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1. Tagóvodánk bemutatása  

Óvodánk Csepel kertvárosi övezetében lévő, speciális környezeti adottságú intézmény. 

Csepel legmagasabb pontján, fenyő- és lombos erdővel körülvett természetvédelmi területen, a 

Tamariska dombon áll. Távol esik a közúti forgalomtól, és elérhető közelségben folyik a 

Ráckevei Duna-ág. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 84 évvel ezelőtt, 1936-ban készült el az épület, mely néhány 

évig gyermeküdülőként működött, majd óvodává alakították.  

A gyermekek felügyeletét és valláserkölcsi nevelését akkor a „Szent Vince Leányai Társulat” 

rend apácái látták el. Egyszerű, puritán módon éltek az óvodában, ahol 100 óvodást fogadtak.  

1944 áprilisában, májusában a bombázások idején, idehozták Csepel faluból a gyerekeket, akik az 

óvoda közvetlen közelében lévő fenyves erdőben felvert sátrakban vészelték át az ágyúzásokat és 

bombatámadásokat. 

A háború után állami alkalmazottak vették át az óvoda vezetését. 

Az intézmény Királyerdei Napközi Otthonos Óvoda címen Csepel állami óvodája lett, később a 

Fővárosi Napközi Otthonos Óvoda nevet kapta, de a köztudatban, mivel fenyves erdő övezte és a 

Fenyves utcában épült, Fenyves óvodaként vált ismertté, így ismerik a mai napig is. 

Jelenleg négy vegyes életkorú csoportunkban lehetőség van arra, hogy a testvérek és barátok 

együtt nevelkedhessenek. A családias légkörben közösen szervezzük ünnepeinket, alakítjuk 

hagyományainkat. A szülőkkel és gyermekekkel együtt hoztuk létre és gondozzuk tankertünket. 

A természetvédelmi terület közelségét kihasználva, rendszeresen és folyamatosan végzünk 

növény-és állatmegfigyeléseket.  

A sportudvaron gumiszőnyeggel borított mini kerékpár pálya, és mini focipálya is segíti a mozgás 

megszerettetését. Felvételi körzetünket a fenntartó önkormányzat határozza meg.  

Óvodásaink többsége a környező családi házakból érkezik, de kedvező természeti 

adottságainknak és nevelőmunkánk értékeinek köszönhetően sokan jelentkeznek a kerület 

távolabbi részeiről is. 

Pedagógiai felkészültségünk, a helyi adottságok, valamint a szülői igények figyelembevételével 

kiegészítő pedagógiai programunkban előtérbe helyezzük a természeti környezet megismerését és 

ezzel szoros összefüggésben a testi-lelki egészségvédelmet. 

Fontosnak tartjuk, hogy tudományosan megalapozott ökológiai szemléleten alapuló 

ismeretszerzéssel alakítsuk a gyermekek világról alkotott képét, környezettudatos magatartását, 

ismereteket nyújtsunk a fenntartható fejlődésről, az energiatakarékos felhasználásról.  
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Az óvodai életbe szervesen illesztjük a természet megismerésére irányuló tevékenységeket, a 

rendszeres sétákat, a természetjárást, s ezzel irányt adunk a környezetvédelmi szemlélet 

alakításának a családok felé is.  

Legfontosabb célunknak tartjuk a gyermekek természettudatos nevelését, a környezet védelmére 

és fenntarthatóságra nevelés megalapozását. 

Rendszeresen részt veszünk a kerületi szervezésű zöld programokon (Dunaparti-vetélkedő, 

elsősegélynyújtó verseny, KRESZ verseny). 

Hagyománnyá vált óvodánkban a zöld jeles napok megünneplése a családok bevonásával. A 

családok segítségével alakítottuk ki mini-arborétumunkat, melynek gondozásában folyamatosan 

részt vesznek. 

Madarászovi-programot szervezünk, ápoljuk madárbarát kertünket. 

Háromszor nyertük el a „Zöld Óvoda” címet, jelenleg készítjük a Címmegtartó Zöld Óvoda 

pályázatunkat a cím megtartásáért. 

Tagjai vagyunk a Gyermekláncfű Környezetvédelmi Oktatóközpontnak, melynek feladatai közül 

vállaltuk a Tamariska domb élővilágának terepgyakorlati bemutatását, a kerület óvodásai 

számára. 

Pályázati részvétellel gazdagítjuk óvodánk eszközállományát („Virágos Magyarországért”, „Mi a 

jeled?”, „DM - A nap gyermekei” pályázat, kerületi rajz versenyek) 

Minden évben alapítványi környezetvédelmi és kézműves tábort szervezünk a nagycsoportos 

gyermekek számára. 

Nevelőtestületünk elkötelezett hagyományaink őrzése, ápolása, és új élményekkel való 

gazdagítása mellett. 

 

. 
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2. Óvodánk nevelési koncepciója 

2.1 Óvodai nevelésünk helyi célja 

Az egyesített óvodai szintű pedagógiai programban megfogalmazott általános célkitűzések 

mellett, előtérbe kívánjuk helyezni: 

- a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb társadalmi és kiemelten a természeti 

környezettel való optimális kapcsolat megvalósulását, a természet megismerésére, szeretetére, 

védelmére való neveléssel a természeti környezet iránti érdeklődés, felelősségérzet és  

a környezettudatos magatartás kialakítását, a testi-lelki egészségvédelmet.  

Az intézményben folyó nevelő- oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai programban és a kiegészítő programban megfogalmazott célok elérése reális-e 

az elért eredmények alapján. 

2.2 Gyermekképünk 

Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai 

értelemben is egyedi személyiség, szociális lény. Fejlődő személyiség, fejlődését genetikai 

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

hatások együttesen határozzák meg. A gyermek mindenek felett álló érdeke, hogy minden 

segítséget megkapjon képességei, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez. 

Az óvodáskorú gyermek legfőbb jellemzőjének tekintjük az örömteli, önkéntes és öncélú 

játéktevékenységet, ezért nevelésünkben elsődlegességet élvez a szabadjáték. 

A játékon keresztül fejlődik mozgása, értelme, itt tanulja meg a szociokulturális 

viselkedésformákat, ezzel dolgozza fel emocionális tapasztalatait. Magas színvonalú és 

szeretetteljes óvodai nevelésünkkel a gyermek nyitott érdeklődését, érzelmi kötődését, a vele 

született adottságokat, egyéni és életkori jellemzőit figyelembe véve segítjük sokoldalú, 

harmonikus személyiségfejlődését. 

Pedagógiai programunkkal olyan nyitott, kiegyensúlyozott személyiségű gyermekeket  

szeretnénk nevelni, akik gazdag élményanyag birtokában, pozitív érzelmi háttérből indulva, jó 

problémamegoldó készséggel rendelkeznek, önállóan tudnak cselekedni, nyitottak a szépre,  

és szeretik, óvják környezetüket. 
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A különbözőségekkel természetes módon élnek együtt, koruknak megfelelő mértékben 

empatikusak, szolidárisak a játszótársak, csoporttársak iránt. A gyermek tisztelete, a belé vetett 

bizalom, az iránta érzett felelősség a jól szervezett óvodai életben optimális talaja  

a nyitott személyiség kibontakoztatásának. 

2.3 Óvodaképünk 

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy 

 és a világmindenség megismerésének igénye, 

 csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”  

(Maria Montessori) 

Gyermekközpontú, befogadó nevelésünk a családi nevelés elsődlegességét elismerve,  

azt kiegészítve gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról hároméves kortól az iskolába 

lépés kezdetéig; biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítve a nemek 

társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek csökkentését, kialakulásuk megelőzését.  

Pedagógiai felkészültségünk, a helyi adottságok, valamint a szülői igények figyelembevételével 

kiegészítő pedagógiai programunkban előtérbe helyezzük, helyi célunknak tekintjük a természeti 

környezet megismerését és ezzel szoros összefüggésben a testi-lelki egészségvédelmet.  

Óvodai nevelésünk világnézeti és vallási kérdésekben semleges. 

Legfőbb funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók. 

Ezek biztosítása érdekében gondoskodunk: 

• az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről 

• a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységekről (különös tekintettel  

a szabad játékra) 

• az életkornak és a gyermek fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak, emberi értékek 

közvetítéséről, a sokoldalú készség- és képességfejlesztésről, a hátrányok kiegyenlítéséről 

• a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről 

• a funkciók teljesítése közben megteremtődnek a következő életszakaszba  

(a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 
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2.4 Pedagógusképünk 

„A pedagógus feladata csak a vezetés, 

 az útmutatás: ő csak segít, szolgál, 

 míg a gyermek személyisége  

a maga erejénél fogva fejlődik, 

 mert a gyermek maga cselekszik.„ 

(Maria Montessori) 

Óvodai nevelőmunkánkban kulcsszerepnek tekintjük az óvodapedagógusét. Elkötelezetten 

vállalunk felelősséget az egyesített óvoda pedagógiai programja és tagóvodánk helyi 

célkitűzéseinek megvalósítása iránt. 

A pedagógus kompetenciák elvárásainak megfelelően végezzük munkánkat: 

• Tudatosan alakítjuk életpályánkat, folyamatosan gyarapítjuk szakmai, módszertani 

felkészültségünket. 

• Megtervezzük a pedagógiai folyamatokat, tevékenységeket és a megvalósításukhoz 

önreflexiókat kapcsolunk. 

• A tanulás támogatását segítő környezet megteremtésével biztosítjuk. Olyan tevékenységek, 

elfoglaltságok felkínálására törekszünk, amelyekben a gyermek érdekeltté válik, egyéni 

szükségletei kielégítést nyernek. 

• Nevelői magatartásunkban alkalmazott elfogadó, segítő, támogató attitűddel hozzájárulunk 

az egyes gyermekek fejlődéséhez. 

• Fejlesztjük a gyermek személyiségét, érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét, megfelelő 

módszertani felkészültséggel segítjük a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres nevelését, oktatását. 

• Segítjük a gyermekcsoportok, közösségek alakulását, fejlődését, biztosítjuk az 

esélyteremtést, nyitottságot a különböző társadalmi-kulturális sokféleség iránt. 

• Rendszeresen értékeljük és elemezzük a pedagógiai folyamatokat és a gyermekek 

személyiségének fejlődését. 

• Folyamatos kommunikációval és szakmai együttműködéssel segítjük a probléma-

megoldást. Alkotó nevelőtestületi légkörben a reflektív szemlélet és az önismeret mellett, 

fontosnak tartjuk a kollegiális visszajelzéseket.  

• Elkötelezettek vagyunk a szakmai fejlődés iránt. Törekszünk a „nevelésre kész” állapot 

elérésére, megőrzésére.  
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A köznevelési intézmények értékelési keretrendszerében a kompetencia területeken 

meghatározott indikátorok formálják pedagógusképünk erősségeit, irányt adnak szakmai 

fejlődésünknek, meghatározzák fejleszthető területeinket. 

2.5 Óvodai nevelésünk alapelvei 

 Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol: 

• a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát 

segítőmunkatársak, szülők, gyermekek számára, 

• minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai 

rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben 

nevelkedjen, 

• figyelembe vesszük, hogy a gyermekek különböző környezetből érkeznek, más-más 

gazdasági, érzelmi, kulturális háttérrel rendelkeznek, fejlődési ütemük eltérő. 

Ezért alapvető szempontjaink az elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom, valamint 

az egyéni sajátosságok és különbségek, az egyéni fejlődési tempó figyelembevétele, az egyenlő 

hozzáférés biztosítása. 

• Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát, jogait, védelmet 

biztosítunk számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, igyekszünk megóvni 

idegrendszerüket a lelki életükre káros túlzásoktól, megterhelésektől. 

• Pedagógiai munkánk során – egyénhez igazított fejlesztéssel – törekszünk a gyermekek 

képességeinek maximális kibontakoztatására, testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük 

elősegítésére. 

• Személyiségük harmonikus fejlődését, biztonságérzetüket nyugodt, szeretetteljes légkörrel 

biztosítjuk. 

• Érvényesítjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, biztosítjuk az egyenlő bánásmódot 

valamennyi gyermek (hozzátartozó) számára (nemre, vallásra, nemzeti, nemzetiséghez való 

tartozásra, vagyoni és jövedelmi helyzetre, korra, műveltségre valótekintet nélkül).  

A migráns családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, átörökítését, nyelvi 

nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 A gyermeki megismerés leghatékonyabb formája a közvetlen tapasztalatszerzés, ezért 

igyekszünk a gyermekeket tevékeny módon megismertetni a természettel. Óvodánkban  

a környezeti nevelés kiemelt szerepet kap, mely komplex módon szervezett tevékenységekben 

nyilvánul meg, s mely meghatározza minden más nevelési területen adódó feladatainkat. 
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• Megfelelően kialakított, rugalmasan kezelt napirenddel biztosítjuk a folyamatosságot, 

gazdag, változatos tevékenységeket – alkalmazkodva az évszakokhoz és a gyermekek 

önállóságához, igényeihez. 

• Meghatározónak tartjuk az óvodapedagógus modellszerepét, ezért nélkülözhetetlen,  

hogy minden itt dolgozó azonosulni tudjon pedagógiai koncepciónkkal, hogy ne csak szavaival, 

de magatartásával is követendő példát nyújtson a rábízott gyermekeknek. 

• Törekszünk a családdal való szoros együttműködésre, az egyenrangú nevelőtársi viszony, 

a jó partnerkapcsolat kialakítására. 
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3. Óvodai nevelésünk általános feladatai 

3.1 Az egészséges életmód alakítása 

Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink: 

 Az egészségfejlődéshez szükséges feltételek, az egészséges környezet megteremtésében 

előtérbe helyezzük a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás 

szempontrendszerét, Zöld Óvoda kritériumokat. 

 Előnyös környezeti adottságainkat kihasználva az ablakokra csak úgy helyezünk függönyt, 

hogy az épületet körülvevő fák, a természet közelségének megnyugtató hatása minél jobban 

érvényesüljön. 

 A gyermek testi- lelki - szociális egészségének védelme és megőrzése érdekében  

a családokkal együttműködésben törekszünk az egészség megőrző szokások kialakítására, 

helyi, optimális lehetőségeinket, a jó levegőminőséget kihasználva gondoskodunk  

a mindennapi szabad levegőn tartózkodásról, edzésről, változatos mozgáslehetőségek, 

kirándulások, séták szervezéséről, szem előtt tartva a gyermekek összerendezett, 

harmonikus mozgásfejlődésének tudatos elősegítését. Erre lehetőséget ad jól felszerelt 

sportudvarunk a Tamariska domb, és a játszó udvarunk is.  

 Pihenéshez, alváshoz a gyermekeknek pizsamát kérünk. Ha a gyermek igényli, lehetővé 

tesszük, hogy kedvenc otthoni játékával aludjon.  

 Törekszünk arra, hogy a gyermekek önmagukkal kapcsolatban minden teendőt - testápolás, 

öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása - a legkorábbi időtől kezdve önállóan 

vagy fejlődésüket elősegítő mértékű segítséggel végezzenek. Saját képességeik szerint, 

koruktól függetlenül akkor és úgy végezzék el önkiszolgálással kapcsolatos teendőiket, 

amikor és ahogyan képesek rá. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása hangsúlyosan 

van jelen nevelőmunkánkban (takarékosság a vízzel, papírral, energiával stb.) 

 Anyagi lehetőségeink függvényében környezetbarát tisztítószereket alkalmazunk. 

 Gazdagítjuk a gyermekek aktív és passzív szókincsét a tisztálkodás, egészségnevelés, 

környezettudatos magatartás témakörében, tisztázzuk a meg nem értett fogalmakat. 
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 Egészségnapot szervezünk, melynek keretében a gyermekekkel, és a szülőkkel együtt 

tornázunk, beszélgetünk az egészséges életmód fontosságáról. Képeket válogatunk a 

helyes, és a helytelen életmódról. Különbféle játékokkal tudatosítjuk a gyermekekben az 

egészséges, környezettudatos életmód fontosságát, erősítjük a családokkal való 

együttműködést. 

 Biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeit: ízléses terítés és tálalás, derűs légkör, elegendő 

idő. Lehetőségeink szerint biztosítjuk, hogy a gyermek ízlésének, igényének megfelelően 

döntse el, hogy miből mennyit fogyaszt. Az étkezéseket az egybefüggő játékidő biztosítása 

érdekében folyamatos formában szervezzük. A gyermeknek nap közben is annyi folyadékot 

adunk, amennyit kíván. Igyekszünk biztosítani az egészséges táplálkozást a kötött étrend 

mellett is: a gyümölcsöt a fő étkezések között adjuk. 

 Óvodapedagógusi modellszerepünkből adódóan, öltözködésünk, személyi higiéniánk, 

étkezési kultúránk, környezettudatosságunk példával szolgál. 

3.2 Az érzelmi, az erkölcsi, a közösségi nevelés 

Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink: 

 Vegyes csoportjainkban kiemelt figyelmet kap az önállóságra nevelés és az egymást segítő 

attitűd kialakítása, a segítség adás belső késztetésének kialakítása, az együttműködés,  

a közösségi feladatok végrehajtása iránti belső motiváció formálása. 

 Sürgetés nélküli, pozitív érzelmekkel és értékeléssel megvalósuló kommunikációra 

törekszünk. a nevelőmunkát közvetlenül segítő szakemberekkel együttműködésben. 

 Az óvoda minden dolgozójának modellértékű magatartásával, bánásmódjával, 

kommunikációjával a szokás- és normarendszer megalapozásával segítjük a gyermek 

pozitív erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, különös tekintettel a környezetvédelmi attitűd, 

a fenntarthatóság értékeinek megalapozására. 

 A nemzeti hagyományok, a szűkebb környezetünkben lévő természetvédelmi terület, és 

tágabb környezetünk, Csepel, a főváros, távolabbi kiránduló helyeink értékeinek 

megismertetésével, Zöld Jeles napjainkkal erősítjük a hazaszeretet, a szülőföld iránti 

kötődést.  
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 A problémahelyzetek mérlegelésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös 

összegzésével, irányított és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével 

megalapozzuk az önálló véleményalkotást, a döntési képességet, mely a konstruktív 

életvezetés szempontjából meghatározó. Megalapozzuk a környezet-tudatos, természetbarát 

életmódhoz szükséges bátor kiállást, érvelést.  

 Az interakciós kultúrában megerősítjük a környezet iránti pozitív viszonyt kifejező 

közléseket, a véleményalkotást a negatív jelenségek felfedezéséről, a közösségi élményekre 

való emlékezést, a különbözőségek elfogadását, az együttérzés, az empátia 

megnyilvánulásait, a felnőttek és egymás iránit tisztelet és méltányosság kifejeződését. 

A közösségért végzett tevékenységek: 

 A csoport érdekében végzett tevékenységek szervezésével fejlesztjük a közösségi magatartást, 

erősítjük a felelősségérzet és kötelességtudat alakulását: különböző megbízatások végzésére 

ösztönözzük gyerekeket, mint a naposi munka, mosdó-, öltözőfelelős, természetsarok 

gondozása. Az elvégzett tevékenység eredményeinek tudatosításával segítjük a munkajellegű 

feladatok értékének megbecsülését, elismerését, megóvását. 

 Kihasználjuk a vegyes életkorú csoportok nevelő hatásainak előnyeit a proszociális 

magatartás, a különbözőségek elfogadása, az együttérzés, méltányosság a segítőkészség, 

együttműködés, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás differenciált fejlesztésére. 

 A nagyobbak kommunikációs mintájának (kérés, köszönés, megszólítás, köszönetnyíl-vánítás, 

vélemény-nyilvánítás, önkifejező, önérvényesítő megnyilvánulások, konfliktus-megoldás) 

megerősítésével az egész csoport interakciós kultúráját, befogadó légkörét formáljuk 

 Rendszeresen biztosítjuk, megszervezzük az attitűd és felelősségérzet formálásban hatékony a 

természet-és környezetvédelmi tevékenységeket: 

- segítenek az akvárium, terrárium lakóinak etetésében, gondozásában.  

- gondoskodnak a környezetünkben élő madarakról (készítünk madáretetőt, újrahasznosított 

anyagból, ezekbe a tevékenységekbe a családokat is bevonjuk. valamint madárkalácsot is 

készítünk) a madárbarát kert fenntartásáról.  

- ápolják mini arborétumunkat, mely tevékenységbe időnként a családok is bekapcsolódnak. 

A gyermekekkel, alkalmanként a családok bevonásával ápoljuk a csoport,  

az óvoda ünnepeit, hagyományait.  
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Ünnepeink, hagyományaink: 

 

 

 

Nyílt 

ünnepeink 
Szüret 

Víz  

Világnapja 

Föld  

Napja 

Madarak és Fák 

Napja 

Anyák 

Napja 

Apák  

Napja 
Évzáró 

Kertszépítő 

Nap 

Karácsonyi 

vásár 

 Október 

elején 

szervezzük 

meg a 

szüreti 

mulatságun

kat, ahol a 

szülők 

bevonásáva

l  

a 

gyermekek 

részt 

vehetnek a 

szőlő 

szüreteléséb

en, és 

megfigyelh

etik a must 

készítését.  

Nyílt 

napunkon  

a gyerekek 

szüleikkel 

együtt 

vehetnek részt 

játékos 

vetélkedőnkön

, ahol 

különféle 

ügyességi, és 

logikai 

feladatokat 

kell 

megoldani.   

A Föld Napja 

alkalmából 

szintén játékos 

vetélkedőre 

hívjuk  

a családokat.  

A programot 

az óvoda 

udvarán  

vagy a 

Tamariska- 

dombon 

szervezzük 

meg.  

Alkalmanként 

külső 

helyszínre 

szervezett 

kirándulással 

(szülők 

bevonásával). 

A nevelőtestület 

játékos előadása 

a gyerekek és  

a szülők számára.  

Egy mese 

dramatikus 

játéka, valamint 

madarászok 

bemutatója teszi 

különlegessé  

a délelőttöt.  

A gyerekek 

szüleikkel együtt 

vehetnek részt 

játékos 

vetélkedőnkön, 

ahol különbféle 

ügyességi, és 

logikai 

feladatokat kell 

megoldani. 

Évtizedes 

szokás szerint 

ezen a napon 

a gyermekek 

külön 

köszöntik az 

édesanyákat 

dalokkal, 

versekkel, 

előzőleg 

elkészített 

ajándékkal. 

 

Az apák 

napját 

játékos 

sportvetélke

dő és 

kérdőív 

színesíti.  

Ezen a 

délutánon 

csak apukák 

jönnek a 

gyermekekér

t, és a 

vetélkedőn  

az „Apák 

gyöngye” 

címért 

küzdenek.  

Évzáró 

műsorunkon 

betekintést 

nyerhetünk a 

csoportok 

műsorába.  

Ezt követően az 

iskolába készülő 

gyermekek a 

Palotás tánccal 

köszönnek el  

az óvodától. 

Ezen a napon 

kerül 

megrendezésre a 

néptáncbemutató 

és ilyenkor 

emlékezünk meg 

a Nemzeti 

Összetartozás 

napjáról. 

Kertszépítő 

napunkat 

szombati 

napon 

szoktuk 

megrendezni, 

ahol a szülők 

nagy 

számban 

jelennek 

meg.  

Az óvoda 

kerti bútorai, 

játékai, 

illetve a 

sziklakert 

gondozására 

kerül sor. 

A Fenyves 

vásár immár 

hagyomány 

óvodánkban.  

Az előzőleg 

karácsonyi 

kézműves 

foglalkozásokon 

elkészített 

tárgyakat 

vásárolhatják 

meg a szülők 

Fenyves 

gubáért.  

Ezen a 

délutánon a 

gyerekek 

árulják a 

különböző 

portékákat.  

A látogatóknak 

teaházzal 

kedveskedünk. 
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Zárt 

ünnepeink 
Autómentes Nap 

„Zöld Ovi” 

szülinap 
Állatok Napja Mikulás Karácsony Farsang 

 Ezen a napon  

az óvodánkba járó 

gyermekek 

gyalogosan, 

tömegközlekedéssel, 

vagy kerékpárral 

érkeznek az 

óvodába. 

Egész a héten a 

témával kapcsolatos 

rajzok, kollázsok, 

tablók készülnek. 

 

A „Zöld 

Óvoda” cím 

elnyerését és 

óvodánk 

születésnapját 

ünnepeljük, 

melyet 

verseléssel, 

énekléssel 

teszünk 

emlékezetessé. 

Kirándulást 

szervezünk pl.: 

kutyakiképzőbe, 

állatkertbe stb. 

Ezen a héten az 

állatokról 

beszélgetünk, 

állatos játékokat 

játszunk  

a gyerekekkel  

a csoportban és 

az udvaron is. 

ha alkalmunk 

nyílik rá, 

megfigyeljük  

a Tamariska- 

dombon élő 

rovarokat. 

A jeles napon 

megérkezik 

hozzánk a 

Mikulás és 

csoportonként 

ajándékozza 

meg a 

gyermekeket. 

A gyermekek 

a Mikulást 

verssel, 

dallal, 

mondókával 

köszöntik. 

A legszebb 

ünnepen az 

iskolába készülő 

gyermekek egy 

kis mesét adnak 

elő a 

kisebbeknek. 

A csoportokban 

a közös ebéd 

előtt kerül sor az 

ajándékozásra, 

ilyenkor a 

gyerekek 

különböző 

játékokat 

kapnak. 

A farsangi király 

és királynő 

választás immár 

hagyomány 

óvodánkban. 

ügyességi 

feladatokkal  

a fiúknak,  

és a legszebb 

keszkenő 

készítéssel  

a lányoknak. 

A farsang egy 

héten keresztül 

zajlik  

az óvodában. 

Csoportonként 

más-más játékos 

feladatokkal. 

Párna csata, 

árnyjátékok, 

ügyességi 

vetélkedők, 

egészségnap. 
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3.3 Az anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 

Helyi nevelési céljainkból adódó kiemelt feladataink: 

• A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, építve változatos tevékenységeket 

biztosítunk, tapasztalat és élményszerzési lehetőségeket nyújtunk a külső világról,  

a természet szépségeiről, kihasználva helyi adottságainkat. 

• Az értelmi nevelés, fejlesztés a szabad játék feltételeinek folyamatos fejlesztése mellett 

elsősorban a külső világ tevékeny megismeréséhez komplexen kapcsolódó 

tevékenységeken keresztül, és a spontán alkalmak kihasználásával valósul meg. 

• A tanulást támogató környezet biztosításával a spontán szerzett élményeket, 

tapasztalatokat, ismereteket folyamatosan rendezzük, bővítjük; lehetőséget teremtünk 

azok különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlására. Cselekvés és 

szemlélet útján, játékos tapasztalatszerzés, kísérletezés és játék során biztosítjuk kreatív 

gondolkodás, és az ítéletalkotás fejlődését. 

• Differenciált nevelőmunkát valósítunk meg, kompenzáljuk a hátrányokat, segítjük  

a tehetségcsírák kibontakozását. 

• Törekszünk a gyermek beszédkedvének felkeltésére és megőrzésére, lehetőséget adunk 

arra, hogy bátran megnyilatkozzon, elmondja élményeit, kérdéseket tegyen fel.  

A gyermek élményeit meghallgatjuk, arra reagálunk. A természet szépségeinek 

megfigyelései során a szókincsüket bővítjük. A környezet szempontjából hasznos és káros 

tevékenységek megkülönbözetését gyakoroljuk, stb.  

•  Összefüggő beszédre ösztönözzük, ugyanakkor arra, hogy tudjon másokat is 

meghallgatni. 

• Problémahelyzetek teremtésével segítjük a fogalomalkotáshoz szükséges gondolkodási 

műveletek fejlődését: érdekes, sajátos jegyek, összefüggések, ellentétek felismerését,  

a lényeglátást.- különös tekintettel a környezet, a Föld védelmére. 
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4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

4.1 Személyi feltételek 

Az óvodai élet szervezésekor, a pedagógiai célok és feladatok megfogalmazásakor  

a gyermekek személyiségének alakulásában, fejlődésében meghatározó szerepük van az őket 

körülvevő személyeknek. Ehhez szükségszerű, hogy a különböző munkaterületeken emberi  

és szakmai szempontból megfelelő végzettségű és képességű emberek dolgozzanak.  

Fontosnak tartjuk valamennyi munkatárs együttműködését a befogadó, inkluzív nevelés 

megvalósítása érdekében.  

Az egyéni pedagógiai eredményesség alapján törekszünk az egységes nevelői szemléletmód 

kialakítására, mely biztosítéka a gyermekek optimális személyiségfejlesztésének. 

Ezt a célt szolgálja továbbképzési tervünk és belsőtudás átadási rendszerünk kialakítása, 

melyben előtérbe helyeztük a központi- és a kiegészítő program megvalósításához szükséges  

új szakmai ismereteket kínáló képzésekben való részvételt. 

4.2 Tárgyi feltételek 

• Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata biztosított az ingyenes szolgáltatások 

igénybevételéhez, ami csoport összevonásokkal valósítható meg.  

 Óvodánkban négy csoportszoba működik.  

 A nevelőmunkát segítő játékok, a természeti- emberi- tárgyi környezet megismerését 

segítő eszközök bővítése, cseréje folyamatos. 

 Sportudvarunkat beosztás szerint használják a csoportok 

 Játszóudvarunkat elkülönítés nélkül használják a csoportok ezzel is teret adva  

a családias jellegnek. 
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4.3 Szervezeti és időkeretek, a nevelés tervezése 

• A nevelési folyamatba szervesen illesztjük a tanulási folyamatot, melynek formái: 

spontánjátékos tapasztalatszerzés, szokások alakítása, élmény- és tapasztalatszerző séták, 

kirándulások, irányított megfigyelések, az óvónő által kezdeményezett irányított játékok. 

• A napirenden belül biztosítjuk a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges mozgásos 

és nyugalmasabb tevékenységek, valamint a pihenés szakaszainak váltakozását. A szabad 

levegőn való tartózkodást, a gyermekek gondozásával kapcsolatos teendőket (étkezés, 

tisztálkodás, pihenés) a játéktevékenység egész napos folyamatába illesztjük. 

• A napirenden belül rugalmasan vesszük figyelembe az egyes tevékenységek időigényét, 

lehetőséget teremtünk a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek szervezésre.  

A napirendet az évszakoknak, a gyermek életkori igényeinek megfelelően módosítjuk. 

• A heti rend kialakításával elősegítjük a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat  

a csoportban és a szokásrendszer segítségével lehetőséget nyújtunk a gyermekek napi életének 

megszervezéséhez, melyet párhuzamosan végezhető, differenciáló tevékenységek tervezésével, 

szervezésével valósítunk meg. 

• Mivel programunkban kiemelt jelentőségű a természet tevékeny megismerése, a tanulási 

folyamatot leginkább az érzékelésre, a sokoldalú tapasztalatszerzésre építjük, mely feltételezi  

a gyermek cselekvő aktivitását. 

• A tervezés középpontjában a külső világ tevékeny megismerése áll a tevékenységek 

közötti harmonikus arányok kialakításával, a készségek, képességek komplexfejlesztésével. 

• A környezet megismerése során juttatjuk a gyermeket matematikai tapasztalathoz. 

• A zavartalan mesehallgatás érdekében szükségesnek tartjuk, hogy egy – egy mese-

foglalkozást kötött formában is megvalósíthassunk. 

• Az ének-zeneifoglalkozásokat, többnyire kötetlen formában tartjuk (daltanulás), de a nagy 

helyigényű tevékenységekhez, ha ezek nem a szabadban zajlanak (tánc, énekes körjáték),  

a kötött formát választjuk. 

• A rajzolás, mintázás, kézi munka, programunkban a játékba integrálódik. 

• Minden nap sor kerül szervezett mozgástevékenységre. 
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• A napirend és heti rend általánosságban foglalja össze a megvalósítandó feladatokat.  

A napi-és heti rendet a csoportok óvónői alakítják ki az adott csoport és a gyermekek 

igényeinek, képességeinek figyelembevételével. Az egyes tevékenységek helye és  

az időkeretek is változtathatók, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

• Az óvodai nevelés tervezése a kiadott központi program, és a kiegészítő helyi program 

alapján szerkesztett csoportnaplóban történik. 

• A nevelési terv a gyermeki szokás-szabályrendszert, a fejlődés várható jellemzőit, 

sikerkritériumait tartalmazza a központi, és a kiegészítő helyi program tartalmi-formai egységei 

mentén. 

• Az óvodai szinten kidolgozott tervek az egyes csoportok összetételéből és az 

óvodapedagógusok speciális felkészültségéből adódó feladatok megfogalmazásával válnak 

konkrétabbá. 

• Minden nevelési területen, illetve tevékenységnél kiemelésre kerülnek a csoport aktuális 

fejlettségi szintjéből adódó óvónői feladatok.  

• A vegyes életkorú csoportokban a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra 

vonatkozó, az életkor szerinti differenciált feladattervezés készül. 

• Az éves értékelés, különös tekintettel a kimenet értékelésére, a kidolgozott mérőlapok és 

kimeneti értékelő szempontok alapján történik. 

• A tevékenységben megvalósuló tanulás tervezése éves tervben és heti ütemtervben 

történik. 

• A heti ütemtervben jelölt tevékenységek értékelése folyamatos, év végén a csoport 

egészére vonatkozó értékelés készül. 

• A gyermekek fejlődésének nyomon követését az óvodapedagógusok az egyéni 

személyiséglapokon vezetik. 

• A nagycsoportos év végi egyéni értékelések egyúttal megfelelnek a kimeneti mérés 

követelményeinek.  

• A nyári terv az összevont csoportok nevelési feladatait tartalmazza. A heti tervezéseket  

és azok értékelését az ügyeletes óvónők készítik el. A nyári időszak végén a vezető-helyettes  

és a tagóvoda-vezetők értékelik az időszakra vonatkozó nevelési feladatok megvalósítását. 
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4.4 Az óvoda kapcsolatai 

4.4.1 Az óvoda és a család kapcsolata 

 Kiemelt feladataink: 

• A kapcsolattartás sokféle módját alkalmazva (szülői klub, előadás, vitaindító, cikkek 

közzététele a faliújságon, könyvajánlás) tapintatos szemléletformálásra törekszünk 

 Fontosnak tartjuk segíteni a szülők szemléletének formálását arról, hogy a gyermek 

életkori sajátosságaiból adódóan: 

o A legfejlesztőbb tevékenység számára az önkéntes, örömteli játék 

o A játékban kifejezheti személyes élményeit, a tradicionális nemi szerepektől eltérő 

módon is 

o A különbözőségekkel természetes módon él együtt, empatikus, szolidáris társ 

o Az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat, hanem a 3-4 éves 

nevelési folyamat eredménye, melynek közvetett segítésében az óvoda kiegészíti  

a családi nevelést. 

o Az ünnepek, ünnepélyek, hagyományos óvodai rendezvények előkészítésébe és 

lebonyolításába bevonjuk a szülőket, igénybe vesszük segítségüket, számítunk 

részvételükre (szüret, kertszépítő nap, alapítványi vásár, kézműves délutánok, fogadj 

örökbe mozgalom, nyílt „zöld” napok) 

o Nyílt „zöld napok”: autómentes nap, álltok napja, víz világnapja, föld napja, madarak 

és fák napja. 

o Igény szerint óvodán kívüli programokat is szervezünk a családok számára. 

o A szülői szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet az óvoda 

által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások megvalósításánál nem lehet túl lépni 

(pl.: kirándulások, kulturális programok, az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

tevékenységek). 
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4.4.2 Kapcsolat a társintézményekkel 

Kapcsolat a tagóvodákkal 

Feladataink: 

• Fővárosi, kerületi továbbképzések, konferenciák, előadások, szakmai találkozók 

programjainak látogatása 

 Tamariska projekt kiajánlása a kerület tagóvodái részére 

Kapcsolat az iskolával 

Feladataink: 

• A nagycsoportosok számára iskolalátogatást szervezünk, melynek során 

megismerkedhetnek leendő tanítóikkal, az iskolai környezettel, taneszközökkel, az iskolás 

gyermekek munkájával, a tanulás fontosságával, eredményeivel. 

• Részt veszünk közös iskolai, óvodai rendezvényeken, ünnepeken, sportnapokon. 

• Lehetőséget biztosítunk az iskoláknak, hogy felhívásaik, plakátjaik elhelyezésével 

bemutassák intézményeiket, segítve ezzel a szülők iskolaválasztását. 

• Kapcsolatot tartunk a Mátyás Király Általános Iskolával, és az Eötvös Általános Iskolával. 

4.4.3. Kapcsolat a közművelődési és sportintézményekkel 

Feladataink: 

• Múzeumlátogatásokat szervezünk, megtekintjük a helyi, időszaki kiállításokat. 

• Iskolába készülő gyerekekkel rendszeresen látogatjuk a könyvtárat, könyveket 

kölcsönzünk, könyvtári foglalkozásokon veszünk részt a gyermek-könyvtáros 

vezetésével. 

• Kapcsolatot tartunk a sportintézményekkel: lehetőségeink szerint részt veszünk  

a kerületi rendezvényeken. 

4.4.4 Kapcsolat a segítőkkel 

Feladataink: 

• A védőnő ellátja az óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét. 

• A fogorvos évente egy alkalommal elvégzi a gyermekek fogászati vizsgálatát. 
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4.5 Az óvoda gyermekvédelmi feladatai 

Gyermekvédelmi munkánk  

Feladataink: 

 Az óvoda szociokulturális szempontból is előnyös helyzetben van, ezért a gyermek-

védelemben a megelőzésre, a mentálhigiénés szempontok magas szintű 

érvényesítésére helyezzük a hangsúlyt. 

 A veszélyeztetett helyzetűvé vált gyermekről környezettanulmányt készítünk, 

melynek során feltárjuk a problémás helyzet okait, a tünetek természetét, a gyermek 

életelőzményeit, testi-idegrendszeri, pszichikus működését, személyiségének aktuális 

állapotát. Az óvodai gyermekvédelmi megbízott segítségével felvesszük a kapcsolatot 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, működtetjük a jelzőrendszert.  

 A helyzetfeltárásnak és a megoldási formáknak négy irányba kell hatnia egyszerre: 

gyermekre, csoportra, családra, a család környezetére. 
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5. Az óvodai élet tevékenységformái  

és az óvodapedagógus feladatai 

5.1 Játék 

Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink 

• Igyekszünk megismerni a gyermek óvodán kívüli tapasztalatait, érdeklődési irányait,  

s számolunk azok játékban való megjelenésével, akár pozitív, akár negatív élmény 

vonatkozásában, támogatjuk önálló játékelképzeléseinek kibontakozását, a csoportban 

elfogadható keretek között biztosítjuk a negatív élmények kijátszásának gyógyító hatásait.  

• Törekszünk arra, hogy kiemelt helyi célunknak megfelelően a gyermek minél jobban 

megismerje természeti és társadalmi környezetét, s a tapasztalat és ismeretszerzés pozitív 

érzelmek nyomán játékelképzeléseiben megjelenő élményforrássá váljék. 

• Irányított játék során célirányosan fejlesztjük a gyermek kompetenciáit, különös tekintettel  

a szenzitív játékokra, a környezeti témákhoz illeszkedő társas játékokra, emlékezet, figyelem, 

problémamegoldó gondolkodás, kreativitásfejlesztő játékokra. 

•  Igyekszünk a szülőket meggyőzni arról, hogy reggel 8.30-ig hozzák be gyermekeiket  

az egybefüggő játékidő biztosítása, a társas kapcsolatok elmélyülése érdekében. 

• Az irányított tevékenységek során bemutatott és kipróbált játékok a mindennapi szabadjáték 

tevékenységben választható tevékenységgé válnak. Az igényesen megválogatott játékokat 

módszeresen a gyermekek érdeklődése alapján előre megtervezett tevékenységekhez 

vásároljuk meg. 

• Újrahasznosított anyagokból játékeszközöket folyamatosan készítünk. 

• Figyelembe vesszük a játék felajánlásánál az eltérő életkorú gyermekösszetételt.  

• A játszóudvaron a baráti és családi hangulatot erősítjük azzal, hogy a négy csoport közösen 

játszhat. 



24 

 

5.2 A külső világ tevékeny megismerése 

5.2.1 A természeti környezet megismerése 

Feladataink: 

- A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára építve változatos 

tevékenységeket biztosítunk, amelyek során közvetlen tapasztalatokat, ismereteket 

szerezhetnek, maguk fedezhetik fel környezetük tárgyait, jelenségeit. 

• Ezen belül: 

- terrárium, akvárium gondozása 

- madáretetés, szelektív hulladékgyűjtés 

- takarékoskodás, gyűjtögető munka 

- kereső, kutató, felfedező, élményszerző tevékenységeket szervezünk. (Pl.: 

foglalkozások a szabadban, Tamariska dombon, Duna parton, környezeti séták 

alkalmával) 

• Zöld póló használata a „zöld” jeles napok alkalmával. Ezzel jelezve az összetartozást. 

• Zöld könyvtárunk kellemes időtöltést nyújt a szülők számára is.  

• Minden évben megrendezésre kerül Környezetvédelmi táborunk.  

• Lehetővé tesszük a természetben a sokoldalú spontán és irányított tapasztalatszerzést. 

• Megismertetjük a gyermekeket a környezetükben gyakran előforduló állatok, néhány 

állatkertben élő, illetve vadon élő állat nevével, jellemző jegyeivel,(udvarunkon madárodút is 

megfigyelhetnek a gyermekek) viselkedésük jellemzőivel, életmódjukkal. Az állatokat 

lehetőleg természetes környezetükben figyelhetjük meg.  Megalapozzuk ökológiai 

szemléletüket, az élőlények földön betöltött szerepének, a tápláléklánc értelmének 

megismertetésével. Lehetőséget biztosítunk az állatokról való rendszeres gondoskodásra.  

• Szülők segítségével az otthon gyűjtött terméseket rendszerezzük, és bevonjuk  

a játékba.  

• Megismertetjük a gyerekeket az óvoda környezetében fellelhető környezetvédelmi 

területekkel (pl. Kis-Dunaág, Tamariska domb, Molnár-sziget), védett állatokkal és 

növényekkel. 

• Alkalmat teremtünk természetes környezetben (erdő, vízpart) történő sétára, pihenésre. 

Állandó helyszínekre visszatérő séták alkalmával, nyomon követjük a természetben történő 

folyamatokat, változásokat. Megéreztetjük a természet harmóniáját. 



25 

 

• Olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedési formákat alapozunk meg, olyan 

képességeket és készségeket fejlesztünk, amelyek elősegítik a természet és az ember által 

létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák 

irántiérzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos magatartás, a természet-, és 

környezetbarát életvitel kialakulását a fenntartható fejlődés érdekében. 

• Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek kialakulását  

a környezet alakításában. 

• Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek megismerkedjenek az élő és élettelen természet 

anyagaival (magvak, termések, kövek, homok stb.). Alkalmat teremtünk eszköz 

összehasonlításra, csoportosításra megadott illetve a gyermekek által felfedezett szempontok 

alapján.  

• Lehetővé tesszük természeti és társadalmi környezet alapösszefüggéseinek megértését 

segítő, az élményeken alapuló sokoldalú spontán és irányított tapasztalatszerzést. 

• Segítjük a környezetben való, életkornak megfelelő biztos eligazodást, tájékozódást,  

a tapasztalatok feldolgozását, rendszerezését, a vizsgálódást, kísérletezést. 

• Megfigyeltetjük az évszakok jellemzőit kísérletekkel, az időjárás változásának jellemzőit, 

az időjárás hatására a természetben végbemenő változásokat, az élőlények alkalmazkodását  

a megváltozott körülményekhez. 

• Megfigyeltetjük a növények fejlődésének folyamatát a természetben és a csoportszobában. 

• Megismertetjük a gyermekeket a környezetükben gyakran előforduló állatok, néhány 

állatkertben élő, ill. vadon élő állat nevével, jellemző jegyeivel, viselkedésük jellemzőivel, 

életmódjukkal.  

• Az állatokat lehetőleg természetes környezetükben figyeltetjük meg. Megalapozzuk 

ökológiai szemléletüket, az élőlények földön betöltött szerepének, a tápláléklánc értelmének 

megismertetésével. Lehetőséget biztosítunk állatokról való rendszeres gondoskodásra. Ezen 

kívül megismertetjük a fülesbagoly és a pókok életét kidolgozott projekt formájában.  

• Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek megismerkedjenek az élő- és élettelen természet 

anyagaival (magvak, termések, kövek, homok, stb.). Alkalmat teremtünk ezek össze-

hasonlítására, csoportosítására megadott, ill. a gyermekek által felfedezett szempontok 

alapján. 

• A természetben, vagy természetes anyagokkal végzett tevékenységek során lehetőséget 

teremtünk arra, hogy a gyerekek tapasztalatokat szerezzenek mennyiségekről, azokat 

összehasonlítsák, sorba rendezzék (számosság, nagyság, szélesség, hosszúság, magasság 

alapján). Fogalmazzanak meg azonosságokat, különbözőségeket. 
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• Felfedeztetjük a természetben fellelhető szimmetrikus alakzatokat. Elősegítjük a téri 

tájékozódás fejlődését. Problémahelyzeteket teremtünk, melyek megoldásánál a gyermek 

tevékenységben alkalmazza matematikai ismereteit. 

• Megismertetjük a gyermekkel az alapvető környezeti és matematikai alapfogalmakat, 

bővítjük aktív és passzív szókincsét. 

• A természeti jelenségek, növények, állatok megfigyelése során megismertetjük  

a gyermekekkel a különböző színeket, azok árnyalatait. 

• Felhívjuk a gyermekek figyelmét a természet- és környezetvédelem fontosságára nem 

csak a napi tevékenységek során, hanem kirándulások, séták alkalmával is. A „zöld” jeles 

napokon a szülőket is bevonjuk a környezetvédelmi játékainkba.  Konkrét tevékenységek 

rendszeres gyakorlásával segítjük a környezettudatos magatartás, a környezetbarát életvitel 

megalapozását. A gyermekek nevelésén keresztül a családok felé is közvetítjük 

környezettudatos szemléletmódunkat. 

• Megismertetjük a gyerekekkel a természetjárás, a növény- és állatmegfigyelés alapvető 

szabályait kezdve azzal, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a természetjárás során 

előforduló balesetekre.  

• Megismertetjük a gyermekeket a természetjárás során előforduló jelzésekre.  

Pl.: tanösvény fogalma, a védettség fogalma stb.  

• Gondoskodunk a környezetünkben élő madarakról, a madárbarát kert fenntartásáról. 

(madáretetés, madáretető készítés újrahasznosított anyagokból a családok bevonásával) 

• A vizsgálódáshoz, kísérletezéshez, felfedezéshez, tapasztalatszerzéshez megfelelő 

eszközöket biztosítunk. (pl. környezeti neveléssel kapcsolatos könyvek, földgömb, térkép, 

nagyító, távcső, kerti szerszámok). 

• Az óvoda belső és külső környezetében helyszíneket alakítunk ki a természeti 

megfigyelésekhez, tapasztalatgyűjtéshez, élményszerzéshez, tevékenységekhez.  

(pl.: természetsarok, kiskert, sziklakert, kerti tó, madáretető, madáritató, esővízgyűjtő, 

komposztáló, meteorológiai megfigyelő). 

• A gyerekek heti rendszerességgel látnak el növény- és állatgondozást. 

• Szelektíven gyűjtjük a szerves kerti hulladékot, abból komposztot készítünk, majd 

felhasználjuk a zöldség- és virágágyások földjének javítására. Szelektíven gyűjtjük  

a hulladékpapírt, tudatosítjuk a gyerekekben, hogy ebből új papír készül, így fákat mentünk 

meg a kivágástól, és vizet takarítunk meg. 
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• Modellnyújtással és gyakorlással alakítjuk a környezettudatos fogyasztói szokásokat, 

ösztönözve az energia- és anyagtakarékosságra (áram, víz, papír, festék, újra hasznosítható 

hulladék, stb.), a bútorok és egyéb használati tárgyak megóvására. 

• Felhívjuk a gyermekek figyelmét a környezetszennyezés veszélyeire, érzékeltetjük a víz,  

a talaj, a levegő tisztaságának fontosságát, az élővilág (növények, állatok, emberek) 

biztonsága szempontjából. 

• Figyelemmel kísérjük és felhasználjuk a természetvédelemmel kapcsolatos tudományos-

technikai fejlődés eredményeit. Az energiahasznosítással és környezetkímélő, természetes 

alapú anyagok használatával tevékenyen is részt veszünk a környezetvédelemben. 

• Változatos tevékenységekkel hozzuk közel a gyerekekhez a környezetvédelmi jeles napok 

(Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Állatok napja) tartalmát, és kihasználjuk  

a bennük rejlő nevelési lehetőségeket; játékos formában hívjuk fel a gyermekek figyelmét 

környezetünk védelmének fontosságára. Mindezt óvodai szinten – összevont formában – 

valósítjuk meg. Ezeken a programokon lehetőségünk van a szülők szemléletének 

formálására, mivel ezek a programok nyíltak.  

A kapcsolattartás sokféle módját alkalmazva: 

• Bevonjuk a családokat, az óvoda természet- és környezetvédelmi tevékenységébe,  

(pl.: nyílt programok, gyűjtő munka, zöld könyvtár, környezettisztítási-, alakítási akciók, 

kirándulások, stb.), szem előtt tartva a tapintatos szemléletformálást. 

• Kerületi szinten is megismertetjük az óvodás gyermekeket a Tamariska domb 

élővilágával. 

Az óvodapedagógusok munkáját segíti: 

A „Külső világ tevékeny megismerése” című elméleti és módszertani gyűjtemény (2004) 

A „Gyermeki tapasztalatszerzési lehetőségek évszakok szerint” című módszertani segédanyag (2012) 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

• A környezettel kapcsolatban életkorának megfelelő, illetve kiemelt helyi célunkból adódó 

többletek miatt sok esetben azt meghaladó reális, valósághű ismeretekkel rendelkezik.  

Tudja az évszakok nevét, jellemzőit, felismeri az ezzel kapcsolatos természeti változásokat. 

• Ismeri az állatok nevét, viselkedésük főbb jellemzőit. Tudja csoportosítani őket külső 

tulajdonságaik, lakhelyük, hasznosságuk alapján. Részt vesz az állatok gondozásában, 

védelmében. 
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• Ismeri a „növény” szót, tudja, hogy a természet mely élőlényei tartoznak ide.  

• Tudja csoportosítani tulajdonságaik, színük, formájuk, nagyságuk, ízük szerint.  

• Ismeri a „növényen” belül a nagyobb gyűjtőfogalmakat: zöldségek, gyümölcsök, fák, 

bokrok, virágok. Ismeri a növények felhasználási területeit, bekapcsolódik a 

feldolgozásukkal kapcsolatos tevékenységekbe. Tudja, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket 

fogyasztásuk előtt meg kell mosni. 

• Önállóan végez növényápolást, a nehezebb műveleteket felnőttek segítségével. 

• Ismeri a növények életfeltételeit, felismeri az összefüggéseket a növények növekedése és 

a tápanyagszükséglet között. 

• A természetben található kincsekkel, terményekkel matematikai jellegű tevékenységeket 

is végez: összehasonlít nagyság, forma, szín szerint alkot sorozatokat, számlál, felfigyel 

geometriai tulajdonságokra. Ismeri, követi az irányokat, helyesen használja a névutós 

szerkezeteket. 

• Sétákon, kirándulásokon tett felfedezéseit, megosztja társaival és a felnőttekkel. 

• Környezeti tevékenységekkel kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapasztalatait képes 

szóban megfogalmazni. 

• Kialakulnak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 

környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

5.2.2 A társadalmi környezet megismerése 

Feladataink: 

• Segítjük, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat és társaikat, tájékozódjanak 

környezetükben, megbizonyosodjanak az egészséges, biztonságos élet értékeiről, gyakorlatot 

szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében, elkerülésében. 

• Lehetővé tesszük, hogy a gyermek szűkebb és tágabb környezetében szerzett 

tapasztalatait, élményeit elmondja, eljátssza. Az otthonról, a családról szerzett ismereteit 

bővítjük az óvodai környezet, az ott dolgozó felnőttek megismertetésével. 

• Fejlesztjük a gyermek testsémáról alkotott képét (testrészek neve, funkciója). 

• Megismertetjük az érzékszervekkel, azok védelmével. 

• Séták alkalmával felfedezzük az óvoda környezetében lévő intézményeket, eseményeket 

(posta, iskola, építkezés), megfigyeltetjük az ott dolgozó emberek munkáját.  

Olyan programokat is szervezünk, ahol különleges foglalkozásokat ismerhetünk meg.  

Ilyen például a televízió vagy a parlament látogatása.  Megismertetjük az orvos, a rendőr,  

a tűzoltó, a postás, a fodrász, a tanító, stb. munkájával.  
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• Lehetőséget teremtünk arra, hogy egy-egy szülő munkájába bepillantást nyerhessünk.  

• Lehetővé tesszük az elemi közlekedési szabályok elsajátítását, főként a gyalogos 

közlekedésszabályait. 

• Megfigyeltetjük a közlekedési eszközöket, lehetőséget adunk az ezzel kapcsolatos 

élmények feldolgozására, a járművek spontán, vagy adott szempontok szerinti 

csoportosítására. Különböző kirándulások alkalmával gyakorlati tapasztalatokat is 

szerezhetünk, hiszen tömegközlekedéssel utazunk.  

• Gyakorlatban ismertetjük meg velük a biztonságos közlekedés szabályait (közlekedési 

lámpa, gyalogátkelőhely, stb.) 

Az óvodapedagógusok munkáját segíti: 

„Külső világ tevékeny megismerése” (benne a Matematikai játékok)  

című elméleti és módszertani gyűjtemény (2005) 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

• A gyermek életkorának megfelelő szinten ismeri az emberek alapvető, főleg pozitív 

tulajdonságait, képes érzelmei kimutatására, törekszik azok kontrollálására. 

• Kialakul a hovatartozás tudata, képes igazodni az együttélés, és együttműködés szabályaihoz. 

• Képes a veszélyhelyzetek érzékelésére és elkerülésére, az alapvető szabályok betartásával  

a testi épség megóvására. 

• Képes a lehetőségek közötti mérlegelésre, döntésre felnőtt segítségével. 

• Ismeri az óvodát, kisebb feladatokat, megbízatásokat vállal. 

• Tudja nevét, szülei nevét, lakcímüket. 

• Tudja a testrészek nevét, funkcióit. Igényes teste és környezete tisztaságára. 

• Ismeri néhány környezetében lévő intézmény rendeltetését. 

• Gyakorolja az elemi közlekedési szabályokat, ismeri a közlekedési eszközöket. 

• Tudja a napszakok nevét, jellegzetes tevékenységekhez kapcsolja azokat. 

• Felismeri gyakran látott tárgyak, jelenségek külső- belső jegyeit, képes összehasonlításokra, 

hasonlóságok és különbözőségek felfedezésére, különböző szempontok szerinti 

csoportosításra, elemi fogalomalkotásra. rendeltetésük szerint,  

• Összehasonlításait szóban is kifejezi. 

• Felismer feltűnő ok-okozati összefüggéseket tárgyak, jelenségek között. 
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• Tud térbeli és síkbeli alakzatokat építeni, képes megegyező és eltérő konstrukciók 

létrehozására is. Geometriai tulajdonságok szerint tud szétválogatni síkidomokat, geometriai 

formákat. 

• Ismeri az alapszíneket, megkülönböztet színárnyalatokat. 

• Szívesen vesz részt a jeles napokon, segít az ünnepek előkészítésében. 

• A környezetvédelmi attitűd alapvető jelei megfigyelhetők magatartásában,  

a fenntarthatóság alapértékei megalapozódnak személyiségében.  

5.3 Mozgás 

Helyi céljainkból, helyi körülményeinkből adódó kiemelt feladataink  

• A szabad mozgás beépítése természetes módon a gyermek mindennapi tevékenységébe, 

melyre lehetőséget nyújt a mozgásos eszközökkel tudatosan felszerelt csoportszoba, 

sportudvarunk, és a mellettünk lévő Tamariska domb, a közeli Kis-Duna part 

• Teljes mértékben kihasználjuk a sportudvar adta lehetőségeket, hogy minél több időt töltsenek 

a gyerekek a szabadban, szervezett vagy szabadon választott mozgástevékenységgel. 

• A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása gyermekekkel 

közösen, történik, a tudatosításra, az ellenőrzésre kiemelt figyelmet fordítunk. 

• Hangsúlyt fektetünk a test edzésére, hogy a gyermek szervezete alkalmazkodni tudjon  

az időjárás változásaihoz. Hidegben is töltsön a szabadban rövidebb időt mozgással. 

• A testnevelési foglalkozások, a mindennapos mozgás tervezése során lehetőleg a környezeti 

témákhoz kapcsolódó, elsősorban kooperatív játékokra épülő, fejlesztő szemléletű, változatos 

munkaformákra épülő módszertant alkalmazunk. Amíg az időjárás engedi, e tevékenységeket 

a sportudvaron szervezzük. 

Az óvodapedagógusok munkáját segíti: 

„Mozgásos játékok” című gyűjteményünk (2010) 
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5.4 Verselés, mesélés 

Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink: 

• A környezeti témákhoz természetesen kapcsolódó versek, mesék nyújtotta művészeti 

élményekkel megerősítjük a természet szeretetére, a környezet felfedezésére irányuló 

attitűd kibontakozását.  

• Vegyes életkorú csoportjainkban minden korosztály szükségleteinek megfelelő vers és 

meserepertoárt biztosítunk. 

• A meséléshez mesepárnát használunk.  

Az óvoda sajátosságából adódóan az élménynyújtás és a közösségfejlesztés az alábbiak 

szerint: 

- Zöld ünnepeken a nevelőtestület mesejátéka 

- Karácsonykor az iskolába készülők előadása 

- Az évzárón a közös versmondás (mind a négy csoport) 

• Bábozás a gyerekeknek, közös bábszínházi élmények megszervezése 

• Évente négy-öt alkalommal bábelőadást is szervezünk. 

• Emlékeztető eszközöket (verskártyák, verses füzet) biztosítunk a spontán versismétléshez, 

bábokat, dramatikus eszközöket, egyéni élményeik kijátszásához, a mesék önálló 

gyakorlásához. 

• Kialakítjuk a könyvtárhoz való pozitív viszonyulást, megtanítjuk a könyvtárhasználat 

szokásait az iskolába készülő gyerekeknek. 

Az óvodapedagógusok munkáját segíti: 

„Versgyűjtemény” című segédanyagunk (2008) 

5.5 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink: 

• Lehetőséget biztosítunk (hely, idő, eszköz) az énekes játékok, körjátékok, hangszeres 

tevékenység gyakorlására egész nap folyamán.  

• Ünnepekhez, évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó zenei élményeket 

közvetítünk.  

• A főbb ünnepkörök, zöld jeles napok témájának megfelelően választunk népdalt, népi 

játékot. 
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•  Heti egy alkalommal délutáni fakultatív néptánc foglalkozáson való részvételi lehetőséggel 

egészítjük ki a csoportokban megvalósuló a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a 

képességek differenciált fejlesztését, kihasználva óvodapedagógusaink ez irányú 

képzettségét. Egy-egy tájegység énekes játékaiból megtervezett játékfűzérrel gazdagítjuk a 

népi hagyományok ápolását, előtérbe helyezve a dallam és a mozgás összekapcsolását.  

• Immár hagyomány óvodánkban a szüreti/ farsangi táncmulatság, illetve a csoportokban 

havi egy alkalommal megrendezésre kerülő táncház. 

5.6 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink: 

Az építő, ábrázoló, alakító tevékenységgel segítjük a gyermekek környezeti élményeinek 

alkotásban való megjelenését, a természet színeire, formáira való rácsodálkozással, a 

művészi rajzok, festmények szobrok, épületek, népi alkotások nézegetésével a szép iránti 

vonzódást és értékelő képességet. 

• Megtanítjuk az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatát, a 

fenntarthatóságra nevelés érdekében. 

• Ösztönözzük a gyermeket az együtt alkotásra, gazdagítjuk tér-, forma- és szín- képzeteit. 

• Bevonjuk a gyermeket a környezet esztétikus és praktikus kialakításába, a csoportszoba 

berendezésébe, díszítésébe, melyben a természetes anyagokat preferáljuk. 

• Biztosítjuk, hogy az időjárástól függően ábrázoljon minél többet a szabadban. 

• Lehetőséget biztosítunk, hogy véleményt formáljon közös és egyéni munkájáról, 

szókincse gazdagodjon az ábrázolás specifikus kifejezéseivel. 

Az óvodapedagógusok munkáját segíti:  

„Rajzelemzés” (2005), „Vizuális technikák” című módszertani gyűjteményünk. (2006) 
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5.7 Munka jellegű tevékenységek 

Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink: 

• A munkajellegű tevékenységek megszervezésében is kiemelt szerepe van a 

fenntarthatóságra nevelésnek, valamint a természetsarok gondozásának, a természeti 

kincsekre és az újrahasznosítható anyagokra vonatkozó gyűjtőmunkának, szelektív 

hulladékgyűjtésnek.  

• Önkiszolgálásra (kulturált étkezésre, mosdóhasználatra, öltözködésre) gondozási 

tevékenységek közben az életkori és az egyéni sajátosságok, a családi háttér ismeretében 

szoktatjuk, tanítjuk a gyermekeket, hangsúlyozva az önállóság értékét a fenntarthatóságra 

nevelésben.  

• A közösségért végzett tevékenységek megszervezésével: naposi munka, alkalomszerű 

megbízatások, stb. fejlesztjük a közösségi magatartást és aktivitást, erősítjük a környezet 

védelméhez kiemelten fontos felelősségérzetet és kötelességtudatot  

• Az elvégzett tevékenység eredményeinek tudatosításával segítjük a munkajellegű feladatok 

értékének megbecsülését, elismerését, megóvását, mint a fenntarthatóság alapját. Formáljuk a 

munkavégzéshez szükséges attitűdöket, konkrétan, reálisan, fejlesztő módon értékelünk. 

• A csoport szokás- szabályrendszerébe kezdettől beépítjük és tudatosítjuk az önálló és  

a közös játékelrakás szokását, a környezetünk rendben tartásával kapcsolatos egyéb  

fontos szokásokat. (szemetes használata, leejtett tárgyak felvétele, használt eszközök 

rendben tartása, stb.) 

• Érdeklődésük és fejlődő képességeik szerint fokozatosan egyre nagyobb mértékben 

vonjuk be a gyermekeket a kerti munkába, a növények gondozásába, madáretetésbe,  

a csoportszoba, az öltöző, a mosdó rendjének és tisztaságának megóvásába. 

• Megtanítjuk a gyermekeknek, hogy vigyázzanak mind a közös, mind a saját tulajdonú 

tárgyakra, becsüljék, óvják azok értékét és épségét, ezzel megbecsülik mások munkáját is. 
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5.8 A tevékenységben megvalósuló tanulás 

Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink: 

•  Helyi adottságainkat kihasználva változatos tevékenységek, cselekvésbe ágyazott tanulás 

útján gazdag ismeret- tapasztalat- és élményszerzési lehetőségeket nyújtunk a természeti 

és társadalmi környezetről, a kultúra és művészetek területéről. 

• Fejlesztjük a gyermekek önállóságát, kitartását, feladattudatát, ösztönözzük az önálló 

próbálkozásra, a problémák önálló megoldására, dönteni tudásra. a fenntarthatóságra 

nevelés keretében. 

• A tanulást támogató környezet megteremtése során a gyermekek érdeklődésének egyéni 

szükségleteinek feltérképezésével olyan tevékenységek, elfoglaltságok felkínálására 

törekszünk, amelyekben környezetvédelmi attitűdjük, hagyományokhoz való pozitív 

viszonyuk megalapozódik. 

• Olyan beszédhelyzeteket teremtünk, ahol a gyermek folyamatosan kifejezheti gondolatait, 

elmondhatja véleményét. Ösztönözzük arra, hogy kérdezzen rá az őt érdeklő és a társai 

számára fontos dolgokra, megalapozva a konstruktív (egyénileg eredményes, 

közösségileg érékes) életvezetést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


