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Bevezető 

 

 
 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvodájának nevelőtestülete a kerületi 

szakmai hagyományoknak megfelelően saját kiegészítő pedagógiai program készítése mellett 

döntött. 

 

 

 

Tagóvodánk nevelőtestülete irányadó dokumentumoknak tekinti: 

 

 - az Óvodai nevelés országos alapprogramját 

 - a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját 

 - a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 - az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletét a nevelési, oktatási intézmények  

  névhasználatáról 

 

 

 

 

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   

(kiegészítve a közös programot) óvodaképét, gyermekképét, pedagógusképét, valamint 

valamennyi nevelési és tevékenységi területen azokat a feladatokat, melyek önálló 

arculatunkat meghatározzák. 
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1. A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvodájának 

bemutatása, története 

 

Óvodánk Csepel Királymajori lakótelepén épült, s 1979 decemberében adták át.  

Nyolc csoportjával a kerület egyik legnagyobb óvodája. Óvodásaink közel egyenlő arányban 

érkeznek a lakótelepről és a környező családi házas környezetből. A gyermekek 

szociokulturális háttere széles skálán mozog.  

A csoportok 23-25 fős gyermek létszámmal működnek.  Évtizedek óta vegyes életkorú 

csoportokban neveljük gyermekeinket. A csoportok megválasztásánál igyekszünk figyelembe 

venni a szülők és elsősorban a gyermekek igényeit, valamint gondot fordítunk a nemek és 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek elhelyezésének optimális mértékére.  

Minden csoportszobához saját mosdó és előtér tartozik. Az előtereket az évek folyamán 

óvodapedagógusaink úgy alakították ki, hogy az a helyiség lett a folyamatos reggeli és 

uzsonna színhelye, s ez által a csoportszobákban a játéktevékenység folyamatossága nagyobb 

térben, zavartalanul biztosított. Az előterek lehetőséget adnak még különböző tevékenységek 

elkülönült végzésére, ill. ha a gyermekeknek igényük van elvonulásra, magányos, vagy társas 

tevékenységre, együtt, mégis elkülönülve, de felnőtt felügyelete mellett itt megtehetik. 

A csoportok játék és eszközfelszereltségét a lehetőségekhez képest a mindenkori csoportok 

igényeinek megfelelően, folyamatosan fejlesztjük, gyarapítjuk.  

A megnövekvő igényre reagálva az épületben kialakítottunk egy kisebb mozgásos és a 

pszichológus, logopédus és szurdopedagógus számára egy fejlesztő szobát.  

2017 nyarán Fenntartói program keretében megkezdődött óvodánk udvarának teljes mértékű 

felújítása. A felújítás során figyelembe véve a kollégák évtizedes tapasztalatait, javaslatait, 

óvodánk udvara új kerítést, térkő - és gumi burkolatot, a régi helyett új játékokat kap.  

Az elöregedett, veszélyesnek minősített fák, növényzet cseréje, felfrissítése, 

öntözőberendezéssel ellátott zöld területek kialakítása folyamatosan kerül megvalósításra. 

 

A 80-as években óvodánk első vezetője Gelencsér Péterné Kádár Katalin nevelőtestületünk 

figyelmét gyökereink, a népi kultúra felé irányította. 

Abban az időben ez a kort meghaladó gondolatnak számított. Nevelőközösségünk 1983-ban a 

magyar népi kultúra hagyományainak megismerésében, közvetítésében látta a nevelés, 

ismeretátadás természetes módját, ezért azt az óvodai nevelés szerves részévé tette. Az évek 

során kialakult, kiforrott, állandó óvodai hagyományaink lettek. 

A hagyományok ápolása során természetes helyzetekben oldjuk meg a nevelés, tanulás, 

fejlesztés legalapvetőbb feladatait, melyhez szükséges ismereteinket folyamatosan 

gazdagítjuk, különös figyelmet fordítva az egyes ünnepekben rejlő emberi gondolatok, 

jelentéstartalmak tudatosítására, az értékek közvetítésére.  

A hagyományok közvetítése a jeles napi ünnepek, kézműves tevékenységek, zene, énekes 

játék, énekek, néptánc, nagymozgásos tevékenységek, népmesék, munkajellegű 

tevékenységek által történik. 

Nevelőmunkánkat, a tevékenységek zavartalan egymásra épülését és a játékos tanulási 

folyamatok időtartamát a rugalmas napirend biztosítja. Tervezéseink alapját az óvodai 

hagyományok, jeles napokra épülő rendszere, valamint a gyermeki igények adják. 

Első vezetőnk 1993-ban bekövetkezett halála után, az iránta való tiszteletből, s 

szellemiségének tovább viteléért óvodánk felvette a Kádár Katalin nevet. 
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Tovább folytatva az elkezdett utat, az óvodai programok írásának idején második vezetőnk, 

Molnár Dénesné Szalai Rita irányításával a testület úgy döntött, hogy saját programot ír. Így 

készült el a GYÖNGY – Gyermekek Önállóságra Nevelése a Gyakorlatban, az óvodai és a 

néphagyományok rendszerén keresztül elnevezésű nevelési programunk.  

A program megírásának alapgondolata az volt, hogyan segítsük a gyermekeket abban, hogy 

önállóan tudják alakítani életüket. 

 

Harmadik vezetőnk, Papp Lászlóné Piroska is tovább vitte féltve őrzött programunk értékeit, 

gondolatait. Nagyban támogatta a testület tagjait, hogy a programunk mentén minden 

pedagógus találja meg a maga személyiségében rejlő erősségeket és arra építve alakítsa ki 

pedagógusi egyéniségét, módszertani repertoárját. 

 

Több éves sikerélmény hatására, 2012-ben óvodánk saját kezdeményezésre felvállalta 

hallássérült gyermekek együttnevelését. Intézményünk a sajátos nevelési igényű (SNI) 

gyermekek együttnevelése terén a hallássérült gyermekeket fogadja be. Az integráció mértéke 

a csoportlétszámokhoz arányosan alakul, általában csoportonként 1-1 gyermek. 

A hallássérült gyermekek nevelését, fejlesztését az óvodapedagógusokkal együttműködve 

utazó szurdopedagógus végzi. 

Egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk a Dr. Török Béla Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény munkatársaival. Látogatási, konzultációs lehetőséget biztosítanak, 

foglalkozásaikat óvodapedagógusaink látogathatják. Az általuk biztosított utazó 

szurdopedagógusok pedig, a nálunk integrálódó gyermekeket, a külön foglalkozások mellett, 

a csoportjainkban működő együttnevelés során is megfigyelik, segítik. A segítő 

szakemberekkel (szurdopedagógus, óvodapszichológus) folyamatos, szakmai konzultációt 

működtetünk a hallássérült gyermekek minél optimálisabb fejlesztése érdekében.  

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodai nevelés, mint a családban történő nevelés 

kiegészítése jelen legyen a családok életében, ezért a jól működő, bizalomra épülő kapcsolat 

kialakítására törekszünk.  Az óvoda és a családok kapcsolatának erősítésére több lehetőséget 

is biztosítunk. Ünnepeink nyitottak, a szülők által látogathatóak. Családi, gyermek-szülős 

programokat szervezünk, melyeket hétköznap délután, illetve. hétvégén szombat délelőtt 

(Farsang, Szent György Nap) tartunk. Ezek a programok új megismerési, ismerkedési 

lehetőséget, egy különös élményt jelentenek gyermekek, szülők, és minden kollégánk 

számára. 

A programokon való családi részvételről mindig pozitív visszajelzést kapunk. 

 

 Óvodánk jó kapcsolatot ápol a szomszédos Gróf Széchenyi István Általános és 

Kéttannyelvű Iskolával. Rendszeresen meghívják iskolába menő nagycsoportosainkat 

Mikulás műsoraikra, Gergely nap táján iskolalátogatásra, néhány éve pedig az érdeklődő 

családokkal közös Márton-napi lámpás felvonuláson is részt veszünk. Hagyományos nyári 

vásárunk egyik mozzanata az iskolássá érő nagycsoportosaink búcsúztatása, mely alkalomra 

meghívjuk a leendő első osztályos tanító néniket és a már nagy iskolásokat.  

A közeli Idősek Otthonában már évek óta hagyomány, hogy karácsonykor és Anyák napján 

óvodásaink műsorral ajándékozzák meg az otthon lakóit. Jó látni a cseperedő és idős 

nemzedék szívet melengető együttléteit. 

  

 



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

6 

6 

 

 

A társadalmi változások, új szemléletű pedagógiai irányzatok formálták nevelőközösségünk 

szemléletét is, így értékeinket megőrizve: a játék elsődlegességének biztosítása mellett - 

egyénre szabott adaptív nevelési elképzelést alakítottunk ki minden gyermekek számára, 

beleértve a kiemelt figyelmet, különleges gondoskodást igénylő gyermekeket, a 

tehetséggondozást, a hátrányok kompenzálását, a gyermekvédelmi problémák kezelését és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését is. A kiemelt figyelmet, különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek nevelését logopédus, pszichológus, szurdopedagógus segíti.  

 

Óvodánk 2015. 07.01. -től egy újabb változás korszaka elé nézett.  

Az önálló intézmények összevonásra, egységes vezetés alá kerültek. Óvodánk immáron új 

néven Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda néven működik tovább. A 

vezetői feladatokat Kovács –Tóth Katalin tagóvoda vezető látja el.  

Az intézményvezetéssel együttműködésben, a változáshoz alkalmazkodva, óvodánk arculatát, 

szemléletét megtartva kívánjuk tovább folytatni az elődeink által megkezdett munkát. 

Fontosnak tartjuk, hogy a mindenkori igényekhez igazítva a ránk bízott értékeket, 

szellemiséget megőrizzük, s átadjuk a következő nemzedékeknek A Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda (CSCSEÓ) tagjaként egységes pedagógiai programot dolgoztunk ki, így a 

Kádár Katalin Tagóvodánk programja két részből tevődik össze, a CSCSEÓ Pedagógiai 

Programjából és a Kádár Katalin Tagóvoda helyi sajátosságait megfogalmazó Kiegészítő 

Pedagógiai Programjából.  
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2.Óvodai nevelésünk alapelvei, nevelési filozófiánk 

2.1. Helyi nevelési célunk 

 
 

Célunk, örökérvényű értékek közvetítése - önállóság, becsületesség, felelősségtudat és 

tudatosság - az általunk kialakított hagyományrendszeren belül. 

 

A becsületesség az őszinteség alapja, mely során gondolataink érzéseinkkel, 

cselekedeteinkkel összhangban vannak. Ez csak együttműködésben jöhet létre. 

 

A felelősségtudat, kialakulását az jelzi, hogy minden helyzetben tudjuk, felelősséggel 

tartozunk gondolatainkért, cselekedeteinkért. Felelősek vagyunk azért, hogy a különböző 

nevelési helyzetekből adódó problémáinkat, hogyan oldjuk meg.  

 

A tudatosság során képesek vagyunk felismerni tévedéseinket, korrigálni, javítani tudjuk 

viselkedéseinket. 

 

Ha a helyzetek értékelése során mindezeket tudatosítjuk magunkban, akkor választhatunk, 

hogy az adott problémát milyen módon közelítjük meg, illetve. oldjuk meg. 

 

Ez az önállósághoz vezető út. 
 

A társadalmi változások szükségessé teszik, hogy a nevelés alapvető kérdéseit újra gondoljuk, 

átfogalmazzuk. Alapgondolatunknak – a gyermekek önállóságra nevelésének – megfelelően 

hagyományokra épülő nevelési rendszerünket folyamatosan alakítottuk ki, a szülők és nevelők 

tapasztalataira építve, de tiszteletben és szem előtt tartva, hogy a családi nevelés az elsődleges 

szintér a gyermekek életében. 

Intézményünk Alapító Okiratában az SNI gyermekek közül a hallássérült gyermekek 

integrációja szerepel, így a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleményben intézményünkbe utalt gyermekeket 

fogadjuk. 

Az integráció mértéke a csoportlétszámokhoz arányosan alakul, általában csoportonként 

1gyermekek. 

 

Hagyományokat, ismétlődő mozzanatokat teremtettünk az óvodai nevelésünk rendszerében, 

ugyanakkor folyamatosan élünk a változtatás, megújulás lehetőségével. Ez a gyakorlat 

nevelési szemléletünk változásához vezetett, ennek következtében újabb és újabb 

módszereket próbálunk ki. 

A programbeválás vizsgálata során kiderült, hogy célkitűzéseink megvalósíthatók, az 

alapgondolat időszerű, fontos a mai óvodai nevelésben. 

Szem előtt tartjuk, hogy minden gyermekek a saját egyéni útját járva tudjon fejlődni. 
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2.2. Pedagóguskép 

 
 

Pedagógiai munkánk, olyan nevelési alapelvekre épül, ahol a gyermekek egyéni 

érdeklődésének, képességeinek és eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével (ideértve a 

hallássérült gyermekek ellátását is) önállóan tevékenykedve tapasztalják meg a világot. 

Támogatjuk, s ha szükséges segítő jelenlétünkkel folyamatosan kísérjük a gyermekek önálló 

tapasztalatszerzését 

 

A pedagógust a nevelési folyamat alkalmával kiváró, próbálkozásokat támogató, arra 

ösztönző magatartás jellemezze. Azt várjuk, hogy a gyermek akarjon tevékenykedni, 

erőfeszítést igénylő esetben is, tehát szándékos, tudatos belső erőit alakítsa ki és alakítsa át 

cselekvéssé.  

 

Gondot fordítunk arra, hogy folyamatosan változzunk, tanuljunk a gyermekek nevelése során 

felmerülő helyzetekből. Optimális feltételeket teremtve, közvetetten segítjük az iskolai 

közösségbe való beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások kialakulását. 

 

Példamutató magatartásunkkal ösztönözzük a gyermekeket annak elfogadására, megértésére, 

hogy az emberek különböznek egymástól. 

 

Önálló gyermekeket csak az önállóságra törekvő pedagógus képes nevelni. Az óvoda minden 

dolgozójánál feltételezzük a belső önállóságra törekvő nevelési attitűd meglétét. 

Hisszük, hogy csak azokat az értékeket tudjuk neveltjeink felé közvetíteni, amelyeket 

magunkénak tekintünk. 

Önálló pedagógusokként a nevelési helyzetek megoldásához önmagunkból kiindulva 

fogalmazzuk meg feladatainkat, így válunk képessé minden gyermek nevelésére. Törekszünk 

arra, hogy lehetőség szerint a nevelésre kész állapotot folyamatosan fenntartsuk. 

 

Nevelőtestületünk tagjai folyamatos önértékelésre, reflektivitásra, változásra képesek.  

 

Ahhoz, hogy feladatainkat megvalósítsuk, nekünk magunknak kell változnunk, annak 

érdekében, hogy folyamatosan nevelésre képes állapotban legyünk. 

 

Magunkénak valljuk a Pedagógiai Program szellemiségét, élünk módszertani 

szabadságunkkal, a gyermekek mindenek feletti érdekét szem előtt tartva. 

 

A program kiemelt feladatai határozzák meg a szakmai ismeretek gyarapítását, elmélyítését, a 

továbbképzések irányát. 

 

Az óvodapedagógusok folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel keresik, alakítják ki saját 

módszereiket. 
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2.3. Gyermekkép 

 
 

A gyermekek tevékenységének legfőbb színtere a játék, melyben akkor lelnek igazi örömet, 

ha tudnak egyedül, társaikkal és több gyermekkel is együttműködve játszani, képesek a 

játékkal kapcsolatos elgondolásukat tudatosítani, örömmel, szabadon tevékenykednek.  

Szellemi, erkölcsi, egyedi személyiségük így fejlődik. 

A befogadó környezet kialakításával az óvodában a gyermekek szeretetteljes légkörben 

nevelkednek, testi-lelki szükségleteiket, érzelmi biztonságukat kezdetben ebből nyerik.  

Ebben a szeretetteljes környezetben kezdik kialakítani saját biztonságukat.  

 

Az önálló gyermekeket az öröm, a tevékenység, és az együttműködés jellemzi. Azok a 

gyermekek tudnak a világban eligazodni, akik minden helyzetből alkotnak valamit a maguk 

számára. Arra figyelnek, amit csinálnak. A folyamat magától szerveződik, s egyszer csak 

eljutnak oda, hogy tudják, mi a következő lépés, és meg is teszik azt.  

Ez az önállóság folyamata. Így juthatunk el a tudatossághoz.  

 

A gyermekek egyensúlyukat abból merítik, hogy képesek nem ragaszkodni ahhoz, hogy 

akaratukat mindig azonos módon juttassák érvényre.  

Amikor szükségét érzik, beszélnek ellenérzéseikről, segítséget kérnek.  

Ebből fakad, hogy az együttműködésben adódó problémákat nem elkerülik, hanem 

megoldják. 

A gyermekek kiscsoportba kerülve különböző viselkedési mintákkal érkeznek, melyet a 

családi nevelés alakított ki. Új környezetükben találkoznak a lehetőséggel, hogy önmaguk 

találjanak megoldást a felmerülő problémákra. Meg kell tapasztalniuk, hogy nem kerülnek 

bajba, akkor, ha nem sikerül megoldani valamit, mert lehetőségük van arra, hogy újra és újra 

próbálkozzanak és eljussanak a jó, sikeres megoldáshoz. 

Mindig választhatnak, hogy segítséget kérnek, vagy önállóan tevékenykednek, próbálkoznak.  

A gyermekek azt az élményt viszik magukkal, hogy lehetőségük van arra, hogy részt 

vegyenek saját életük alakításában. 

 

A gyermekeknek joguk van arra, hogy egyediségükhöz optimálisan illeszkedő pedagógiai 

rendszerben nevelkedjenek. Ezért nem adunk helyt semmiféle előítélet kibontakozásának.  

 

Munkánk eredményeképpen a gyermekek a környezettől függetlenül szellemileg, lelkileg, 

testileg, erkölcsileg stabil, változásra kész, önállóan gondolkodó, az élet apró dolgaiban is 

tudatos felnőttekké válhatnak (esélyteremtés).  
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2.4. Óvodakép 
 

A gyermekek önállóságra nevelése programunk alapgondolata.  

Feladatunk, hogy segítsünk azoknak a gyermekeknek, akik nem látják saját lehetőségeiket, 

nem teremtik meg helyzetüket. A családból hozott jellegzetes szokásokat beépítjük az óvoda 

mindennapi életébe, mert hisszük, hogy az óvodai nevelés a családi nevelésre épülve éri el 

célját.  

Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők együttműködése, valamint a feltételek 

nélküli bizalom alapvető kritériuma a program megvalósításának, s tervszerű tudatos 

nevelőmunkát igényel minden nevelőtől és dolgozótól egyaránt.  

 

A hagyományok teremtése és ápolása ad keretet nevelési elképzeléseink megvalósításához. 

Hagyományaink ismétlődő tevékenységekből állnak, csomópontjai az ünnepek, melyek 

közötti időszak az előkészülettel és azzal párhuzamosan az előző ünnep feldolgozásával 

történik. 

Ilyenkor az általánosan adódó tevékenységeket az időszakhoz kapcsolódó játékok, tanulás és 

munka jellegű tevékenységek egészítik ki.  

A gyermekek olyan folyamat részesévé válnak, amelyet a nevelők úgy alakítottak ki 

számukra, hogy abban természetes helye legyen a tervezett és a spontán adódó 

lehetőségeknek. Így egy rendezett életvezetési gyakorlatban vesznek részt a gyermekek, 

melyben lehetőségük van a kommunikáció és együttműködés gyakorlására. 

Munkánk eredményességét azon mérhetjük le, hogy a gyermekek mennyire önállóak annak 

megítélésében, hogy milyen helyzetben kell nekik választani, s mikor másnak, valamint mikor 

és miben kell segítséget kérniük. 

Abban a folyamatban segítünk, hogy a harmóniát meg tudják teremteni saját magukkal és 

másokkal, illetve helyre tudják állítani ezt a belső harmóniát. 

Ennek megvalósítása érdekében gondoskodunk szükségleteik kielégítéséről, testi, anyanyelvi, 

szociális, értelmi képességeik egyéni és életkor-specifikus alakításáról. 

 

A gyermekek önállóságához vezető úton nélkülözhetetlen kifejező eszköz az anyanyelv. 

Természetes beszédkedvére építve segítünk a gyermekeknek abban, hogy helyzeteit, 

állapotait, szándékait képes legyen megfogalmazni.  

A beszédfejlődés segítésére különösen tekintettel a játék fontosságát a mindennapi életben 

adódó helyzeteket használjuk ki. 

 

A játék a gyermekek számára szabadon választható tevékenység, a felnőtt számára a 

gyermekeknek és saját maga megismerésének lehetősége. 

Ennek során a szabad, öncélú játéktevékenységek, és helyzetek köre egyre bővül a gyermekek 

számára. Ha mi felnőttek elsősorban a játék öröméért játsszunk, ezzel teret adhatunk a 

gyermekek számára az együttműködés tanulására, az önállóság gyakorlására. 

A szabadjáték során biztosítjuk a gyermekek játékban kibontakozó, önmagához mért 

személyiségfejlődésének lehetőségét.  

Tudatos jelenlétünkkel, a megfelelő tér, idő megteremtésével, a tevékenységekbe, játékba 

épített tanulás megszervezésével segítjük a játék elsődlegességét a nap folyamán. 
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Óvodánkban az óvodai hagyományok kialakultsága, működési gyakorlata lehetővé teszi a 

testület számára, hogy a rugalmas keretet adó hagyományőrzést, tetszés szerint töltse meg 

tartalommal. Ehhez nyújt segítséget a nevelőtestület által készített GYÖNGYSZEMEK 

módszertani gyűjtemény.  

 

A néptáncnak az óvodánk nevelési rendszerében kiemelt szerepe van.  

A táncolás az óvodai életben lehetőség szerint a gyermekek által szabadon választható 

tevékenységként van jelen.  

A zenére történő mozgás rögtönzése önálló gondolkodást, aktivitást, ritmushoz 

alkalmazkodást, másokkal való együttműködést, kapcsolatok alakítását, a férfi és női szerepek 

gyakorlását igénylő, összetett cselekvési forma. A szülőföldhöz való kötődés kialakításának 

alapja, a gyökerek megismerésének lehetősége rejlik benne. 

 

A csoportok életében előforduló migráns és más nemzetiségű gyermekek műveltségéhez, 

hagyományaihoz tartozó szokások és műveltségi elemek beépítése színesebbé, változatosabbá 

teszik óvodai életünket.  

 

Óvodánk világnézeti és vallási kérdésekben semleges. 

 

Az intézményben folyó nevelőmunka megkívánja az önmagunkhoz való őszinteséget, mely a 

természetes viselkedés alapja. Az egész testület képviseli a közösen felállított értékrendet. 

 

Hallássérült integráció: 

Pozitív beszédmintát nyújtva, mondatokban való megfogalmazással, egyértelmű 

instrukciókat alkalmazva, cselekvéses helyzetekben, a tevékenységekhez kapcsolt nyelvi 

formák gyakorlásával segítjük a hallássérült gyermekek nyelvi kommunikációjának 

megindítását, passzív és aktív szókincsének bővítését, valamint hangadásra való késztetését. 

Elfogadó, támogató, segítő hozzáállást, s modellértékű kommunikációt kívánunk meg az 

óvoda minden dolgozójától. 
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3. Helyi céljainkból, arculatunkból adódó sajátosságaink az óvodai 

nevelés általános feladatainak megvalósításában 

 

3.1. Az egészséges életmód alakítása 
 

 

Alapgondolataink: 

 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

intézményben rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Ez egy olyan 

folyamat, amely a gyermekek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézi elő. 

 

A gondozási feladatok megvalósítása úgy lehetséges, ha az óvodapedagógus mindig tudja, 

hogy az adott pillanatban a felnőttek, vagy a gyermekek dolga a cselekvés, s hogy ez az adott 

pillanat a gyermekeknél milyen célok, feladatok megvalósítására ad lehetőséget. 

A gyermekek belső erőit mozgósítva, így valósulhat meg a differenciált, adaptív fejlesztés. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

Gondozás: 

 

- Segítő, kiváró magatartásunkkal ösztönözzük a gyermekek önálló törekvéseit. 

 A nevelést, a gyermekek életkorából és fejlettségi szintjéből adódó eltérő élettani 

szükségletekre alapozzuk. 

- Csoportszobáink élettereit úgy alakítjuk ki, hogy hangsúlyt kapjanak a természetes 

anyagokból készült tárgyak. 

- Megfelelő szakemberek bevonásával, (pszichológus, logopédus, mozgásterapeuta, 

szurdopedagógus), ill. a szülőkkel együttműködésben prevenciós és korrekciós testi- 

lelki nevelési feladatokat látunk el. 

- Támogatjuk a gyermekek környezetformáló próbálkozásait, rendezkedési kedvüket, 

így segítjük a gyermekek ízlésének alakulását. 

- Az előtér berendezésével lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek elvonultan is 

tevékenykedhessenek (hangsúlyosan a sajátos nevelési igényű és más kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek). 

- Lehetőségeket teremtünk néptánc, labdajátékok, sport, népi játékok játszására, 

biztosítjuk a kooperatív játékok elsődlegességét és az egészséges versengés 

gyakorlásának lehetőségét. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Legjobb tudásunk szerint igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a hallássérült 

gyermekeknek elfogadó környezetet, testi, lelki jó közérzetet, sokoldalú fejlődést 

szolgáló feltételeket biztosítsunk. 

- A sérült kommunikáció következményeként másodlagosan kialakuló magatartás 

zavarok (nem beszélés, szorongás, esetleges agresszivitás) oldása, rendeződése 

érdekében, oldott, segítő, támogató légkört alakítunk ki. 
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- Úgy segítjük a hallássérült gyermekek önállóságának kialakulását, hogy csak annyi 

segítséget nyújtunk, ami igazán szükséges. 

- A napirendi változásokat, váratlan eseményeket elmagyarázzuk a HS gyermekeknek. 

- A szurdopedagógussal együttműködésben készített egyéni fejlesztési tervet napi 

fejlesztési feladatokra bontva teljesítjük, értékeljük. 

 

Étkezés: 

 

 Lehetőséget adunk, hogy a reggeli-uzsonna elkészítésében a gyermekek is részt 

vehessenek, így támogatjuk az önálló étkezés szokásának kialakítását. 

 Speciális esetekben (tej, liszt, cukor érzékenység) a szülőkkel együttműködve 

biztosítjuk a gyermekek szükségleteit. 

 Az aktuális étrendről faliújságon tájékoztatjuk szülőket. 

 

 Hallássérült integráció: 

 Példamutatással, szóbeli kísérettel segítjük a megfelelő étkezési kultúra és az azzal 

kapcsolatos szókincs, valamint magatartási minták elsajátítását. 

 Bevonjuk a hallássérült gyermekeket a napi feladatokba, tevékenységekbe. (naposság) 

 

 

Öltözködés: 

 

- Biztosítjuk a tevékenységhez megfelelő teret és időt, a tapintatos, önállóságra inspiráló 

és segítséget szükséges esetben adni – kérni – elfogadni - tudó légkört. 

- Törekszünk arra, hogy a gyermekek számára tapasztalatszerzés útján nyilvánvalóvá 

váljanak és tudatosuljanak az időjárás és öltözködés közötti alapvető ok-okozati 

összefüggések. 

- Tapasztalatszerzés útján folyamatosan kialakítjuk a gyermekekben az időjárásnak 

megfelelő önálló öltözködést. 

 

- Hallássérült integráció: 

- A hallássérült gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve az önállóság, 

önbizalom kialakulását, fejlesztését úgy segítjük, hogy csak annyi segítséget nyújtunk, 

és erre figyelmeztetjük ép hallású társaikat is, amennyi szükséges, ezzel megtartva az 

önállóság lehetőségét. 

 

 

 

Pihenés: 

 

- A kevés alvást igénylő nagycsoportosok rövid pihenést követően (min. 45 perc) a 

közösen felállított szabályok betartásával csendesen tevékenykedhetnek a pihenő idő 

végéig. Ezeket az alkalmakat kihasználhatjuk adaptív, egyéni nevelésre, fejlesztésre, 

hátránykompenzációra, tehetséggondozásra. 

- A megfázásos időszakban lehetőség szerint gyógynövényes illóolajokat párologtatunk. 
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 Hallássérült integráció: 

 Eleinte segítségadással, a későbbiek folyamán szóbeli irányítással segítjük a 

hallássérült gyermekeket, hogy a pihenés megkezdése előtt hallókészüléküket, 

implantátumukat helyezzék biztonságba. 

 Mivel a hallókészülék hiányában a hallássérült gyermekek a pihenő időben nem 

hallanak, ágyukat úgy helyezzük, hogy a felnőtteket Ők maguk mindig lássák, szükség 

esetén segítséget tudjanak kérni. 

 

Testápolás: 

- Helyet, időt, eszközt, egyéni bánásmódot, differenciált fejlesztést biztosítunk ahhoz, 

hogy a gyermekek testük ápolását mindenkori szükségleteikhez mérten egyre 

önállóbban végezhessék. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Tevékenységek előtt és után is megfogalmazzuk és visszakérdezzük a hallássérült 

gyermekeket. Meggyőződünk, arról, hogy a gyermekek megértették-e az utasítást, ill. 

a mondanivaló lényegét. 

 

Betegség megelőzés, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása: 

 

- A csoportszobában felszerelt sporteszközök használatát a gyermekek igényeinek 

megfelelően biztosítjuk a nap folyamán. 

- Lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy tevékenységeiket szabadon, önállóan 

válasszák meg, szervezett játékokban önkéntesen vállalhassanak szerepet. 

- A nyári hónapokban kihasználjuk a napsütés és a párakapu hűsítő, frissítő hatását, így 

fokozzuk a gyermekek ellenálló képességét, edzettségét. 

- Ha szükséges, az óvodánkban dolgozó speciális végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógusok (neuropedagógus, mozgásterapeuta) bevonásával segítjük a 

gyermekek mozgásfejlődését tagóvodai szinten. 

- Gyakori légfrissítéssel, párologtatással törekszünk – lehetőség szerint – a légzési 

problémák kialakulását megelőzni, csökkenteni. 

- Az évszaknak megfelelő népi játékokat, ügyességi játékokat tanítunk. 

- A gyermekek edzését, mozgásfejlesztését az időjárás függvényében biztosítjuk az 

udvaron, kirándulásokon, sétákon, a csoportszobákban, tornatermünkben.  

 

- Hallássérült integráció: 

- Rendszeresen ellenőrizzük a hallássérült gyermekek hallókészülékének, adó-vevő  

készülékének működőképességét, az illeszték/ek állapotát, s figyelemmel kísérjük a 

készülékek javítását a szülőkkel együttműködve. 

- Mindennap ellenőrizzük hogy a hallássérült gyermekek hallókészüléke működőképes 

állapotban van-e. Ha szükséges, tájékoztatjuk a szülőket az elem pótlása, cseréje 

érdekében. 

 

 

 

 

 



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

15 

15 

A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása: 

 

- Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott, 

feladatunk megőrizni, megvédeni, eközben kötelességünk fejlődni, az életünket jobbá 

tenni, a környezetünk védelmét és a másokért érzett felelősségünket egyszerre 

megvalósítani, ez a fenntartható fejlődés. 

- Csak a megfelelő időben elkezdett környezeti nevelés által válhat a gyermekekből 

felelősen gondolkodó, a környezeti problémákra érzékeny és tenni vágyó, önállóan 

gondolkodó, konstruktív (egyénileg eredményes, közösségileg értékes) életvezetésre 

képes jövő generáció. 

- Ismertetjük a gyógynövényeket (csipkebogyó, borsmenta, hárs). 

- Az újrahasznosítás lehetőségét úgy valósítjuk meg, hogy évente két alkalommal 

rendezett kézműves vásárra minden kidobásra váró anyagot felhasználunk (kupakok, 

karton dobozok, tojástartók…) vásárfiák készítéséhez. 

- Programjainkon egészséges ételek, élelmiszerek kínálása, kóstolási lehetősége 

biztosított. 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- A gondozási tevékenységekben önállóan tevékenykednek, kielégítik szükségleteiket, 

ennek során, ha szükségét érzik, segítséget kérnek, fogadnak el (egyéni 

szükségleteiknek megfelelően alakítják ki szokásaikat). 

- Segítenek társaiknak a gondozási teendőkben, ha kérik, vagy igénylik. 

- Részt vesznek a különböző édességek, zöldségek, gyümölcsök készítésében, azokat 

tálalják, kínálják, fogyasztják. Ismerkednek a számukra szokatlan ízekkel. 

- Igényük szerint tevékenykednek a reggeli, uzsonna elkészítésében, 

- Gondozási feladatok végzése közben eszközeiket úgy használják, hogy saját és társaik 

testi épségére ügyelnek. 

- Részt vesznek környezetük alakításában, játékeszközeik elrakásában, valamint 

biztonságos, balesetmentes játékteret teremtenek maguk körül. 

- Kedvükre használják a csoportszobában és az udvaron lévő sporteszközöket, a 

veszélyhelyzetet érzékelik, megoldják, vagy segítséget kérnek. 

- Élnek az óvónő által biztosított lehetőséggel, maguk is szerveznek mozgásos 

játékokat. 

- Érzékelik az időjárás és öltözködés ok- okozati összefüggéseit (ha szükséges 

átöltöznek, ha melegük van, vagy fáznak). 

- Pihenés előtt mesét hallgatnak, ha hamarabb ébrednek, életkoruktól függően csendes 

tevékenységet választhatnak. 

- Csoportjával gyalogtúrát tesznek az óvoda környékén, a Duna-parton, kirándulhatnak 

a közeli hegyekhez. 

- A nyári hónapokban kedvükre zuhanyozhatnak, napfürdőzhetnek. 

- Különböző tevékenységek végzésekor eldöntik, szükséges-e közben kezet mosniuk, 

vagy elégséges a tevékenység teljes befejezése után. 

- Óvják környezetüket, a környezettudatos magatartást gyakorolják. 

 

 Hallássérült integráció: 

 Fejlettségi szintjüknek megfelelően jelzik szükségleteiket a felnőttnek, esetleg 

társaiknak. 

 A szájról olvasás helyett egyre inkább a hallásukra támaszkodnak. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

 Kedvelik és szervezik az egészséges életmódnak megfelelő tevékenységet, akár 

önállóan is. 

- Testi szükségleteik kielégítését szándékosan irányítják, ha kell késleltetni tudják. 

- Egyéni szükségleteiknek megfelelően alakítják szokásaikat, amely a közösség számára 

még elfogadható. 

- Képesek vigyázni önmaguk és társaik testi épségére. 

- Új környezetben, ha akadályba ütközik gondozási teendőik ellátása, képesek az 

akadályokat kiküszöbölni, segítséget, tájékoztatást kérni (pl. mosdót keresni 

kiránduláson). 

- Felismerik az öltözködés és az időjárás összefüggéseit, ennek megfelelően 

cselekszenek. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Megfelelő önállósággal rendelkeznek gondozási, öltözködési, étkezési tevékenységek 

során. 

 

 

 

 

Kapcsolatok más területekkel: 

 

- A munka jellegű tevékenységekkel: a gondozáson belül az önkiszolgálás, a 

közösségért végzett munka és a naposi teendők szorosan egymásra épülnek. 

- Az anyanyelvi neveléssel: a gondozási feladatok végzése közben a gyermekek 

megfogalmazzák cselekedeteiket, kéréseiket.  

- Lehetőséget biztosítunk a tevékenység végzése közben a kapcsolatépítésre gyermekek 

és felnőttek számára egyaránt. 
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3.2.  Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 

Alapgondolataink: 
 

Óvodai nevelésünk tevékenységrendszere hagyományainkra épül.  

Ennek keretében a gyermekek közös tevékenységekben vesznek részt, társaikkal, szülőkkel, 

nevelőkkel közös élményeket élnek át derűs, szeretetteljes légkörben. 

Az óvodai hagyományokkal összefüggő tevékenységek által állandó értékrendet, mintát 

kapnak egy aktív, kiegyensúlyozott életvitelhez, eközben pontos támpontokat kapnak a helyes 

viselkedéshez, a morális gondolkodáshoz. 

 

Az önállóság kialakulásának folyamata magába foglalja a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak alakulását, feltételezi azok meglétét, korrekcióját. 

 

Célunk, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzen arról, hogy saját egyéni útját 

járva tud igazán együttműködni másokkal, ezáltal alapozódik meg érzelmi biztonsága. Szem 

előtt tartjuk a nevelésben, hogy a gyermekek önállósága csak úgy lehetséges, ha a társai 

érzéseit és akaratát is érzékeli.  

Törekszünk arra, hogy kommunikációs, metakommunikációs jelzéseink, közléseink őszinték 

legyenek, gondolatainkkal összhangban álljanak.  

 

Ennek érdekében gyakoroljuk az önelfogadás, és önnevelés egyéni és közösen szervezett 

lehetőségeit. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- A gyermekek érzelmeiből kiindulva segítjük morális gondolkodásuk alakulását, ez az 

adaptív segítség nyújtás a gyermekek fejlesztésének alapja, folyamata. 

- A beiratkozást és az óvodai beszoktatást megelőző tevékenységeket úgy alakítjuk, 

hogy kellemes benyomások érjék a kisgyermekeket (csoport kiválasztása, közös játék, 

ünnep, családlátogatás). 

- Figyelemmel kísérjük, hogy az óvodába járás előtti ismerkedési időszakban az 

újonnan jelentkezett gyermekek melyik nevelővel, gyermekekkel alakítanak ki 

könnyen kapcsolatot, kit fogadnak el. Tapasztalatainkat az eredményes 

csoportválasztás érdekében, egyeztetjük a szülőkkel. 

- Közös élményekre építjük a tevékenységeket, amelyek alapul szolgálnak a szülők, 

nevelők pozitív érzelmi töltetű együttműködéséhez (hagyományok, kirándulás, 

táncház). 

- Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek és a szülők rendszeres óvodába járás előtt 

tájékozódhassanak a körülményekről és bekapcsolódhassanak az óvodai életbe. 

- A jeles napokra, és ünnepekre való készülődés során a csoport életét úgy alakítjuk ki, 

hogy a nagyobb gyermekek a hagyományosan ismétlődő tevékenységekből 

választhassanak, a kisebb, és hallássérült gyermekek aktivitása az ehhez kapcsolódó 

játékból, a nagyobb társak megfigyeléséből, utánzásából alakuljon ki. 

- A jeles napokra, ünnepekre való készülődést, a csoport életét úgy alakítjuk, hogy az 

érdeklődő szülők is részt vehessenek. 
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- Olyan helyzetek teremtésére törekszünk, amelyben a gyermekek egyéni sajátosságai a 

közösség javára válnak, a közösség számára értékelhetőek 

lesznek,(szociálisérzékenység, segítőkészség, figyelmesség, önzetlenség, önfegyelem, 

kitartás). 

- A közösségi életet segítő egészséges szabályok és normák kialakításában, 

támaszkodunk a gyermekek együttműködő, segítő aktivitására (önállóság erősítése). 

- A társas kapcsolatokban a gyermeki érzelmek, indulatok megélése során együtt érző 

hozzáállással, kommunikációval segítjük a feszültség oldását és támogatjuk a 

kibéküléshez vezető gyermeki kommunikációt. 

- Az óvodai tevékenységeket úgy szervezzük, hogy minden gyermek megtalálhassa és 

kiválaszthassa a maga tevékenységét (önérvényesítés, önkifejezés). 

- Kihasználjuk a közvetlen óvodai környezet lehetőségét, az évkörökhöz kapcsolódva 

szervezünk közös természetvédő sétákat, programokat a közeli Duna-partra (szülőföld 

szeretete). 

- A nevelés minden résztvevőjét (pedagógiai munkát segítők, szülők) abban támogatjuk, 

hogy ezt az együtt érző, elfogadó, figyelmes hozzáállást a nevelés során modellértékű 

kommunikációval a helyzetnek megfelelően alkalmazni tudják. 

- Együttműködünk a logopédussal, pszichológussal, szurdopedagógussal, 

neuropedagógussal/mozgásterapeutával a nehezen szocializálódó gyermekek 

érdekében. 

- A szurdopedagógussal és a pszichológussal együtt segítjük a hallássérült gyermekek 

beilleszkedését, személyiségfejlődését, képességeinek fejlesztését. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Hangsúlyt fektetünk a csoport érzékenyítésére a hallássérült gyermekkel 

kapcsolatban. 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a hallássérült gyermekek beilleszkedésére, társas 

pozíciójának alakulására, egészséges személyiségfejlődésére. 

- Segítjük a hallássérült gyermekeket és családjukat a sérülés elfogadásában és a 

szükséges rehabilitációban, habilitációban való aktív, pozitív hozzáállás 

kialakításában.  

- Személyes példánkkal formáljuk a különbözőségek elfogadását, az empatikus, 

szolidáris, segítőkész, mindenki emberi méltóságát becsülő attitűd természetességét a 

közösségi életben. 

- A cselekvés általi tapasztalás, valamint a modellkövetés eszközével segítjük a 

hallássérült gyermek magatartási és viselkedési formáinak alakulását. 

- Személyes példával, beszélgetések során megtanítjuk, megismertetjük a csoportba 

járó gyermekekkel a hallássérült gyermekekkel való kapcsolatfelvétel módját, 

lehetőségeit. 

- A hallássérült gyermeket támogatjuk azon tevékenységekben, melyben tehetsége 

megmutatkozhat, ezzel segítve az önértékelését, önbizalmának fejlődését, társas 

kapcsolatainak alakulását. 

- Türelemmel várjuk ki, míg a hallássérült gyermekek kimondja, megfogalmazza 

gondolatait, kérését, válaszát. Erre ösztönözzük a csoportba járó gyermekeket is. 
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A gyermekek tevékenysége: 

 

- Megismerkednek az óvoda szokásaival, hagyományaival. Az óvodába járás előtt 

családjukkal lehetőségük van fokozatosan bekapcsolódni az óvodai életbe, melynek 

során különböző mélységű kapcsolatokat alakíthatnak ki az óvodai nevelőkkel és 

gyermektársaikkal. 

- Egyedül is képesek tevékenykedni, irányítani cselekedeteiket. 

- Elfogadják, hogy a mindennapok során társakkal kerülnek kapcsolatba. 

- Konfliktus helyzeteik során érzelmeiket, indulataikat próbálják kezelni és lelki 

egyensúlyukat visszanyerni. 

- Problémáik megoldására többféle módot is kipróbálnak, ha elakadnak, segítséget 

kérnek. 

- A közösséggel együttműködve részt vesznek a szokások, szabályok kialakításában. 

- A mindennapokban törekszenek a közösség által felállított viselkedési normák 

betartására és alakítására. 

- Az együttjátszás során ismereteket és tapasztalatokat szereznek az emberi 

kapcsolatokról és saját magukról. 

- Megismerik és becsülik saját és mások értékeit. 

- A mindennapi élet, valamint a tevékenységek közben figyelnek a másikra, társaik 

elgondolásáról is tudomásuk van. 

- Jeles napok előkészületeiben felelősen választanak akár erőfeszítést igénylő feladatok, 

tevékenységek közül is, önállóan vagy segítséggel törekszenek a választott feladat 

megvalósítására, befejezésére. 

- Megélik az óvodai ünnepeket, a hagyományok által megteremtett természetes 

helyzeteket, közben alakulnak, fejlődnek erkölcsi tulajdonságaik, együttélési 

képességük, szülőföldjükhöz való kötődésük, hazaszeretetük. 

- Szívesen ismerkednek közvetlen környezetükkel és érdeklődőek, befogadóak az őket 

körülvevő természeti és építészeti alkotások iránt. 

- Átélik, hogy részesei környezetük óvásának, alakításának, együttműködnek a 

környezet védelmére szervezett programokon. 

 

 

 

- Hallássérült integráció: 

- Kapcsolatot teremtenek a felnőttekkel és a csoportba járó gyermekekkel egyaránt. 

- Részt vesznek a tevékenységekben, játékokban, tanulási folyamatokban. 

- Ha szükségét látják, segítséget fogadnak el társaiktól, és segítséget adnak társainak. 

- Ismerik a kulturált közösségi viselkedés alapvető szabályait, és törekednek azok 

betartására. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- A nagycsoport végére új környezetben is képesek önállóan kapcsolatot teremteni, 

együttműködni felnőttel, gyermekekkel egyaránt. 

- Feladataikat tudatosan átgondolják, felmérik, hogy önállóan, vagy segítséggel tudják- 

e azt végrehajtani, és felelősséggel elvégzik a vállat feladatot. 

- Óvodai életük során megtanulják, hogy mindenkinek valamennyi érzelme jogos, de az 

érzelmek megélésének módját és idejét mások számára is elfogadható módon 

mindenkinek magának kell megválasztani. 

- Szociálisan éretté válnak, és készen állnak az iskolai élet elfogadására, énképük 

pozitív, van önbizalmuk, kreatívak, önkifejezésre, döntéshozatalra képesek.  

- Képessé válnak a segítségadásra, együttérzésre, saját maguk és mások sikereinek, 

kudarcainak feldolgozására.  

- Törekszenek az önkifejezésre, tevékenységeiket a kitartás, fegyelem, feladat és 

szabálytudat jellemzi. 

- A közösségi életben tevékenyen részt vesznek, véleményt formálnak, döntéseikre a 

csoport közösen alkotott normái hatnak. 

 

 

- Hallássérült integráció: 

- Kiegyensúlyozott személyiséggé válnak, stabil énképpel, önbizalommal, önállósággal 

rendelkeznek. 

- A szocializáció során belső igényükké alakult a sikeres társas kapcsolat. 

- Megfelelő akaraterővel, önfegyelemmel rendelkeznek. 
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3.3.  Anyanyelvi, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 
 

3.3.1. Anyanyelvi nevelés és fejlesztés megvalósítása 
 

Alapgondolataink: 

 

A gyermekek önállóságához vezető úton nélkülözhetetlen kifejező eszköz a beszéd, az 

anyanyelv. Természetes beszédkedvére, meglévő tapasztalataira, ismereteire építve segítünk a 

gyermekeknek, hogy helyzeteiket, állapotaikat, érzéseiket, szándékaikat képesek legyenek 

megfogalmazni. Az anyanyelvi nevelést az egyes gyermekekre szabottan, a nap minden 

tevékenységében, de különösen a szabad és az irányított játék során, a tudatos beszéd és 

szókincs gyakorlatokban, nyelvi logikai játékokban tudjuk segíteni.  

Egyénre szabottan támogatjuk a gyermekeket abban, hogy úgy fogalmazzák meg 

gondolataikat, hogy azt bárki megérthesse, olyan személy is, aki nem ismeri őket, vagy a 

helyzetet, amiről beszélnek.  

Az anyanyelvi nevelés alapvető feltétele a nyugodt, szeretetteljes légkör, amelyben a 

gyermekek természetesen, gátlás nélkül, őszintén, spontán módon nyilatkozhatnak meg. 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek tevékenységeinek széles körébe beépüljön a 

szókincsbővítés, önálló megszólalás lehetősége, gondoskodunk az egyes szavak értelmének 

tudatosításáról, az összefüggő beszéd, a véleményalkotás, a döntések megfogalmazásának 

gyakorlásáról. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Szóbeli és metakommunikációs megnyilatkozásaink hitelesek, őszinték. 

- Biztosítjuk a beszédkedv fenntartását. Kihasználjuk a spontán adódó helyzeteket. 

- Lehetőség szerint gondoskodunk a gyermekek által felvetődött témákhoz kapcsolódó 

széleskörű ismeretszerzésről (képekről,könyvekről, IKT eszközökről), hogy a 

gyermekek kedvükre kutathassanak. 

- Alkalmat teremtünk a közös gondolkodásra, a gondolatok megbeszélésére, 

megvitatására 

- Együtt érző kommunikációnkkal formáljuk a gyermekek együttműködési készségét, 

tudatos viselkedését. 

- A nehezen oldódó gyermekek, hallássérült gyermekek beszédaktivitását 

játékhelyzetekben, egyéni módon segítjük. 

- Együttműködünk a logopédussal, szülőkkel, ha a gyermekek beszédfejlődése 

indokolja azt. 

-    Nyelvtani, hangtani játékokat kezdeményezünk, amelyekben az egyes hangok  

kihallása, szavakba illesztése a cél. (szólánc, szómozaik, mondókák versek, énekek). 

- Az alapvető illemszabályok, formulák megismerésére, alkalmazására ösztönzünk. 

- A gyermekek kérdéseire legjobb tudásunk szerint válaszolunk, ha szükséges, 

megmondjuk nekik, hogy ismereteinket bővítjük, majd azt a gyermekekkel is 

megosztjuk. 

- Érdeklődéssel, teljes figyelemmel hallgatjuk a gyermekek élményeit, közléseit. 
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- Hallássérült integráció: 

- Megfelelő, (nem túlzott) hangerővel, artikulációval, hanglejtéssel, és 

beszéddallammal beszélünk a hallássérült gyermekkel, s erre felhívjuk az ép hallású 

gyermekek figyelmét is. 

- A hallássérült gyermek beszédfejlődését úgy ösztönözzük, hogy: 

     - értő figyelemmel fordulunk felé,  

     - azt az elvárást közvetítjük felé, hogy szóbeli megnyilvánulásai fontosak 

       számunkra, 

     - türelemmel várjuk ki, míg kifejezi önmagát, kimondja, megfogalmazza 

       gondolatait, kérését, válaszát, s erre ösztönözzük ép hallású társait is. 

- A hallássérült gyermek hiányos közléseit kiegészítjük, nyelvi szintjének megfelelően 

ismétléssel erősítjük azt. 

- Kapcsolatfelvétel, kommunikáció során mindig meggyőződünk arról, s erre felhívjuk 

az ép hallású gyermekek figyelmét is, hogy hallássérült társuk megértette-e a 

mondanivaló, kérés, utasítás lényegét. A megértést segítendő alkalmazzuk az 

ismétlést, az átfogalmazást, esetleg a rá,- ill. bemutatást, mely módszereket az ép 

hallású gyermekeknek is megtanítunk. 

- Játékos cselekvésekkel, a hangok érzékeltetésével segítjük a hallássérült gyermek 

meglévő hallásmaradványának maximális kihasználását, tudatosítását. 

- Pozitív beszédmintát nyújtva mondatokban való megfogalmazással, egyértelmű 

instrukciókat alkalmazva, cselekvéses helyzetekben, a tevékenységekhez kapcsolt 

nyelvi formák gyakorlásával segítjük a hallássérült gyermeknyelvi 

kommunikációjának megindítását, passzív és aktív szókincsének bővítését, valamint 

hangadásra való késztetését. 

- Gyakoroljuk az egyéni fejlesztési tervükben szereplő, a szurdopedagógus által 

javasolt egyéb fejlesztő feladatokat. 

 

 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Meghallgatják a másik embert, kérdéseket tesznek fel, megfogalmazzák, amit 

gondolnak. 

- Érdeklődnek nyelvi játékok iránt, kezdeményezési kedvüktől függően játszanak a 

szavakkal, hangokkal, ill. újra alkotják azokat. 

- Mesék, versek, élmények hatására megismerik a szavak jelentését, népi kifejezéseket, 

népmesei fordulatokat, és más helyzetekben is tudatosan alkalmazzák azokat. 

- Beszélgetnek társaikkal, elmondják érzéseiket, megfogalmazzák akaratukat, 

elképzeléseiket. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Megtanulnak megfelelő hangerővel, hanglejtéssel ép hallású társaikkal és a 

felnőttekkel kommunikáció során kifejezni önmagukat. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

 Gondolataikat, érzéseiket mindenki számára érthetően megfogalmazzák, minden 

szófajt alkalmazva életkoruknak megfelelően tudják kifejezni magukat. 

 Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkotnak. 

 Beszédük folyamatos, érthető, megfelelő ritmussal, tempóval, hanghordozással és 

tisztán ejtett hangzókkal kommunikálnak. 

 Figyelemmel hallgatják a felnőttek és gyermekek közléseit. 

 A magyar nyelv szabályait betartva kérdéseket, válaszokat fogalmaznak meg. 

 Beszéd közben alkalmazni tudják az alapvető illemszabályokat. 

 Türelmesen megvárják, míg közléseiket az adott személy tudtára adhatják, figyelik és 

eldöntik, mikor tudnak bekapcsolódni a beszélgetésbe. 
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3.3.2. Értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 

Alapgondolataink: 
 

Az óvodai tanulási folyamatban a gyermekek érdeklődésére, figyelmére, kezdeményezésére 

építünk. Gondoskodunk arról, hogy értelmi képességeik nap, mint nap tevékenységek, 

tapasztalatok útján fejlődjenek. 

Gondolkodásukat, kreativitásukat egyéni tapasztalataik tudatosításával, ismereteik 

rendezésének segítségével biztosítjuk. 

 

Hallássérült integráció: 

Lehetőségek teremtésével, pozitív megerősítéssel, ösztönzéssel segítjük a hallássérült 

gyermek játékközpontú, mozgás és cselekvés közben történő tapasztalatokra épülő 

ismeretszerzését. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Kihasználjuk a spontán adódó lehetőségeket, melynek tartalmát vagy egy közös 

élmény vagy egy-egy gyermekek által felvetett gondolat indít el. 

- Olyan ösztönző környezetet, helyzeteket teremtünk, ahol a gyermekek jelenségeket 

fedezhetnek fel, következtetéseket vonhatnak le, ahol fejlődhet érzékelésük, 

észlelésük, emlékezetük, figyelmük, képzeletük, gondolkodásuk és alkotó képességük. 

- A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő, a gyermekek logikai gondolkodását 

elősegítő, a dolgok, jelenségek közötti összefüggések megértését megalapozó 

játékeszközöket biztosítunk. 

- Olyan játékokat tanítunk, melyek segítik a gyermekeket abban, hogy önállóan, 

kreatívan is képesek legyenek hasonlót kitalálni, alkotni. 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Olyan játékokat játszanak, amelyek gondolkodásra késztetik, a felismert  

  összefüggéseket megfogalmazhatják, s beépíthetik saját gondolatvilágukba. 

 

 Hallássérült integráció: 

 Részt vesznek a tanulási folyamatokban. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

 Képessé válnak a tudatos, szándékos tanulási folyamatra. 

 Megtapasztalják, mit tudnak, mit nem tudnak, s segítséget kérhetnek, és fogadhatnak 

el. 

 Problémamegoldó gondolkodásuk kialakul - Amit nem tudnak, vagy nem sikerül 

elvégezni, azt újra kezdve más-más módon próbálják addig, amíg nem sikerül. 

 Elemi fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van. 

 Szándékos figyelemre, emlékezetre, felidézésre képesek. 

 Pszichikus funkcióik életkoruknak megfelelőek. 

 

 Hallássérült integráció: 

 Kialakul feladattudatuk, kitartásuk. 
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4.  Az óvodai élet megszervezésének elvei 

4.1.  Személyi feltételek 
 

A személyi feltételek alakulását minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően 

biztosítjuk, alakítjuk. 

Óvodánkban jelenleg 16 óvodapedagógus, 8 dajka, 3 pedagógiai asszisztens és 1 óvodatitkár, 

2 konyhai alkalmazott, és egy kertész gondoskodik az idejáró gyermekekről. 

Minden változáskor elsődleges szempont a gyermekek nyugalma, biztonsága, mely 

meghatározza a szervezési feladatokat. 

Nevelőtestületünkben képzettségek, továbbképzések: 

A beiskolázások a CSCSEÓ Pedagógiai Programjához, a Kádár Katalin Tagóvoda Kiegészítő 

Programjához igazodó, illetve az irányt adó jogszabályok figyelembe vételével kerülnek 

kiválasztására: 

 14 fő óvodapedagógus - főiskolai végzettség 

 2 fő óvodapedagógus - főiskolai végzettség + szakvizsga 

 1 fő óvodapedagógus - főiskolai végzettség + minősített mozgásterápiás fejlesztő 

 1 fő óvodapedagógus - főiskolai végzettség + gyermek aerobikoktató 

 1 fő óvodapszichológus - egyetemi végzettség + terapeutai végzettség (szakvizsga) 

 Pedagógiai asszisztensi végzettségek: 3 fő érettségi + pedagógiai asszisztensi 

képesítés 

 Dajkai végzettségek: 2 fő érettségi + dajkai képesítés + 2 fő pedagógiai asszisztensi 

végzettség 

 

Kollégáink folyamatosan részt vesznek az Egyesített Óvoda munkaközösségein. 

Belső tudásátadást működtetünk, tapasztalt kollégák vezetésével. 
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4.2.  Tárgyi feltételek 

 
 

Óvodánk 1979-ben épült, nyolc csoportban fogadjuk a gyermekeket, a csoportban vegyes 

korosztályú gyermekek nevelése folyik. 

 

Az épület felújításánál elsősorban arra irányítjuk a figyelmet, s keressük azokat a 

megoldásokat, mely körülmények a gyermekek mindennapi életét zökkenőmentessé teszik.  

Az átalakítások során igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva, minden 

gyermekek számára kényelmes, biztonságos környezetet kialakítására. 

Folyamatosan törekszünk, hogy a gyermekeket körül vevő bútorzat, a gyermekek biztonságát, 

kényelmét és egészséges fejlődését is szolgálja. 

 

Az intézmény a következő helységekkel rendelkezik: 

 

 - Mind a nyolc csoportszobához saját mosdó és előtér tartozik. 

 - Tornatermünk mellé a szolgálati lakás megszűnése során egy kisebb mozgásfejlesztő  

  szobát alakítottunk ki. 

 - Logopédusnak, pszichológusnak, 1-1 fejlesztő szobát biztosítunk 

 - A nevelői szoba segíti az utazó szurdopedagógus foglalkozásait. 

 - Egy tálalókonyhával rendelkezünk 

 - Egy mosókonyha segíti a dadus nénik munkáját 

 - Egy vezetői iroda és egy óvodatitkári iroda segíti az tagóvoda vezetést 

 - Két felnőtt mosdóval rendelkezik intézményünk 

 - Három raktár és egy kisebb munkaszoba segíti a kertész és a raktározási  

  tevékenységek végzését. 

 

2017 nyarán az óvoda udvarának teljes felújítására, korszerűsítésére került sort. 

 

A 2016/2017-es tanévben az intézmény infokommunikációs eszközeinek korszerűsítése, 

kicserélése elkezdődött. 

 

2015/2016 tanév során elkészült óvodánk weblapja. 

 

A csoportjaink játékokkal jól ellátottak, de folyamatos fejlesztésről gondoskodnunk kell. 

Az utazó szurdopedagógus segítségét kérve a hallássérült gyermekek fejlődését segítő 

eszközöket lehetőségeink szerint folyamatosan gyarapítjuk. 

A csoportszobákban, ill. tornatermünkben folyamatosan biztosítjuk a gyermekek életkori 

sajátosságaiból adódó mozgásigényük kielégítése érdekében a mozgásfejlesztő 

játékeszközöket. Alapítványunk bevételének egy részét erre a célra is fordítjuk. 
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4.3.  Az óvodai élet megszervezése, dokumentumai 

 
 

A pedagógiai munka tervezése: 

 

-  A tevékenységek időbeli szervezése (napirend). 

     -  A cselekvéses tevékenységek, irányított játékok tervezése (heti rend). 

-  A nevelési, tanulási folyamatok tervezése (éves nevelési, és heti tematikus tervek) 

 

Arra törekszünk, hogy a napirendnek természetes ritmusa legyen a gyermekek által bármikor, 

önállóan választható folyamatos játékkal. 

A nap bármely részében, délelőtt és délután különböző tevékenységeket szervezünk a 

gyermekek számára. 

A tevékenységeket, irányított játékokat, foglalkozásokat egymással több variációban társítjuk, 

pl. irodalom-ének, népijáték-ének, hagyományok-kézműves tevékenységek, környezetismeret 

– hagyomány, stb. 

Így biztosítjuk az élmények más megközelítésében való megjelenítését, a tanulási területek 

komplexitását. Törekszünk a gyermekek érdeklődéséből kiinduló tanulási helyzetek 

kihasználására.  

Heti ciklusokban készítjük el a terveinket, melyek alapját az óvodai hagyományok, jeles 

napokra épülő rendszere adja.  

 

Az óvoda dokumentumai: 

 

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda SzMSz-e 

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda és a Tagóvoda Házirendje 

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működést szabályozó egyéb kötelező 

dokumentumai 

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Intézményvezetés és a Tagóvoda Éves munkaterve 

(ezek tartalmazzák a nevelési értekezletek és ellenőrzések rendszerét, módjait, 

szempontjait). 

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja és a Tagóvoda Kiegészítő 

Pedagógiai Programja 

- Felvételi előjegyzési napló, 

- Felvételi mulasztási napló 

- Csoport napló 

o Beilleszkedési terv 

o Nevelési terv 

o Tanulási terv 

o Pedagógiai vélemény a szülők tájékoztatása gyermekük aktuális fejlettségéről, 

fejlesztési területeiről 

- Éves tanulási terv, melynek alapja a népi hagyományrendszer dokumentuma  

- Gyöngyszemek módszertani gyűjtemény a Jeles Napok köré gyűjtött része, önkéntes 

választási lehetőséggel. 

- Mindennapos testnevelés tervezetek – segédanyag a Kulcsár/Delacato módszer alapján 

(hallássérültek integrációjához is alkalmazható) 

- A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követését szolgáló napló 

- Óvodai szakvélemény a tanköteles korú gyermekek részére 
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4.4. Az óvoda kapcsolatai  

Az óvoda – család kapcsolata 

 

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége s ebben az óvodák kiegészítő 

szerepet játszanak. 

Az óvodai nevelés figyelembe veszi és támogatja a családi nevelést. 

Nyitottak vagyunk arra, hogy a szülők bekapcsolódhassanak az óvoda életébe, láthassák 

hogyan él, és viselkedik gyermekük az óvodai közösségben, valamint tapasztalatot 

gyűjthetnek arról is, hogy óvodapedagógusaink, hogyan oldanak meg egy-egy nevelési 

helyzetet. 

Együttműködéssel megteremtődik az összhang a családi és az óvodai nevelés között a 

gyermekek boldogulása érdekében. A gyakorlatnak megfelelően az tagóvoda-vezető lehetőség 

szerint figyelembe veszi a szülők kérését gyermekük csoportjának kiválasztásánál. 

 

Hallássérült integráció: 

 

Segítjük a hallássérült gyermekeket és családjukat a sérülés elfogadásában és a szükséges 

rehabilitációban, habilitációban való aktív, pozitív hozzáállás kialakításában.  

Az érzelmi biztonság megteremtése mellett fontosnak tartjuk az érintett családokkal való 

kölcsönös elfogadást, együttműködést. 

A gyermekek beilleszkedéséhez, befogadásához szükségesnek gondoljuk, hogy az adott 

óvodapedagógusok megismerjék a hallássérült gyermekek otthoni környezetét, aktuális 

fejlettségi szintjét. 

 

 

Hagyományos kapcsolattartási formák 

 

 

Családlátogatás: 
 

Célja, a gyermekek otthoni szokásainak, lehetőségeinek  megismerése, a 

szülőkkel való közvetlen bizalomra épülő kapcsolat megteremtése.  

 

 

Szülői értekezlet: 

 

Általános tájékoztatást ad a gyermekcsoportok életéről, az intézmény Házirendjéről,  

Pedagógiai Programjáról, Kiegészítő Pedagógiai Programjáról az óvoda, csoportok 

éves program terveiről.  

Ez a szervezeti keret nyújt lehetőséget, a közösséget érintő kérdéskörök 

megbeszélésére, problémák feltárására, megvitatására, megoldáskeresésre, a családi 

nevelés támogatására is. Segíti a partner viszony és a szülői közösség kialakulását, 

erősödését. 
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Fogadóóra:  

 

A bizalom és együttműködés gyakorlására, a gyermek fejlődéséről való tájékoztatásra 

és tájékozódásra, optimális esetben a család – óvoda közötti megállapodás kötésére 

(kinek mi a szerepe a fejlődés támogatásában) alkalmas. 

Kérheti a szülő, pedagógus, pszichológus, logopédus, szurdopedagógus is, az 

együttműködés érdekében, kölcsönös tájékozódásra, konkrét egyedi nevelési helyzet 

probléma feltárására, személyes beszélgetésre, tanácsadásra, egyeztetésre. 

 

 

Az együttműködés megvalósításának formái 

 

 

Beszoktatás /Beilleszkedés 

 

Óvodaválasztás során, ill. a beilleszkedési időszakban is a szülő betekinthet óvodai életünk, 

programjaink működésébe. 

Tájékozódhat a nevelésről való gondolkodásunkról, szokásainkról, hagyományainkról. 

Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon a szülők nyugalma, bizalma, a gyermekeik pedig 

fokozatosan bekapcsolódhassanak önmagukat megismerve az óvodai életbe. 

 

Ünnepek, kézműves és játszó délelőttök, délutánok 
 

Ezeken az alkalmakon közös játékra, tevékenykedésre nyújtunk lehetőséget. 

Célunk, hogy a családok gyermekeikkel közösen, közvetlenül megtapasztalhassák az óvoda 

légkörét, a nevelőink munkáját, alkalmazott nevelési attitűdünket. 

Ünnepeink, kézműves és játszó délelőttjeink, délutánjaink lehetőséget teremtenek a 

különböző kapcsolatok alakítására, a nevelésről alkotott gondolatok kicserélésére. 

 

Óvoda – iskola 

 

A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolával karöltve folyamatosan keressük 

a lehetőségeket arra, hogy gyermekeink utolsó óvodai évük során bepillanthassanak az iskolai 

életbe (Gergely nap, Mikulás ünnepre). 

Nyitottak vagyunk az iskola pedagógusai felé, kiket szívesen látunk és rendszeresen 

meghívunk hagyományos óvodai programjainkra (őszi /nyári vásár - nagyok búcsúztatása, 

Cicölle - a zene napja, Márton napi felvonulás…) 

 

 

 

 

 

 

 



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

30 

30 

 

 

 

 

Egyéb intézmények 

 

Öregek Otthona 
 

A csepeli idősotthonokkal évek óta jól működő kapcsolatunk van. 

Együtt ünnepelnek gyermekekeink, a nevelők és a kerület idős emberei néhány alkalommal. 

Gyűjtjük az idősek tapasztalatait, lehetőséget adunk a gyermekeknek a személyes kapcsolat 

kialakítására. 

Fontosnak tartjuk, hogy az idősek tapasztalatának, bölcsességének megbecsülése neveltjeink 

érzés világába beépüljön. 

 

 

Kapcsolat a segítő szakemberekkel és szervekkel: 

 

- Óvodapszichológus, 

- Logopédus 

- Szurdopedagógus 

- Humán szolgáltatások Igazgatósága Család és Gyermekjóléti Központ 

- Korai Fejlesztő Központ, 

- Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ, 

- I. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ. 

- Hallás vizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

- Dr. Török Béla EGYMI (Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet) 

 

  



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

31 

31 

4. 5.  Az óvoda gyermekvédelmi feladatai 

 

Gyermekvédelmi tevékenység 

 

Irányadónak tekintjük a gyermekvédelmi feladatok tekintetében a CSCSEO Pedagógiai 

Programjának gyermekvédelmi fejezetét, valamint tagóvodánk Házirendjének 

gyermekvédelemmel foglalkozó részeit. 

 

A szülőkkel harmonikus, bizalomra épülő kapcsolat kialakítására törekszünk, mely biztosítja 

azt, hogy probléma esetén bátran fordulhassanak és kérhessenek segítséget az 

óvodapedagógusainktól. Keressük a segítségnyújtás családokhoz illesztett formáit. 

 

 

A veszélyeztetettség megállapítása, ill. az enyhítésére, megszüntetésére való törekvés 

folyamata 

 

Az anamnézis, az egyéb információk, a beszoktatás tapasztalatai alapján a csoport 

óvodapedagógusai közösen határozzák meg a csoportot érintő alapvető és speciális 

gyermekvédelmi feladatokat (magatartási problémával, szociális hátrányokkal, 

beszédfejlődési problémával küzdő gyermekek, egészségi ártalmakkal küzdő gyermekek, 

hallássérült gyermekek stb.).  

Kidolgozzák a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeket. 
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5. Helyi céljainkból, önálló arculatunkból adódó sajátosságaink, az óvodai 

élet tevékenységi formáinak területén 
 

5.1. Óvodai hagyományok 
 

Alapgondolataink: 
 

Intézményünkben a nevelés egészét a magyar kultúrára épülő hagyományrendszer egész 

évre kiterjedő programja fogja keretbe.  

Ebben a keretben a gyermekek természetes úton ismerik, tapasztalják meg a környező 

világot. 

A gyermekek óvodai élete az ünnepekre készülődésből, az ünnep megéléséből és az ünnep 

feldolgozásának keretében zajló tevékenységekből épül fel.  

A játék, a munka jellegű tevékenységek, a tanulás egymással összhangban, a gyermekek 

számára szabadon választható tevékenységek kínálatát adja. 

 

Óvodai hagyomány rendszerünk témát és keretet ad a gyermekek számára ahhoz, hogy 

egy-egy gondolatkört saját indíttatásukra, igényüknek és saját tempójuknak megfelelően 

önállóan körbejárhassanak.. 

Ezért folyamatosan várjuk a gyermekek spontán, majd egyre tudatosabb 

kezdeményezését, s úgy reagálunk, hogy mindig eldöntjük, itt van-e a továbbsegítés ideje, 

vagy most várjuk a gyermekek önálló kibontakozását. 

 

Az ünnepek megélésével a gyermekek megismerik, átélik, gyakorolják a társas 

viszonyokat, a nagyobbak pedig maguk tervezhetik meg az egyes tevékenységeket. 

Hagyományaink átadása munkák, ünnepek, kézműves tevékenységek, zene, néptánc, 

népmesék, népi gyermekjátékok felhasználásával történik.  

Az ünnepek egy részét az óvodai gyermekcsoportok közösen ünneplik meg. 

A közös alkalmakat a nevelőtestület évente határozza meg. Az évkör csomópontjain kívül 

meglévő hagyományokat a csoportok más-más tartalommal, tevékenységgel töltenek meg 

szabadon válogatva a Gyöngyszemek módszertani gyűjteményéből. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- A tevékenységeken keresztül ismertetjük meg a gyermekekkel az évkör óvodai és népi 

hagyományait. 

- A hagyományok ápolása során adódó természetes helyzetekben oldjuk meg a nevelés, 

tanulás, fejlesztés legalapvetőbb feladatait. 

- A hagyományok ápolásához szükséges ismereteinket folyamatosan gazdagítjuk, 

különös figyelmet fordítva az egyes ünnepekben rejlő emberi gondolatok, jelentés 

tartalmak tudatosítására, értékek közvetítésére. 

- Megismertetjük a gyermekekkel az alapvető háztartási munkákat, ismereteket. 

Óvodai életünkbe természetes módon illesztjük be, használjuk fel a közösen alkotott, 

készített produktumokat (ajándék, komatál, portéka, kellékek ünnephez, játékhoz). 

- Nagy gondot fordítunk az egyes ünnepkörökhöz tartozó játékok, irodalmi, zenei 

anyagok, régi használati/dísztárgyak/eszközök gyűjtésére, különös tekintettel a 

szabadban is végezhető tevékenységek megvalósítására, melyekkel óvodai 

gyűjteményeinket is gazdagítjuk.         
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- Az óvoda külső kapcsolatait a hagyományok rendszerén keresztül ápoljuk, mely segíti 

a kapcsolatok tartalmának fejlődését, megújulását. 

- A hagyományok feldolgozásában, megismerésében a szülőkkel egyéni igényüknek 

megfelelően működünk együtt. 

- Az óvoda nyitottá tételével segítjük a szülőket abban, hogy kipróbálhassák az óvodai 

hagyományokhoz kötődő játékokat, irodalmi, zenei anyagokat, táncokat, sütést-főzést. 

- Alkalmakat teremtünk arra, hogy gyermekeink szüleikkel a mindennapokban ezeket 

közösen éljék át. 

 

A gyermekek tevékenysége: 

(Egy óvodás gyermekek életének rendszere) 
 

NYÁR: 

 

- Az óvodába jelentkezés után a kisgyermekek a tavaszi és nyári időszakban még 

szüleikkel látogatják az óvodát. 

- Megkeresik és megismerik csoportjukat az óvodában. 

- Részt vehetnek családjukkal a nyári júniusi vásár előtti előkészületekben 

(portékakészítés). 

- A vásáron megnézhetik, hogyan avatjuk iskolássá a nagycsoportosokat, láthatják, 

amint az óvoda kisbírója átadja a dobot egy középsős társának. 

- Az iskolába készülők búcsúztatóján jelen lehetnek szüleikkel, nagyszüleikkel.    

 

ŐSZ: 

 

A mindennapos óvodába járás kezdetén az első közös ünnepünk a Mihály napi vásár 

(szeptember 29.), melyet hetekig tartó készülődés előz meg, az ünnepet hagyományosan 

„kisbíró” nyitja meg. 

 

- A gyermekek megtapasztalják, hogy egy nagyobb közösség részesei. 

- Természetes anyagok felhasználásával portékákat készítenek, (szövés, fonás, bőrözés, 

batikolás, stb.). 

- Megtapasztalják, hogy a saját maguk készített alkotásnak értéke van, 

- Az ünnepre való készülődés során átélik a tudatosság, felelősség, becsületesség 

érzését. 

- Az ősz kínálta terményekből, termésekből ékszereket, tárgyakat, játékokat készítenek 

(dióhegedű, bábok, láncok, stb.). 

- A gyermekek a saját maguk által vágott papírtallérokon vásárolhatják meg a 

különböző portékákat. 

- Árusként mondókákkal kínálják csoportjuk áruit, gyakorolják az „adok-veszek” 

szerepet. 

- Találkoznak élő zenekarral, ismerkednek a hangszerekkel, gyönyörködhetnek a közös 

éneklésben, táncban. 

- A táncházban a gyermekek akár szüleikkel együtt gyakorolják a már ismert 

tánclépéseket, vagy szabadon mozoghatnak a zenére. 

- A tánc élményét, és örömét, mint a közösség, az összetartozás eszközét minden 

gyermek átéli. 

- Itt találkoznak a gyermekek azzal, hogy a különböző dolgoknak, ünnepeknek 

egymásból következő, természetes mozzanatai vannak. 
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SZÜRET: 

 

A közösséggé formálódás, az összetartozás, az együtt tevékenykedés, a féktelen mulatozás 

ideje. 

 

- Tevékenyen részt vesznek, tapasztalatot gyűjtenek a szőlő feldolgozás menetéről 

(mosás, szemezés, darálás, taposás, préselés). 

- Gyakorolják a munkamegosztás menetét, a társaikkal való együttműködést. 

- Megválasztják, hogy mely területen kívánnak munkálkodni. 

- A prés működtetése során tapasztalatot szerezhetnek saját testi erejük korlátairól. 

- Az elkészült mustot azonnal megkóstolhatják. 

- Kísérő tevékenységként pogácsát, falatkákat készíthetnek, kínálhatnak, s közben 

ismerkednek, barátkoznak. 

- Különböző karaktereket próbálhatnak ki a körjátékok lopó és csősz szerepeiben 

(merész, gyáva, ravasz, eszes). 

- A táncos együttlét felfokozott légkörét örömteli mozgás közben újra átélhetik. 

- A zenére történő rögtönzés önálló gondolkodást, aktivitást, ritmushoz való 

alkalmazkodást, másokkal való együttműködést igényel – a gyermekek törekszenek az 

együttműködésre. 

- A mulatozás során észlelik határaikat, érzékelik, hogy meddig tudják kontrolálni 

viselkedésüket. 

 

MÁRTON – NAP: (november 11.) 

 

A gyermekek első mérési ideje a szocializáció terén. 

 

- A gyermekek ebben az időszakban már megérzik, megtapasztalják, hogy óvodánk 

közösségének részesei, s önállóan eldönthetik, hogy beállnak-e a Márton napi 

„libasor” játékba, vagy nézőként vannak még jelen. 

- Különböző tevékenységek közül választhatnak: párnavarrás, melyet libatollal töltünk 

meg, házi rétes nyújtása, sütése, „Szent Márton köpönyegét” nyújtjuk ki, bábkészítés, 

fonásokkal-szövésekkel ismerkednek, sajátítanak el, kukoricapuliszkát készítenek, 

mesét dramatizálnak, dalos játékokat játszanak. 

- A szeptemberben eltett befőttek, savanyúságok, lecsó felbontásában, a különböző 

ételek elkészítésében tevékenyen részt vesznek, tapasztalatot gyűjtenek. 

- Tapasztalatot szerezhetnek a szüretkor eltett must átalakulásáról, letisztulásáról, hiszen 

„Márton, az újbor bírája”. 

- Libás mondókákat, énekeket, dalokat, dalos játékokat játszanak. 

- Megismerkednek a népi időjóslások játékaival, rigmusaival. 
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CICÖLLE: (november 21.) 

 

A fény és a zene ünnepe. 

 

- A gyermekek újra átélik a nagy közösséghez tartozás élményét, de ez már egy 

szelídebb, csendesebb együtt zenélés, együtt éneklés élményét adja számukra. 

- Vihetik saját csoportjuknak „fényét” az égő gyertyát, láthatják, hogy mindencsoport 

hoz egy kis „fényt”. 

- Megtapasztalják, hogy a gyermekek által előadott zene is lehet élményt nyújtó. 

- A felkészülés során tapasztalatot szereznek arról, kivel tudnak együtt zenélni. 

- Saját hangszert készítenek, pl. dióhegedű, pánsíp. 

- Elsajátítják a zenehallgatás, a koncerten való részvétel tevékeny,együttműködő 

módjait (együtt énekelnek, mozognak, vagy ha arra kérik, figyelnek, fülelnek, 

gyönyörködnek). 

 

TÉL: 

 

KATALIN NAP: (november 25.) 

 

Az óvoda névnapja. Kevesebb mozgásos játékot játszunk, (a finomabb mozgásfejlesztés ideje 

ez) előtérbe kerülnek a kézműves tevékenységek, a benti munkálatok – szövések, fonások. 

 

- A gyermekek elkészítik Kati-ovi medáljukat, mely első tárgyi jelképük, emlékük egy 

nagyobb közösséghez való tartozásról. 

- A karácsonyra készülődés keretében ekkor sütik a „Katalinkát” – mézeskalácsot, mely 

egyben ajándék és dísz is. 

- A csoportokban a mézeskalácsot „Katalinkát” minden évben más-más módon díszítik, 

készítik. 

- Folyamatosan ismerkednek a fonások, szövések különböző módjaival. 

- Különböző anyagok és technikák alkalmazásával díszeket, tárgyakat készítenek. 

- Ez az időszak az összetartozás élménye mellett saját maguk megismerését a „jóvá 

válást” hozza. 

- Megismerkednek a népi időjóslások játékaival, rigmusaival, felfigyelnek az időjárás 

változatosságára. 

- Részt vesznek a csoport adventi koszorújának elkészítésében, elhelyezésében. 
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ANDRÁS NAP:  (november 30.) 

 

A mulatozások ideje lejárt. A természet elcsendesedésével a gyermekközösségekben is 

csendesebb, nyugodtabb időszak következik. Advent, a téli napforduló és a karácsony 

időszaka. Ebben az időszakban készülünk fel testileg-lelkileg a karácsonyra. A téli ünnepkör a 

farsang végéig tart. 

 

- A gyermekek olyan játékokat játszhatnak, melyek hozzásegítik az itt lévőket a 

természet rendjéhez való tartozás érzéséhez. 

- A karácsony előkészületei során a gyermekek belső békéjük megéléséig juthatnak el. 

- Saját rajzukhoz mesét, történetet mondhatnak, találhatnak ki. 

- Pogácsát sütnek, melybe üzenetet, jó kívánságot rejtenek társaiknak, barátaiknak.  

Az András pogácsa sütése segít a gyermekek gondolatait a barátság köré rendezni, 

- A gyermekek ebben az időszakban több párválasztós játékot, bizalomépítő játékot 

játszanak. 

- A barátság és a jó szomszédság jelképeként gyümölcsfaágat ajándékoznak, illetve 

komatálat visznek a szomszédos csoportnak. 

- Az első gyertyagyújtáskor a közös nagy adventi koszorúnál az óvoda összes lakójával 

újra átélik az összetartozás élményét, melyet az együtt éneklés tesz hangulatosabbá, 

meghittebbé. 

 

LUCA NAP: (december 13.) 

 

A tisztaság, a fény ünnepe. 

 

 A „boszorkányok” = (ártó gondolatok) távoltartására változatos tevékenységek közül 

választanak a gyermekek (reggel fokhagymával díszítik csoportszobájuk ajtaját, 

fokhagymás pirítóst készítenek, fokhagymából és a nyáron eltett kukorica héjból, 

rongyból, vagy papírból boszorkányt készítenek). 

- Luca napi szokásban vesznek részt, jó kívánságokat mondanak barátaiknak, 

- „Luca-pucást” játszanak, 

- Luca búzát ültetnek, mely karácsonyig kihajtva asztaldíszül szolgál majd. 

- Körjátékokban alma – körte, vagy angyal-ördög játékokat játszanak, melyben a 

gyermekek maguk választják meg, hogy angyalok (jó), vagy ördögök (rossz) lesznek-

e, választásukból kiderül, hol tartanak a „jóvá válás” folyamatában. 

 
FARSANGOLÁS – KISZEHAJTÁS: 

 

A farsang az átmeneti lazítás, a tombolás ideje, ilyenkor a szokottnál is több a táncos, 

mozgásos tevékenység. Hosszú farsang esetén farsangfarka végén kiszézünk. 

 

- Farsang időszakában a gyermekek bármikor bele bújhatnak a maguk által választott, 

készített jelmezekbe és kedvük szerint kifesthetik saját, ill. társaik arcát. 

- Szüleikkel együtt vehetnek részt az óvoda által rendezett farsangi délelőttön, ahol 

különböző kézműves tevékenységeket végezhetnek- fánk sütés, versenyjátékok, 

néptánc. 

- Kiszebábot, csörgőket, zajkeltő eszközöket készítenek. 

- A közösség részeseként részt vesznek a Duna-partján történő télbúcsúztatáson, 

kedvükre „kitombolják” magukat. 



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

37 

37 

 

TAVASZ: 
 
ZÖLDÁGAZÁS: 

 

Az újjáéledő természet ritmusának megfelelően a tavaszt Zöldág járással köszöntjük.  

Rövid farsangi évben a Kiszézést együtt ünnepeljük a zöldág járással. A tombolás véget ér, a 

belső rend helyreáll. 

 

- A húsvét előkészületei során a gyermekek megismerkednek a tojásfestés, díszítés 

különböző módjaival (batikolás, berzselés, írókázás), 

- Megtapasztalják, hogy a tojás színezéséhez a természetben is találnak „festéket”, pl. a 

cékla, vöröshagymahéj, dió levél, 

- Húsvéti népi játékokat játszanak (tojáshajtás, nyársas játék), 

- Locsoló verseket tanulnak. 

- A böjti időszakban újra előtérbe kerülnek a szövő, fonó kézműves tevékenységek, 

illetve körjátékok. 

 

SZENT GYÖRGY NAP: (április 24.) 

Az óvoda udvarán a megújulást köszöntjük, a gyermekek figyelik a magújult élővilágot, 

kezdetét veszi számukra a nyári játékok ideje. Ebben az időszakban fogadjuk az új 

beiratkozó óvodásokat, akik szüleikkel együtt ekkor szerzik első tapasztalatikat az óvodáról. 

 

- Kincset keresnek a homokozóban, és ezzel számukra is kezdetét veszi a homokozás 

idénye. 

- Szent György nap reggelén tiszta vászonnal a fűről harmatot szednek, a megtisztulás, 

megújulás jelképeként megfigyelik, hogy meg van-e a megújulás a természetben. 

- Naphívogatókat énekelnek, játszanak. 

- Bátorságukat próbára tehetik a Szent György napi zöldhajtásos füstölésben, mely a 

megtisztulás jelképét hordozza magában. 

- Szent György napi rendezvényünkön szülők és gyermekeik együtt vesznek részt a 

játékos feladatokban, kézműves tevékenységekben – kard és pajzskészítés, bajvívás, 

sárkánykészítés és eregetés, ügyességi játékok, keszkenő és koronakészítés). 

 

 
PÜNKÖSD: 

 

  Pünkösd, húsvét után ötven nappal következik. A nyárkezdet ünnepén a különféle 

versenyek, sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó „pünkösdi királynak” választják.  

  A kislányok ezen a napon tartják a pünkösdi királynéjárást, a „pünkösdölést”. 

 

- A lányok koszorúkötésben, pártakészítő, illetve táncversenyben küzdenek a 

királykisasszony címért. 

- A fiúk kakasos, lovas viadalokban, ügyességi játékokban teszik próbára magukat. 

- A versenyek, próbatételek végén megtörténik a királyválasztás, melyet közös tánc zár. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

 A nagycsoport végére új környezetben is képesek együttműködni felnőttel, 

gyermekekkel egyaránt. 

 Feladataikat átgondolják, elvégzik, felmérik, hogy önállóan, vagy segítséggel tudják-e 

azt végrehajtani. 

 Óvodai életük során megtanulják, hogy mindenkinek valamennyi érzelme jogos, de az 

érzelmek megélésének módját és idejét, amely mások számára is elfogadható, 

mindenkinek magának kell megválasztania.  
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5.2.  Játék 

Alapgondolataink: 

 

Munkánkban kiemelkedő hangsúlyt kap a szabadjáték és a játékos tevékenység szervezése. 

Célunk, hogy a játék során minél több tapasztalatot szerezzen az általunk képviselt emberi 

értékekről (becsületesség, felelősségtudat, tudatosság). 

Az együttjátszás lehetőséget nyújt az együttműködés tanulására, gyakorlására, valamint 

nevelési célunkban megfogalmazott értékek– tudatosság, felelősség, becsületesség alakítására, 

fejlesztésére. 

A természetes viselkedésre törekvés során, saját érzelmi reakciónk elfogadása a feladatunk.  

A beleérző együttlét megteremtésével segítjük a gyermekeket abban, hogy természetes 

viselkedésükbe vissza tudjanak zökkenni. Óvodapedagógusaink elfogadják a gyermekek 

érzéseit, s gondoskodnak lelki egyensúlyuk helyreállításáról. 

Az így kialakult alkotó játékban a féktelen gyermekek megnyugszanak, mert energiájukat az 

alkotás öröme köti le. Elvesztett önbizalmukat visszaszerzik, s ez által fejlődik, alakul 

önbizalmuk.  

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Megfelelő játszó helyet teremtünk, ahol a gyermekek önállóan változtathatják, 

rugalmasan átalakíthatják adott játékterüket. 

- A játék kibontakozása során támogatjuk a gyermekek, játszócsoportok önálló 

elképzeléseit. 

- Anyagokkal, a rendelkezésre álló népi eszközök, tárgyak, játékeszközök biztosításával 

ösztönözzük, segítjük a gyermekek kreativitásának fantáziájának fejlődését, 

kibontakozását. 

- Erősítjük a közösen elfogadott, együtt kialakított, formált szokásokat, normákat, az 

önálló normakövetést, annak cselekvésben és interakcióban való megnyilvánulásait, 

melyeket differenciáltan, egyénre szabottan értékelünk.  

- Népi játékok, néptánc, valamint a jeles napok szokásainak megismertetésével segítjük 

a játékban, a nemi szerepek határainak tágítását, a nembeli különbözőségekből fakadó 

sajátos értékek megőrzését. 

- A játék választás során lehetőséget és differenciált támogatást nyújtunk minden 

gyermekeknek az önálló szabad tevékenység és téma választására, gyakorlására, 

kezdeményezései, ötletei megvalósítására. 

- Tudatos megfigyelést követően minden gyermeket, egyéni módon támogatunk az 

önkifejezés, önérvényesítés területein. 

- Szabályjátékot tanítunk, segítjük az önálló játék és az etikus magatartás 

(becsületesség, felelősség) kialakulását. 

- Támogatjuk, segítjük a szülőket a gyermeki játék jelentőségének, szerepének 

felismerésében, gyakorlati alkalmazásában. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Odafigyeléssel, tapintattal, a lehetőségek megadásával segítjük a játékokban, 

tevékenységekben való részvételt, alkalmazkodást, önkifejezést, képességek 

fejlesztését.  
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- Együtt játszunk, tevékenykedünk a hallássérült gyermekekkel, ezáltal tapasztalatot 

gyűjtünk, hogy a gyermekek mennyire értik meg a beszédet, kérdéseinket, mennyire 

tudják kifejezni magukat. 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Elgondolják, mit szeretnének / akarnak játszani, melyhez önállóan választanak/ 

készítenek eszközöket maguknak. Ha szükségét érzik, segítséget kérnek felnőttől 

esetleg társaiktól az eszközök elkészítésében a játéktér kialakításában. 

- A játék során megismert szabályokat más játékhelyzetben újra teremtik, alkalmazzák. 

- Tevékenységeiket úgy alakítják, hogy társaik játékát / tevékenységét tiszteletben 

tartják, s a játékot velük egyetértésben alakítják tovább. 

- Felnőttektől vagy társaiktól új játékokat ismernek és tanulnak meg. Ha már tudják az 

adott játékot Ők tanítják tovább játszótársaikat esetleg a felnőtteket. 

- Társaikkal, kreatívan, közösségi és szabályjátékokat találnak ki, alkotnak meg, ill. 

játszanak. 

- Kedvüket lelik a népi játékokban, ezekhez társakat választanak, szabályokat alkotnak. 

- Szívesen, önállóan tevékenykednek a szabadban, játékukhoz különböző eszközöket 

használnak, ezeket kedvükre variálják. Az óvoda udvar területén a játékeszközöket 

kipróbálhatják, átjárhatnak a másik csoport gyermekekeivel játszani – a közösen 

felállított szabályok betartásával: mindig jelezve az óvodapedagógusnak, hogy merre 

szeretnének menni, mit szeretnének kipróbálni, a másik csoportban kit szeretnének 

meglátogatni. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Élnek az utánzás lehetőségével és bekapcsolódnak társaik játéktevékenységébe. 

- Hangkereső, hangfelismerő/megkülönböztető játékokat játszanak felnőttel, 

gyermekkel egyaránt. 

- A játékeszközökkel való ismerkedésükben ösztönözzük, hogy különböző módon 

kipróbálják és használják gyermeki fantáziájukat. 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

  

- A felmerült akadályok megoldásának lehetőségét addig próbálja, míg eljut céljához, a 

probléma megoldásához. 

- Elmélyülten, örömmel játszik, sokféle játékformát kipróbál. 

- Tenni akarásban kitartó, játéktevékenységét befejezi, illetve más időpontban folytatja. 

- A kapcsolatteremtésben, elfogadásban és együttműködésben, kezdeményezésben 

korának megfelelően szociálisan érett. 

- El tudja dönteni, hogy választ játszótársat, vagy egyedül játszik. 

- Vannak állandó játszótársai, barátai. 

- A természeti és társadalmi környezet megismerése közben szerzett tapasztalatait, 

élményeit eljátssza, szerepet vállal, szerepének megfelelően utánoz, vagy 

kommunikál. 

- Önálló játékszervezésre képes és a közösen alkotott szabályokat betartja és betartatja 

játszótársaival is. 
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- Hallássérült integráció: 

- A természeti és társadalmi környezet megismerése közben szerzett tapasztalatait, 

élményeit eljátssza, szerepet vállal, szerepének megfelelően utánoz, fejlettségének 

megfelelően kommunikál. 

 

 

 

 

 

Koncepciónk a művészei nevelésről 

 
Hisszük, hogy a hazánkra jellemző tárgyi emlékek, kultúránk szellemi és szóbeli öröksége 

átadásra érdemes.  

Népi műveltségünk alkotásait, az ősi magyar díszítőmotívumokat, s ezek szimbolikus 

jelentéseit nemcsak a jeles ünnepeken, hanem a hétköznapokban is közvetítjük.  

A gyermekeket körülvevő tárgyak, anyagok látványa, a velük való tevékenykedés lehetősége, 

a dalok, zenék, versek, mesék, mondókák mindennapos hallgatása során létrejövő, később 

bármikor felidézhető képek elindítják a gyermekek fantáziáját.  

A különböző tevékenységek és lehetőségek biztosításával segítjük a gyermekeket abban, hogy 

képzeletvilágukat többféle módon tudják kifejezésre juttatni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben tudatosuljon, hogy művészeti tevékenységük 

alkotás, újra alkotás, melyben kifejeződik mindenkori állapotuk, érzésviláguk, 

gondolkodásuk. A belső indíttatásra létrejött műveknek helye van az emberek életében, 

melyeket óvodai életünkben is használunk, feldolgozunk, őrzünk s megtaláljuk helyüket.  

A művészeti nevelés során kialakulnak azok a képességek, amelyek a többi nevelési területre 

és az egész személyiségre hatással vannak. 
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5.3.  Verselés – Mesélés:  
 

A magyar népmese, népi mondókák, versek, rigmusok, kikiáltók közvetítik a magyar nép ősi 

erkölcsi törvényeit, dajkai hagyományait, szokásait is. Az a világkép, amelyet ezek 

közvetítenek a gyermekek számára, egyértelműek, mert benne minden a helyén van, rend 

uralja, s így átlátható. 

A gyermekek saját vers és mese alkotásai, azok mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. A vers megmozgatja a gyermekek képi fantáziáját, 

érzelmeket ébreszt, újraalkotásra ösztönöz, például: felnőtt által megkezdett mese befejezése, 

mese kiegészítése, mese befejezése rajzzal, saját mesekönyv, meseillusztráció, mese 

átalakítás, fantázia játékok. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- A mondókákat, verseket, meséket az évkörhöz, jeles napokhoz, természeti 

jelenségekhez illesztve ütemezzük, ennek megfelelően változatosan alkalmazzuk, 

kihasználva a spontán adódó lehetőségeket, 

- Drámajátékokat, dramatizálásokat kezdeményezünk, melyek során a gyermekek 

kipróbálhatják önmagukat, különböző helyzetekben emberi viszonyokat élhetnek meg. 

- A gyermekeknek óvodán belül és kívül irodalmi élményt adó előadásokat szervezünk 

(bábelőadás, gyermekszínház). 

 

- Hallássérült integráció: 

- Meséléskor, verseléskor figyelünk a hátrányos helyzetű és a hallássérült gyermekek 

különleges szükségleteire. 

- Személyes példánkkal tanítjuk ép hallású gyermekeinket, hogy a hallássérült 

gyermekkel folytatott kommunikáció, beszélgetés során figyeljenek arra, hogy a 

hallássérült gyermek jól hallja, lássa a tevékenységet, illetve. azt, akivel kommunikál. 

- Képsorozatokkal, képeken ábrázolt egyszerű történetekkel segítjük a versek, mesék 

megértését. 

- Tevékenységek során, kezdeményezések alkalmával a hallássérült gyermekeket 

magunk mellé ültetjük, illetve. a csoport dajkájával, asszisztensével 

együttműködésben megtanítjuk arra, hogyha nem kíván részt venni egy 

tevékenységben, mások zavarása nélkül foglalja el magát. 

A gyermekek tevékenysége: 

- A mesék által közvetített emberi viszonyokat megértik, különbséget tesznek a jó és 

rossz között, saját kitalált meséikben, bábjátékaikban ezek az egyszerű ellentétek 

megjelennek. 

- Ismerik a népmesék világát, szófordulatait, önálló mesélés, ill. saját mesék alkotása 

során alkalmazzák azokat.. 

- A szereplőket saját kedvükre kitalált történeteikben elhelyezik, részt vesznek a mesék 

dramatizálásában, kiválasztják saját szerepeiket. 

- Megteremtik a bábozás lehetőségét, ahol kifejezhetik, átélhetik érzelmeiket, 

megszerzett irodalmi élményeiket. 

- Vállalkoznak önálló mese, versmondásra, próbálkoznak a szavak játékával, 

rímelgetéssel (önkifejezés). 
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- Hallássérült integráció: 

- Mesekönyvet nézegetnek, az ott látott képet saját érettségi fokukon megnevezik. 

- Igénylik és kérik a közös könyvnézegetést, lapozgatást, olvasást. 

- Vannak kedvenc meséik, verseik. 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- A meséket, verseket szívesen hallgatják, élményeiket újraalkotják, fantáziájuknak és 

érzéseiknek megjelenítésével saját mesét mondanak. 

- Önállóan képesesek a mese történetének elmondására, a lényeges tartalmi jegyek 

kiemelésére, a tartós figyelemre. 

- Önállóan szerveznek bábjátékot, dramatizálást, melynek során képesek az 

összmunkára. 
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5.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, néptánc 

 

A zenélés, éneklés, táncolás, zenei képességfejlesztés lehetőséget ad a művészet 

befogadására, ugyanakkor önálló és közös gyakorlására, önkifejezésre is. A játékok sokféle 

szerepformálásra, mozgásra a gyermekek készségeinek változatos fejlesztésére adnak 

lehetőséget. Az együttesen átélt zenei élmény sajátos örömforrás.  

Az együtt zenélés, éneklés erősíti a közösséghez tartozást. 

A felnőttek közössége gyakran énekel, tancol a gyermekeknek hiteles forrásból válogatott, 

kevésbé ismert népdalokat válogatva.  

Ünnepeinken kiváló népzenészek muzsikálnak.  

Az önkifejezés, a kreativitás fejlődésének lehetőségét biztosítja a gyermekek számára, 

valamint megalapozza zenei anyanyelvüket. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 
 

– Az egész nap folyamán jellemző a dúdolgatás, a tevékenykedésekhez illő dalok, 

énekek jelenléte. Ösztönözzük a gyermekeket, hogy saját kedvükre énekelgessenek, 

kitaláljanak dallamokat, mondókákat, rigmusokat. 

– Annak érdekében, hogy zeneileg, esztétikailag értékes népi játékokat, dalokat 

közvetítsünk, zenei műveltségünket folyamatosan fejlesztjük. 

– Lehetővé tesszük, hogy a gyermekeknek saját személyes énekük legyen, ami rájuk 

jellemző, vagy róluk szól. 

– Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek kedvükre használják a megismert 

hangeszközöket, hangszereket. A gyermekek érdeklődésére építve arra ösztönözzük 

őket, önállóan találjanak ki zenei játékokat. 

– Olyan alkalmakat szervezünk, ahol a gyermekek különböző klasszikus népi 

hangszerekkel ismerkedhetnek meg. 

– Évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk, hogy 

a gyermekek maguk is készíthessenek egyszerű hangszereket (diódoromb, nádsíp, 

dob, stb.). 

– Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek kötött vagy kötetlen formában egy-egy 

énekes játékhoz, dalhoz, kedvükre találjanak ki mozgásformákat, táncos lépéseket, 

mozdulatsorokat. 

– Felhasználjuk a népi gyermekjátékok adta lehetőséget, hogy a gyermekek természetes 

módon érzékeljék az egyenletes lüktetést, a ritmust, a motívum kiemelését. 

– Lehetőséget teremtünk az önálló ritmus-, szöveg-, valamint dallamalkotásra. 

– Egyéni bánásmódot alkalmazva, lehetőséget biztosítunk a zenei önkifejezésre, 

tehetségfejlesztésre. 
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– Hallássérült integráció: 

– Olyan alkalmakat tervezünk, melyeken a hallássérült gyermekek zenei képességei 

fejlődnek (hallásfejlesztés, ritmusfejlesztés). 

– A gyermekek érdeklődésére építve olyan játékokat kezdeményezünk, melyek során az 

énekek, zenék tempójával, hangmagasságával megismerkedhetnek. 

– Mondókázás, énekes játékok, néptánc, valamint zenei és ritmusjátszó eszközök, 

hangszerek biztosításával, megismertetésével segítjük az egyenletes lüktetés, a ritmus 

megérzését, megtapasztalását, a hangszerek, s azok hangjának megkülönböztetését. 

– Hangkereső, hangfelismerő, hang megkülönböztető játékokat játszunk, ahol az ép 

hallású gyermekek mintája is segít a gyermeket a hangszerek, tárgyak és azok 

hangjának azonosításában. 

 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

– Saját alkotókedvüktől indíttatva énekelgetnek, mondókáznak, rigmusokat találnak ki. 

– Megismerik a dalokhoz tartozó mozgásos játékokat, melyeket belső indíttatásból is 

játsszák, s ha van lehetőségük, újraalkotják. 

– Megfigyelik a magyar és más népek, betelepülők, kisebbségek énekes játékainak 

dallamait. 

– Alkotó kedvüktől ösztönözve,a népi gyermekdalok természetes alakjában egy-egy 

ritmusra maguk is kitalálnak szöveget, dallamot. 

– Megkülönböztetik a hangszíneket, hangmagasságokat, váltakozó tempóban, 

hangerővel énekelnek. 

– Egy-egy ünnepkör szokásához tartozó vagy alkalomtól függetlenül bármikor 

készítenek egyszerű hangszereket (diódoromb, nádsíp, csörgő), melyeket 

megszólaltatnak, összehasonlítanak más hangszerekkel. 

 

– Hallássérült integráció: 

– Kipróbálják a különböző ütős, dallamjátszó hangszereket. 

– Népi mondókákon, énekes játékokon keresztül felfedezik az egyenletes lüktetést, 

ritmust, motívumokat, zenei hangsúlyokat. 

– Felfedezik az énekes játékokban az örömöt, a különböző emberi és társadalmi 

kapcsolatokat, emberi érzéseket. 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

– Képesek néhány dalt / mondókát egyedül elénekelni, elmondani. 

– Körjátékok alkalmával figyelnek és alkalmazkodnak társaikhoz, a játékokat gazdag 

metakommunikációs eszközzel játsszák. 

– A zenét, mint esztétikai örömforrást képesek befogadni. 

– Többféle zenei improvizációs képességgel rendelkeznek. 

– Önállóan szerveznek énekes játékokat, valamint megteremtik a néptánchoz szükséges 

feltételeket. 
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Néptánc 

Alapgondolataink: 
 

A néptáncnak kiemelt szerepe van óvodánk nevelési rendszerében. 

Értéknek tartjuk, hogy a néptánc, a népi mozgáskultúra valamennyi ősi és egyetemes emberi 

kultúra mozgásanyagát ötvözi. 

A magyar tánc jellemzően improvizatív mozgás. Ezért alkalmas kiegészítője a gyermekek 

mozgásfejlődésének. Olyan elemeket tartalmaz, melyek a magyar mentalitáshoz köthetők.  

A hagyományos népi műveltség gondolatait, értékeit tükrözi, ezek átadását fontosnak tartjuk. 

A lehető legtermészetesebb módon, sokoldalúan és igen hasznosan járul hozzá a gyermekek 

testi-lelki-szellemi kiteljesedéséhez. Ezért támogatjuk vagy ösztönözzük, hogy a gyermekek 

gyakran és szabadon táncolhassanak. 

Valamennyi gyermek elsődleges joga és érdeke, hogy hazája anyanyelvét ne csak ismerje, 

hanem jól és szépen használja. Ez érvényes a zenére és a mozgásra egyaránt. 

 

A táncot és a játékfűzéseket mi is úgy tekintjük, mint rögtönző és utánzást feldolgozó 

tevékenységet, amit a gyermekek saját kedvükre alkotnak.  

Az adott énekre belső érzéseiket, jókedvüket, feszültségüket kifejezve táncolnak. 

A népi játék egyesíti magában a dalt, a táncot, a játékot, a költészetet, ezáltal fokozatosan 

fejleszti a művészi készségeket, alakítja a gyermekek érdeklődését, ízlését. Esztétikai nevelő 

erejével a gyermekeknek művészeti élményt nyújt, gazdagítja kultúrájukat, megismerteti őket 

a hagyományokkal. 

 

Kialakítja a gyermekekben a fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására, 

továbbéltetésére. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Munkánkat a minden gyermekekben meglévő ösztönös mozgáskészségre alapozzuk. 

- Nevelő munkánkat fokozatosan, folyamatosan a gyermekek egyéni adottságait, 

képességeit és igényeit figyelembe véve végezzük. 

- Lehetőséget adunk a tudatos alkotásra, egyéni rögtönzésre, a tanultak 

feldolgozására. 

- Az életkori sajátosságokat szem előtt tartva változatosan alkalmazzuk az ölbéli 

játékok, mondókák, énekes játékok különböző formáit. 

- A népi játékokat tudatosan válogatjuk, teljességükbe, funkciójukat megtartva, 

élményszerűen tanítjuk. 

- Megadjuk a gyermekeknek a játék önfeledt örömét. 

- A hagyomány adta lehetőséget ötvözzük a modern pedagógiával. 

- A táncos kifejezési formákat a játék élményén keresztül alapozzuk meg. 

- A mozgáskoordinációt a játékfűzések és egyszerű táncos elemek összekapcsolásával 

tökéletesítjük. 

- Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a néptánc iránt, megismertetjük a magyar 

néptánc lépéseit. 

- A táncfolyamatban, a táncmotívumok egymásra építésében az egyszerűtől az 

összetett felé haladunk, az adott tánc mozgásanyagát a természetes mozgásból 

kiindulva tanítjuk. 
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- Ösztönözzük a táncos alkalmak során alakuló kapcsolatteremtést, az egymáshoz 

való alkalmazkodást, ezzel segítjük a beilleszkedést. 

- A kapcsolattartásban támogatjuk a beleélés, együttérzés, kölcsönös megbecsülés, 

bizalom megélését. 

- Támogatjuk az egyéni gesztusok, az önkifejezés érvényesülését. 

- Alkalmat teremtünk az élő zenére való táncolásra, a különböző hangszerekkel való 

ismerkedésre, azok kipróbálására. 

- A táncos alkalmak befejezését úgy alakítjuk ki, hogy az útravaló legyen a 

gyermekek számára a következő tevékenységhez. 

- Tánctudásunkat állandó, folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel megfelelő szinten 

tartjuk, fejlesztjük.  

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Jeles napok, ünnepek alkalmával, megismerik a hagyományos népi kultúra elemeit. 

- A népi játékokban, táncokban testi adottságaiknak és személyiségüknek 

megfelelően aktívan részt vesznek, kialakítják, fejlesztik kreativitásukat. 

- A játékokban megtanulják saját testüket irányítani, eligazodni a térben - először 

egyedül, majd csoportosan, illetve párban. 

- Társaikkal együttjátszva átélik saját értékeiket, a sikert, a kudarcot, gyakorolják a 

veszteségek,az önkifejezés, önérvényesítés megélését. 

- A szabad táncban folyamatosan elsajátított motívumokat a saját, önálló 

elképzeléseik szerint alkalmazzák. 

- Saját motívumkincset alakítanak ki, az elsajátított elemeket felhasználva tudatosan 

rögtönöznek. 

- Egyéni előadásmóddal, gesztusokkal törekszenek a kifejező mozgásra. 

- Önálló döntésük alapján, társaiktól ötleteket fogadnak el, ha szükséges 

alkalmazkodnak, illetve irányító szerepet vállalnak. 

- Az élő zenés táncházban a gyermekek megismerik, megszeretik a népzenét, annak 

hangulatát, kedvvel táncolnak, énekelnek. 

- Kézfogással a körbe kapcsolódva megtapasztalják az eggyé válás szimbólumát, a 

valahová tartozás örömét. 

- A közösséghez tartozva egyúttal megvalósítják személyiségüknek teljesebb 

kibontakoztatását. 

- A nap folyamán, ha táncolni van kedvük, , önállóan is megteremtik a táncolás 

feltételeit, de segítséget kérhetnek a felnőttől. 

- Az éneklés, zenélés a felnőtt minta spontán utánzásával mindennapi tevékenységük 

részévé válik. 

- A játékban gyakorolják a gyors reakciókészséget, a környezet veszélyeinek 

felismerését és elhárítását, személyes biztonságuk védelmét. 

- A táncban fejlesztik anyanyelvüket, mozgáskultúrájukat, állóképességüket, 

ritmusérzéküket, hallásukat, tér-, forma- és stílusérzéküket, improvizációs 

készségeiket, ízlésüket, erősítik pozitív énképüket. 

 

 

 

 

 

 



 

G Y Ö N G Y  

Kiegészítő Pedagógiai Program 

Kádár Katalin 

Tagóvoda 
2017. 

 

 

48 

48 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- Kialakul a gyermekek igénye arra, hogy a zenei hangok észlelése összekapcsolódjon 

aktív mozgásukkal. 

- Mozgásukban megjelennek a bonyolultabb mozdulatok, térformák és 

összekapaszkodási módok. 

- A lépések, motívumok, táncok gyakorlása során kialakul a sarkon történő talajfogás, a 

talpon való átgördülés, ízületi mozgékonyság, könnyed finommozgás, a 

fogáskészenlét. 

- A táncban aktívan, alkotó módon vesznek részt. 

- Önállóan kisebb táncmotívumokat találnak ki. 

- Tudnak választani, válogatni a különféle lehetőségek közül, valamint alkalmazkodni, 

társat irányítani. 

- Megérzik a különböző zenék különböző hangulatát, s hogy ezekhez más-más 

mozgásforma illik. 

- A táncon keresztül ki tudják fejezni érzelmeiket, le tudják vezetni feszültségeiket, 

mely segíti az önkifejezés, önérvényesítés fejlődését. 

- Érvényre juttatják egyéni gesztusaikat. 

- Megkeresik az ének lüktetését, ütem- és sorhangsúlyát. 

- Kialakul a mozgás és szövegmondás összhangja, a zenéhez történő alkalmazkodás. 

- A táncolás tempóját együtt alakítják ki a többi résztvevővel, tudatosan törekszenek 

fenntartására. 

- Képesek arra, hogy a zenei sor végén fejezzék be a mozgásformát, ha váltani akarnak, 

az új zenei egység elején kezdi el az új mozgást. 

- Képesek önállóan megteremteni a táncolás feltételeit. 
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5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

Alapgondolataink: 

 

A gyermekek vizuális tevékenysége, az egyén személyiségének, mágikus képzeletének, 

élményvilágának kivetített darabja. Szubjektív érzelmi állapotuknak egyik kifejezési módja, 

hangulatok, érzelmek, gondolatok jellemzik.  

Szabad önálló, önkéntes és örömteli tevékenység. Örömforrás a gyermekeknek.  

Lehetőség a szűkebb és tágabb környezet, a tárgyi világ sajátos, alapos megismerésére, 

megértésére, feldolgozására és újraalkotására.  

A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszköze a műalkotásokkal, a népművészeti 

elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való megismerkedés, valamint az építés, 

képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Lehetőséget teremtünk az ősi kézműves, népi és modern műalkotások, érdekes 

épületek nézegetésére, (könyvek, lexikonok, IKT eszközök, séták, kirándulások), ezzel 

támogatjuk az esztétikai fogékonyság kialakulását, az ilyen irányú látás fejlődését, a 

belső képek gazdagítását. 

- Kialakítjuk a gyermekekben az igényt az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a 

környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

- Ösztönözzük a gyermekek személyiségét fejlesztő önálló próbálkozásait. 

- Támogatjuk az egyéni látásmód kialakulását, a környezet önálló, saját elképzelés 

alapján történő megelevenítését. 

- Megismertetjük a gyermekeket a különböző anyagok természetével, a velük való, 

bánásmódokkal; az eszközök biztonságos, takarékos, kreatív használatával, technikai 

módszerekkel, alapelemekkel, eljárásokkal és időt adunk ezek gyakorlására. 

- Olyan hangulati feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek elmondhassák alkotásukról 

érzéseiket, véleményüket, gondolataikat, döntéseiket. 

- Sokféle lehetőséget biztosítunk az óvoda hagyományaiból merítve a gyermekek 

élményeinek, fantáziájának, saját formanyelvének, érzéseinek képi, térbeli 

megjelenítéséhez. 

- Jeles napokra, ünnepekre készülődés folyamatában változatos tevékenységeket 

kínálunk a gyermekeknek, melyek összefüggenek az évkörhöz kapcsolódó népi 

kismesterségekkel (szövés, fonás, agyagozás, stb.) a népművészeti elemekkel. 

- A hagyományos vásárainkra készülődés, barkácsolás során megismertetjük a 

gyermekekkel a természetes anyagok felhasználása mellett, az újrahasznosítási 

lehetőségeket is. 

- Igényesen, esztétikusan formáljuk a tárgyi környezetet, használjuk a természetes 

anyagokat, erre ösztönözzük a gyermekeket is (néphagyomány=természetes anyagok). 

- A gyermekek valamennyi alkotását értékként kezeljük, és helyet biztosítunk számukra 

a környezet esztétikus kialakításában, vagy funkciójuk szerinti használatára (vásári 

portékák). 

- A szülőkkel, gyermekekkel együtt, kézműves foglalkozásokat szervezünk, elsősorban 

a jeles napok alkalmain. 
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- Hallássérült integráció: 

- A gyermeki kreativitás, önkifejezés kibontakozását a különböző alkotó technikák 

megismertetésével, elsajátíttatásával segítjük. 

- A rajzolást, festést, mintázást, kézműves tevékenységeket, mint az önkifejezés egyik 

eszközét alkalmazzuk a hallássérült gyermek megismerésében, valamint 

készségeinek, személyiségének fejlesztése során. 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Rajzaikban, alkotásaikban egyéni kifejezésmódok jelennek meg. 

- Színhasználatukban érvényesítik az általuk kedvelt színeket. 

- Jeles napokra készülődéskor, szabadon választják meg, mit szeretnének készíteni és 

milyen technikával. 

- Megismerkednek a különböző népi kismesterségekkel, alkotó kedvüktől függően 

gyakorolják azokat. A népművészeti elemek felhasználásával tárgyakat készítenek, 

melyeket az évkörnek megfelelően felhasználnak környezetük díszítésére. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Az ábrázoló, alkotó tevékenységek során megismerik a természet színeit, formáit. 

- A tevékenységet alkalmazzák, mint az önkifejezés egyik eszközét. 

- Szívesen fedezik fel a különböző technikai megoldásokat, képalkotási eljárásokat. 

- A napi tevékenységben kedvükre ábrázolnak, az eszközöket változatosan alkalmazzák. 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően kialakul esztétikai érzékenységük, 

önkifejezési módjaik, komponáló rendezőképességük. 

- Gazdagodik élmény- és fantáziaviláguk, fogalmaik tartalmassá, tudatossá válnak. 

- Jártasak a különböző technikák és eljárások önálló alkalmazásában. 

- Gondolataikat, érzéseiket, lelkiállapotukat, képi és verbális eszközökkel egyaránt 

képesek megfogalmazni. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Elsajátítják a helyes ceruzafogás módját és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően 

finommotorikus képességeik is fejlődnek. 
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5.6.  Mozgás  
 

Alapgondolataink: 

 

A mozgás területén az óvodáskor sajátos képességeit hagyjuk érvényesülni, mint a teljes 

figyelem az érzékelésben, az utánzásos tanulás, valamint a fantáziadús játék, a későbbiekben 

erre alapozva az improvizatív jellegű mozgásokat. 

Az együtt mozgásban a kölcsönösséget, váltott kezdeményezést, társra figyelést és 

együttműködést helyezzük előtérbe, melyek hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, 

fegyelmezett nagy- és finommozgások kialakulásához. 

 

 

Óvodánkban a differenciált nevelés a mozgásfejlesztés területén is hatékonyan működik.  

Az óvoda pedagógusainak munkáját a minél hatékonyabb mozgásfejlesztés érdekében 

speciális módszereket alapul vevő mindennapos testnevelés tervezet segíti. 

A hagyományos módszerek mellett is problémával küzdő gyermekek felzárkóztatását, 

szülői beleegyezés mellett mozgásterápiás fejlesztő segíti. 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- A játék tanításán keresztül, előtérbe helyezve a kooperatív játékokat ismertetjük meg a 

különböző mozgásokat. 

- A mozgásos játékokat mindig az adott csoportra tervezzük, mozgás szempontjából 

figyelembe véve a csoport összetételét, a gyermekek saját érését, kibontakozásának 

tempóját, s mindent az egyéni fejlődés üteméhez igazítunk. 

- A szervezett mozgástevékenységet életkor, illetve képességek szerinti bontott 

csoportban végezzük, szem előtt tartva, hogy így biztosíthatunk elegendő mozgásteret, 

az önálló, tudatos mozgásformák begyakorlásához.  

- Így a hasonló korú, illetve képességű gyermekek nem akadályozzák egymást a 

fejlődésben, lehetőségünk nyílik egyénenkénti prevencióra, vagy korrekcióra, a 

kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésére.  

- Változatosan használjuk a rendelkezésre álló terápiás eszközöket.  

- Figyelünk arra, hogy az együttműködést igénylő mozgás tudatosuljon a gyermekekben 

a spontán és irányított tanulási folyamatokban egyaránt. 

- Rendszeresen fejlesztjük állóképességünket, mozgásunkat, nyitottak vagyunk a 

különböző mozgásfejlesztő módszerek elsajátítására, szabad alkalmazására. 

- Óvodánknak saját, mindennapos testnevelés módszertani segédanyaga van 

(Mindennapos testnevelés tervezetek/segédanyag Kulcsár-Delacato mozgásfejlesztő 

program alapján), mely használható hallássérült gyermekek mozgásfejlesztésére is. 

- Hagyományrendszerünkhöz illeszkedve, a mozgástevékenységekhez felhasznált 

szövegtartalmakat a népköltészet alkotásai közül válogatjuk (népköltések, mondókák, 

népi játékok). 
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- Hallássérült integráció: 

- Figyelembe vesszük a hallássérült gyermekek szükségleteit a mozgásos tevékenységek 

során. 

- Pozitív megerősítéssel, lehetőség, segítség adásával ösztönözzük, hogy igényük 

szerint éljenek a mindennapos, kötetlen mozgásos lehetőségekkel, használják a 

felkínált mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő eszközöket, s leljék 

örömüket, ezen tevékenységekben. 

- A hallássérült gyermekek egyéni fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a térbeli 

tájékozódás, a nagymozgás, és a mozgás koordináció (szem-kéz-láb) fejlesztésére a 

beszédindítás érdekében. 

- A hallássérült gyermekek beszédindítása érdekében az óvoda Mozgásfejlesztő 

segédanyagát alkalmazzuk. 

 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Egyéni szükségletük, igényük szerint élnek a mindennapos, kötetlen 

mozgáslehetőségekkel, használják a felkínált mozgáskoordinációt, egyensúly 

érzéket fejlesztő eszközöket. 

- A spontán és irányított tanulási folyamatokban, lehetőség szerint önállóan szervezik 

mozgásos játékaikat.  

- A mozgásos tevékenységeken keresztül kihasználják az önkifejezés, önérvényesítés 

lehetőségeit. 

- A spontán játék, illetve szabad mozgástevékenységek során gyakorolják a döntési 

lehetőségeket, a problémamegoldás optimális módjait. 

- A mozgásformák folyamatos begyakorlása során, mozgásukat tudatosan, 

akaratlagosan megtervezik, szükség szerint segítik kisebb, illetve hallássérült 

társaikat. 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- A gyermekek iskolába lépéskor képesek kitartóan végezni a feladataikat, 

mozgástapasztalatuk gyors cselekvőképességgé fejlődött. 

- Elemi mozgásaik összerendezettek, harmonikusak, dominanciáik kialakultak, 

mozgásreprodukálásra képesek, különböző zenére mozgást rögtönöznek, 

mozdulatokat találnak ki. 

- Az alapvető térirányokat ismerik, biztosak a konstanciák felismerésében, szem/kéz 

koordinációjuk, finommozgásaik, iránykövető képességük koruknak megfelelő, 

figyelmük tartós, kudarctűrő képességük, feladattudatuk kialakult. 

- Problémamegoldó gondolkodásuk kialakult, feladataiknál képesek előre 

megtervezni az általuk optimálisnak ítélt megoldást. 

- A gyermekekben kialakul a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés. 

- Szívesen vesznek részt a mozgásos játékokban, tudják, hogy a mozgás hozzájárul az 

egészség megőrzéséhez, fejlesztéséhez. 
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5.7.  Külső világ tevékeny megismerése 
 

Alapgondolataink: 

Óvodai hagyományaink a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív beállítódás 

kialakítására adnak lehetőséget. A hagyományokhoz kapcsolódó aktív, cselekedtetésbe 

ágyazott tevékenységek közben alakul a gyermekek kísérletezési kedve, önállóságuk, fejlődik 

mozgásuk, gondolkodásuk, alakulnak érzelmi, akarati tulajdonságaik.  

 

Ismétlődő ünnepeinket, jeles napi tevékenységeinket, a gyermekek idézzék fel korábbi 

élményeik, a visszatérő tevékenységek ritmusa alapján. 

Népi eszközök, anyagok, eljárások, népi kismesterségek, munkaformák megismerése által 

érzékeltetjük, megismertetjük a környezetbarát, takarékos, természeti kincseit összegyűjtő, azt 

felhasználó szemléletmódot.   

Az óvodai hagyományaink között nagy hangsúlyt kap az energiatakarékosság, 

újrahasznosítás. A családok bevonásával az év folyamán mi is gyűjtögetjük, a népi 

betakarítási időszakhoz hasonlóan, a természet kincseit (toboz, háncs, nád, dióhéj…,) a 

háztartásokban kidobásra váró csomagoló anyagokat (dobozok, flakonok, palackok…), 

melyek újrahasznosításával játékok, eszközök készülnek, az energiatakarékosság, 

környezetvédelem, és gyermeki kreativitás kibontakoztatására. 

Az időhöz, térhez, tárgyi és élő környezethez azzal a gondolattal kapcsolódunk, hogy az 

ember ezeknek szerves része. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék, megtanulják a természet, az emberi 

alkotások védelmét, a szokások, az értékek megőrzését. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek megfigyelhessék az elődeink által régen 

használt eszközöket, tárgyakat, szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi 

környezetüket. 

- Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek felfedezzék a környezet szépségét, rendjét és azt, 

hogy ők maguk is részét képezik ennek a világnak. 

- A gyermekek meglevő ismereteiből, tapasztalataiból indulunk ki, támogatjuk 

természetes aktivitásukat. 

- A különböző tevékenységek során elősegítjük a gyermekek önállóságát, 

véleményalakítását, döntési képességeinek fejlődését. 

- A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás 

alakítására. 

- Kihasználjuk az óvoda melletti Duna-part, Daru-domb lehetőségeit, a növényzet, az 

állatvilág megszerettetésére, megismerésére, védelmére, az évszakváltozás 

megfigyelésére. 

- Élünk a lehetőséggel, hogy a kertes házban élő családokkal megbeszéljük, milyen 

lehetőségeket tudnak biztosítani a gyermekeknek a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

(dióverés, szőlőszüret, állattartás, gyümölcsszedés). 

- Sétákat szervezünk a környékbeli kertes házas övezetbe, terekre, piacra. 
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- Sétáink, kirándulásaink alkalmával segítjük a biztonságos, kulturált közlekedési 

szokások, szabályok elsajátítását. Ezen alkalmakkor a hallássérült gyermekeknél 

különleges bánásmódot érvényesítünk, az utazás során közvetlen felnőtti kísérettel 

segítjük tájékozódásában. 

- Környezetünkkel, szokásainkkal, hagyományainkkal, ünnepeinkkel kapcsolatban 

spontán és irányított beszélgetéseket kezdeményezünk.  

- Olyan problémahelyzeteket teremtünk, amelyben a gyermekek önmagukat is próbára 

téve, kísérletezve kereshetik azokat a megoldásokat, melyeket a későbbiekben majd 

alkalmazni is tudnak. 

- Folyamatosan ismétlődő hagyományaink újra élésével, az ünnepkör évről-évre 

ismétlődésével, a környezet körforgásának megfigyeltetésével, segítjük a gyermekek 

tér- és időképzetének kialakulását. 

- A matematikai relációk gyakorlására felhasználjuk az aktuális jeles nap, ünnep kínálta 

lehetőségeket (pl: szüret – termésekkel: szőlőszemekkel, kukoricaszemekkel, dióval, 

végzünk matematikai, logikai készségfejlesztéseket  

- Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek többféle módon és változatos eszközök, 

általunk gyűjtött tárgyak, termések felhasználásával (becslés, mérés) során felismerjék 

a tárgyak szélességét, hosszúságát, magasságát, illetve sorozatokat alkossanak. 

- A jeles napjaink, ünnepeink témájához igazodva, keresünk többféle lehetőséget, hogy 

megismertethessük a gyermekekkel az összehasonlítás, és a megkülönböztetés 

módszerét, mint a megismerés, tapasztalás egyik lehetséges útját. 

- Hagyományőrzés alkalmával több esetben vonulunk, határt járunk, sokat kör- 

játékozunk, néptáncozunk, tornázunk, mozgunk a gyermekekkel, így ezek által 

gyakorolhatják a térirányokat, azok kifejezéseit. 

- Szabadban, kirándulások alkalmával is reagálunk a gyermekek által felfedezett 

matematikai összefüggésekre. 

- Segítjük a gyermekeket abban, hogy matematikai tapasztalataikat, szókincsüket a 

tevékenységeik során alkalmazzák, gyakorolják. 

- Lehetőséget adunk arra, hogy a hagyományőrző tevékenységeink keretében is 

gyakorolhassák a gyermekek a matematikai műveleteket (mennyiségek megállapítását, 

halmazok képzését, térirányok érzékelését, geometriai ismeretek elmélyítését). 

 

 

- Hallássérült integráció: 

- Sokoldalú érzékszervi megtapasztalás és játékba építet ismeretszerzés révén segítjük 

a hallássérült gyermekeket, abban, hogy az őket körülvevő valóságot tapasztalati úton 

ismerjék meg, s az így szerzett ismeretek között egyszerű összefüggéseket vegyenek 

észre. 

- Változatos tevékenységek során, egyéni képességeiket, életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve felkészítjük a hallássérült gyermekeket egyszerű gondolkodási 

műveletek alkalmazására. 
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A gyermekek tevékenysége: 

- Önmaguk képességeit is megismerik azáltal, hogy kipróbálnak, kísérleteznek.  

- Saját gyermeki kreativitásukat, előző ismereteikre építve, valósíthatják meg. 

- Megismerhetik a népi kultúránk újrahasznosítási eljárásait, ötleteit, a természet 

kincseit felhasználó játék, ill. eszközkészítési ötleteket, eljárásokat.   

- Szüleikkel a természet által már levetett terméseket, háztartási csomagoló - és 

újrahasznosítható anyagokat gyűjtenek (doboz, flakon, kupak…). 

- A hagyományosan megrendezett vásárainkra az összegyűjtött terményeket, ágakat, 

kavicsokat, faleveleket felhasználják különböző alkotásokhoz, portékák készítéséhez, 

óvodai és saját szobájuk díszítésére. 

- Megfigyelik a folyó sodrását, befagyását, a jég korlátozott terhelhetőségét, olvadását. 

- Ha lehetőségük van, családi házak kertjeiben őszi terményeket takaríthatnak be, a 

megszokott rend szerint óvják az ottani környezetet, figyelik az új szabályokat, 

megmutatják társainak játszóhelyeiket, mesélnek élményeikről. 

- Beszélnek családjaikról, szüleik és más felnőttek munkájáról, saját tevékenységeikről. 

- Tapasztalatot gyűjtenek az évszakok váltakozásairól, hatásairól, és az ünneptől 

ünnepig tartó időszakról. 

- Tevékenységeik során önálló véleményt alkotnak, képesek gondolataikat másokéval 

összevetni, megvitatni, tapasztalataikat összegezni. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Érdeklődnek a növények, állatok neve iránt. 

- Kíváncsiságuktól indíttatva tapasztalatokat, információkat szereznek szűkebb, tágabb 

környezetükben. 

- Megfigyelik, összehasonlítják a tárgyakat méretük, formájuk, színük… szerint. 

- Érzékelik a különböző térirányokat, térformákat, ill. azokban saját helyüket is a többi 

gyermek között (tánc, énekes játékok, szabályjátékok, versenyjátékok alkalmával. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről, ezekkel az 

ismeretekkel személyes érzelmi kapcsolatuk alakul ki, ismereteiket alkalmazni tudják. 

- Érzékelik a dolgok, jelenségek összefüggéseit, érdeklődők, nyitottak az új dolgok 

befogadására, a megismert hagyományok, értékek elfogadására, továbbadására. 

- Gondolkodásra késztető helyzetben törekednek a megoldásra, több lehetőséget 

kipróbálnak, ha kudarcot vallanak, újra megpróbálják, míg a megoldást meg nem 

találják, így alakul önbizalmuk, önállóságuk.  

- Hagyományaink feldolgozása közben kialakul logikus gondolkodásuk. 

- A jeles napok, ünnepek ismétlődéséből, a természet folyamatos kőrforgásából kialakul 

kauzális gondolkodásuk, szerialitásuk, tér - és időérzékük. 

- Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, melyek a természeti és 

társadalmi környezet, ill. az általunk képviselt értékek megbecsüléséhez, 

megóvásához, továbbviteléhez szükségesek. 

- Hallássérült integráció: 

- Ápolják testüket, óvják környezetüket. 

- Jártassá válnak a gondolkodási műveletek végzésében. 
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5.8. Munka jellegű tevékenységek 

Alapgondolataink: 

 

 

Gyermeki munkavégzés alatt játékos, munka jellegű tevékenységet értünk: önkiszolgálás, 

segítés az óvodapedagógusnak és más felnőttnek, a csoporttársakkal együtt, értük, alkalmi 

megbízások teljesítése, elvállalt naposság, a környezet rendbetétele, tisztántartása, növény- és 

állatgondozás. 

 

Támogatásunkat arra alapozzuk, hogy a gyermekek képesek észrevenni a környezetükben 

adódó munka jellegű feladatokat, rendelkeznek a feladatok elvégzéséhez szükséges 

ismeretekkel és adott feltételek mellett saját szintjükön el is tudják végezni az adott munkát. 

Segítséget akkor adunk, ha: a gyermekek láthatóan elakadtak a folyamatban és többszöri 

próbálkozás után sem tudnak egyedül továbblépni, illetve ha a gyermekek kérik, igénylik 

szóbeli irányításunkat, tevőleges segítségünket. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek végezhessenek munka jellegű tevékenységet, mert 

lehetővé válik általa a készségfejlesztés, a kitartás, az önállóság, a felelősségérzet, a 

kötelességteljesítés gyakorlása, a céltudatosság, az önértékelés alakulása, a saját és mások 

elismerésére nevelés. 

 

Célunk, hogy a gyermekek számára az önmagáért és a közösségért végzett munka tudatosan 

vállalt, saját szintjén önállóan ellátott feladat legyen, mely által sikerélményhez jut. Így 

örömforrássá válik számára a tevékenység. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- Tudatosan az önállóság fejlesztésére szervezzük a gyermeki munkatevékenységeket. 

- Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek maguk próbálkozhassanak az eszközök 

használatával, ezáltal segítjük, támogatjuk a gyermekeket önkifejező, önérvényesítő 

törekvéseik megélésében. 

- Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az általuk észlelt rendezetlenséget önállóan is 

rendezhessék, ha szükséges segítünk elképzeléseiket megvalósítani. 

- Ösztönözzük, támogatjuk, hogy a gyermekek a saját maguk által kigondolt 

tevékenységet véghez is vigyék. 

- Hagyományaink szerint, megismertetjük a gyermekeket a környezetükben élő 

élőlények védelmével (fa, bokor, virágok, ill. az udvarunkon élő madarak, bogarak), és 

megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy a növények, és állatok gondozásában a 

gyermekek önállóan részt vehessenek, vagy láthassák azt (lehetőség szerint 

veteményeskert, szobanövények, madáretető készítése és rendszeres feltöltése 

magokkal, stb.). 

- Ünnepek alkalmával lehetővé tesszük, hogy a gyermekek süssenek, főzzenek, részt 

vegyenek az ünnepi asztal ízléses elrendezésében, megterítésében. 

- A gyermekek szülőföldhöz való kötődésének kialakítása érdekében lehetőség szerint 

megismerteti a gyermekeket néhány a szülőföldjükre jellemző étel elkészítési 

módjával. 
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- Tudatos pedagógiai szervezés, a gyermekekkel való együttműködés és folyamatos, 

konkrét, reális, vagyis a gyermekeknek saját magukhoz mérten fejlesztő értékelés 

jellemzi munkánkat. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Tudatosan keressük, lehetőséget biztosítunk azon területek megtalálásában, ahol a 

hallássérült gyermek ép hallású társaival egyenértékű teljesítményre képes. 

- A hallássérült gyermeket, egyéni képességeit, életkori sajátosságait figyelembe véve 

vonjuk be a napi feladatokba, tevékenységekbe (naposság, teremrendezés…). 

 

 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Érdeklődnek a munka jellegű tevékenységek iránt, megfigyelik azokat, segítenek, ha 

tudják, önállóan végzik a tevékenységeiket, feladataikat. 

- Kipróbálják és használják az eszközöket, ha szükséges, kreativitásukat kihasználva, 

eszközöket készítenek (pl. madáretető). 

- Saját magukkal kapcsolatos tevékenységeket látnak el, ha kell, segítséget igényelnek 

és fogadnak el. 

- Tevékenységeiket szabadon választják, képességüknek megfelelően végzik és 

kipróbálják, mit tudnak megvalósítani. 

- Időszakos munkajellegű tevékenységekkel ismerkednek: készülődés a jeles napokra, 

takarítás, sütés, befőzés, kerti munka, portéka- és eszközkészítés. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Részt vesznek a tevékenységekben, játékokban, tanulási folyamatokban. 

- Feladatokat vállalnak pl. naposság, mosdófelelős, teremrendezés. 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- A saját magukkal kapcsolatos tevékenységeket önállóan (egyedül, folyamatos 

felügyelet és irányítás nélkül) örömmel végzik. 

- Szabadon, képességeiknek megfelelően választanak munka jellegű tevékenységet, 

kipróbálják, mire képesek, ha úgy érzik szükséges, segítséget igényelnek és fogadnak 

el. 

- Sikertelenség esetén addig próbálkoznak újabb megoldásokkal, míg feladatukat el nem 

végzik, feladattudatuk végig megmarad. 

- Kialakul a gyermekekben a munka céljának tudása és a felelősségérzet, képessé 

válnak arra, hogy számoljanak tevékenységük következményeivel is. 

- Figyelnek környezetük védelmére (növény – állatvédelem), ill. annak tisztaságára. 

- Testileg, lelkileg, szociálisan éretté válnak a tudatos munkavégzésre, így képesek 

lesznek iskolai feladataik sikeres megvalósítására. 
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5.9. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Alapgondolataink: 

Jeles napjaink, ünnepeink változatos tevékenységi formái során segítjük a gyermekeket 

abban, hogy valamennyi helyzetből alkossanak valamit a maguk számára.  

Ez akkor lehetséges, ha a gyermekek olyan tevékenységeket végeznek, melyeket belső 

késztetés vezérel. 

Ennek legtisztább lehetőségét a játék megfigyelése adja számunkra.  

 

Az irányított játék alkalmával az egyéni képességekből kiindulva kezdeményezünk. 

A fejlődést, az elakadást nyomon követve tervezzük az egyéni differenciált fejlesztést.   

Személyre szabott pozitív értékeléssel és a tanulási készségek differenciált fejlesztésével 

segítjük, támogatjuk a tudatos, önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseket. 

 

 

Óvodapedagógusi feladataink: 

 

- A gyermekek fejlődését úgy segítjük elő, hogy a tanulást támogató környezet 

megteremtése során, hagyományainkhoz kapcsolódóan, gazdag élményszerzési 

lehetőséget biztosítva, építünk a gyermekek ismereteire, előzetes tapasztalataira, 

egyéni képességeire, önállóságának fejlettségi szintjére. 

- Ha a gyermekek passzívak, akkor együttjátszással segítjük őket. 

- Nevelési koncepciónk alapján hangsúlyt helyezünk a gyermekek kreatív 

önkifejezésére, önérvényesítésére, hátrányaik kompenzálására, önállóságuk, 

tehetségük kibontakoztatására, erősítésére 

- Az együttjátszás során folyamatosan tapasztalatokat szerzünk a gyermekekről, melyek 

segítik a további tanulási folyamat egyénre szabott tervezését 

- A gyermekek érdeklődéséből, önkéntelen megfigyeléseiből kiindulva személyre 

szabott, differenciált bánásmóddal, pozitív értékeléssel segítjük a tanulási folyamatot. 

- A gyermekek által észlelt, teremtett problémahelyzetet tanulási helyzetként 

értelmezzük és kezeljük. 

- Az irányított játékokhoz, tevékenységekhez saját gyűjteményeinket is felhasználjuk 

(Gyöngyszemek, Éves tanulási terv). 

 

- Hallássérült integráció: 

- Lehetőségek teremtésével, pozitív megerősítéssel, ösztönzéssel segítjük a hallássérült 

gyermekek játékközpontú, mozgás és cselekvés közben történő tapasztalatokra épülő 

ismeretszerzését. 

- Változatos tevékenységék biztosításával, pozitív megerősítéssel, bátorítással segítjük a 

céltudatos észlelés, megfigyelés fejlődését. 

- Képek, tárgyak alkalmazásával támogatjuk a tapasztalatok útján szerzett ismeretek 

emlékezetben tartását. 

- Lehetőséget teremtünk arra, a hallássérült gyermekek a szurdopedagógusukkal a 

csoportban alkalmanként közös játékban, tevékenységekben vegyenek részt. 
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A gyermekek tevékenysége: 

 

- A spontán érdeklődésük során felmerülő problémák megoldása, illetve az ismeretek 

szerzésének élménye alapján egyre tudatosabban érzékelik, hogy tanulási folyamatban 

vesznek részt. 

- Ebben a folyamatban alakul ki lépésről – lépésre feladattudatuk, kitartásuk, tanulási 

vágyuk. 

- Már az egyszerű tanulási formáknál megszokják, hogy feladataikat befejezzék, 

gondolatmenetüket végig vigyék, mivel csak így kaphatnak választ kérdéseikre. 

- Tudják, hogy a válaszhoz önállóan, vagy mások segítségét kérve juthatnak el. 

- Egyre összetettebb problémákat fedeznek és dolgoznak fel, akkor kérnek segítséget, ha 

szükségük van rá. 

- Megtanulják, hogy könyvekből, és ma már (szülői, pedagógusi felügyelet mellett) az 

IKT eszközök segítségével az érdeklődésüknek megfelelő válaszokat kikereshetik. 

- Saját fejlődési ütemüket követve, képességeiknek, kreativitásuknak megfelelően 

oldanak meg problémahelyzeteket, feladatokat. 

- Élnek az önkifejezés, önérvényesítés lehetőségével. 

- Tanulási helyzetekben is figyelnek társaikra. 

 

- Hallássérült integráció: 

- Részt vesznek a tevékenységekben, játékokban, tanulási folyamatokban. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:    

 

 Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, ill. a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés. 

 Megnő a megőrzés időtartama. 

 A felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

 Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása 

és átvitele. 

 Kialakulóban van a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi 

fogalmi gondolkodás. 

 Feladattudatuk, feladattartásuk kreatív, önálló munkára teszi képessé. 

 Megfelelő önfegyelemmel rendelkeznek, mely alapját képezi a kitartásnak, az 

optimális munkatempónak. 

 Életkoruknak megfelelő szintű helyzetekhez, tevékenységekhez formálódik 

felelősségtudatuk, tudatos, becsületes viselkedésük, mely alapját képezi az 

önállóságnak. 

 

 Hallássérült integráció: 

 Kialakul feladattudatuk, kitartásuk. 

 Megfelelő akaraterővel, önfegyelemmel rendelkeznek. 

 Figyelem, emlékezet, koordinációs készség, beszéd-hallás és értés, artikuláció és 

kifejezőkészség területén képességeikhez mérten megfelelő fejlettségi szintre jutnak. 
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