, az egészséges életmód megalapozását segítő szokások elterjedését. 

Kedveltté váltak családos programjaink – egyre több családot sikerült az együtt mozgást, közös 

játékot kínáló programokra megnyerni. Az eltelt években hagyománnyá vált a ,,Családok Napja” 

rendezvényeink megszervezése, melyen a szabadidő tartalmas eltöltésének mintáját nyújtva  

elmaradhatatlanok a szülők-gyerekek vidám sportjátékai, a mozgásos, tréfás feladatok, miközben 

egészségvédő szokásokkal, ismeretekkel gyarapodik a család.  

  

2001-ben intézmény-összevonás következtében óvodánk, mint Hétszínvirág Óvoda Tagóvodája 

működött tovább. A programbeválás vizsgálatát követően az előzőleg különálló programokat eredeti 

nevelési célkitűzéseink megtartásával, egy közös Helyi Óvodai Programba, a „Csemete Program”-ba 

foglaltuk. A SNI gyerekek integrált nevelését felvállalva működtünk tovább. Alapító Okiratunk 

alapján az értelmileg akadályozott, az autizmus spektrum zavarral élő, valamint a pszichés fejlődés 

zavaraival küzdő gyermekek integrált nevelésével foglalkozunk. Elkészült a két épület 

Minőségirányítási Programja. Lehetőségeink főként a feltételek biztosítása terén, és a szervezett 

programokat tekintve gazdagodtak, rendezvényeink kölcsönös segítése jellemezte kapcsolatunkat. 

Óvodánk vonzáskörzetéből jelentős számú a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos családi 

környezetből érkező gyermek. Kerületünk kedvező adottságait, pl. Duna-part, a tanösvények 

természeti szépségeit szem előtt tartva szervezünk óvodásainknak élmény-, és tapasztalatszerző 

sétákat, kirándulásokat.  

 

2015-től a kerület óvodái egy Intézményvezetés alá kerültek. Azóta óvodánk XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvodájaként működik.  

2015-ben óvodánk épületének külső felújítására, szigetelésére, festésére, nyílászárók cseréjére került 

sor.   

2016 nyarán óvodánk udvarának teljes felújítása során új udvari játék eszközökkel bővültünk, 

valamint só szobával gazdagodtunk. 

A 2016/17-es nevelési évben a gyermeklétszám lecsökkenése miatt 1 csoport szüneteltetésére került 

sor, így tagóvodánk jelenleg 4 csoporttal üzemel. 

A 2017/18-as tanévtől kezdődően az integrálható gyermekek köre az értelmileg akadályozott 

valamint  az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrált nevelésére módosult. 

 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjában kitűzött általános nevelési célok és 

feladatok mellett tagóvodánk Kiegészítő Programjában helyi nevelési céljai,  helyi körülményei, 

adottságai mentén fogalmazza meg óvodaképét, gyermekképét, pedagógusképét, valamint 

valamennyi nevelési és tevékenységi területen azokat a feladatokat, melyek önálló arculatunkat 

meghatározzák. 
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2. Gyermekkép 

 
„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény,  

mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét.  

A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér  

papírhoz hasonló, ahová magának a  

gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” 

(Maria Montessori) 

 

 

 

Ennek szellemében nevelőtestületünk alábbiakban alakította ki gyermekképét:  

A gyermek fejlődő személyiségét genetikai adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, a 

spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg. Ezért fontos a gyermek 

sajátos fejlődési ütemének, egyéni, testi, lelki szükségleteinek megfelelő egyéni bánásmód, módszer 

megválasztása. 

A gyermek személyiségének szabad kibontakozása során meghatározó szerepe van a személyi és 

tárgyi környezetnek, mely optimális teret biztosít az önállóság kibontakozásának, valamint a felkínált 

lehetőségek közötti szabad választásnak. 

 

Az óvodás gyermek életének legfontosabb színtere, legfőbb élményforrása a játék. A játék a 

gyermek lelki állapotának kivetítődése mellett egyben a tanulás, a készségek és képességek 

fejlesztésének leghatékonyabb módja is. A gyermek, játék iránti igényének, szükségletének 

maradéktalan kielégítése harmonikus fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú. 

Az óvodás gyermekben erős a társas kapcsolatok iránti igény, melynek megjelenésében fontos, 

hogy az óvodapedagógusban és az óvodai dolgozókban társra, természetes támaszra találjon, mint 

egyén, találja meg helyét a közösségben. 

 

A gyermeki léttel egyenlő a természetes mozgásigény kielégítésének, valamint a szociális 

kontaktusokra és más gyermekekkel való csoportos játéknak a vágya.  

Az egészségének megőrzésére, megóvására, a tiszta, tágas, biztonságos, tevékenységét nem 

korlátozó, harmóniát sugárzó élettérre való igény a pozitív nevelő hatások következtében e korai 

életszakaszban alapozódik meg. 

 

A gyermekközpontúság elve hatja át az óvodai nevelést, mely tartalmazza: 

 Befogadó attitűd létét, ennek megfelelően a sokféleségre, sokrétűségre vonatkozó 

fogékonyság, fogadókészség az esetleges hátrányok leküzdésére törekvést; 

 Az előítélet bármiféle megjelenésének kizárását, a feltétlen bizalom megalapozásának, 

megtartásának segítését, az egyenlő esélyek biztosítását;  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek különbözőségét természetességgel elfogadó, fejlesztő 

pedagógiai környezet biztosítását. Kiemelten fontos minden gyermek számára, hogy egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, 

kiemelkedő képességei kiteljesedjenek.  

 Az SNI gyermek különbözőségét természetességgel elfogadó, fejlesztő pedagógiai 

környezetben megvalósuló fejlődését. 
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3. Óvodakép 
 

„Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni 

személyisége tiszteletben tartását. Szüksége van arra,  

hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. 

Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. 

Joga van hibázni. Szüksége van a feltalálásra és alkotásra. 

Szüksége van esztétikai érzelmekre. 

Joga van bármiféle tudás megszerzésére.” 

(Celestin Freinet) 

 

 

Tagóvodánk önkormányzati fenntartású öt csoportos tagintézmény, jelenleg egy csoport 

szüneteltetésével működik. A Pedagógiai Program és a Kiegészítő Program elveinket, fő 

feladatainkat foglalja magába.  

Legfontosabbnak a gyermekek feltétlen szeretetét tartjuk. Olyan toleráns, biztonságos, tiszta, és 

harmonikus fejődésüket, elősegítő környezetet teremtünk számukra, ahol gyermek, szülő, dolgozó 

egyaránt jól érzi magát.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A gyermek harmadik életévétől az 

iskolába lépéséig, biztosítjuk óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a családi neveléssel kiegészítve.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek fejlesztését különböző 

módszerekkel végezzük, készség és képesség fajták szerint a projekt módszer, kooperatív tanulás, 

szenzomotoros fejlesztés, fejlesztő játékok alkalmazásával. 

Kiegyensúlyozott, megértő, derűsen határozott, kapcsolatokat kezdeményező magatartással, kulturált 

kommunikációval, problémaérzékenységgel, az együttműködés során megvalósítjuk a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Pedagógiai intézkedéseink a prevenciós eljárások, az 

egyéni bánásmód, a differenciált készség, képességfejlesztés, a speciális gondozói tevékenység, a 

gyermeki személyiség fejlődésének nyomon követése, és az alkalmazott intervenciós gyakorlat 

összességét ölelik fel. Mindezek hatására a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba való átlépés belső, pszichikus feltételei. 

 

Képviseljük a gyermek mindenekfelett álló érdekeit, jogainak érvényesítését, tiszteljük, 

megbecsüljük egyéniségét, egyediségét, bízunk fejlődésében, fejleszthetőségében, elfogadjuk a 

különbözőségeket, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a teljes személyiség 

fejlődéséről.  

Pedagógiai módszereinket a gyermek személyiségéhez igazítjuk, képességei alakulásában a családok 

hatékony bevonására törekszünk. 

 

Nevelőmunkánkat a gyermekek óvodai tevékenységeire építjük. Ezekhez keressük a fejlesztés 

tartalmi lehetőségeit, különös tekintettel a játék, a mozgás, a változatos tevékenységek feltételeinek 

biztosításával.  

A gyermek tudásvágyának kielégítésére és a különböző szervezeti keretekben megvalósuló, játékba 

integrált, életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő tanulási formákat biztosítunk. 
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Az egészséget alapértéknek tekintjük, megalapozzuk az egészséges életmód szokásait, a 

környezettudatos magatartást, kialakítjuk a testi-lelki egészség megőrzése, óvása iránti igényt, 

megszerettetjük a mozgást. 

 

A befogadó attitűd természetes magatartás az óvoda valamennyi dolgozója számára, modellértékű a 

gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt társas kapcsolatokban.  

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi 

integrálását segítjük. Az óvodai élet teljes időszakában biztosítjuk a sajátos nevelési igényű, 

közösségben nevelhető gyermek, többségi gyermekekkel történő együttnevelkedésének, fejlődésének 

személyi és tárgyi feltételeit.  

 

 

 

4. Pedagóguskép 

 
„A legtöbb, amit gyerekeinknek  

adhatunk: gyökerek és szárnyak.”  

(Goethe) 

 

 

Az óvodában folyó nevelő munkánkban az óvodapedagógusok személyisége elfogadó, segítő, 

támogató, attitűdje meghatározó, modell értékű a gyermekek számára. A gyermekek számára hiteles, 

nyugalmat, elfogadást, megértést, bátorítást, szeretetet, vidámságot tükröző személyiség. Játékos, 

rendelkezik a játszani tudás képességével. Tiszteli és közvetíti a hagyományokat, őrzi és közvetíti a 

magyar identitást. Törekszik a gyermekekben található értékek megtalálására. Cselekvésen keresztül 

fejleszti a készségeket, képességeket.  

 

 

 

5. Óvodai nevelésünk helyi céljai: 

 
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni,  

szeretetben felnevelni és szabadságban elbocsátani.” 

(Rudolf Steiner) 

 

 

 Befogadó neveléssel az életkori/egyéni sajátosságokból és eltérő fejlődési ütemből adódó 

különbözőségek figyelembevételével, a kulcskompetenciák differenciált fejlesztésével, a 

műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítésével és kulturális kompetenciák megalapozásával 

az iskolai beilleszkedés közvetett segítése. 

 Preventív szemléletű egészségnevelés a családokkal való együttműködésben, nevelőpartneri 

kapcsolatban. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek többségi gyermekekkel történő együttnevelése, speciális 

fejlesztése, az együttműködés kiszélesítésével. 
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6. Az óvodai nevelés általános feladatai 

 

Az óvodai nevelés feladata három éves kortól az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, az egészséges életmód alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, az 

érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósítása. 

 

 

 

6. 1. Az egészséges életmód alakítása 

 
„ Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv,  

minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle.  

Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem,  

attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” 

(Rudolf Steiner) 

 

 

 

 

Helyi cél 

 

Az élet, az egészség megőrzése, fejlesztése, védelme, az egészséges, környezettudatos életmódhoz 

szükséges képességek megalapozása  integrált nevelés keretében. 

Preventív szemléletű egészségnevelés megvalósítása, a szükséges korrekciós és/vagy speciális testi 

fejlesztés ellátása megfelelő szakemberek bevonásával, építve óvodánk segítő szakembereire. 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban  

 

   A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Mintát nyújt a csoport számára a segítségnyújtásban, különbözőségek elfogadásában, 

empátiában. az integrált nevelés keretében 

 A sajátos nevelési igényű gyermeket praktikus technikákra tanítja, számára differenciált 

segítséget nyújt, szükségletei jelzésére és azok adekvát időpontban történő kielégítésére 

szoktatja,  

 A mozgás, térben és időben megfelelő feltételeit az épületben, és a szabadban rendszeresen 

biztosítja, a csoport mindennapos mozgásigényét differenciált módszerekkel/ különleges 

bánásmód alkalmazásával elégíti. 

 Azért, hogy a gyermek szervezete ellenálló legyen, alkalmazkodóképességének és edzettségének 

növelése érdekében, valamint a gyermek egészségének védelmében, biztosítja kora tavasztól, 

késő őszig a szabad levegőn való mozgást, mozgásos tevékenységeket, játékokat.  

 A testi és lelki egészség összhangjának megteremtésére törekszik, segítve a biológiai és pszichés 

érést, mely a gyermek iskolára való alkalmassá tételéhez elengedhetetlen. A gyermek lelki 
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egészségének megőrzése érdekében a játékszükségletét kielégíti, különös tekintettel a szabad 

játékra, mint örömforrásra, feszültségcsökkentő, élményfeldolgozó lehetőségre. 

 Preventív szemléletű egészségnevelést valósít meg, a szükséges korrekciós és/vagy speciális testi 

fejlesztés ellátásával, megfelelő szakemberek bevonásával, szülőkkel együttműködve. 

 Sajátos nevelési igényű/vagy különleges gondoskodást igénylő (pl. asztma, allergia) gyermekről a 

szükséges pontos információkat és az esetleges rendszeres gyógyszerelési szokásokat megkéri, 

írásban rögzíti, esetleg orvosi véleménnyel, zárójelentés másolatával kiegészíti. Az írásos 

feljegyzést a gyermek személyi anyagában elhelyezi. Az információkról és a gyógyszerek 

hozzáférhetőségéről a gyermekcsoporttal foglalkozókat tájékoztatja (pl. helyettesítés esetén). 

 

 

 

 

 

Az egészségmegőrző program kiemelt tevékenységei a tagóvodában: 

 

Program Zenés torna 
Családi 

Egészségnap 
Egészségnapok 

 

Aktualitás 

Őszi és tavaszi 

időszakban, havi 

rendszerességgel. 

Őszi időszakban.  

„A Szív Világnapjá”-

hoz kötve 

Óvodai beiratkozás 

hetében.  

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom 

Felnőttek és 

gyerekek együttes 

mozgása zenére,  

sportjátékok, moz-

gásos versenyjáté-

kok a szabadban. 

Táplálkozás: 

zöldség- és 

gyümölcs figurák 

készítése, egészséges 

finomságok 

kóstolása; 

Víz: az egészséges, 

tiszta ivóvíz értéke 

és védelme, játékok 

a vízzel; 

Mozgás: a mozgás 

élet-tani 

jelentőségének kie-

melése, gyermekek 

/szülők mozgásos 

játékai); 

Levegő: a tiszta 

levegő fontossága, 

védelme, 

levegőjátékok); 

Vérnyomás-, 

testsúly- és 

vércukorszint-mérés, 

életmódtanácsok 

védőnői segítséggel. 

„A Mozgás Napja”: zenés 

torna, mozgásos 

vetélkedők, sportjátékok; 

„Zene/Mesevarázs” 

gyermekcsoportok táncai, 

népi gyermek-

játékok;mesedramatizálások 

„A Táplálkozás Napja” 

egészséges finomságok, 

gyermekcsoportok által 

készített zöldség- és gyü-

mölcsételek kóstolása, 

ételreceptek közreadása. 
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A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 Az óvodapedagógus pedagógiai irányítása mellett az óvodai életbe aktívan bekapcsolódnak. A 

gyermekek egészséges életmódra nevelését tudatosan segítik, azon nevelési célok, feladatok, 

módszerek ismeretében, amelyekkel az óvodapedagógus megismertette.  

 Mintát nyújtanak a gyermekek és szülők számára: az interperszonális kapcsolatok, viselkedés, 

beszéd, személyi higiéné, ápoltság és gondozottság terén. 

 Kompetens szerepkört töltenek be a higiéniai szokások, szabályok megismertetésében, 

betartatásában, a feltételek megteremtésében, a baleset-megelőzési teendőkben, és minden 

feladatban, melyek a gyermekek egészségének megóvását, megőrzését biztosítják. 

 Tapintatosan részt vesznek a gondozási feladatok ellátásában, az étkezések során, a levegőzésnél. 

 Szülőkkel való kapcsolattartásukra a tapintat jellemző, a saját kompetencia határaikat betartják. 

 Segítő jelenlétükkel annyi támogatást nyújtanak a gyermekek számára, amennyi feltétlenül 

szükséges a gyermeki önállóság fejlődése érdekében. .  

 Munkájukat a gyermekek napirendjéhez igazítva, az óvónő irányítása mellett végzik.  

 Segítik a környezet ártalmaival szemben történő védekezést, és az ehhez szükséges szabályok 

megismerését, betartását. 

 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 Folyamatosan kapcsolatot tart a szülővel, a gyermek egészségi állapotáról rendszeresen 

információt cserél. 

 A családok egészségkultúrájának megismerésére alapozva, a korszerű szemléletformálás során az 

óvodában alakított higiéniai szokásokat ismerteti, az egészséges táplálkozást és mozgásos 

életmódot népszerűsíti, a környezettudatos magatartást alakítja, formálja.  

 Az egészséges életmóddal kapcsolatos jó szokásokat erősítő programokat javasol, szervez, a teljes 

család részvételére ösztönöz.  

 A gyermek egészségi állapotában jelentkező negatív változásokat azonnal jelzi a szülő felé, 

orvoshoz, megfelelő szakemberhez irányítja. 

 A szülőket tájékoztatja a heti étrendről, egyetértésükkel és közreműködésükkel az óvodai étrendet 

kiegészíti (zöldségek, gyümölcsök).  
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6. 2. Érzelmi-, erkölcsi-, közösségi nevelés  

 
, Az óvodás gyermek más, mint a felnőtt,  

az óvodás gyermek nem tökéletlen felnőtt!  

Az óvodás gyermek tökéletes gyermek.” 

 (Körmöci Katalin) 

 

 

Helyi  cél: 

 

A gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, pozitív énkép erősítése, szociális,- esztétikai, 

erkölcsi, intellektuális érzelmeinek alakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése.  

Az erkölcsi szokás és normarendszer megalapozása, különös tekintettel a befogadó attitűd, az 

együttélés, az együttműködés a társas és kommunikációs kapcsolatteremtési készségek képességek 

fejlesztésére, az integrált nevelés megvalósítására 

 

 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban   
 

 A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett:  

 

 A kezdeti időszakban a két óvodapedagógus és a dajka, pedagógiai asszisztens együttesen 

segíti a zökkenőmentes beilleszkedést, befogadást, egyeztetik módszereiket, folyamatosan 

tájékoztatást nyújtanak a szülőnek.  

 A már óvodás gyermekeket érzelmileg felkészíti az új gyermekek befogadására, és közösen 

készítenek ajándékot számukra.  

 Az óvodapedagógus és az óvodai alkalmazotti kör befogadó attitűdje, mint nevelési minta 

biztosítja a változó szociális térből és élethelyzetből átörökített értékek elfogadását és 

tiszteletét a gyermekközösségben. 

  A hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermek beilleszkedését elősegíti, változatos 

módszereket alkalmaz, amelyekkel csökkenti a meglévő hátrányokat, az 

esélyegyenlőtlenséget.   

 A sajátos nevelési igényű gyermek mindegyikéhez a gyógypedagógus együttműködésével 

megkeresi az optimális fejlődést leginkább segítő egyéni bánásmódot, a gyermekek 

viselkedését, társas kapcsolatai alakulását figyelemmel kíséri. Befogadó attitűdjével pozitív 

mintát nyújt. 

  A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel, a fejlesztő pedagógussal kapcsolatot tart. 

 A más nemzetiségű családok szokásait tiszteletben tartja, befogadó attitűdjével modellt nyújt. 

Megteremti az idegen szokásokkal, hagyományokkal és a nyelvvel való ismerkedés alkalmait, 

ezzel színesíti a közösség életét, elősegíti a multikulturális integrációt. 
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   A viselkedészavarok megelőzése érdekében figyelemmel kíséri a gyermek érzelmi állapotát, 

gyűjti, alkalmazza a feszültségoldó technikákat (kapcsolatteremtő, bizalomerősítő játékok).  

 

 

Ünnepeink, rendezvényeink, megemlékezéseink: 

 

Óvodai 

Szüreti mulatság 

 Közös zenés torna 

Karácsony 

Egészség Napok 

Föld Napja 

Nemzeti ünnepek (Október 23. Március 15.) 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Gyermeknap - Kirándulás 

Csoport 

Mikulás  

Farsang 

Húsvét 

Tanévzáró, Nagyok búcsúztatója 

Egyéni 
Születésnap 

Anyák Napja 

Családokkal 

együtt   

                          Családok Napja                                            Mézeskalács sütés 

                                 Vásár                                                      Húsvéti írókázás 
 

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban   

 

Az óvodapedagógussal egyeztetve végzik feladataikat. 

 Szociális érzékenységgel, előítéletek nélkül, a másik fél emberi méltóságát, véleményét 

tiszteletben tartva, mintát nyújtanak a gyermekek számára. 

 Tudatosan segítik az érzelmi nevelést, a szociális kompetencia fejlesztését, azon nevelési célok, 

feladatok, módszerek ismeretében, amelyekkel az óvodapedagógus megismertette. 

 A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelik. Tisztelik a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataikra a tapintat, az elfogadás a jellemző. 

 Kellő problémaérzékenységgel és konfliktuskezelő képességgel rendelkezve, mérlegelik annak 

megoldási módjait, lehetőséget adnak a gyermeknek a konfliktus önálló megoldására. 

 A gyermekek fejlesztése érdekében megosztják megfigyeléseiket az óvodapedagógussal. 

 Az átlagostól eltérő fejlődési ütemű, speciális nehézségekkel küzdő gyermekkel kapcsolatos 

bánásmód kialakításában konzultálnak az óvodapedagógussal (szükségleteihez igazodó humánus 

bánásmódot alkalmaznak).  

 Jó kapcsolatot alakítanak ki a gyermeket nevelő családdal.  

 Betartják a szakmai illetékesség határait, nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan 

az óvodapedagógushoz. irányítják.  
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Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Az inkluzív óvodai gyakorlatban a gyermek befogadását előkészíti, beillesztési-befogadási terv 

alapján végzi, amelyben épít a szülők aktív részvételére. A családdal szorosan együttműködik a 

gyermek befogadása során. Lehetőséget biztosít a szülőkkel együtt történő beilleszkedésre, 

melynek során megfigyeli a gyermek kapcsolatait, a családban elfoglalt szerepét. 

 A család számára az óvodai életbe való betekintést biztosítja, ösztönzi őket a közös 

rendezvényeken, kirándulásokon való részvételre. 

 Összehangolja a család által képviselt érték és normarendszert az óvodában alkalmazottal. A 

segítségnyújtás megoldásait a családi háttér megismerése során szerzett tapasztalatokhoz illeszti, 

intervenciós gyakorlatot érvényesít.  

 A nevelési hatások összehangolása érdekében a nem pedagógus munkatárs, a család és a segítő 

szakember együttműködését megszervezi.  

 

 

 

6. 3. Az anyanyelvi és értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 
 

„Még senki nem fedezte fel, hogy milyen mély együttérzés,  

kedvesség és nagylelkűség rejtőzik egy gyerek lelkében.  

A helyes nevelés legfőbb feladata, hogy feltárja e kincseket.” 

(Emma Goldman) 

 

Helyi Cél: 

 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció, mint 

kulcskompetencia differenciált fejlesztése, a nevelő tevékenység egészében, különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 

 

A pszichikus funkciók, értelmi kompetenciák és a kreativitás fejlődésének elősegítése, a gyermek 

érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire épített tevékenységrendszerben, a 

integrált nevelés keretében 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban  
 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 
 

 Kompenzálja a nyelvi hátrányokat, a szociokulturális háttér ismeretében, nyelvi játékokat szervez 

a tudatos fejlesztés céljából. Párbeszédet, beszélgetést kezdeményez egy-egy gyermekkel vagy 

gyermekcsoporttal, beszéltet, beszélni hagy, alakítja a beszédfegyelmet, önbizalmat. 

Együttműködik a fejlesztőpedagógussal. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Emma_Goldman
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 Figyelembe veszi, hogy a beszédfejlesztés legfőbb színtere a szabad játék, ahol a gyermekek 

különböző élethelyzetekben kerülnek kapcsolatba egymással, ahol szabadon mondhatják el 

érzéseiket, gondolataikat.  

 Tiszteletben tartja a más nemzetiségű családok szokásait, befogadó attitűdjével modellt nyújt. 

Megteremti az idegen szokásokkal, hagyományokkal, és a nyelvvel való ismerkedés alkalmait, 

ezzel színesíti a közösség életét, elősegíti a multikulturális integrációt. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek értelmi képességeit (a károsodás mértékétől függő) optimális 

mértékben fejleszti. 

 A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő döntési helyzeteket teremt, melyben lehetőséget 

ad a gyermeknek saját ötletei kipróbálására, kísérletezésre.  

 A sokoldalú érzékeltetéssel, a gyermek érzékszerveinek bevonásával ismereteit bővíti, a szerzett 

ismeretek között az összefüggéseket felfedezteti, rendszerezi, logikai képességeit fejleszti, az 

egyéni tanulási utakat gondozza. 

 A kreativitás, az önkifejezés fejlesztésére törekszik, alapvető készségeket, jártasságokat alakít ki 

párhuzamosan végezhető tevékenységek biztosításával (kísérletek, problémahelyzetek)., melyek 

az integrált nevelés keretében az egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlesztési feladatok 

megvalósítását segítik 

 A gyermek egyéni képességeit figyelemmel kíséri, a hátránykompenzálás és a tehetséggondozás 

feladatait differenciáltan tervezi, tapasztalatait és a fejlesztés további irányát folyamatosan 

rögzíti. 

 A kompetencia alapú neveléssel összhangban párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységeket tervez, melyek során a sokoldalú érzékeltetéssel, a gyermek érzékszerveinek 

bevonásával bővíti ismereteit, az összefüggéseket felfedezteti, rendszerezi, fejleszti a gyermeki 

gondolkodás képességeit (logikai képességek, emlékezet, fantázia, figyelem stb.).  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek motoros és értelmi képességeinek fejlesztését kiemelten 

fontos feladatként kezeli.  

 Alkalmazza a Kompetencia alapú óvodai programcsomag kiegészítő kiadványait.  

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

 Kulturált beszédpéldájukkal hatnak gyermekre, szülőre, mintát adnak az udvariassági formulákra. 

 A gyermek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő nyelvhelyességgel, pontos 

szóhasználattal kommunikálnak, reagálnak a gyermek metakommunikációs jelzéseire. 

 Az egyes gyermek egyéni képességeiről az óvónőtől tájékozódnak, észrevételeiket, 

tapasztalataikat, megfigyeléseiket megosztják.  

 Részt vesznek helyszíni séták, megfigyelések alkalmain. Az óvodapedagógus által szervezett 

nyelvi játékokba szükség szerint bekapcsolódnak. 

 A gyermekek által kezdeményezett beszélgetésekben aktívan részt vesznek, a gyermekek 

kérdéseire válaszolnak. 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Az óvodában minden dolgozó modell értékű, saját és az óvoda más dolgozóinak kulturált 

beszédpéldájával hat gyermekre, szülőre, mondanivalója és metakommunikációja összhangjával 

fokozza beszéde hitelességét, mintát ad az udvariassági formulákra. 
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 A családok anyanyelvi kultúrájának megismerésére alapozva pozitív modellt nyújt, építő hatású 

tevékenységeket, anyanyelvi élményeket, programokat javasol. A szülőkkel és a segítő 

szakemberekkel való együttműködést megszervezi. 

 Meggyőzi a szülőket az otthoni anyanyelvi élmények fontosságáról, építő hatású tevékenységeket, 

anyanyelvi élményeket javasol. 

 A gyermekek tapasztalataiból, élményeiből kiindulva, velük együtt választ témát, projektet, a 

szülőket partnerként bevonja a megvalósítás menetébe. 

 A szülőkkel tartott folyamatos kapcsolat során tájékoztat a fejlődési ütemről, a megelőzés és a 

korrekció érdekében javaslatot tesz a fejlesztés lehetőségeire, és segítő szakemberrel való 

együttműködésüket megszervezi. A gyermek fejődését a szülők számára a betekinthetőséget 

biztosítva dokumentálja. 

 

 

 

 

7. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
 

 

7. l. Játék 

 
"Semmiben sem nyilvánul meg olyan  

világosan az emberek jelleme, mint a játékban." 

(Lev Tolsztoj) 

 

 

Helyi Cél: 

 

 A 3-7 éves korú gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása érdekében a szabad 

játék elsődlegességének érvényesítése, pedagógiai, pszichológiai szakértelemmel való támogatása 

elsősorban indirekt módszerekkel, az együttműködés kiszélesítésével integrált nevelési keretében. 

 

 

 

 

Az óvodapedagógus a játék folyamatában 

 
 A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Segíti, támogatja az éppen aktuális játékhoz szükséges hely változtathatóságát, rugalmas 

átalakíthatóságát, az átjárhatóságát biztosítja, inspirálja (kuckók, elszeparált helyek, állandó és 

ideiglenes részek, közös, egyéni játékra alkalmas, nagyobb és intimebb, zajos és csendesebb 

tevékenységek tere). Engedi, hogy játékhoz szükséges helyet a gyermekek maguk is 

alakíthassák a csoportszoba bármely eszközének mobilitásával. 

Játék terei: 

 Építés, konstruálás, gazdag eszközfeltételeit biztosítja, a technikai fogások, szerszám 

használat biztonságos szokásait kialakítja. A gyermeki ötletek, elképzelések 

megvalósulását, továbbfejlesztését motiválja.  
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 Családi játékok tere (szobai és konyhai kellékekkel, imitációs kiegészítőkkel). 

 Mesesarok (nyugalmas hely, könyvekkel, bábokkal, dramatizáló eszközökkel, jelmezekkel, 

párnákkal, szőnyeggel). 

 Építő – közlekedő játékok tere (különböző kockákkal, kirakó és összerakó játékokkal, 

közlekedési eszközökkel, terepasztalokkal, állatokkal, a természetes környezet felépítését 

inspiráló eszközökkel). 

 Rajzolás, festés, gyurmázás, kézi munka, barkácsolás helye megfelelő eszköztárral, 

szerszámokkal, inspiráló anyagokkal. 

 Kísérletező hely (természetes anyagokkal, felszerelésekkel, gyermekenciklopédiákkal, 

földgömbbel, nagyítóval, mágnessel, homok/víz asztal, stb.). 

 Énekes játékok tere (ritmus hangszerek, a népi játékok kellékei, képek az ismert játékokról).  

 Kincses láda (különböző érdekes tárgyak az éppen aktuális játékokhoz takarók, szép 

anyagok).  

 A megfelelő, készen vett játékeszközök mellett, (amelyek esztétikusak, jó minőségűek, 

igazodnak a gyermek életkorához, elősegítik a sokoldalú fejlődést, manipulálásra, 

fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra serkentenek), közösen készített 

eszközökkel, a sokféleképpen felhasználható anyagokkal, szerszámokkal, a különböző 

családi kultúrák pozitív elemeire emlékeztető tárgyakkal, valamint a megismert egyéni 

élményekhez kapcsolódó eszközökkel bővíti a csoport játékállományát. 

 Barkácsoláshoz is elsősorban természetes, egészségre nem káros anyagokat használ, arra 

törekszik, hogy e tevékenység funkcionális jellegű is legyen. 

 Különböző egyéb foglalkozások eljátszásának jellemző kellékeit (orvos, szerelő, postás, 

fodrász, tanító, rendőr, tűzoltó, fotós, mentős, építő munkás, számítógépes, stb.) biztosítja. 

 Figyelembe veszi, hogy a különböző szociális helyzetű, értékrendű családokban más és más 

élmények érik a gyerekeket, segíti a kiemelt figyelemet igénylő gyermekekkel való együttjátszást. 

 A játék folyamatát figyelemmel kíséri, ráérez a gyermek lelkiállapotára, magatartásával feloldja a 

feszültséget, elszigeteltséget. Elfogadja és elfogadtatja a magányos, más, vagy nehezen 

alkalmazkodó az agresszió oldására gazdag módszertan repertorárral rendelkezik. Együttműködik 

a segítő szakemberekkel, szülőkkel. 

 A különböző szociokulturális környezetből érkező (HH, HHH) gyermekekre különös figyelmet 

fordít, a beilleszkedésüket támogatja a játékban, spontán párbeszédes helyzetekben célzott, 

tervszerű anyanyelvi fejlesztést valósít meg. 

 

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

 Az óvodapedagógus irányítását elfogadó együttműködéssel segítik a szabad játék kibontakozását, 

a tárgyi feltételrendszer megteremtésével. 

 Viselkedésükkel mintát nyújtanak az együttműködésre, az elfogadásra, kommunikációjukkal 

hatnak a gyermekek játéktevékenységére.  

 A szabad játék és játszótársválasztást biztosítják, ösztönzik, támogatják a kreativitást.  

 Bekapcsolódnak a játékba, de csak akkor, ha társnak hívják, vagy ha a gyermekek testi épségét, 

egészségét kell megvédeni. 

 A csoport tagjaival közösen megalkotott és elfogadott normákhoz alkalmazkodnak, betartják és 

betartatják. 
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 Kiegészítő tárgyak, eszközök készítésébe bekapcsolódnak. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Formálja a szülők szemléletét, játékkultúrát közvetít, hangsúlyozza az otthoni feltételek 

megteremtésének fontosságát. Hiteles kommunikációval érvel a szülőknek a szabad játék 

fontosságáról. Szülőket ösztönzi arra, hogy a gyermeket bevonják az otthoni házkörüli 

tevékenységekbe, az élményszerzés érdekében a kedvelt tevékenységeket, különböző 

foglalkozásokat bemutassák neki. 

 Közvetíti a szabad játék elsődlegességét a nem pedagógus kollegákkal együttműködve. 

 A családoknak olyan tevékenységeket, programokat ajánl, szervez, melyek maradandó hatással 

vannak a személyiségfejlődésre, a családi kapcsolatok erősítésére. 

 A segítségnyújtás családhoz illesztett formáit alkalmazza.  

 

 

 

7. 2. Mozgás – torna 
 

„Minden mozgásforma, mozgásos játék célja,  

hogy segítse a gyermeket természetes belső  

ritmusához visszatalálni, ősi mozgásformáit  

újra felfedezni. Mindebben önmagát tanulja,  

alakítja, gyógyítja.” 

(Dr. Gőbel Orsolya) 

 

 
Helyi cél  

A gyermek egészségének megőrzése, megóvása, gondozása, egészséges életmód hatásainak 

felerősítése. érdekében a mozgás kiemelt szerepének biztosítása, különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekre. A gyermek természetes mozgásának, testi képességeinek, akarati 

tulajdonságainak differenciált fejlesztése. A mozgásos életmód megszerettetése, a szervezet ellenálló 

képességének növelése, az összerendezett mozgás kialakítása. 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 
 A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Eredményesen és rendszeresen alkalmazza Pappné Gazdag Zsuzsanna mozgásos segédanyagait.   

 Tagóvodai szinten kidolgozott mozgásanyag segíti a tervező munkát. 

 A szabad játékban is sokszínű lehetőséget biztosít a mozgásformák gyakorlására. A 

csoportszobában mozgásra ösztönző játékszereket alkalmaz, melyek motiváló hatása mellett 

figyelembe veszi, hogy ezek a mozgás-torna mozgásanyagának gyakorlási lehetőségeit is 

biztosítják. 
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 A sajátos nevelési igényű gyermek a mozgásos játékokban, feladatokban való részvételére 

fokozott figyelmet fordít, elősegíti a gyermek mozgásának, koordinációs és kondicionális 

képességeinek a fejlődését. 

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

Az óvodapedagógussal egyeztetve végzik feladataikat. 

 Tiszta, egészséges környezetet teremtenek a testnevelési foglalkozások megtartásához, abba 

bekapcsolódva mintát nyújtanak, és segítenek a megfelelő mozgásforma, testtartás elsajátításában. 

 A mozgásos tevékenységet pozitív értékeléssel segítik, megfigyeléseiket, mozgásos 

tapasztalataikat megosztják az óvodapedagógussal. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek külön segítséget nyújtanak az óvodapedagógus útmutatásai 

alapján. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Felhívja a családok figyelmét a rendszeres mozgás fontosságára, programokat ajánl, részvételre 

ösztönöz. 

 Formálja a szülők szemléletét, annak érdekében, hogy a gyermekek minél többet mozogjanak, 

több időt tartózkodjanak a szabad levegőn (kerékpározás, kirándulás, séta stb.). 

 Szorgalmazza a családoknál, hogy minél több közös mozgásos tevékenységet szervezzenek.  

 Mintát és ötleteket ad arra, hogy milyen mozgásfejlesztő eszközök célszerűek az óvodás gyermek 

számára. 

 

7. 3. A külső világ tevékeny megismerése  

 
„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel.  

Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának  

igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és  

kibontani önmagát.” 

(Müller Péter) 

 

 

 

Helyi cél  

 

A gyermeki tapasztalatok gazdagítása, közvetlen és tágabb környezet sokszínű érzékszervi és 

mozgásos felfedeztetésein keresztül a környezet értékeihez, esztétikájához fűződő pozitív érzelmi-

cselekvő viszony kialakítása, a természeti, társadalmi környezet megóvására nevelés, a 

környezettudatos viselkedés megalapozása. A környezet tevékeny megismerése során a gyermek 

matematikai tapasztalatainak gyarapítása, mennyiségi, alaki, tér- és síkbeli szemléletének alapozása 

integrált nevelés keretében. 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Muller_Peter
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Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 A kompetencia alapú programcsomag tématervgyűjteményéből és a kiegészítő tárgyi eszközökből 

is válogat a témák feldolgozása során, de épít a gyermeki ötletekre, a családból hozott 

tapasztalatokra, élményekre, biztosítja a kísérletezési lehetőségeket. 

 A témakörök keretét az évszakok adják, az évszakblokkhoz rendeltek a növény-és állatvilág, az 

ember és környezete, az ezekkel kapcsolatos egészséget védő tevékenységek, a hagyományok 

témakörei, amelyek elsősorban azokat az ismereteket közvetítik, mélyítik, amelyekről a helyi 

körülmények között konkrét tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek.  

 A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire épít, az óvodapedagógus által tervezett téma és a 

gyermekek előzetes tapasztalatait, élményeit összekapcsolja és velük együtt választ témát, 

projektet.  

 A kompetencia alapú neveléssel összhangban a párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységeket tervez, szervez. Az óvodapedagógus témafeldolgozások során a „kevesebbet, de 

alaposabban” elvét érvényesíti. A hátrányok kompenzálásában együttműködik a segítő 

szakemberekkel. 

 A képességek figyelembe vételével és egyéni, differenciált segítségnyújtással elősegíti, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermeknek önmagáról és a közvetlen környezetéről legyenek – lehetőség 

szerint pozitív - élményei, tapasztalatai.  

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

Az óvodapedagógus útmutatásai alapján 

 Bekapcsolódnak a csoport életébe, részt vesznek a gyermekek játékában, megfigyeléseken.  

 Az óvodapedagógussal együtt kísérik a gyerekeket a külső programokra, közlekedési szabályokat 

gyakoroltatnak, betartatnak. 

 Lekísérik a csoportot az udvarra, részt vesznek az udvari élet feltételeinek megteremtésében 

(eszközök előkészítése, bekapcsolódás a játékba stb). 

 A gyermekek környezetmegismerő, alkotó, védő tevékenységébe bekapcsolódnak, kertészkedésbe 

bevonják őket, egyszerű munkafolyamatokat tanítanak számukra. 

 Óvják a környezetet, a természetet, életet tisztelő és környezettudatos magatartást tanúsítanak, 

szokások tanításában közreműködnek. 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Szoros együttműködésre törekszik a családokkal, felhívja figyelmüket a napi megfigyeltetések 

végzésére, a társadalmi és természeti környezet védelmének, a közös beszélgetések fontosságára. 

 Példamutatással és irányított kommunikációval felhívja a család figyelmét a környezettudatos 

magatartás fontosságára (a környezetszennyezés elkerülése érdekében, használt flakonok, fóliák, 

bevásárló tasakok, egyéb, vegyileg veszélyes hulladékok mellőzésére, a szelektív 

hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra). 

 Szorgalmazza, hogy a gyermekek, a szülőkkel együtt természetes anyagokat, lehullott terméseket 

stb. gyűjtsenek, ezeket a játékban és egyéb tevékenységekben közösen felhasználják.  
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7. 4. Verselés, mesélés 

 
„A gyermekkor időtlen időktől fogva mindenkor a  

népmesék, legendák, tündérhistóriák kora volt,  

mert minden egészséges fiatalban ösztönös és tiszta  

szeretet él a fantasztikus, csodálatos, mesés történetek iránt.” 

(Lyman Frank Baum) 

 

 

Helyi cél: 

 

A gyermek szemléletmódjának, világképének, belső képalkotásának formálása, a népköltészet iránti 

fogékonyságának elősegítése, elmélyítése, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődésének segítése irodalmi 

élményeken keresztül. „Könyves környezet” biztosításával az olvasás iránti igény felkeltése. 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

Az irodalmi anyag kiválasztásánál használja az óvoda nevelőtestülete által összeállított gyűjteményt. 

Használja a Kompetencia alapú óvodai programcsomag „Kóstolgató” szöveggyűjteményét, a Játék 

bábokkal és a Bábjáték gyűjteményt, Meseládikó eszközkészletét is. 

 Kiválasztás szempontjai: projektekhez, állatokhoz, természeti jelenségekhez, azok 

változásihoz, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó versek, rigmusok, közmondások, 

csúfolódók, mesék, történetek. 

 A gyermekek érdeklődésének megfelelő „Könyvkuckót” alakít ki, lehetővé teszi, hogy a 

gyermek otthonról behozhasson könyveket. 

 A mese és versanyag összeállításánál minden korosztály és a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek szükségleteit figyelembe veszi.. 

 

 

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

 Segítenek a meséléshez, verseléshez szükséges nyugodt, bensőséges légkör megteremtésében, 

megőrzésében.  

 Részt vesznek a tanult és kitalált versek, mesék felidézésében, gyakorlásában. 

 Törekszenek az anyanyelv helyes használatára, a kifejező beszéd alkalmazására, melyekkel példát 

mutatnak a gyermekek számára. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 A szülők figyelmét ráirányítja az otthoni mesélés fontosságára, tájékoztatja a szülőket, az 

irodalmi nevelés feszültségoldó hatásáról.  

https://www.citatum.hu/szerzo/Lyman_Frank_Baum
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 Tájékoztatja a szülőket a tanult versekről, mesékről ezzel is segíti a családi nevelést. 

 

 

7. 5. Ének-zene, énekes játék 

 
„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan  

kincsét kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon.”  

(Kodály Z.) 

 

Helyi cél 

 

A közös éneklés, mozgás, zenei tevékenységek iránti gyermeki érdeklődés, felébresztése, fenntartása 

énekes- népi játékokkal, és igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokkal a gyermek zenei 

képességeinek fejlesztése.  

Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megalapozása a zenei anyanyelv 

kialakulásának elősegítése. A gyermek érzelmi, zenei, esztétikai fogékonyságának, zenei 

kreativitásának alakítása, fejlesztése, népi kultúránk zenei hagyományainak ápolásával integrált 

nevelés keretében. 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe veszi a nemzeti, etnikai kisebbségi 

nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

 

 Optimális körülményeket teremt a változatos művészi értékű zenehallgatásra, figyelembe veszi a 

nemzetiségi, etnikai kultúrát. (élőzene, CD, hangkazetta stb.). 

 Zenei sarkot alakít ki, dalos játékokhoz szükséges eszközökkel (szoknyák, kendők, fejdíszek, stb). 

 Hangszerek használatát napi rendszerességgel biztosítja a gyermek számára. 

 A zenei nevelés esztétikai élményjellegét erősíti a Kompetencia alapú óvodai programcsomag 

„Zenevarázs”, a „Néphagyományok”, „Játék-tánc-élet” című anyagával. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve mozgással kísért rövid 

mondókákat, ölbeli játékokat, ringatókat tanít, az egyszerű körjátékokba bevonja őket. 

 

A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 

 

 Bekapcsolódnak a gyermekek énekes-dalos játékába, ritmusérzékük, artikulációs készségének 

fejlesztésébe; az óvodapedagógus által kezdeményezett zenei tevékenységekbe. 

 Együtt játszanak a gyermekekkel, a csoporttal, vagy a nyugodt éneklés, zenélés körülményeit 

biztosítják. 

 Példamutatással segítik az egyenletes járás, kialakulását, a kisgyermekek ritmusérzékének, 

artikulációs készségének fejlesztését. 
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Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Segíti a családi nevelést abban, hogy a gyermekek otthon is énekelgethessenek együtt szüleikkel 

(családi zenedélután, közös néptánc, daltanulás, hangszeres zenebemutató, mely 

játékkészítéssel, agyagozással stb. egybeköthető, alakítva az óvoda és a család viszonyát, 

kapcsolatát, a közös nevelést). 

 Példamutatásával formálja a szülők zenei ízlését, felhívja a figyelmet az otthoni közös 

énekelgetés örömére, fontosságára. 

 Tájékoztatja a szülőket az óvodában tanult mondókákról, dalokról. 

 A multi és interkulturális nevelés megvalósítása során szorgalmazza, hogy a más zenei kultúrát 

képviselő gyermekek szülei lehetőséget kapjanak saját zenéjük, dalaik, hangszereik 

bemutatására.  

 

 

 

7. 6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
 

„A mese mindennek az origója. Gyakorlatilag ebből származik  

minden irodalmi műfaj. Az is, amikor az ősember a szikla  

falába karcolta a barlangrajzokat. Ezzel elmesélte,  

hogyan ejtette el a vadat. Mert amit ábrázolni tudok,  

amit el tudok mesélni, azt birtokba is veszem.” 

(Csukás István) 

 

 

Helyi cél:  

 

A szép iránti fogékonyság, esztétikai érzékenység megalapozása, az alkotásra, a környezet esztétikai 

alakítására, és az esztétikai élmények befogadására való igény kialakítása. 

A vizuális alkotással, az ábrázolás különböző eszközeivel, a műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi 

környezettel való ismerkedéssel a gyermeki személyiség fejlesztése, a belső képek gazdagítása, 

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 

 
Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 A gyermekek, szülők ötleteit felhasználja a vizuális témákban.  

 A kompetencia alapú nevelésben teret biztosít az őselemek vizuális megjelenítésére, az egyes 

témákban való megvalósításra, egyéni ötletek, tapasztalatok különböző technikákkal való 

megalkotására.  

 Gyűjti és elemzi a gyermek munkáit, felhasználja a környezet díszítésére. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára differenciált feladatokat, különleges bánásmódot  

biztosít. 
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A nevelőmunkát segítő dajka a nevelési folyamatban 

 

 Segít a vizuális kultúra kincseiből olyan környezet megteremtésében, amely alkalmas a gyermek 

vizuális képességeinek felszínre jutását elősegíteni, fejleszteni. 

 A pedagógussal egyeztetve figyelembe veszi a gyermek egyéni fejlettségét, és bekapcsolódik az 

egyszerű eszközök, játékok készítésébe. 

 Segít kiválasztani és alkalmazni azokat az anyagokat és technikákat, amelyek az adott gyermek 

vizuális nevelésének megfelel, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre. 

 Segít a gyermekeknek az eszközök esztétikus elrakásában, tárolásában, a szükséges eszközöket 

(ecsetek, festékek, terítő, stb.) elmossa, tisztítja. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Segíti a szülőket abban, hogy a gyermeknek otthon is megteremtsék a rajzolás, mintázás, festés 

lehetőségeit.  

 Felhívja a szülők figyelmét a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő eszközök vásárlására 

(jó minőségű, környezetbarát vastag ceruzák, zsírkréták, stb.) 

 Szorgalmazza a helyes vizuális technikák otthoni gyakorlását.  

 Ráirányítja a szülők figyelmét az óvodában szervezett ünnepek előtti közös barkács délutánokon 

(pl.: mézeskalácssütés, tojásdíszítés) való részvételre.  

 

 

7. 7. Munka jellegű tevékenységek 

 
"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja  

tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk,  

mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan  

mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."  

(Varga Domokos) 

 

 

 Helyi cél: 

 

A gyermeki munkavégzéshez szükséges ismeretek, készségek, képességek, attitűdök kialakítása. Az 

elemi szintű szociális és életviteli kompetenciák megalapozása, fejlesztése integrált nevelés keretében 

 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Lehetővé teszi, hogy minden gyermek az általa különösen kedvelt munkafajtákban 

elmélyülhessen. 

 Igyekszik elérni, hogy a gyerekek, a gátlásos, a visszahúzódó, gyengébb képességű társaikat is 

bevonják a munkába, alkalmat ad arra, hogy a gyerekek egymásnak is segíthessenek. 
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 Kooperatív szituációkat teremtve biztosítja, hogy az együttesen végzett munka, a közös öröm és 

felelősség, az együtt elért eredmények elősegítsék a baráti kapcsolatok kialakulását és 

megszilárdulását. 

 Évszaknak megfelelő tevékenységeket szervez a gyermek számára az óvoda udvarán 

(növényápolás és kertgondozás, ültetés, öntözés, gyomlálás, betakarítás, stb.).  

 A kertben használatos szerszámok és eszközök használatát megismerteti, rendben tartja, 

biztonságos használatra, a balesetvédelmi szempontok figyelembevételére nevel.  

 A sajátos nevelési igényű gyermek fejlettségét figyelembe véve bevonja a tevékenységekbe, 

önállóságot biztosít számára, különös tekintettel az önellátás és a személyes higiéné területein. 

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

 Az óvodapedagógussal egyeztetett elvek, és feladatok alapján bevonják a gyermeket, a csoportot 

érintő munkákba. Kisebb megbízatásokat adnak, azok teljesítésében szükség szerint segítik a 

gyermeket. 

 Segítik a gyermekeket a játékok elrakásában, közben felhívják a figyelmet azok állagának 

megőrzésére.  

 Munkájuk során viselkedésükkel, kommunikációjukkal mintát mutatnak, hatnak a gyermekekre. 

 A munka jellegű tevékenységek végzésével kapcsolatos megfigyeléseiket megosztják az 

óvodapedagógussal.  

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Segíti a szülőket, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük munkáját, megbízatásait, 

legyenek segítségére annak elvégzésében. 

 Felhívja a szülők figyelmét, a türelem, az érdeklődés, biztatás, a segítés és a munka értékelésének 

fontosságára, az önállósági törekvések támogatása mellett 

 

 

 

 

 

7. 8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

 
 „Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók,  

nevelők csak a saját magát nevelő gyermek környezetét  

alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk,  

hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát,  

ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”  

(Rudolf Steiner) 
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 Helyi cél:  

A tanulást támogató környezet megteremtésével kompetencia (ismeret, készség, képesség, attitűd) 

fejlesztés megvalósítása, konstruktív tanuláselméleten nyugvó, a tudásba beletartozó szubjektív 

ismeretekre, előzetes tapasztalatokra, az egyén sajátos értelmezési módjára építő differenciált 

nevelőmunka, megújuló módszertani kulturával integrált nevelés keretében. 

 

Az egyéni és társas kompetenciák fejlődését támogató tanulási környezet megteremtésével 

kapcsolatos elveink:  

 Az élethosszig tartó tanulást megalapozó, elősegítő, megfelelő környezet változó, változtatható, 

kreativitásra és önálló helyzetmegoldásra ösztönző. 

 A tér szabadon alakítható, az aktuális tevékenységhez, ill. a gyermekek aktuális igényeihez 

mérten variálható. 

 A csoportszoba a gyermekeké, így az általuk elérhető helyen megtalálható eszközöket bármikor 

használhatják. 

 A jól tagolt térben a különféle tevékenységek zavartalansága biztosított, melyben a gyermek 

tájékozódását piktogramok is segítik.  

 A csoportszoba eszköztárában a hagyományos játékeszközök mellett megjelennek más, a tanulást 

elősegítő tárgyak, eszközök is (valódi használati tárgyak, kiegészítő eszközök, szerszámok, 

tapasztalatszerzésre lehetőséget nyújtó anyagok, növények). 

 A gyerekek által önállóan, vagy a felnőttel közösen készített játékok is helyet kapnak a 

csoportszobában, melyek a mindennapos játék eszközei. 

 

 

Az óvodapedagógus a tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatában 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Módszereiben a cselekvéses tanulást, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeret és 

tapasztalatszerzést, felfedezést helyezi előtérbe. 

 A gyermek önálló döntéseit is tiszteletben tartó, motiváló tevékenységrendszerben biztosítja a 

megfelelő mennyiségű és minőségű segítségadást. 

 A gyermeki fejlődés állandó folyamatában nyilvánvalónak tekinti az egyéni különbözőségeket, 

fejlődési ütemet, és azt, hogy minden gyermek saját képességei fejlettségi szintjén érhet el 

eredményeket. Az ismeretek tapasztalati megalapozására törekszik. 

 A tehetséges gyermekek számára olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosít, amelyek 

képességeik kibontakoztatását elősegítik. 

 Figyelembe veszi azt, hogy a valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen 

keresztül sajátít el, amelyet képes alkalmazni képességei, készségei által.  

 Tanulási formák: az utánzásos minta, a modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, a 

spontán játékos tapasztalatszerzés, a gyermeki kérdésekre és válaszokra épülő ismeretszerzés, az 

óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, a gyakorlati problémamegoldás. 

 A tanulás tartalmát a gyermekek előzetes tapasztalataira, élményeire, érdeklődésére építi, a 

gyermekekkel együtt alakítja ki (pl.: megfigyelés a gyermekeket érdeklő téma megkereséséhez, 

vagy egy felajánlott témához ötletbörze, vagy projektek tervezése). 
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 Lehetőséget biztosít a keresésre, próbálgatásra, tévedésre és javításra, elősegítve a helyzet- és 

problémamegoldó képesség fejlődését. 

 Sok cselekvéssel, mozgással, tevékenykedtetéssel biztosítja a sokoldalú érzékelést.  

 Párhuzamos, differenciált tevékenységeket szervez, megteremti a gyermekek kreativitásának, 

felfedező hajlamának kibontakozásához, önálló tevékenykedéséhez szükséges feltételeket. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeket egyéni képességének, fejlettségének megfelelően bevonja 

minden olyan tanulási tevékenységbe, amelyet a gyermekek számára szervez, - konzultálva az 

utazó gyógypedagógussal - különösen ügyelve a speciális fejlesztés, megsegítés lehetőségeire és 

módozataira a nevelés folyamatában. 

 A párhuzamos tevékenységek szervezése során épít a dajka, segítő és együttműködő jelenlétére. 

 

 

A műveltségtartalmak szervezésében három elv érvényesül, az integrálás, a felfedezést, a felismerést, a 

modellkövetést segítő eszközök biztosítása (projektszerű érvényesítés), és a differenciálás elve. 

A tanulás szervezésének alapelvei szerint a gyermekek önmaguk építik fel a dolgok megértésének, 

megismerésének és megtanulásának ívét, a felnőtt élményt, tapasztalatot, eszközöket biztosít és 

közvetít. 

Szervezési gyakorlatunkra jellemző a mikro, makro-csoportokban, és az egyéni tevékenykedtetési 

formában szervezett tevékenységek, a céloknak megfelelő sokszínűen alkalmazva. 

 A ráhangolódás sikerét segíti a pedagógus alapos előkészítő munkája. Bevonja a gyermekeket, 

szülőket, munkatársait projekt előkészítésébe, kidolgozásába. A megvalósítás menetét a 

„projektfalon”, a tájékoztatókon teszi közzé, a projekt nyomon követése érdekében. 

 Figyelembe veszi, hogy a projekt célja a sokoldalú tapasztalatszerzés. A tevékenységsor vonzó, 

erőteljesen motiváló hatását felhasználja a kompetenciák fejlesztése érdekében.  

 

 

A nevelőmunkát segítők a nevelési folyamatban 

 

 A tevékenységekben magvalósuló tanulással kapcsolatos feladatokat az óvodapedagógussal 

egyeztetett módon végzik, különös tekintettel a párhuzamos tevékenységek biztosítására. 

 Modellszerepével, differenciált bánásmódjával segítik a gyermekeket a tevékenységekben.  

 Csak annyi segítséget nyújtanak a gyermekek számára amennyi az feltétlenül szükséges, különös 

tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre. 

 Megfigyeléseiket, tapasztalataikat folyamatosan megosztják az óvodapedagógussal a fejlődés 

nyomon követése, és a további fejlesztési feladatok kitűzése érdekében.  

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 A szülőket a projektek ötletbörzéibe bevonja, folyamatosan tájékoztatja őket annak menetéről, 

megvalósításáról. 

 Segítségüket kéri a projektek kivitelezésében (kutakodás, gyűjtőmunka a gyermekkel közösen), az 

együttműködés, a családi kapcsolatok erősítés érdekében. 

 Szorgalmazza a szülőknél azt, hogy vegyék figyelembe a gyermek meglévő tudását, biztosítsák a 

korának megfelelő önálló döntés lehetőségét, kreativitásának fejlődését.  
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 Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy a gyermek számára óvodáskorban a legfontosabb 

tevékenység a játék, melyen keresztül szerzi tapasztalatai, ismeretei legnagyobb részét.  

 Modellszerepével, kommunikációjával, ötleteivel segíti a szülőket abban, hogy minél több ismeret 

és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsanak gyermekük számára.  

 Tudatosítja az óvoda családi nevelést kiegészítő szerepét, valamint azt, hogy az óvoda az iskolai 

beilleszkedést közvetetten segíti. 

 Tájékoztatja a szülőket a kimenő gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről, fejlődési jellemzőiről, a 

fejlesztés feladatait tartalmazó dokumentum kérésének és iskolába való továbbításának 

lehetőségéről. 

 

 

8. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

 

8.1.  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos gyermekek nevelése 

 

Cél: 

 

 A közoktatási esélyegyenlőség elősegítése az óvodában, az esetleges szegregációs és szelekciós 

mechanizmusok kiszűrése. 

 A minőségi neveléshez való egyenlő hozzáférés biztosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása.  

 A nevelési folyamatban (támogató lépések, olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek csökkentik 

a meglévő hátrányokat, javítják a későbbi iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő oktatási 

orientációt). 

 A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció 

támogatása. 

 

 

 

 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek nevelésében: 

 

Az óvodába lépést megelőzően megteremti az ismerkedési lehetőséget a családok számára, elősegíti a 

gyermek zökkenőmentes beilleszkedését.  

Törekszik az óvodába lépő gyermek családi hátterének minél közvetlenebb megismerésére: 

 Nyílt napok a beiratkozást megelőzően, 

 Összevont szülői értekezlet az új óvodások szülei számára; 

 Ismerkedési nap az óvodába lépést megelőzően; 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek rendszeres óvodába járását nyomon követi, a 

családdal való bizalom-kapcsolat építésével segíti.  

Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését, szükség esetén védő- óvó intézkedéséket tesz: 
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 A gyermekcsoportjába járó gyerek sokoldalú megismerése során feltárja a tapasztalt problémák 

hátterét, a hátrányos helyzet okozta tünetek okát, és ha szükséges, az érintettekkel egyeztetve, 

szakember segítségét kéri.  

 Folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi megbízottal, jelzési kötelezettségét teljesíti. 

 A feltáró munka után a kompenzálásra tervet készít, megkeresi a felzárkóztatás lehetőségeit, 

biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét. 

- Csoporton belüli felzárkóztatás. 

-  Óvodai felzárkóztató foglalkozáson való részvétel. 

- Változatos, eseménydús programok szervezése, élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségek 

biztosítása a gyermekcsoportok életében. 

-  Óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezése (speciális étrend, az óvodai 

alapítványok önkéntes segítése adomány-gyűjtés/továbbítás). 

 Tartalmas szabadidős programokat kínál a családok számára, ezen alkalmak a család-óvoda 

kapcsolat erősítését is jól szolgálják. 

 A gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel eseti kapcsolatot tart: 

- Gyermekjóléti Szolgálat, 

- Egészségügyi szervek: védőnő, orvos, ANTSZ, 

- Gyámügy, 

- Rendőrség. 

 

A nevelőmunkát segítők az együttnevelés folyamatában 

 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozáskor feladatuk, hogy  

 Átérezve a visszahúzódó gyermek félelmeit, példát mutatnak a különbözőség elfogadásában.  

 Az óvodapedagógus által alkalmazott fejlesztő módszereket támogatják, a pedagógus útmutatása 

alapján hatásukat az egyes részfolyamatokba való aktív bekapcsolódással, pozitív megerősítéssel 

segítik. 

 A tisztálkodásban, a személyi higiéniai szokásokban kevéssé jártas gyermekek gondozását, 

igényességük formálását türelmes, következetes munkával segíti.  

 A tudomásukra jutott információkat tapintatosan kezelik, a gyermek helyzetének minél alaposabb 

feltárása céljából megosztják a gyermek nevelésében részvevőkkel. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 Együttműködik a hátrányos helyzetű családokkal a hátrányok kompenzálásában. 

 Bevonja a szülőket az óvoda, a csoport programjaiba. 

 Szorgalmazza a szülőknél, hogy a HH és HHH gyermek családja részt vegyen a 

játszódélutánokon, óvodai rendezvényeken. 

 Családi kirándulást szervez, hogy a HH, HHH gyermekek és családjaik is minél több élményben 

részesüljenek.  

 Tájékoztatja a szülőket a segítő szolgáltatások lehetőségeiről. 

 Környezettanulmányt készít, szükség szerint visszatérő családlátogatást szervez a családdal 

egyeztetve. 
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 Ösztönzi a szülőket arra, hogy a gyermeket bevonják az otthoni házkörüli tevékenységekbe, az 

élményszerzés érdekében a kedvelt tevékenységbe. 

 A családoknak olyan tevékenységeket, programokat ajánl, szervez, melyek maradandó hatással 

vannak a személyiségfejlődésre, a családi kapcsolatok erősítésére. 

 

 

 

8. 2. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

 

Cél:  
Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, a törvényi 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek biztosításával, sajátos nevelési igényüknek 

megfelelő bánásmóddal, fejlesztési módszerekkel, terápiás eljárásokkal, széleskörű 

együttműködéssel, intervenciós gyakorlattal. 

 

Az óvodába a sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele jellemzően a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat 2 sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye által kiadott szakvéleménnyel történik.  

Az óvoda Alapító Okirata alapján felveszünk: 

 értelmileg akadályozott 

 autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket. 

 

Az óvodában nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek legjellemzőbb tulajdonságai:  

 

Értelmi akadályozottság 
 

Tanulásban akadályozott: azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra 

visszavezethető egyéb funkcióképességei illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.  
 

Értelmileg akadályozott: Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló 

örökletes és/vagy környezeti hatások eredőjeként alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi 

képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően elmarad, és amely 

miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.  

A tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermek az átlagosnál alacsonyabb mentális 

képességekkel bír, jelentősen akadályozott cselekvőképessége, adaptív (alkalmazkodási) nehézséggel 

küzd 

 az önkiszolgálás; 

 a kommunikáció; 

 az önirányítás (feladatmegoldás, segítségkérés, kezdeményezés); 

 a mindennapi tevékenységek az óvodában; 

 a közösségi élethez szükséges készségek (a másik érzéseinek felismerése, együttműködés, a 

viselkedés szabályozásának készsége, a nemi normák ismerete); 

 a közösség/társadalom nyújtotta lehetőségek kihasználása;  

 az egészség és biztonság megőrzése; 

 a tanulási képesség (elsősorban olyan alapkészségek tekintetében, amelyek megalapozzák az 

óvodai/iskolai tanulást); 

 a szabadidős tevékenységek területén. 
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Autizmus spektrumzavar 

 

Az autizmus a szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének minőségi zavara, amely 

a személyiség fejlődésének egészét átható, úgynevezett pervazív zavar. Hátterében egyértelműen 

organikus okok állnak, s egyre több bizonyíték szól a probléma genetikai meghatározottsága mellett. 

Az autizmus biológiai okainak pontos azonosítása napjainkban is folyik. Az alábbi három területen 

mutatható ki minőségi károsodás:  

 kommunikáció,  

 szociális fejlődés,  

 rugalmas viselkedésszervezés.  

Az autizmus változatos tünetei: 

A szociális interakciók minőségbeli károsodásának 4 kritériuma: 

 Az összetett nonverbális viselkedésmódok, pl. szemkontaktus, arckifejezés, testtartás, 

gesztusok alkalmazásának egyértelmű károsodása a szociális interakciók szabályozásában. 

 Az életkornak megfelelő kortárskapcsolatok kialakításának sikertelensége. 

 Spontán törekvés hiánya az örömnek, érdeklődésnek, sikernek másokkal való megosztására. 

 A társas és érzelmi kölcsönösség hiánya. 

 

A kommunikáció minőségbeli károsodásának 5 kritériuma: 

 A beszélt nyelv fejlődésének késése vagy teljes hiánya (anélkül, hogy a személy alternatív 

kommunikációs módokkal, pl. gesztus, mimika kompenzálna). 

 Megfelelő beszéd mellett a másokkal folytatott beszélgetés kezdeményezésére, vagy 

fenntartására való képesség károsodása. 

 A nyelv sztereotip, repetitív használata. 

 Az életkornak megfelelő változatos és spontán szerep-, illetve imitatív játék hiánya. 

 Társas utánzáson alapuló játék hiánya. 

 

A sztereotip és repetitív viselkedés és érdeklődés 4 kritériuma: 

 Gyakran kizárólagossá váló egy vagy több olyan sztereotip korlátozott érdeklődési kör, amely 

intenzitását vagy tárgyát tekintve rendellenes 

 Rugalmatlan ragaszkodás sajátságos, nem funkcionális rutinokhoz vagy rituálékhoz 

 Sztereotip, repetitív motoros furcsaságok 

 A tárgyak részleteiben való elmélyedés 

Ezekből a tünetcsoportokból az autizmus diagnózis felállításához legalább hat kritériumnak meg kell 

lennie, amelyekből legalább kettő a szociális kapcsolatok károsodására, egy-egy pedig a 

kommunikáció zavarára, illetve a sztereotip viselkedésre vonatkozik. 

A képességek és a környezet kölcsönösen hatnak egymásra. A nevelési segítség formája, tartalma, 

intenzitása attól függ, milyen konkrét teljesítményre képes a gyermek a fent felsorolt adaptációs 

területeken, hol kell beavatkozni, mert eltér az átlagos teljesítményszinttől. 

 

 

 

Az együttnevelés feltételeinek megteremtése 

 

Tárgyi feltételek Az SNI gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges eszközöket, a törvényi 

előírásoknak megfelelően biztosítjuk, folyamatosan bővítjük.  
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Az SNI gyermek képességfejlesztésének eszközei: 

Mozgásfejlesztés: rongylabdák, homokzsák, babzsák, ugrókötél, karikák, 

fabot, szalagok, céltábla, kendők, pad, szőnyeg, bordásfal, 

mászóka, kugli, Body roll, labdák,  

Egyensúlyérzék 

fejlesztés: 

hinták, mérleghinta, ugróasztal, mászóka, hintaló, 

gördeszka, Ayres (SIT) terápia eszközei, 

Finommotorika 

fejlesztés: 

agyag, gyurma, zsírkréta, konstrukciós játékok, puzzlék, 

papír, olló 

Koordináció fejlesztés: gyöngyök, kalapáló játékok, labdák, karikák, fűzőlapok 

Testséma fejlesztés: nagyméretű tükrök, papír,- rongybabák, 

Percepciófejlesztés: érzékelő játékok, hangszerek, magnetofon, lemezek, 

karikák 

Verbális fejlesztés: képek, társas játékok, képes dominó, kártyák, labdák 

Én - kép emocionális 

fejlesztés: 

tükrök, érzelmeket kifejező képek 

 

Az óvodai csoport alakítása, az SNI gyermek befogadása során: 

Egy-egy csoportba a gyermek egyéni képességeinek, korlátainak, speciális igényeinek ismeretében 

vehető fel sajátos nevelési igényű gyermek. 

Az SNI gyermek csoportban történő befogadása és nevelése a szakértők (óvodapedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus) véleménye alapján történik napi 4 

órában, vagy egész nap.  

 

Személyi feltételek 

 

Az együttnevelés folyamatában az óvoda minden dolgozója arra törekszik, hogy a gyermekek 

elfogadják társaik eltérő külsejét, viselkedését, beszédét, szokatlan kívánságát, különleges állapotát, 

segítik, hogy baráti kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Ehhez olyan bensőséges, nyugodt légkör 

kialakítása szükséges, amelyben a gyermekek kölcsönös bizalommal, megértéssel fordulnak egymás 

felé. Az érzelmi kötődés az SNI gyermek számára biztonságot, védelmet, erőforrást, tevékenységre 

késztetést nyújt. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésébe az óvodapedagógusok, a dajkák, a pedagógiai 

asszisztensek és egyéb dolgozók mind bekapcsolódnak, a folyamatban a speciális megsegítést a 

gyógypedagógusok, a logopédus és az óvodapszichológus végzik.  

 

A tagóvodavezető a folyamatban 

 

 A törvényi előírásoknak megfelelően megteremti az együttnevelés személyi és tárgyi feltételeit. 
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 Kapcsolatot tart a Szakértői Bizottsággal, kérésükre az SNI gyermek részére befogadó 

nyilatkozatot ad ki. 

 Előkészíti, megszervezi az SNI gyermekek időszakos kontrollvizsgálatait. 

 Továbbítja a tanköteles korú SNI gyermek beiskolázási vizsgálati kérelmét a Szakértői 

Bizottsághoz. 

 A SNI gyermekkel kapcsolatos vizsgálati anyagokat összegyűjti. 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok mellett: 

 

 Megkeresi a csoporton belüli egyéni fejlesztés alkalmas perceit, a gyermeki anamnézis, a 

szakértői vélemény, a gyógypedagógus által készített egyéni fejlesztési terv és saját tapasztalatai 

birtokában differenciált módon segíti elő fejlődését. 

 Megismeri a gyermek egyéni képességeit, fejlődési sajátosságait (mi az, amit már tud, mi az, amire 

képes). Ezeket következetesen el is várja tőle.  

 Az együttélés, együttnevelés megtanulása során pozitív mintát közvetít a gyermekek számára, 

ezáltal a csoporttársak személyisége is sokban gazdagodhat. Az SNI gyermek erős oldalainak 

tudatos felhasználása mellett a gyermekek észre sem veszik, hogy társuk révén nap, mint nap az 

együttnevelés részesei. 

 Fontos feladatának tekinti, hogy a gyermekek megismerjék a segítségnyújtás lehetőségeit és azok 

helyes mértékét.  

 Figyelembe veszi, hogy az SNI gyermek általában kevésbé motivált, természetes kíváncsiság híján 

kevésbé érdeklődő, ezért a játékba és egyéb tevékenységekbe önmagától nem mindig kapcsolódik 

be. Ennek érdekében  megpróbálja szeretettel bevonni őt is a tevékenységekbe, a fokozatosság 

elvét figyelembe véve.  

 Fontos feladatának tekinti a differenciálást, ezért több tevékenységet ajánl a gyermekek számára, 

hogy abban az SNI gyermek is találjon képességének megfelelő tevékenységet.  

 Pedagógiai - pszichológiai tudását szinten tartja és fejleszti.  

 A szülővel együttműködést alakít ki, segíti abban a szülőt, hogy felismerje és értékelje gyermeke 

teljesítményeit, erőfeszítéseit, és szülői kompetenciáival maga is segítse azokat. 

 

Az óvodapedagógusok az együttnevelés megvalósítása és saját szakirányú tudásuk megalapozása 

érdekében az alábbi képzéseken vettek részt: 

 

 Sindelar I. fejlesztő program (1 fő) 

 Tunyogi Erzsébet: Gyógyító játék tanfolyam (1 fő) 

 Mentálhigiénés képzés (2 fő) 

 Az integrált nevelés elmélete és gyakorlata (1 fő) 

 Vadaskert Alapítvány szülőtréning (1 fő) 

 

 

A nevelőmunkát segítők az együttnevelés folyamatában 

 

 A gyermek egyéni képességeiről tájékozódnak, segítik a befogadását a csoportba. 
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 Személyes, elfogadó példával ösztönzik a másság elfogadását, segítik a gyermek társas 

kapcsolatainak alakulását. 

 Motiválják a gyermeket a közös tevékenységekben való részvételre, annyi segítséget nyújtva 

számukra, amennyi feltétlenül szükséges. 

 

 

Az SNI gyermek fejlesztését segítő szakemberek: 

 

Gyógypedagógus:  heti 40 órában látja el a feladatait 

Utazó gyógypedagógus:    heti  6 órában  látja el a feladatait 

SNI logopédus:   heti  6 órában látja el a feladatait 

 

A gyógypedagógus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában 

 

 Nevelői magatartását odafigyelés, türelem, megértés, elfogadás, tolerancia jellemzi. 

 A Szakértői Bizottság javaslatára, gyógypedagógiai folyamat és fejlődésdiagnosztika 

eredményeire alapuló fejlesztési tervet készít. 

 Ismeri, mely területen és milyen mértékben tapasztalható lemaradás, korrekciós nevelőmunkáját 

tudatosan, tervszerűen végzi. 

 A gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri, elősegíti, hogy saját képességeihez mérten 

legjobban fejlődjön, szükség esetén további vizsgálatokat javasol, konzultál speciális 

szakemberekkel. 

 Épít a gyermek érdeklődésére, érzelmeire, korszerű terápiás és habilitációs eljárásokkal enyhíti a 

magatartászavarokat, fejleszti a gyermek motoros és értelmi képességeit. 

 A csoport és a gyermek heti és napirendjébe illeszkedő, a Szakértői Bizottság javaslata által 

meghatározott időkeret/óraszám figyelembe vételével az egyéni, és/vagy csoportos, rendszeres 

fejlesztést megszervezi, megvalósítja.  

 Az SNI gyermek fejlődését nyomon követi, ezt a fejlődési naplóban rögzíti. 

 Minden gyermekről egyéni dokumentációt vezet (haladási terv, hiányzási napló, értékelés). 

 Kiválasztja a fejlesztéshez szükséges és megfelelő eszközöket. 

 Rendszeresen konzultál, kapcsolatot tart, információt cserél az óvodapedagógusokkal, és más 

segítő szakemberekkel. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozók munkáját az óvodai tervezések 

készítésében, speciális segítséget ad az óvodapedagógusoknak az összehangolt fejlesztés 

érdekében. 

 Lehetővé teszi, hogy a szülök is részt vegyenek a gyermek fejlesztésében, tanácsot ad a gyermek 

otthoni fejlesztéséhez, programot készít számukra. 

 Az SNI gyermek fejlesztésében speciális terápiát alkalmaz.  

A gyógypedagógus SNI gyermekről vezetett kötelező dokumentációi: 

 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap, 

 Szakértői Bizottságok szakvéleménye, 

 Egyéni fejlesztési tervek, értékelések, 

 Az SNI gyermekkel kapcsolatos intézkedések, 

 A gyermek által készített rajzok, és egyéb munkák. 
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A gyógypedagógus szakirányú továbbképzései a terápiás eljárások alkalmazására: 

 Ayres terápia, 

 Középfokú jeltolmács tanfolyam, 

 Mozgásterápia,  

 Ulville zeneterápiás módszer,  

 Machari olvasási program, 

 Vadaskert Alapítvány szülőtréning – kommunikáció és napirend. 

 

Az óvodában alkalmazott terápiák, fejlesztő tevékenységek 

 

 Ayres terápia, 

 Igény szerint Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika a Napsugár óvoda gyógypedagógusának 

közreműködésével,  

 Komplex mozgás és értelmi képességek fejlesztése. 

 

 

AYRES (szenzoros integrációs) terápia:  

 

Cél: 

 

A vesztibuláris ingerléssel az agyféltekék közötti kapcsolat és a tanulási megismerési folyamat jobb 

működtetése, a tanulási- magatartási problémák megelőzése, korrigálása. 

 

A terápiát végző gyógypedagógus feladatai:  

 

 A vesztibuláris és taktilis rendszer normalizálása; 

 Az ősi posztuláris reflexek integrációja; 

 Az egyensúlyi reakciók fejlesztése; 

 A szemmozgások normalizálása, a test két oldala közötti integráció; 

 A vizuális forma és térészlelés fejlesztése; 

 Nagymozgások fejlesztése, pontosítása, tempójának, ritmusának, irányának egyre tudatosabb 

kontroljának alakítása; 

 Finommotorika fejlesztése;  

 Szem-kéz koordinációjának fejlesztése; 

 Tér-, irány-, formaészlelés fejlesztése; 

 Testséma, testtudat erősítése;  

 Szociális viselkedés, szabálytudat, figyelem, önbizalom kialakulásának segítése; 

 Megkésett járás-, beszéd-, szobatisztaság-dominanciánál ezek kialakulásának segítése. 

Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika 
 

Cél: 

Mozgásbarát életmód kialakítása, a sajátos nevelési igényre jellemző tünetek csökkentése, a fizikai, 

szellemi, szociális, érzelmi állapot javítása. 
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A foglalkozást vezető gyógypedagógus feladatai: 

 A gyermek személyiségének kibontakoztatásának, a szellemi, fizikai tehetségeinek, 

képességeinek kibontakoztatásának elősegítése, a lehetőségek határáig. 

 Olyan légkör megteremtése a foglalkozásokon, mely megadja a gyermek számára az optimális 

fejlődés lehetőségeit. 

 A szülővel való együttműködés kialakítása olyan, melyben a szülő is felismeri és értékeli a 

gyermeke teljesítményeit. 

 A vízben való mozgás örömének felfedeztetése. 

 Jó, együttműködő kapcsolat kialakítása a terápiában résztvevőkkel. 

 Az alapmozgások megtanítása, a mozgáskultúra fejlesztése. 

 A mozgásos kreativitás beindítása. 

 Változatos gyakorlási lehetőségek biztosítása az alapfeladatok kombinálásával. 

 A csoportnormák elfogadtatása. 

 

A résztvevők köre: az SNI gyermekek és szüleik. 

Alkalmai: igény szerint heti egy foglalkozás a Napsugár óvoda gyógypedagógusának irányításával. 

 

 

Egyéb fejlesztő tevékenység 

 

Komplex mozgás és értelmi képességek fejlesztése 

 

Cél:  

A sajátos nevelési igényű gyermek készségeinek képességeinek fejlesztése az egyéni fejlettségből 

kiindulva, változatos módszerekkel. 

 

A fejlesztést végző gyógypedagógus feladatai: 

 

 A test átmozgatásával a nagy és finommozgások fejlesztése. 

 Az észlelés és a mozgás, térbeli és időbeli integrációjának fejlesztésével a mozgásos 

ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése, a mozgásos készségek fejlesztése, alapozása. 

 A testtudat alakítása, erősítése.  

 A testérzet, tapintás, egyensúlyérzékelés, vizualitás összehangolt működésének fejlesztése.  

 A térérzékelés fejlesztése. 

 Az alapmozgások koordinációjának fejlesztése.  

 A két test-fél mozgásának összerendezése, a vesztibuláris rendszer működésének stimulálása. 

 Vizuomotoros készségek fejlesztésének feladatai: 

 A vizuális észlelés és testséma intenzív fejlesztése. 

 A testséma és egyensúlyérzék fejlesztése (iránydifferenciálás, téri tájékozódás). 

 Téri orientációk és a laterális dominancia stabilizálása. 

 Vizuális észlelés fejlesztése (szem-kéz, szem-láb koordináció, alakállandóság, alaklátás és 

felfogás, vizualitás, megfigyelő készség). 
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 A finommotorika és a taktilis észlelés fejlesztése.  

 Értelmi képességek fejlesztésének feladatai:  

 önismeret fejlesztése,  

 színek, formák, nagyságok differenciálása,  

 szerialitás fejlesztése,  

 észlelések fejlesztése (vizuális és auditív percepció),  

 szókincs, kommunikáció fejlesztése, 

 tanulás alapképességek fejlesztése: figyelem, emlékezet, megértés, fogalomalkotás, 

lényegkiemelés, összefüggések felismerése, 

 problémamegoldás fejlesztése,  

 hatékony tanulási technikák alkalmazása, tanulási motiváció fejlesztése. 

 

 

A logopédus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában: 

 

 A gyermekek logopédiai, diszlexia prevenciós szűrését elvégzi. 

 Az anyanyelvi fejlesztés során a megkésett, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek 

beszédindítását, a meglévő beszédhibák javítását, végzi. 

 Segítséget nyújt a beszédmegértés és a beszédkésztetés motivációjának 

megteremtésében/megerősítésében. 

 A mozgás, a beszéd, a gondolkodás képességeinek kialakítása során verseket, dalokat tanít, az 

éneklési kedvet felkelti. 

 Helyes beszédlégzést alakítja, a nonverbális elemeket fejleszti.  

 Beszédhallást – észlelést - értést fejleszti, bővíti a gyermek szókincsét (aktív, passzív). 

 Jó, együttműködő kapcsolatot alakít ki a gyermekkel, az óvodapedagógussal, az érintett 

szülővel. 

 

 

A pszichológus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában  

 

Igény szerint: 

 megfigyeli, vizsgálja az SNI gyermeket,  

 elemzi a vizsgálati eredményeket, segít a fejlesztési terv elkészítésében,  

 részt vesz a team megbeszéléseken, az esetmegbeszélő csoportok munkájában,  

 szülők igényére fogadóórát tart, melyen segíti az elfogadást és az érzelmi feldolgozást, 

 koordinálja az SNI gyermek további vizsgálatainak kérését. 

 

 

 

Team munka, és esetmegbeszélés a folyamatban 

Minden szakemberrel kialakultak az együttműködés módszerei, rendszeresek a konzultációk, a 

segítségkérés és adás alkalmai.  

 

Az együttműködés tartalma:  

 az SNI gyermek megfigyelése a közösségben, 

 a tapasztalatok megbeszélése, elemzése team munka keretében: 
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 az SNI gyermek szűrési, vizsgálati eredményeinek megbeszélése, 

 egyéni fejlesztési tervek közös készítése,  

 konkrét teendők megfogalmazása, 

 a szülők bevonása a team-be, tájékoztatása a gyermek fejlettségéről,  

 segítségnyújtás, tanácsadás nevelési problémák megoldásához,  

 további vizsgálatokra való irányítások,  

 szükség szerint közös családlátogatások, 

 külsős szakemberekkel konzultálás, beiskolázáshoz segítségnyújtás. 

 

 

A speciális szakemberek és az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés 

folyamatában. 

 A szülővel együttműködést alakít ki, segíti abban a szülőt, hogy felismerje és értékelje gyermeke 

teljesítményeit, erőfeszítéseit és szülői kompetenciával maga is segítse azokat. 

 Segít a családnak a sajátos nevelési igényű gyermek problémáinak feltárásában, ha szükséges a 

feldolgozásában. 

 Segíti a szülőt a gyermek viselkedésének helyes értelmezésében. 

 A gyermek fejlődéséről rendszeresen tájékoztatja a szülőket. Ha a szülő kéri a szakemberekkel 

együttműködve fejlesztési tervet kínál a szülő számára. 

 Pozitív mintát közvetít az elfogadásra, a gyermek reális értékelésére, a segítségadás helyes 

mértékének megtalálására, a következetesség elvének alkalmazásával.  

 A gyermek-szülő kapcsolat erősítése érdekében "szülős foglalkozásokat" szervez, ezzel is 

segítséget nyújt az otthoni neveléshez-fejlesztéshez. 

 Motiválja a családot az óvoda életébe való aktív bekapcsolódásra. 

 Ösztönzi a szülőket arra, hogy a gyermeket a képességeinek megfelelően bevonják az otthoni 

házkörüli tevékenységekbe, az élményszerzés érdekében a kedvelt tevékenységbe. 

 Az SNI gyermek tankötelessé válásakor a törvényi előírásoknak megfelelően, a Szakértői 

Bizottság döntése alapján, a nevelőtestület egyetértésével határoznak a gyermek további óvodai 

neveléséről, illetve beiskolázásáról. 

 

 

Az óvodába járó SNI gyermek 6 - 8 éves korára: 

A sajátos nevelési igény mértékétől függően fejlődik, és egyéni képességeinek megfelelően a 

számára legmegfelelőbb iskolatípusba kerül: 

 Gyógyítva Nevelő Általános Iskola - foglalkoztató csoport 

      - nyújtott 1. osztály 

      - 1. osztály 

 Többségi iskola   - integráltan nevelő 1. osztály. 
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8.3. Tehetséges gyermekek nevelése 

 

Cél: 

A tehetséges gyermek felismerése, kreativitás ösztönzése, motiválása, szükségletek kielégítése 

sokszínű feladatokkal, az általános kreatív nevelés eszközeivel. Az önkifejezés lehetőségeinek 

biztosításával az önbizalom, önismeret fejlesztése. Az elkallódás elhárítása, a tehetség jellegének 

megfelelő iránymutatása, a továbbfejlődés elősegítése. 

 

Tehetséges gyermek az, aki kiváló adottságai alapján magas szintű teljesítményre képes az élet 

bármely tevékenységi területén. 

 

A tehetség óvodás korban megtapasztalható jelei: 

 Fejlett beszédkészség (gazdag szókincs, korosztályát meghaladó nyelvi fordulatok). 

 Korai olvasás (akár 2,5-3 éves korban). 

 Jó koncentrációs képesség (sokáig képes lekötni magát, elmélyülten játszik). 

 Szeret idősebbekkel beszélgetni. 

 Szokatlanul jó memória, sokrétű érdeklődés. 

 Kíváncsiság, tanulásvágy, a világ megértésének vágya, bonyolult kérdések kutatása. 

 Kreativitás (egyéni ötletek, fogalmak, koncepciók kidolgozása). 

 Intenzív érzelmek: fejlett igazságérzet, humorérzék, (túl)érzékenység. 

 Sok energia, rövid idő alatt sok feladat elvégzése (gyakran hiperaktivitásként értékelik – 

helytelenül!) 

 

 

Az óvodapedagógus a tehetséges gyermek nevelésének folyamatában: 

 

 A gyermekkel való ismerkedés időszakában felméri a gyermek képességeit, igyekszik teljes 

személyiségének megismerésére. 

 A tehetség jeleinek megtapasztalása esetén személyre szóló feladatadást valósít meg. Számít 

„váratlan” helyzetekre: alapanyagok, szakirodalom, kísérletezés, megfigyelés, gyűjtögetés 

lehetőségeire felkészül, törekszik arra, hogy minél több lehetőséggel vegye a gyermeket körül, 

amelyből tanulhat. 

 A gyermek esetleges gyenge oldalát diagnosztizálja, és szakember segítségével fejleszti. 

 A gyermek értékelését konkrétan, átgondoltan és az aktualitásnak megfelelően fogalmazza meg. 

 Segíti a gyermeket, hogy tisztában legyen saját értékeivel, képességeivel, segíti önkifejezését. 

 A kevesebb alvásigényű tehetséges gyermeknek lehetőséget biztosít a többi gyermek zavarása 

nélküli tevékenységekre. 

 A kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését két síkon szervezi: 

 csoportjában a napi tevékenységekbe ágyazva, 

 kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó műhely”- foglalkozások keretében. 
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A nevelőmunkát segítők a tehetséges gyermek nevelésében 

 

 Az óvodapedagógus irányítása mellett kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséges gyermekre. 

 Támogató jelenlétükkel segítik a tehetség kibontakozását. 

 Felhívják az óvodapedagógus figyelmét a tehetséges gyermek képességeire. 

 Segítik a gyermek egészséges önbizalmának alakulását. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a családdal való együttműködés folyamatában 

 

 a tehetséges gyermek szüleinek figyelmét ráirányítja a gyermek kiemelkedő képességeire, 

 segíti a családot abban, hogy a tehetséget milyen módon ápolják, gondozzák, segítsék a gyermek 

fejlődését, 

 amennyiben igényli a család szakkönyveket, egyéb fejlesztési lehetőségeket kínál a család 

számára, 

 önbizalom erősítő, kreativitást fejlesztő feladatokat kínál a család számára, 

 támogatja, hogy a gyermek részt vegyen tehetséggondozó foglalkozásokon, 

 segíti, támogatja a családot a gyermek számára legmegfelelőbb iskola kiválasztásában, ahol a 

tehetségét tovább tudják fejleszteni. 

 

 

 

9. Gyermekvédelem feladatai az óvodában 

 

Helyi cél: 

 

Esélyegyenlőtlenség csökkentése gyermekközpontú, befogadó, multi és interkulturális nevelésen 

alapuló integráció, az intervenciós gyakorlat biztosításával.  

 

 

A tagóvodavezető feladata a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok.  

 

 

A gyermekvédelmi megbízott feladata a folyamatban 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok. 

 

 

Az óvodapedagógus feladata a gyermekvédelem  folyamatában 

 

A közös Pedagógiai Programban megfogalmazott általános feladatok. 

 



                       Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda helyi pedagógiai programja 

OM azonosító: 034753                                     1211 Budapest Kiss J. alt. u.  22.-26. 

 42 

 

 

Várható eredmények 

 

 Az óvodai dolgozók tiszteletben tartják a gyermeki jogokat. 

 Tevékenységük, intézkedéseik a prevenciót, korrekciót szolgálják. 

 Tiszteletben tartják a gyermekeik, és más gyermekek jogait, az óvoda dolgozóit. 

 Tájékozottak a különböző támogatási formákról, lehetőségektől. 

 Csökken a hiányzási napok száma, javul a családok helyzete. 

 A családok részt vesznek az óvoda által szervezett programokon, rendezvényeken 

 

 

 

10. A komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptációja 

 

Az óvodának, mint a köznevelési rendszer első lépcsőjének az alapkészségek, és a 

kulcskompetenciák fejlesztésére kell a hangsúlyt fektetnie.  

Nevelési programunk az élethosszig tartó tanulás megalapozásának kulcskompetenciáit a 

nevelőmunka középpontjába helyezi. Ennek a célnak a teljesülése akkor várható, ha minél korábban 

elkezdjük a kompetenciák megalapozását, fejlesztését. 

Az óvodai programcsomagot a nevelési programunkhoz, az óvodáinkban meglévő pedagógiai 

gyakorlatunkhoz, az alkalmazott nevelési eljárásainkhoz illesztjük.  

Helyi óvodai nevelési gyakorlatunkban, a kompetencialapú óvodai nevelés szellemiségével azonosan, 

az integráló nevelési terület a külső világ tevékeny megismerése, ezen belül a matematikai tartalmú 

tapasztalatok jelennek meg. 

Az integrált nevelési területek: anyanyelvi – mese, vers – rajz, kézimunka – zárják a komplexitást, 

ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot. 

Pedagógiai gyakorlatunkban elsődleges a készség és képességfejlesztés, ennek szolgálatába állítjuk 

minden nevelési területre kiterjedő, ún. törzs- és kiegészítő anyagot. A pedagógiai fejlesztés során a 

kisgyermekkor életkori sajátosságait tartjuk szem előtt, teret engedve az egyéni sajátosságok felszínre 

kerülésének, és az egyéni bánásmód fokozott érvényesítésének.  

Fontosnak tartjuk, hogy a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag teljes adaptációja 

mind a befogadó, mind a befogadott SNI kisgyermekeket egyaránt érintse.  

Nevelési programunk megvalósításakor a korszerű cselekvésközpontú, tevékenységi formákat 

alkalmazva arra törekszünk, hogy minden gyermek lehetőségeihez képest fejlődésében minél 

magasabb szintre jusson.  

 

 

10. 1. A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptációjának hozadékai 

 

A gyermek számára: 

 igényei, vágyai szerint játszhat, melynek során nap mint nap színes élményekkel, 

hagyományokkal gazdagodik, elfogadóbbá, befogadóbbá válik,  

 a problémahelyzetek számos megoldására lesz képes, a megismerési helyzetekben aktívabbá, 

együttműködőbbé nyílttá, érdeklődővé válik, 

 értékeli a rá jellemző egyéni tulajdonságait, figyelembe veszik egyéni, életkori sajátosságait, 
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 tudatosan átgondolt, egymásra épített, egymással koherens témák, tématerületek rendszerén át, 

szervezett óvodai életben vehet részt, ahol biztonságot kap, stabilitást, egymásra figyelést, 

odafordulást, nagyfokú szeretetet, érzelmi stabilitást, fokozott törődést, 

 egyénre, személyre szabott, személyközpontú pedagógiai ráhatások érik, kiegyensúlyozottabb a 

csoportlégkör az őt körülvevő felnőttek harmonikus munkakapcsolatától, 

 tapasztalatszerzéssel, sok fejlesztő tevékenységgel önállóbb, életrevalóbb, iskolára alkalmasabb 

gyerekek lesznek, ha kisgyerekkorban ehhez letesszük az alapokat,  

 alkalmazható tudást, ismeretet szereznek gyerekeink, talán könnyebben veszik az akadályokat 

felnőttként is. 

A pedagógus számára: 

 újszerű tartalommal gazdagodik, melynek során megújul módszertani kultúrája, fejlődik saját 

kompetenciája, 

 képessé válik holisztikus látásmódra, befogadóbb lesz új innovációk iránt, alkalmas lesz 

képességszintek, képességfajták fejlesztésére, 

 elősegítheti a programcsomag fejlődését. részt vehet széleskörű tapasztalatcserén, elismerik 

szakmai munkáját. 

 

Szülők számára: 

 gyermekét biztonságban, elfogadó környezetben tudhatja, szorosabbá válik gyermekével, az 

óvodával való együttműködése, 

 útmutatást kap az értékek mentén történő neveléshez, folyamatos tájékoztatásban részesül 

gyermeke fejlődéséről, melyben figyelembe veszik észrevételeit, javaslatait, 

 zökkenő mentesebbé válik az iskolába való átmenet. 

 

A fenntartó számára: 

 Az óvoda alap-és speciális feladatait továbbra is biztosítani tudja, melyben intézménye 

szakmailag elismert, korszerű, ahol biztosított a pedagógusok továbbképzése, és a partnerek 

elégedettsége nő.  

 

 

 

 

 

11. Az óvodai élet szervezésének elvei 

 

11. 1. Szervezeti és működési rend 

 

 

Óvodai felvétel, csoportok kialakítása 

 

Az óvodába lépés feltétele az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott életkor betöltése, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság határozata, 

javaslata.  

A csoportok szervezése az életkor és a nem szerinti belső arányok megtalálása, a gyermekek érdekei, 

és a szülők kérései szerint történik. Tagóvodánk 4 vegyes életkorú csoporttal működik. 
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Napirend 

 

A napi életritmus, a rendszeres, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az 

életfolyamatokra, így az egészséges testi és szellemi fejlődésnek is feltételei.  

A napirend folyamatos, rugalmas, biztosítja a tevékenységek közötti harmonikus arányt, szem előtt 

tartva a játék kitüntetett szerepét. Alkalmazkodik az évszakokhoz, tavasztól őszig a tevékenységek 

többnyire a szabadban zajlanak, télen a szabadban töltött idő eltolódik a déli napsütéses időszak 

kihasználása érdekében.  

Lehetőséget ad arra, hogy előre be nem tervezett, de a gyerekek személyiségfejlesztését, 

tapasztalataik gazdagítását szolgáló programok megvalósulhassanak. 

 

Napirendi minta 

 

J
Á

T
É

K
 

 

6h – 7-7 30 

     Időjárástól függően az alábbi tevékenységek a   

csoportszobában vagy szabadban történnek: 

Szabad játék összevont csoportban 

 

7-730 - 12h 

Szabad játék  

8-8,45-ig Tisztálkodás, folyamatos reggeli  

Mindennapos testnevelés  

Tevékenységekben megvalósuló tanulás  

Séták, megfigyeltetések, játék a szabadban  

Tisztálkodás, öltözködés  

 

12h – 15h 

 

Tisztálkodás, ebéd, pihenés  

 

15h – 1630 - 17h 

 

1630 - 17h – 18h 

Tisztálkodás, uzsonna 

Szabad játék  

Fakultatív foglalkozások 

Szabad játék összevont csoportban 

 

Heti rend 

 

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a gyermekek igényeit, érdeklődését és a spontán adódó 

helyzeteket, a gyermekek érdeklődéséhez igazítható, korrigálható tevékenységeket tervez.  

A más csoportokkal való összehangolást igénylő tevékenység a mozgás-torna. Ennek állandó 

időpontját a tornaszoba használata miatt a többi csoporttal egyezteti. Az óvodapedagógus megtervezi 

és megszervezi a „tanulási környezetet”, melyben a legkülönbözőbb tapasztalatokat szerezhetik meg 

a gyermekek. 
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11. 2. Személyi feltételek 

 
 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, a nevelőmunka kulcsszereplője az 

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

gyermek számára. 

 

Ugyanakkor az óvoda valamennyi dolgozója részéről elengedhetetlen a türelmes, elfogadó attitűd, a 

fokozott törődés, az egyénhez igazított elvárások, amelyek mintául szolgálnak a gyermekek, családok 

számára 

 

 

 

Munkakör Engedélyezett státusz 

Tagóvoda-vezető      1 fő 

Óvodapedagógusok      8 fő 

Óvodatitkár/Gazd.ügyintéző      1 fő 

Nevelőmunkát segítő dajka      4 fő 

Pedagógiai asszisztens      1+1 fő 

Gyógypedagógus      1 fő 

Óvodapszichológus      1 fő 

Fejlesztő pedagógus      1 fő 

Kisegítők (kertész,takarító)      1,5 fő 

Összesen  19,5 fő 

 

Az óvodapedagógusok főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Az óvodapedagógusok alkalmazásakor 

előnyben részesül az, aki gyógypedagógiai asszisztensi képesítéssel, hangszerhasználattal, fejlesztő 

pedagógusi mentálhigiénés végzettséggel, szakvizsgával rendelkezik.  

 

Belső továbbképzési rendszerünk, szakmai műhelymunkánk az egészségmegőrzés, a mozgás és az 

SNI, HH, HHH és tehetséges gyermekek speciális fejlesztésének minél eredményesebb 

megvalósítását segíti. 

 

Programunk megvalósításához szükséges továbbképzési igényeinket az 5 éves továbbképzési 

tervünk, valamint az éves beiskolázási tervek tartalmazzák, az elvi szabályozás, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.  

Szakmai továbbképzésünk irányai: Mozgásfejlesztő pedagógusi, Fejlesztő pedagógusi szakvizsga. 

 

Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Az átfedési időt a speciális feladatokból adódó 

tevékenységekre és konzultációra fordítják. 
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Az óvodapedagógusi tevékenységek, és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.  

A szakképzett dajka a 3-7 éves korú gyermek gondozásában, nevelésében intenzíven közreműködik, 

közvetlenül hozzájárul a nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez. Ezért tudatos egészségvédő, 

egészségfejlesztő, balesetmegelőző szerepe és feladata a gyermekekkel való együttlét során 

egészségpedagógiai szempontokból nélkülözhetetlen. Gyermekszerető viselkedésével, személyi 

gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

 

A pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógust a nevelési feladatok ellátásában. Támogatja a 

gyermekekkel végzett nevelő fejlesztő tevékenységet. A gyermekekkel való együttélés során 

bekapcsolódik a tevékenységekbe, partnerként vesz részt a játékban. Közreműködik és segíti az egyes 

nevelési területen kitűzött célok megvalósítását. Megfigyeléseivel, tapasztalataival segíti az 

óvodapedagógus ellenőrző, értékelő munkáját, segíti a gyermekek fejlődésének nyomon követését.  

 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek közreműködésével 

valósul meg. 

Az óvodapedagógusok és az óvodában dolgozók a közös célok megvalósítása érdekében az 

érintkezés, együttműködés, szakmai fejlődés alapvető normájának tekintik: 

 Mindenkit emberi mivoltában – világnézetétől, politikai hovatartozásától, nemétől, származásától, 

korától függetlenül – egyaránt megillet a figyelem, tisztelet. 

 Elfogultságoktól mentes jóhiszeműség.  

 A megértés igényét és szándékát kifejező tolerancia.  

 A nyílt, őszinte beszéd, a korrekt, becsületes viselkedés.  

 Hatékony segítség, együttérzés és szolidaritás, amikor szükség van rá. 

 A szakmai tudás, az ön- és továbbképzés igényének karbantartása, a szakmai program magas 

szintű megvalósítása. 

 

 

11. 3. Tárgyi feltételek 

 

 A tárgyi felszereltséget illetően a legfontosabb szempontnak a gyermekek biztonságos óvodai 

életét tartjuk. A program alapvető szempontja, hogy az óvoda épülete, udvara, belső helyiségei, 

berendezései úgy legyenek kialakítva, hogy a lehető legjobban szolgálják a gyermekek egészséges 

fejlődését, nevelését, fejlesztését, biztonságát és megfeleljen változó testméretének, valamint 

biztosítsa egészségük megőrzését. 

 Lehetővé tesszük a mozgás – és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó 

színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. 

 A berendezések nagyrészt természetes anyagokból készültek, melyeket a természet-közeliségük 

mellett, tartósságuk is indokol.  

 Az óvoda a kötelező minimális felszerelési jegyzékben szereplő feltételekkel rendelkezik, a 

fenntartó önkormányzat anyagi forrásai mellett az óvoda működéséhez más források keresésével 

(alapítvány támogatása, pályázatok készítése) javítunk a nevelési program megvalósításához 

szükséges tárgyi feltételeken.  

 Tagóvodánk alapítványának működése hozzájárul a tárgyi feltételek javítása és a gyermekek 

életkörülményeinek, élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeinek bővítéséhez. 

 Szükségesnek tartjuk a játékállomány, a szakmai eszközök mennyiségi és minőségi bővítését. 
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Pedagógiai dokumentációk  

 

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. 

 

 

 

12.  Az óvoda kapcsolat rendszere 

 

12. 1. Óvoda-család 

 

Cél: 

 

A család nevelőmunkájának kiegészítése, nevelőpartneri kapcsolat kialakítása, széleskörű 

együttműködéssel, intervenciós gyakorlattal. 

 

Óvodapedagógus a folyamatban 

 

 Figyelembe veszi, hogy a szülők ismerik legjobban gyermeküket, tiszteli a szülő nevelési elveit, 

mert az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését, és ez szorosan 

együttműködést igényel a családokkal.  

 Őszinte elfogadással, empátiát tanúsítva segíti a szülőket gyermekük nevelésében, amíg ezt a 

szülők elfogadják. 

 Elsődleges feladatának tekinti megismerni a családra jellemző fő tudnivalókat, a család szokás-

szabályrendszerét, életvitelét, nevelési attitűdjét. 

 A gyermekről kapott információkat diszkréten kezeli, a szülőket reálisan tájékoztatja, kialakítja az 

információcsere kölcsönösségét. 

 Segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőket különböző nevelési, fejlesztési 

problémáik megoldásában. Hozzásegíti a szülőt ahhoz, hogy elfogadja, és szeretni tudja 

gyermekét, örömét lelje az elért apró sikerekben, és a probléma ellenére is teljes és boldog életet 

tudjon élni. 

 Az óvoda-család együttműködésének folyamatosságát a kapcsolattartás változatos formáin és 

közös tevékenységeken keresztül valósítja meg. 

Az óvoda-család együttműködésének folyamatosságát, a kapcsolattartás változatos formáin és közös 

tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. Együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom, elfogadás.  

Fontosnak tartjuk, hogy óvodába kerülés első percétől a szülők aktív résztvevői legyenek az óvoda 

életének.  

 

A kapcsolattartás formái: 

 

 Családlátogatás: a gyermek közvetlen környezetének, a család gyermekkel kapcsolatos 

információinak megismerése.  

 Szülős beilleszkedés: a szülők előzetesen megismerik az óvodai életet, az óvoda nevelési 

programját, segítik az ismerkedést. 

 Napi tájékoztatás, rövid párbeszéd, kölcsönös érdeklődés, lényeges információk megbeszélése. 
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 Nyitott óvoda, az óvoda mindennapi életébe betekintés, előzetes időpont egyeztetés után. 

 Szülők bevonása, bekapcsolódása a közös ünnepekbe, részvétel a kirándulásokon. 

     Fogadóórák: négyszemközti találkozás és információcsere. 

 Szülői megbeszélések: együttes találkozások, közös gondolkodás a nevelésről, javaslatok, 

vélemények, kezdeményezések. 

 Szülő klub: előadások, tapasztalatcsere szülői igény alapján. 

 Szülői Tanács: kezdeményező, véleménynyilvánító jog biztosítása képviselői számára. 

 

 

12. 2. Óvoda és egyéb intézmények 

 

 

 Óvoda - bölcsőde - iskola 

Cél: 

Egymás munkájának megismerése, átmenetek, a gyermek beilleszkedésének megkönnyítése. 

 

Kapcsolattartási formák:  

 a beilleszkedés tapasztalatainak megbeszélése, 

 kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék,  

 tájékoztatás az óvodában illetve az iskolába készülő gyermekek szülei részére, 

 az óvoda egyes rendezvényei számára hely biztosítása. 

 

Az óvodához közelebb eső kerületi iskolák, és a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 

megteremti az első osztályban a hospitálás lehetőségét, így az odakerülő gyermekek fejlődését 

nyomon követjük. 

 

 

 

 

12. 3. Óvoda- pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 

 

 A kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei  

- szükség esetén különböző fejlesztéseket, terápiákat,  

- iskola alkalmassági vizsgálatot végeznek, 

- sajátos nevelési igény felmerülése esetén továbbítják a gyermek vizsgálati anyagát a 

számára legmegfelelőbb szakértői bizottsághoz, 

- konzultációt szerveznek az óvodapedagógusok részére a fejlődés nyomon követése 

érdekében, 

- biztosítják a gyermek számára a logopédiai ellátást. 

 

 A logopédus  

- elvégzi a különböző szűrővizsgálatokat, eredményeit egyezteti az óvodapedagógusokkal,  

- folyamatosan egyénileg, vagy kiscsoportban fejleszti a gyermek beszédét,  
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- konzultál és tájékoztatja az óvodapedagógusokat és a szülőket a gyermek fejlődéséről, 

szükség esetén további vizsgálatra utal. 

 

 A pszichológus 

- kérésünkre pszichológiai megfigyeléseket végez a gyermekcsoportokban,  

- szükség esetén egyénileg vizsgálja a gyermekeket, javaslatot tesz továbbküldésre, 

- 5 éves korban preventív szűrést végez, 

- konzultál és tájékoztatja az óvodapedagógusokat és a szülőket a gyermek fejlődéséről. 

 

 A fejlesztő pedagógus 

- megfigyeléseket végez a gyermekcsoportokban, 

- fejleszti a BTM diagnózissal rendelkező gyermekeket, 

- konzultál és tájékoztatja az óvodapedagógusokat és a szülőket a gyermek fejlődéséről. 

 

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság:  

- elvégzi a hozzá irányított gyermekek vizsgálatát, szakértői vélemény készít; 

- együttműködik az óvodával, befogadó nyilatkozatot kér a hozzánk irányított gyermekekről; 

- elvégzi az SNI gyermekek kontrollvizsgálatát; 

- elvégzi a tankötelessé váló SNI gyermekek vizsgálatát, javaslatot tesz a gyermek 

áthelyezésére a számára legoptimálisabb intézménybe. 

 

 Korai Fejlesztő Központ:  

- kölcsönös tájékoztatás egy-egy SNI gyermek fejlődéséről,  

 

 

 

 

 

12. 4. Óvoda-egészségügyi szakszolgálat  

 

 A gyermekorvos /fogorvos, szemorvos/védőnő 

 

- Elvégzi a gyermek vizsgálatát, orvosi szempontból nyilatkozik az érzékszervek állapotáról, az 

értelmi fejlettségéről, szükség esetén további vizsgálatra utal.  

- A fogorvos megvizsgálja a gyermek fogazatának épségét, szükség esetén további kezelést javasol. 

- A szemorvos felméri a gyermek látásának épségét. 

- A védőnő látogatja az óvodát, vezeti a gyermekről az egészségügyi nyilvántartásokat, adott 

helyzetben a szülőknek előadást tart. 
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12. 5. Óvoda-család és gyermekvédelmi szakszolgálat  

 

 Humánszolgáltatások Igazgatósága 

- lehetőség szerint anyagi és/vagy természetbeni támogatást, jogi segítséget nyújt,  

- munkalehetőségek felkutatásával segíti az elhelyezkedést. 

 Gyermekjóléti központ  

- segíti a családgondozás megszervezését a veszélyeztetettség megelőzése érdekében, 

- koordinálja a családokkal foglalkozók munkáját,  

- védő/óvó intézkedéseket hoz,  

- szükség szerint az érintett gyermek védelembevételét kezdeményezi. 

 

 

 


