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BEVEZETŐ 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda nevelőtestülete a kerületi szakmai hagyományoknak 

megfelelően saját pedagógiai program készítése mellett döntött.  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, amely a hazai neveléstörténet értékeire, nemzeti 

sajátosságaira, a pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg 

elismert gyakorlatára épül, valamint figyelembe veszi az Alaptörvény szellemiségét és a 

nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket, meghatározza az ország valamennyi 

óvodájában folyópedagógiai munkaalapelveitis. 

Az óvodai nevelés helyi pedagógiai alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek meghatározásánál 

abból indulunk ki, hogy: 

a) a gyermeket, - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg;  

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; 

oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. 

Az Alapprogrammal összhangban kialakított pedagógiai program követelményének való 

megfelelés garanciát jelent az óvodai neveléssel szemben támasztott általános szakmai igények, a 

gyermekek érdekében megfogalmazott megkötések érvényesítésére. Ugyanakkoraz Alapprogram 

lehetővé teszi a különböző – köztük az innovatív - pedagógiai törekvések, a közös alapelvekhez 

illeszkedő pedagógiai nézetek, értékrendek megjelenését, a módszertani szabadság 

megnyilvánulását az óvodai programban. 

Egyesített Óvodánkban a szakmai önállóság és az óvodai nevelés sokszínűsége úgy jelenhet meg, 

hogy a közös pedagógiai program megvalósítása mellett minden tagóvoda a saját arculatának, 

kiemelt helyi céljainak megfelelő kiegészítő program alapján működik, az intézményi szintű 

(egyesített óvodai szintű) elvárások és a tagóvodai szintű elvárások is világosan 

megfogalmazottak.  

Pedagógiai programunk a köznevelési rendszer hatályos törvényi és tartalmi szabályozásának 

megfelelően tartalmazza a köznevelési intézmények értékelési keretrendszerének kialakításával 

járó minőségfejlesztési irányelveket, feladatokat. 

Pedagógiai programunk készítésekor figyelembe vesszük: 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelvét is. 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda a vallási és a világnézeti kérdésekben semleges. Az 
óvodában a jogszabályoknak megfelelően, a szülői igények felmérése alapján történik a 

hitoktatás. 
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1. A CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA BEMUTATÁSA 

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgokat szülhet. 

Mindenki megőrzi a másságát - de egy irányba húz.  

Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” 

Müller Péter (Jóskönyv) 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2015.07.01-től tíz önálló intézmény 

összevonásával hozta létre az Egyesített Óvodát. 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda a bázis óvodát és a 22 tagóvodát, valamint az 

intézményvezetést foglalja magába. 

Az Egyesített Óvoda szakmai irányítását az intézményvezető, az általános vezető helyettes, a 

tanügy-igazgatási vezető – helyettes,az SNI ellátásért felelős intézményvezető helyettes,valamint 

szakmai tanácsadóklátják el.  

A bázis óvoda vezetője az általános vezető helyettes, a tagóvodák élén a tagóvoda-vezetők állnak. 

A közös pedagógiai program, a bázis óvoda és a tagóvodák sajátos arculatának, kiemelt helyi 

céljainak,kiegészítő pedagógiai programjának megvalósításáért az intézményvezetés és a 

tagóvoda-vezetők felelnek. 

A bázis óvoda és a tagóvodák bemutatása 

Bázis óvoda neve, címe, 

nyitás éve 

Csoport 

szám 
Önálló arculat, kiemelt helyi nevelési célok, SNI integráció 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

Csodakút  

Bázis Óvodája  

1211 Budapest,  

Rákóczi Ferenc u. 110. 

 

Nyitás éve: 1981 

 

6 Arculat: Mentálhigiéné 

Kiemelt helyi nevelési célok: 
Az óvodás gyermek testi – lelki szükségleteinek kielégítése, a 

gyermekről, mint fejlődő személyiségről való gondoskodás, 

különleges védelem, prevenció, korrekció és tehetséggondozás 

megvalósítása. 

Egyéb feladat: Speciális ellátást igénylőkrónikus egészségügyi 

problémával küzdő gyermekek fogadása 
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Tagóvodák neve, címe,  

nyitás éve 

 

 

Csoport 

szám 

 

Önálló arculat, helyi nevelési célok, SNI integráció 

1. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Aprajafalva Tagóvodája 
1214. Budapest,  

 Völgy u. 

 

Nyitás éve: 1905. 

 

1212 Béke tér 13. 

2014-ben 3 csoporttal bővült 

 

Nyitás éve:1952. 

8 Arculat: Érzelmi nevelés, eredményes szocializáció 

Kiemelt helyi nevelési célok: Az érzelmi nevelés, az érzelmi 

intelligencia fejlesztése, a szocializáció biztosítása, a lelki – szellemi 

egészség megóvása, védelme speciális módszertani kultúrával, a 

drámajáték elemeinek felhasználásával. 

A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt, integrált nevelése, 
az esélyegyenlőség növelése, az indulási hátrányok csökkentése, 

zökkenőmentes iskolába való átmenet elősegítése. 

Tehetséggondozás csoporton belüli differenciált fejlesztéssel és a 
nagycsoportosok számára tehetséggondozó műhelyek 

szervezésével. Regisztrált Tehetségpont. 

SNI integráció: Beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő 

gyermekek és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő integrált 

nevelése. 

2.Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Bóbita Tagóvodája 

1211 Budapest,  

Kiss János alt. u. 22-26. 

 

Nyitás éve:1975. 

5 Arculat: Preventív szemléletű egészségnevelés 

Kiemelt helyi nevelési célok:A szabad játék és a mozgás 

elsődlegességének biztosítása. A kulcskompetenciák differenciált 

fejlesztése a kompetenciaalapú nevelés megvalósításával a 

tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatában. 

SNI integráció:tanulásban vagy értelmileg akadályozott, autizmus 

spektrumzavarral élő, egyéb pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek ellátása. 

3.Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Csalitos Tagóvodája 

1213 Budapest,  

Csalitos u.20-22. 

 

Nyitás éve: 1974. 

4 Arculat: Természettel való optimális kapcsolat, 

környezettudatosság, testi - lelki egészségvédelem,  

Gyermekláncfű Oktatóközpont, Zöld Óvoda. 

Kiemelt helyi nevelési célok: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 környezettudatos magatartás kialakítása, testi-lelki 

egészségvédelem. 

SNI integráció:- 

4.Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Erdősor Tagóvodája 
1213 Budapest,  

Erdősor u.110. 

 

Nyitás éve: 1975. 

 

6 Arculat: Egészséges és környezetvédő életvitel, intenzív 

mozgásfejlesztés, a családokkal való kapcsolatot kiemelése,Zöld 

Óvoda. 

Kiemelt helyi nevelési célok:Rendszeres és sokrétű mozgásos 

tevékenységek biztosításával, intenzív mozgásfejlesztéssel segítjük az 

egészséges életvitel szokásainak megalapozását. 

Változatos tevékenységek lehetőségével segítjük a környező világ 

megismerését. Kialakítjuk a természethez, a környezethez fűződő 

pozitív érzelmi viszonyt. Megalapozzuk a gyermekek környezetére 

figyelő, környezetet védő, környezettudatos életvitelét. Szoros 

kapcsolatot, folyamatos együttműködést, korrekt nevelőpartneri 

viszonyt alakítunk ki a családokkal. 

SNI integráció:Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek ellátása 
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Tagóvodák neve, címe,  

nyitás éve 

 

 

Csoport 

szám 

 

Önálló arculat, helyi nevelési célok, SNI integráció 

5. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Fenyves Tagóvodája 

1213 Budapest,  

Fenyves út 28. 

 

Nyitás éve: 1936. 

4 Arculat: Természettel való optimális kapcsolat, 

környezettudatosság, testi - lelki egészségvédelem kiemelése. 

Gyermekláncfű Oktatóközpont, Zöld Óvoda. 

Kiemelt helyi nevelési célok: 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 környezettudatos magatartás kialakítása, testi-lelki 

egészségvédelem. 

SNI integráció: - 

6. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Festő Tagóvodája 
1213 Budapest,  

Festő u. 33. 

 

Nyitás éve:1977. 

6 Arculat: Egészséges és környezettudatos életvitel, intenzív 

mozgásfejlesztés, a családokkal való kapcsolatot 

hangsúlyozása,Zöld Óvoda 

Kiemelt helyi nevelési cél: Rendszeres és sokrétű mozgásos 

tevékenységekkel, intenzív mozgásfejlesztéssel az egészséges életvitel 

szokásainak, valamint a környezetre figyelő, környezetet védő életvitel 

magatartásformáinak megalapozása, szoros, korrekt nevelőpartnerei 

kapcsolat kialakítása a családokkal. 

SNI integráció: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek ellátása 

7. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Füstifecskék Tagóvoda 
1214 Budapest,  

Iskola tér 45. 

 

Nyitás éve: 1961. 

2 

 
Arculat: Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás 

kiemelése 

Kiemelt helyi nevelési cél: A környezeti nevelést az évszakok 

jellegzetességeire épülő tapasztalások, valamint népszokások, 

hagyományok, jeles napok határozzák meg, biztosítva a nevelőmunka 

meghatározó tartópillérét. Az óvodai csoportokban a gyermekek 

alapképességeit szenzitív játékokkal fejlesztjük, ebben segítségünkre 

van szenzitív játékgyűjteményünk.  

SNI integráció: egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

ellátása. 

8. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Gyermeksziget Tagóvodája 
1211 Budapest, 

Kossuth L. u. 140.  

 

Nyitás éve: 1982. 

6 Arculat: Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés –szocializáció  

Kiemelt helyi nevelési cél: Az iskolai beilleszkedéshez szükséges 

személyiségvonások kialakulásának közvetett elősegítése, az óvoda 

összes dolgozójának összehangolt munkájával, élményekben gazdag 

változatos tevékenységrendszerben, a gyermek lelki harmóniájának 

megteremtésével sokoldalú készség, képesség fejlesztéssel. 

Az érzelmi nevelés és a szocializáció formálásában a módszertani 

kultúra gazdagításával a feszültségforrások csökkentése, a gyermeki 

képzelet és önkifejezés kibontakoztatása, a kiegyensúlyozott belső 

ritmus megteremtésének elősegítése, a pszichés immunrendszer 

megerősítése.  

SNI integráció:Beszédfogyatékos ésautizmussal élő gyermekek 

integrált nevelése. 
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Tagóvodák neve, címe,  

nyitás éve 

 

 

Csoport 

szám 

 

Önálló arculat, helyi nevelési célok, SNI integráció 

9. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Jupiter Tagóvodája 

1214 Budapest, 

Jupiter u. 24/a. 

 

Nyitás éve: 1962 

4 Arculat: A magyar népszokásokon alapuló, a jelen kor értékeit is 

közvetítő óvodai hagyományok rendszere. 

Kiemelt helyi nevelési cél: Komplex egységet alkotva kialakítottuk a 

magyar népszokásokon alapuló, a jelen kor értékeit is közvetítő óvodai 

hagyományok rendszerét, amely az évkörben valósul meg. Az 

évkörben egymást követő jeles napok, ünnepek között elegendő időt 

adunk a következő eseményre való nyugodt készülődésre, hogy az 

adott esemény ívét a ráhangolódás, készülődés, tetőpont majd annak 

lezárása adja meg. Népi és óvodai hagyományainkon keresztül a 

gyermek életritmusát alapozzuk, alakítjuk ki naponta ismétlődő 

szokásokkal, az ünnepek belső ritmusával, az évszakok rendjéhez való 

igazodással 

SNI integráció: egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

ellátása. 

10. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Kádár Katalin Tagóvodája 

1212 Budapest,  

Széchenyi u. 92/a. 

 

Nyitás éve: 1979. 

8 Arculat: A gyermekek önállóságra nevelése a gyakorlatban az 

óvodai és a néphagyományok rendszerén keresztül. 

Kiemelt helyi nevelési cél: Egyénre szabott differenciált nevelési 

elképzelést alakítunk ki minden gyermek 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 játék elsődlegességének biztosítása mellett. 

SNI integráció: hallássérült ésautizmussal élőgyermekek fogadása. 

11. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Kerek Világ Tagóvodája 

1211 Budapest,  

Posztógyár u. 3. 

105 éve működik 

 

1211 Budapest,  

Posztógyár u. 4.  

 

Nyitás éve: 1910. 

5 Arculat: A magyar hagyomány ápolása, a népi kultúra közvetítése, 

az anyanyelvi nevelés kiemelt szerepének biztosítása gazdag 

módszertani kultúrával. 

Kiemelt helyi nevelési cél: A magyar hagyomány ápolásában rejlő 

nevelő hatásokkal a népi kultúra közvetítése, a szülőföld iránti szeretet 

megalapozása. Szeretetteljes, a családdal együtt nevelő, együttműködő 

óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermek a Kerek Világ 

részeként fejlődhet. A sajátos nevelési igényű, akadályozott- és 

megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált nevelése, szakszerű 

ellátása, a szakemberekkel és a szülőkkel együttműködve. Az 

anyanyelvi nevelés során változatos módszerekkel, játékokkal a 

kommunikációs képességek kibontakozásának elősegítése. 

SNI integráció: beszédfogyatékos gyermekek fogadása. 

12.Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Mesevár Tagóvodája 

1214 Budapest Simon Bolivár 

sétány 4-8. 

 

Nyitás éve:1984. 

 

8 Arculat: Befogadó nevelés, a környezeti nevelés, a hagyományok 

ápolása és az anyanyelvi nevelés kiemelésével. Zöld Óvoda 

Kiemelt helyi nevelési cél:A tipikusan fejlődő és a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek együttnevelése, egymás természetes módon való 

elfogadása, az anyanyelvi kompetenciák differenciált fejlesztése 

mellett különleges bánásmód biztosítása az anyanyelv elsajátításában 

akadályozott gyermekek számára. A zöld óvoda mozgalom személetét, 

tartalmát, valamint a népi hagyományok ápolását kiemelten tükröző 

neveléssel a környezettudatos életmód megalapozása. 

SNI integráció: Beszédfogyatékos és autizmus spektrumzavarral 

küzdő gyermekek integrált nevelése 
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Tagóvodák neve, címe,  

nyitás éve 

 

 

Csoport 

szám 

 

Önálló arculat, helyi nevelési célok, SNI integráció 

13. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Napsugár Tagóvodája 

1215 Budapest,  

Vágóhíd u. 55-57.  

 

Nyitás éve: 1976. 

4 Arculat: Befogadó nevelés a mozgásfejlesztés kiemelésével. 

Kiemelt helyi nevelési cél: A mozgásos készségek, képességek 

fejlesztésével a harmonikus, összerendezett mozgás alakítása, 

megalapozása. Az integráció feltételeinek biztosításával, az SNI 

gyermekek sérülés specifikus szükségleteinek kielégítésével komplex 

pedagógiai, gyógypedagógiai re/habilitációjával iskolai 

beilleszkedésük közvetett elősegítése. 

SNI integráció: mozgásszervi, tanulásban vagy értelmileg 

akadályozott és beszédfogyatékos ésegyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő gyermekek ellátása. 

14. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda Népművészeti – 

Kézműves és Német 

Nemzetiségi Tagóvodája 

Deutscher-

NationalitätenKindergarten 

1215 Budapest,  

Árpád u. 2. 

 

Nyitás éve: 1973. 

6 Arculat: A kézműves tevékenységek, néphagyományok, a 

reformpedagógiák, német nemzetiségű kétnyelvű nevelés. 

Tehetségpont, Hasa Shiba díjat nyert óvoda 

Kiemelt helyi nevelési cél: Szeretetteljes, élmény-gazdag, derűs 

óvodai légkörben, sokszínű tevékenységekben a gyermekek 

megismertetése a népművészeti hagyományokkal, kézműves 

mesterségekkel, kulturális értékekkel. .A gyerekek egyéni 

sajátosságaira, eltérő képességeire, értelmi képességük fejlődésének 

eltérő ütemére való pedagógiai, módszertani alapozás, a 

reformpedagógiák (Freinet, Montessori,) adaptálásával, egy-egy 

csoport arculatát tovább gazdagítva. 

A nemzeti kisebbségi nevelésben részesülő német nemzetiségi 

kétnyelvű csoportokban a kisebbségi nyelv megismerésének, 

önazonosság megőrzésének, ápolásának, erősítésének, átörökítésének 

biztosítása. 

SNI integráció: -  

15. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Repkény Tagóvodája 

1213 Budapest,  

Repkény út 82-84. 

 

Nyitás éve: 1968. 

3 Arculat: Természettel való optimális kapcsolat, 

környezettudatosság, testi - lelki egészségvédelem. 

Gyermekláncfű Oktatóközpont,ÖrökösZöld Óvoda 

Kiemelt helyi nevelési cél: 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 környezettudatos magatartás kialakítása, testi-lelki 

egészségvédelem. 

SNI integráció: -  

16. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Szivárvány Tagóvodája 

1212 Budapest,  

Rákóczi tér 31. 

 

Nyitás éve: 1972. 

6 Arculat: Egészséges életvitel, kiemelten a mozgás 

személyiségfejlesztő hatásaira építve. 

Kiemelt helyi nevelési cél: Az egészséges életvitel megalapozása, a 

testi-lelki egészség elősegítésével preventív nevelési hatásokkal 

kiemelten a mozgás személyiségfejlesztő hatására építve, a ”Mozdulj 

bátran!” mozgásprogram keretében. 

SNI integráció: Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek 

integrált nevelése. 



10 

 

 

Tagóvodák neve, címe,  

nyitás éve 

 

 

Csoport 

szám 

 

Önálló arculat, helyi nevelési célok, SNI integráció 

17. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Szúnyog Tagóvodája 
1213 Budapest,  

Szúnyog u. 2-6. 

 

Nyitás éve: 1972. 

4 Arculat: Prevenció komplex mozgásfejlesztéssel. 

Kiemelt helyi nevelési cél: A mozgásfejlesztés komplex, az 
óvodapedagógusok által összeállított program alapján valósul meg. 

A mozgásos tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetünk a 
prevencióra, melyet a mindennapos mozgás szervezése, valamint a 

kötelező testnevelés során látunk el. A korrekciós feladatokat 
gyógy testnevelő szakvizsgával rendelkező pedagógusunk látja el. 
A fejlettségnek megfelelő nehézségű játékos gyakorlatokkal nem 

csak a mozgásos képességeket, hanem a gyermekek egész 
személyiségét fejlesztjük. 

SNI integráció: - 

18. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Tátika Tagóvodája 
1211 Budapest, 

 Kiss János altábornagy u. 52. 

 

Nyitás éve: 1981. 

5 Arculat: Anyanyelvi kommunikációs nevelés. 

Kiemelt helyi nevelési célok: Az anyanyelvi-kommunikációs 

készségek fejlesztésével a gyermeki önkifejezés, helyes, szép beszéd 

alakítása, megalapozása. Az integráció feltételeinek biztosításával a 

beszéd fogyatékos gyermek sérülés specifikus szükségleteinek 

kielégítésével, komplex pedagógiai, gyógypedagógiai 

re/habilitációjával iskolai beilleszkedésük közvetett elősegítése. 

SNI integráció: beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő gyermekek ellátása.  

19. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda  

Tündérkert Tagóvodája 
1214 Budapest,  

Szabadság u. 14/a. 

 

Nyitás éve: 1972. 

6 Arculat: Mozgásfejlesztés és anyanyelvi nevelés. 

Kiemelt helyi nevelési célok: A mozgásfejlesztés és anyanyelvi 

nevelés, a beszéd és beszédkészség fejlesztés, valamint a diszlexia 

prevenció sokszínű, játékos alkalmazása hatja át valamennyi gyermeki 

tevékenységet, ez jelenti nevelőmunkánk sajátos arculatát. A 

gyermekek alapképességeinek kibontakoztatását a napi anyanyelvi és 

mozgásos játékok is segítik, melyhez a nevelőtestület által elkészített 

és folyamatosan megújuló segédanyagot használjuk. 

SNI integráció: beszédfogyatékos gyermekek, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása. 

20. Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda 

Zsongás Tagóvodája 

1213 Budapest,  

Körösi S. u. 11. 

 

Nyitás éve: 1975. 

4 Arculat: Komplex mozgásfejlesztő program. 

Kiemelt helyi nevelési célok: Komplex mozgásfejlesztő programmal 

fejlesztjük a gyermekek mozgását. Építünk a gyermek természetes 

mozgáskedvére, a spontán mozgásos tevékenységekhez gazdag 

eszközfeltételt biztosítunk. 

A mozgásos tapasztalatok szervezett formában történő bővítésével a 

mozgásos készségek, képességek célirányos fejlesztését valósítjuk 

meg, elősegítve a gyermek egyre pontosabb, összerendezettebb, 

esztétikusabb mozgásának kialakulását. Mozgásfejlesztő programunk – 

közvetett módon – kedvező hatással van a pszichikus tulajdonságok, az 

érzékelés-, az észlelés-, a megértés-, a képzelet-, az emlékezet-, a 

gondolkodás fejlődésére, így mozgásfejlesztésük hozzájárul az iskolába 

való beilleszkedés közvetett elősegítéséhez. 

SNI integráció: - 
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2.AZ EGYESÍTETT ÓVODA NEVELÉSI KONCEPCIÓJA, ALAPELVEI, 

ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI 

2.1.GYERMEKKÉPÜNK 

„… honnan tudja a rendes ember, hogy mikor mit kell csinálni? Hasonló ez ahhoz, ahogy az 

ember beszélni tanul. Az ember azokat a mondatokat is képes kimondani, amiket sohasem hallott, 

mert a sok megtanult, elmagyarázott mondat alapján képes arra, hogy önálló mondatokat 

alkosson. Én azt gondolom, hogy az erkölcs is pontosan ilyen jelenség. Ha stabil a társadalom, 

akkor a szocializáció során kialakult az a tulajdonságom, hogy el tudom dönteni, azokban az 

esetekben, amelyekre a törvény ugyan konkrétan nem vonatkozik, miként kell viselkednem. 

Tehát az etika, az erkölcsös viselkedés azon alapszik, hogy egy társadalom képes arra, hogy 

szabályrendszereket hozzon létre és e szerint működjön.” Az erkölcs nem a társadalmon kívül 

van - Beszélgetés Csányi Vilmos professzorral Köznevelés 68. évfolyam 8-9.szám  

2012. március 2. 10. o. 

A magyar óvodai nevelésben kialakuló és működő humánus és gyermekközpontú szokás 

szabályrendszernek komoly szerepe van az olyan visszajelzésekben, hogy köznevelési 

rendszerünk legjobban működő láncszemének tekinthető az óvoda. Mi, Csepelenolyan fontosnak 

tartottuk a szokás-szabályrendszer közös formálását, hogy már a pedagógiai programkészítés 

előírását megelőző évtizedben elkészítettük az óvodák nevelési kódexét. 

„Csaknem mindent, amit az életben való helytálláshoz és követendő magatartáshoz tudni kell, 

már az óvodában megtanultam. A bölcsesség nem a diploma hegymagasságában leledzett, hanem 

ott lapult már a kiscsoport homokozójában.Ilyen egyszerű dolgokat sajátítottam el: Osztozz meg 

mindenen! Játssz tisztességesen! Ne üss meg másokat! Mindent tégy vissza oda, ahol találtad! 

Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha megütöttél valakit! Evés előtt 

moss kezet! Húzd le a vécét! A meleg piskóta és a hideg tej egészséges. Élj kiegyensúlyozottan! 

Egy keveset tanulj, egy kicsit gondolkozz, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz minden 

nap.” (Robert Fulghum) 

Amikor a XXI. században felelősen megtervezzük, milyen gyerekeket szeretnénk nevelni, 

jövőképünk formálását Goethe gondolatainak korunkra jellemző tartalmakkal való megtöltése 

segítheti: „A legtöbb, mit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”. 

Ez a mondat számunkra azt jelenti, hogy pontosan tudnunk kell, gyermekeink számára milyen 

fontosak a gyökerek, így az általános emberi értékek befogadása,a biztos családi háttér, az 

intézményes nevelésbe való eredményesbeilleszkedés.Milyen fontos, hogy legyenek majd 

szárnyaik; amikor megoldásokat kell keresniük a folyamatos fejlődésre, innovációra és a mindig 

felmerülő, gondos döntéseket kívánó problémahelyzetekre.Szocializációjukat úgy kell 

megalapoznunk, hogy egész életükben készek legyenek a fejlődéssel járó változásokra, mert ők 

olyan világban fognak élni, amelyben nemcsak az egész életen áttartó tanulás lesz elvárás, hanem 

a többszöri pályamódosítás,az újabb és újabb lehetőségek megragadásának, sőt kialakításának 

képessége is, kellő erkölcsi alapokon. 
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2.2.NEVELÉSI KONCEPCIÓNK 

„Minél több értéket találunk valamiben, annál jobban 

megszeretjük. Márpedig lényeges, hogy szeressük, amivel 

foglalkozunk. És megszerettessük azokkal, akik ránk vannak 

bízva.”  

Bárdos Lajos 

Az Alapprogram szellemiségéhez és a Csepelen kialakult sokszínű óvodapedagógiai gyakorlat 

alapelveihez Dr. Bábosik István neveléselméleti koncepciója áll a legközelebb. A nevelés 

elsődlegességét tudatosan biztosítjuk, legfontosabb nevelési értéknek az egyénéletvezetésének 

konstruktív irányba való beállítását tekintjük.  

Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, 

közösségfejlesztő, morális, ugyanakkor egyénileg eredményes, önfejlesztő, az életvezetés 

sikerességét biztosító komponensekre is figyel. 

Az óvodába járó gyermekek konstruktívéletvezetésre való felkészülését nem siettetett fejlődéssel, 

hanem az egyes gyermek és a csoportok testi - lelki - szociális szükségleteinek, életkori és egyéni 

sajátosságainak, adottságainak, fejlődési ütemének, családi hátterének ismeretében, differenciált 

fejlesztésre épülő adaptív neveléssel segítjük elő. E folyamatban az óvoda, mint a másodlagos 

szocializáció első színtere megalapozó funkciót tölt be. 

Kettős feladatunk a nevelési folyamatban: 

1. Magatartás és tevékenységformálás: 

a)A társadalmi beilleszkedésben nélkülözhetetlen, közösségfejlesztő magatartás és 

tevékenységformák közvetítése, jellemformálás 

 Értékteremtő magatartás - törekvés az értéket eredményező tevékenység végzésére  

 Értékóvó magatartás - a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelme 

 Segítőkészség vagy karitativitás 

 Toleráns magatartás 

 Fegyelmezettség(A sor helyi nevelési célok alapján folytatható, azonban a felsoroltak 

közül semmi el nem hagyható) 

b)Az egyénileg eredményes életvezetést meghatározó önfejlesztő magatartás és 

tevékenységformák megalapozása 

 Intellektuális –művelődési tevékenység 

 Esztétikai élmény befogadására és alkotásra irányuló tevékenység 

 Egészséges és környezettudatos életmód normáit követő magatartás 

2. A magatartást meghatározó(magasrendű, ösztönző-motivációs képződmények) szükségletek: 

 Szokások 

 Példaképek 

 Meggyőződésekfejlesztése. 

A nevelési és a tanulási folyamat az óvodában egységet képez.Fontos azonban tudatosítanunk 

munkánk során, hogy a tanulási, didaktikai célok, így az ismeretek, jártasságok, készségek, 

képességek fejlesztésénekmegvalósítása ugyan hozzájárul mindkét nevelési cél teljesüléséhez, de 

nem garantálja, hogy az egyén magatartása és tevékenysége erkölcsileg értékes irányt vegyen fel.  

A gyakorlatában mindenki találkozott már olyan gyermekkel, aki társainál értelmileg fejlettebb 

vezető egyéniség, de társai ötleteit lesöpri, aki okos, gyorsan tud reagálni, versenyhelyzetben 
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mégis rendszeresen csalással próbálkozik, aki társai rovására csak főszerepet hajlandó elfogadni - 

ők természetesen formálhatók, csak idejében észre kell vennünk a rizikófaktorokat. 

Az aktivitás szociális minőségét a nevelési folyamat kettős feladatának ellátásán belül 

döntően a személyiség motivációs, szükségleti szférájának fejlettsége határozza meg, amelyre 

óvodáskorban elsősorban az önként, örömmel vállalt, eredményesen végrehajtott tevékenységek, 

a tekintélyi személyek, és a kortársak modellértékű mintája hatnak pozitívan.Nem mindegy, hogy 

naposunk azért terít meg szépen, mert várja az elismerést, egyszerűen szereti ezt a tevékenységet, 

vagy már természetesnek tekinti és örömmel tölti el, hogy egymásnak szolgálatot teszünk a 

közösségben. 

A szociális életképesség megalapozásához szükség van a motivációs és avégrehajtó 

kompetenciák fejlettségére egyaránt. Ez annál is fontosabb, mertnem lehet az sem cél, hogy a 

korát meghaladó erkölcsi alapokon álló gyermek ne tudjon beilleszkedni csoportjába, mert nem 

tud kellően kapcsolatot teremteni, vagy nem kap kellő segítséget olyan gyakorlati készségek 

elsajátítására, melyek az előnyös társas pozíciók megszerzésében fontosak. 

2.3.ÓVODAKÉPÜNK 

„Egy intézmény nevelési hatékonysága általában 

egyenesen arányos tevékenységrepertoárjának 

szélességével.” 

Dr. Bábosik István 

Jövőképünk az ideális óvodáról magába foglalja értékrendünket és alapelveinket is.  

Jellemzői: 

 Nevelési célrendszere jól kidolgozott, komplex, normatív, többpólusú, preferálja a 

közösségfejlesztő és az önfejlesztő magatartásformák kialakítását is.  

 Az óvoda összes munkatársa elkötelezett anevelés elsődlegessége iránt, tudatosan 

törekszik azértékközvetítésre, értékorientált nevelésre.  

 Személyiségértelmezése regulatív, szelektív (a kívánatos magatartást elismerő, a 

nemkívánatos magatartást leépítő) hatásrendszert, célirányos értékelési kultúrát működtet. 

 A nevelési folyamat irányított, de pedagógiailag célszerűen válogatott, az érdeklődés és a 

szükségletek által motivált tevékenységi kínálat aktualizálódik a csoportokban. 

 Az intézmény a szelektív hatásrendszer, a hatékony tevékenységszervezés mellett az 

interakciók tudatos, szakszerű technikákkal történő irányítását, szabályozását is beemeli 

nevelési gyakorlatába. 

 Óvodapedagógusainak attitűdje, kommunikációs ügyessége, felkészültsége, 

szerepfelfogása megfelel az Alapprogram irányelveinek, a saját pedagógiai programnak 

és atagóvoda kiegészítő programjának, összhangban van a 8 kompetenciaterület 

indikátoraival,a tanfelügyelet általános elvárásaival, valamint az intézményi (egyesített 

óvodai)és a tagóvodai szintű elvárásokkal. 

 Az óvoda nyitott, befogadó, felkészült az integrációra. 

 Nevelési gyakorlatában elősegíti az együttműködést, folyamatos kommunikációt, értékelő 

interakciókat és a közös döntéseket, alkalmazza a spontán kirekesztődést megelőző 

tevékenységszervezési modelleket (szabadjáték, kooperatív játékok, drámajátékok, egyéb 

irányított játékok, párhuzamos tevékenységek, páros, mikro csoportos, csoportmunka, 

projektmunka, komplexitás). 
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 Esélyteremtő nevelőmunkával arra törekszik, hogy a nevelési – tevékenységi - interakciós 

folyamatból egyetlen gyermek se kerüljön kirekesztésre. 

 A megfelelő segítő szakemberekkel együtt biztosítja a személyre szabott, különleges 

bánásmódot a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára. 

 A gyermekekkel való bánásmód nem egyszerűen differenciált, a gyermek szükségleteihez 

és személyiségéhez igazodó, hanem egyben adaptív is. 

 A módszertan az életkornak és a tevékenységformáknak megfelelő, a direkt vagy az 

indirekt metodika dominanciája váltakozik. 

 Megvalósítja az ágazatközi, szakmaközi, családdal való együttműködést, minden fórumon 

képviseli a gyermek mindenekfeletti érdekeit, a minőségi intézményesre és nevelésre való 

egyenlő esélyek megteremtésének szükségességét. 

A jó óvodában a szülő érzi és tudja, hogy gyermeke olyan helyen van, aholszeretetteljes 

gondoskodásban és a minden gyermeket megillető különleges védelemben részesül. A családi 

nevelés olyan hatásokkal egészül ki, amelyek mind a boldog gyermekkor kiteljesedése, mind a 

személyiségfejlődés szempontjából fontosak, előnyösek. Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő funkcióinak teljesülése meggyőzi arról, hogy nevelőpartneri 

együttműködésünkre, szükség esetén segítségünkre, támogatásunkra számíthat. 

A különböző élethelyzetben lévő, különböző értékrendű családok gyermekeinek együttes 

neveléséből adódó konfliktushelyzetek megoldását a szülők közösségének többsége indirekt 

módon, a pedagógiai program célkitűzéseinek támogatásával, az óvodapedagógusokkal, óvodai 

szakemberekkel való együttműködésével segíti.  

A jó óvodában a gyermek jól érzi magát, beilleszkedik, pozitív nevelő hatások 

érik,elfogadásban, bizalomban, megbecsülésben,érzelmi biztonságban, szeretetben részesül. 

Elsősorban nagyokat játszik, önfeledten beszélget, örömét leli a társas kapcsolatokban. Jó kedvű, 

tevékeny, érdeklődő, aktívan vesz részt az élményés tapasztalatszerzési lehetőségekben, 

gyermekszemmel, egyéni megközelítéssel fedezi fel a világot.Egyre önállóbb,és egyre jobban 

tudja, mi a szép, a jó, az értékes, az igaz és hogy saját tetteinkért felelősséggel tartozunk.Testi, 

szociális, értelmi és kommunikációs képességeinek fejlődését a szakemberek nyomon követik, 

szüleivel megbeszélik.Számára észrevétlenül megteremtődnek a kisiskoláskorba való átlépés 

belső pszichikus feltételei.  
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2.4.PEDAGÓGUSKÉPÜNK 

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, 

ami a földünkön osztályrészünkre jutott, desaját tökéletességünket is  

ez mozdítja előre.” 

Brunszvik Teréz 

Mérei Ferenccel együtt valljuk, hogy a nevelés minősége a légkörtől és a nevelői céloktól függ. 

Mindkettőt a pedagógus emberi és szakmai kvalitásai, felkészültsége, elkötelezettsége és a 

mindennapi nevelőmunka kihívásainak megoldásmódja határozza meg.  

Az óvodai nevelőmunkában a kulcsszerep az óvodapedagógusé, aki munkájában elkötelezett, 

felelősséget vállal, az egyesített óvoda pedagógiai programja általános cél és feladatrendszerét és 

tagóvodája helyi célkitűzéseit egyaránt megvalósítja, képes abban saját tevékenységét önállóan 

meghatározni. A XXI. századi nevelői magatartásban az elfogadó, segítő, támogató attitűd, mint 

modell elengedhetetlen az egyes gyermekek fejlődésében és a csoportok interakciós kultúrájának 

formálódásában.  

Tudatában vagyunk, hogy óvodapedagógusi szerepünkben az óvodai nevelési-tanulási folyamat 

eredményességét a feltételrendszer minden más összetevőjénél erőteljesebben befolyásoljuk.  

Személyiségünk karban tartásában, a „nevelésre kész” állapot elérésében-megőrzésében, szakmai 

felkészültségünk folyamatos gyarapításában, életpályánk tudatos alakításában a reflektív 

szemlélet és az önismeret mellett, fontosnak tekintjük a kollegiális visszajelzéseket, az alkotó 

nevelőtestületi légkör megteremtését. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, HH, HHH, BTMN, tehetségígéret) fejlesztéséhez a 

speciálisan képzett szakemberek közreműködése, illetve a megfelelő intézményekkel, 

hatóságokkal való együttműködés biztosítása szükséges az óvodapedagógusok számára.  

Az óvoda összes munkatársával - különös tekintettel a csoport dajkájára, pedagógiai 

asszisztensére - együttműködünk a nevelés eredményessége érdekében. 

A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere a minőségfejlesztés koncepcióját is 

átalakítja, és az eddiginél sokkal körülhatároltabbtámpontokat ad a pedagógusokra, vezetőre, 

intézményre vonatkozó elvárások kérdéskörében. 

Mind az intézményi belső önértékelés, mind a tanfelügyeleti külső ellenőrzés alapját az általános 

elvárások standard, mindenkire érvényes meghatározása jelenti, amely magába foglalja az 

önértékelési-tanfelügyeleti ellenőrzési területeket, tartalmakat, a nyilvános szempontsort, és 

amelyek kiegészítésre kerülnek az egyesített óvodai szintű és a tagóvodai szintű helyi 

elvárásokkal is.  

A pedagógusokat egyrészt az intézményi önértékelés, másrészt a tanfelügyelet a 

pedagógusminősítésben alkalmazott skálán, az ottani módszertannak megfelelően számszerűen is 

értékeli. Az így kapott kompetenciaterületenkénti eredmény felhasználható a pedagógusok 

minősítésében, egyben segíti a minősítésre való felkészülést is. 

A tanfelügyelet ellenőrzési és a pedagógus önértékelési területei között csak az első pontban van 

eltérés. A minősítés a konkrét szakmai, szaktárgyi tudást, a tanfelügyelet az általános pedagógiai 

módszertani felkészültséget emeli ki, az önértékelés az utóbbira épül. 
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A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere pedagógusok esetében9 kompetencia 

területen határozza meg az elvárásokat: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség. 

2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók. 

3.A tanulás támogatása. 

4.A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 

5.A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.  

6.Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése. 

7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 

képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. 

8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 

9.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

A kompetenciaterületeken megfogalmazott indikátorok, illetve a tanfelügyelet ellenőrzési 

szempontrendszere formálják pedagógusképünk erősségeinek, fejlődési irányainak, fejleszthető 

területeinek meghatározását. 

2.5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS CÉLJA 

Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának, a 

konstruktív életvezetés megalapozásának, a hátrányok csökkenésének elősegítése az életkori és 

egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek szakszerű ellátásával. 

Programunk az általános nevelési cél eléréséhez szükséges neveléselméleti koncepciót, 

alapelveket, értékeket, célokat, feladatokat, tevékenységeket tartalmazza. 

A bázis óvoda és a tagóvodák helyi céljai, az önálló arculat megvalósításához szükséges 

feladatok, tevékenységek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának feladatai és a 

német nemzetiségi nevelés feladatai a kiegészítő pedagógiai programokban kerülnek 

megfogalmazásra. 
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3.AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

3.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

„Segíts, hogy magam csinálhassam.”  

Montessori Mária 

Célunk:  

Az élet tiszteletét,a testi-lelki-szociális egészség fejlesztését,a környezettudatos magatartást 

alapvető értékként kezelő életmód, attitűd, szokásrend, jövőkép megalapozása, intenzív 

együttműködésben a családdal.Az egészséget veszélyeztető helyzetekben az óvatosság, az 

összefogás, egymásra figyelés tudatosságának megalapozása. 

Feladataink rendszere: 

- a gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, 

- a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

- az összerendezett mozgás és a testi képességek fejlődésének elősegítése, 

- az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás, az egyéni és közösségért vállalt 

felelősségmegalapozása, szokásformálás, 

- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása, 

- anyanyelvi nevelés. 

A gyermeki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása 

 Környezetépítésünk a kommunikáció sajátos nyelveként közvetíti nevelésünk üzenetét. 

 Nevelési, fejlesztési, higiéniai és esztétikai szempontok, építészeti feltételek figyelembe 

vételével formáljuk a gyermekeket körülvevő tárgyi - tanulási környezetet, biztosítjuk jó 

közérzetüket, inspiráljuk fejlődésüket. 

 Gyermekhez méltó, a gyermek életkori sajátosságaival, optimális életrendjével 

harmonizáló környezet biztosítására törekszünk, mert a gyermek közvetlen környezetének 

hatásmechanizmusai befolyásolják az életminőséget. 

 Az egészséges környezet legfőbb meghatározójának tekintjük az óvodában dolgozó 

modellértékű felnőtteket, akik a mintakövetéses tanulás fontosságának tudatában,a 

nevelési-gondozási folyamatban természetesen közvetítik az életszeretetet, az 

egészségfejlesztő szokásokat, az egészséges életmód kultúráját. 

 Az egészséges, kellemes közérzetet kiváltó környezet fontos elemeként biztosítjuk az 

állandó tisztaságot, megfelelő világítást, harmonizáló színhatást, folyamatos levegőcserét, 

fűtési időszakban a párologtatást. 

 Mosdóinkban megfelelő méretű és számú felszerelés segíti a testi szükségletek 

kielégítését. A vécék előtt függöny biztosítja az intimitást. Minden gyermek 

törölközőjének, fésűjének, fogmosó felszerelésének higiénéjét folyamatosan biztosítjuk. 

 Öltözőinkben elegendő, a gyermekek jelével ellátott helyet adunk a szükséges ruhanemű 

és cipő elhelyezéséhez, a nyugodt öltözködéshez. 

 Az épület és a csoportadottságait kihasználva zsúfoltságmentes térelrendezést igyekszünk 

kialakítani a szabad játékra, mozgásra, egyéni és közös tevékenységek végzésére, 

étkezésre, pihenésre.  

 Kuckók kialakításával is fokozzuk az otthonosság érzetét, elősegítjük a barátkozás, az 

együttlét és az időnkénti elvonulás szükségletének kielégítését is.  
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 A bútorok, a tárgyak gyermekméretre szabottak, lehetővé teszik, hogy változatos 

formában és gyakran találkozzon a gyermek természetes, nemes anyagokkal. 

 Minden csoportszobában az évszakra jellemző természetsarkot alakítunk ki, és virágokkal 

tesszük természet közelibbé környezetünket. 

 Tornaszobánkat, illetvea mozgásra használható tereket maximálisan kihasználjuk. 

 Udvarunk kialakításában, felszerelésének fejlesztésében a játék, a mozgás és a természet 

közeli életmód mellett a környezettudatos magatartás gyakorlásához szükséges feltételek 

kialakítását is folyamatosan fejlesztjük (komposztálás, kerti munka, szelektív 

hulladékgyűjtés, madáretetők, itatók stb.). 

 A gyermekek testi épségének védelme, a balesetek megelőzése érdekében a 

gyermekbalesetek megelőzését segítő szokás - szabályrendszert, állandó felnőtt kontrollt, 

a tárgyi környezet hibaforrásainak ellenőrzését,gyors megszüntetését biztosítjuk. 

A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 A gyermekek gondozását nevelőmunkánk alapjának tekintjük, melyet a szakemberek és a 

család őszinte kapcsolatára, az adott csoportban dolgozó felnőttek és a gyermek meghitt, 

megértő viszonyára építünk.  

 Az alapvető szükségletek kielégítésével, a beilleszkedés elősegítésévelmegteremtjük a 

gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét, melyek feltételei a kedvező nevelő hatások 

befogadásának. 

 A családdal és a gyermekkel való ismerkedés folyamatában fontos elemnek tekintjük az 

anamnézis felvételét. Különös tapintattal közeledünk az előre láthatóan kiemelt figyelmet, 

a gondozás során is különleges bánásmódot igénylő gyermekek szüleihez. 

 A nevelési problémákkal küzdő családokat preventív módszerekkel támogatjuk. 

 Fontos feladatunknak tekintjük az óvodai közösségbe kerülést nem akadályozó 

betegségekre, egészségi állapotra vonatkozó anamnézis adatok rögzítését a 

biztonságosellátás érdekében (asztma, lázgörcsre való hajlam, allergia stb.). 

 Nagy hangsúlyt helyezünk az egyes gyermekek testi-lelki szükségleteinek megismerésére, 

az egyéni sajátosságok feltárására, az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés 

alkalmazására. 

 A családok bevonásával törekszünk elérni, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék 

ki szükségleteiket. Az önállóságot segítjük sürgetésmentes légkörrel, egyénre szabott 

segítségadással, a praktikus technikák, logikus sorrendek következetes gyakoroltatásával, 

a helyes szokások értelmének magyarázatával. 

 A különböző fejlettségi szinten lévő gyermekeket motiváljuk, támogatjuk, egyéni 

teljesítményüket, önmagukhoz mért fejlődésüket elismerjük. 

 A gondozás alatt is keressük azokat a helyzeteket, amelyek intim beszélgetésekre, a 

személyes kapcsolatok erősítésére alkalmasak. 

 A gyermekek mozgásigényének kielégítésére/felkeltésére - mind a szabad játék alatti 

spontán lehetőségeket, mind az irányított, szervezett mozgás alkalmait, mind az óvodai 

élet egyéb tevékenységeit- módszertani tudásunk és a környezeti feltételek folyamatos 

fejlesztésével használjuk ki. 

 A pedagógiai asszisztenseket és a dajkákat is bevonjuk a gondozás, szokásformálás 

folyamatának megtervezésébe. 

 A dajkákkal és a pedagógiai asszisztensekkel kialakítjuk a munkamegosztás rendjét, 

tisztázzuk a kompetenciahatárokat. 

 Az óvoda összes dolgozója részt vesz az egységes szemléleten alapuló bánásmód, 

gyakoroltatás, ellenőrzés és értékelés megvalósításában. 
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Az összerendezett mozgás és a testi képességek fejlődésének elősegítése 

 Az összerendezett mozgásfejlődésének szenzitív szakaszában elsődleges feladatunk a 

rendszeres, örömteli testmozgás, a gyermekek életkori és egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó, elsősorban kooperatív mozgásos játékok és feladatok biztosítása. 

 A pszichomotoros, koordinációskészségeket és képességeket, valamint a kondicionáló 

képességeket tervszerűen, tudatosan fejlesztjük. 

 A gyermekek mozgása a játék mellett a fejlődés megismerésére legalkalmasabb 

jelzőrendszer számunkra. 

 A szabad levegőn való mozgás élettani hatásainak ismeretében a lehetőségek maximális 

kihasználására törekszünk. 

 A csoportok berendezésében, az óvoda helyiségeinek kialakításában minél több mozgásos 

játékra való lehetőséget teremtünk. 

 Tornaszobánk felszerelését, udvarunk mozgásfejlesztő eszközeit a korszerű 

mozgásnevelés céljainak megfelelően folyamatosan bővítjük. 

 A szülők igényeit felmérve élünk a lehetőséggel, hogy önkormányzatunk biztosítja a 

tankötelezett korú gyermekekszámára az ingyenes úszást (vízhez szoktatást), fociedzést. 

 A szülők figyelmét is felhívjuk a mozgás kiemelkedő fontosságára az egészséges 

életvitelben, a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatásában, a személyiség 

fontostulajdonságainak formálódásában (önkontroll, kitartás, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, pozitív énkép, erőfeszítés, szorgalom, 

kivárás). 

Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás az egyéni és közösségért vállalt 

felelősség megalapozása, szokásformálás 

Testápolás: 

 A testápolási teendők során egyéni bánásmóddal tanítjuk, következetesen gyakoroltatjuk 

az étkezés előtti és a szükség szerinti helyes és takarékoskéz és arcmosást, fogápolást, 

fésülködést, higiénés WC használatot. 

 A személyi higiénés szokások rendszeres gyakorlásával fejlesztjüka gyermekek tisztaság-

ápoltság igényét, egyben az egészségvédelem alapjait biztosítjuk. 

 A gyermekeket szükségleteik jelzésére és azok lehetőség szerintikielégítésére szoktatjuk. 

 Az önálló kivitelezést az egyéni különbségek ismeretében fokozatosan, differenciáltan 

fejlesztjük. 

 Az óvodai és családi személyi higiénés szokások összehangolására törekszünk. 

 Egymás segítésére, megerősítésére, a hiányosságok pótlására nevelünk. (Konstruktív 

kritikára és a kritika elfogadására nevelés.) 

Étkezés: 

 Az egészséges, kulturált táplálkozásra való igény megalapozását az egészségfejlesztés 

egyik kulcskérdésének tekintjük. Ezért a családokban kialakult helyes táplálkozási 

szokásokat megerősítjük, és fokozatosan újabbakkal egészítjük ki. 

 Az étrend kialakításában való együttműködéssel, az ételekről való visszajelzésekkel 

segítjük a gyermekélelmezés minőségének fejlesztését. 

 Napirendünk biztosítja a táplálkozás helyes időritmusát; két étkezés közben 3 óra 

különbséget biztosítunk, közben csak vizet és gyümölcsöt, zöldséget kínálunk a 

gyermekeknek. 

 Ösztönözzük a kellő mennyiségű folyadékbevitelt, az új ízekkel, ételekkel való 

ismerkedést. 
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 Alakítjuk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen zsírtartalmú 

ételek fogyasztásának csökkentését, valaminta tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök 

fogyasztásának növelését elősegítő szokásokat. 

 A kulturált étkezés szokásait (evőeszköz használat, szalvétahasználat, terítés, csukott 

szájjal való rágás, megfelelő testtartás, étkezéshez illő témákról való beszélgetés) 

fokozatosan, folyamatos fejlesztéssel, differenciált bánásmóddal alapozzuk meg. 

 Az egészséges táplálkozásra való törekvést, a mértéktartást közösségünkben értéknek 

tekintjük. 

Öltözködés: 

 A szülőkkel együttműködésben az időjárásnak, a külső-belső hőmérsékletnek, a 

tevékenységeknek megfelelő, célszerű, kényelmes ruha és cipőviselet szokását alakítjuk 

ki. 

 Az öltözködés önállóságának fejlődését segítjük a praktikus technikák, logikus sorrendek 

gyakorlásával, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével, az önmagához mért 

eredmények elismerésével. 

 Önmaguk jó megjelenésének, saját dolgaik és környezetük rendjének, esztétikájának 

megtartására, megteremtésére, az ebben való együttműködésre motiválunk, szoktatunk. 

Pihenés: 

 A feltételek körültekintő megteremtésével szolgáljuk a gyermekek életkori 
sajátosságainak és egyéni szükségleteinek legmegfelelőbb életrend, napirend 

rugalmas kereteinek kialakulását. 

 A kényelmes fekhely, a pihenéshez válogatott nyugtató hangulatú mesék, altatók 

rituáléjával tesszük a pihenőidőt kellemessé, otthonossá. 

 Figyelembe vesszük az egyéni alvásigényt, kellő pihenés után csendesebb gyermeki 

tevékenységek lehetőségét biztosítjuk a kisebb alvásigényű gyermekeknek. (pl. rajzolás, 

kézműveskedés, könyvnézegetés, képválogatás stb.). 

 A nagyobb alvásigényű gyermekeknek a szülőkkel való egyeztetés alapján lehetőséget 

biztosítunk a hosszabb pihenőidőre. 

 Hangsúlyossá tesszük, hogy az egymásra figyelés fontos közösségi érték. 

 A szülők figyelmét ráirányítjuk az éjszakai alvásigény és nyugalom kielégítésének 

fontosságára, az esti tv műsorok, számítógépes versenyjátékok mellőzésére. 
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Betegségmegelőzés, egészségfejlesztés: 

 A fertőzések terjedését a minden óvodára vonatkozó higiénés szabályok megtartásával 

gátoljuk (HACCP szabályok). 

 Az egészséget veszélyeztető helyzetekben a kormány rendeletei, az önkormányzat 

határozatai és a vezetői utasítások alapján végezzük munkánkat. 

 A nap közben megbetegedő gyermek szüleit azonnal értesítjük.  

 Az óvodában egészséges gyermekeket fogadunk, a szülők ezzel kapcsolatos teendőit 

házirendünkben megfogalmazzuk. 

 A szabad levegőn való tartózkodásra minden lehetséges időt kihasználunk.  

 A mozgásos lehetőségek, séták, kirándulások tervezésénéla gyermekek fokozatos 

edzésére is gondolunk. 

A környezetvédelméhez kapcsolódó szokások a környezettudatos magatartásformák 

 A takarékos víz, papír használat szokását megalapozzuk. 

 Lehetőségeinkhez mérten példát mutatunk az egyéb takarékos energia felhasználásra. 

 A szelektív hulladékgyűjtésre legalább alkalmanként lehetőséget teremtünk. 

 Rendszeresen végzünk természeti megfigyeléseket, kerti munkát, az udvar rendben 

tartását segítő munkát a gyermekekkel. 

 Télen etetjük a madarakat.  

 A környezetünkben lévő növények és az állatok életét tiszteletben tartjuk, gondoskodunk 

róluk, vigyázunk rájuk. 

 Magatartás, szokásrend, attitűdfejlesztéssel megalapozzuk az egészségfejlesztéshez, 

környezetvédelemhez kapcsolódó pozitív döntéseket. (pl. szervezetünk, Földünk jövője 

szempontjából káros és hasznos szokások megkülönböztetése). 

 Megismertetjük kerületünk legfontosabb természeti adottságait(Tamariska domb, Duna 

part). 

 Egymás és az óvoda dolgozói munkájának, alkotásának megbecsülésére nevelünk. 

 Óvodánk, csoportunk rendjének, tisztaságának, esztétikumának megőrzésében való 

tevékeny részvételre ösztönzünk. 

 A szülőkkel való együttműködés során a környezettudatos magatartás és az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletformálást kiemelten kezeljük. 

 Az egyéni és a közösen vállalt felelősség, az önfegyelem, a kitartás, az összefogás, a 

fontos célokért való küzdés megerősítése.  

 A konstruktív életvezetésben a fenntarthatóságra nevelés hangsúlyának biztosítása. 

Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

 Az anamnézis alapján a gyermek esetleges egészségi, lelki problémáinak 

megismerésével felkészülünk a segítségnyújtásra, konzultálunk a megoldási 

javaslatokról. 

 A gyermekek egészségi állapotát, a gondozottságát, étvágyát, lelki állapotát, 

mozgását folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

 A rendellenességek megelőzése és korrekciója érdekében védőnői és orvosi 

szűréseket biztosítjuk. (látás, hallás, testtartás, fogászati szűrés). 

 A krónikus betegségekkel élő, speciális gondozásra szorulógyermekek ellátása a 

Csodakút Bázis Óvodában történik. 

 Az ételallergiáról szakorvosi igazolással rendelkező gyermekek számára egyéni étrendet 

biztosítunk dietetikus bevonásával. 
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 A prevenció, korrekció megvalósítását, a gyermekek szomatikus, pszichoszomatikus 

betegségtüneteinek felismerését, a családdal együttműködésben, szakmai 

továbbképzéssel, pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás igénylésével segítjük elő. 

Anyanyelvi nevelés 

 Az egészséges életmód szokásainak gyakorlása, az önkiszolgálás nevelési 

folyamatában a tevékenységeket magyarázattal kísérjük (mozdulatok, testrészek, 

ruhadarabok, eszközök megnevezése, ok-okozati összefüggések bemutatása). 

 Gazdagítjuk a gyermekek aktív és passzív szókincsét a tisztálkodás, az egészséges 

életmód, környezettudatosság témakörében, tisztázzuk a meg nem értett fogalmakat. 

 Megtanítjuk, ösztönözzük a gyermekeket szükségleteik szóbeli kifejezésére. 

 Agondozás során adódó lehetőségeket kihasználjuk a gyermeki beszédkedv 

felkeltésére, fenntartására. 

 Példát mutatunk a szóbeli kapcsolatteremtésre, a kommunikációs helyzetekhez való 

alkalmazkodásra, a különböző kommunikációs formák alkalmazására. 

3.2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI 

NEVELÉS 

„Minél szorosabb - és az egyén számára értékesebb - valamely 

közösség,annál nagyobb a szerepe a személyiség integrációjában, vagy  

megváltoztatásában.” 

Buda Béla 

Célunk: 

A másodlagos szocializációs folyamat esélyteremtő szerepének folyamatos fejlesztése. Az 

erkölcsitulajdonságok, akarat, szokás és normarendszer, megalapozása, a nemzeti identitástudat, 

a szülőföldhöz, családhoz kötődés megalapozása.A közösségi és az individuális nevelés 

összhangjának megteremtése. 

Feladataink rendszere: 

- Az óvodai környezet és feltételrendszer magatartás és személyiségformáló hatásainak 

optimalizálása, 

- modellértékű bánásmód, fejlesztő hatású interakciók és interperszonális kölcsönhatások 

biztosítása, 

- ünnepek, hagyományok, perspektívák a közösségi nevelésben, 

- egyéni bánásmód, esélyteremtő nevelés, 

- a konstruktív tevékenységek személyiségformáló hatásainak értékelése, nyomon követése, 

- anyanyelvi nevelés. 
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Az óvodai környezet és feltételrendszer magatartás és személyiségformáló hatásainak 

optimalizálása 

 Fővárosi óvodaként kompenzálnunk kell azt a negatív hatást, amit a városi környezet 

jelent a gyermekek erkölcsi fejlődése szempontjából. A városokban ritkábban 

megnyilvánuló kölcsönös kontroll, amelynek fő szerepe, hogy háttérbe szorítsa a negatív 

mintákat, növelje a pozitív minták befolyását, gyakoribbá tegye a magatartás értékelését, 

viszonylagos településkörnyezeti hátrányt jelent. 

 A családi nevelésnek van a legnagyobb hatása a gyermekek erkölcsi fejlődésére, ezért 

ismernünk kell az egyes gyermekeket érő, meghatározó pozitív és negatív családi 

tényezőket, hogy családhoz igazodó intervenciós stratégiával segítsük a 

személyiségfejlődésük irányát meghatározó erkölcsi nevelésüket. 

 A családi nevelés tapintatos támogatása, a szülőkkel való nevelőpartneri kapcsolat 

kialakítása, a modellértékű nevelést biztosító családoktól való tanulás, a méltányosság és 

a szociális érzékenység érvényesítése, az előítéletek felismerése és lehetőség szerinti 

kezelése fontos védőfaktor a családi nevelés szempontjából előnyösebb és hátrányosabb 

helyzetben lévő gyermekek számára egyaránt. 

 Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés szempontjából előnyös, a hátrányokat 

kompenzálni képes, az Alapprogram irányelvei mentén a bázis és a tagóvodákban 

kialakított gazdag, célirányosan szabályozott tevékenységrendszer, amely kihat a 

közösségfejlesztő és az önfejlesztő magatartás és a magatartást meghatározó motiváció, 

szükségletek fejlődésére. 

 Az értékközvetítés direkt és indirekt formában is érvényesül. A pedagógusoktól kiinduló 

direkt és indirekt nevelő hatások a tekintélyi szabályozás fázisában, óvodás életkorban 

hatékonyak. Ez kihat a kortársi interakciókra is, melyek tovább erősítik az értékek, pozitív 

minták befogadását.  

Modellértékű bánásmód, fejlesztő hatású interakciók és interperszonális kölcsönhatások 

biztosítása 

 A beilleszkedési időszakot a családokkal együttműködésben úgy alakítjuk, hogy a 

gyermekeket megnyugtató, kedvező érzelmi hatások, vonzó események érjék már a 

másodlagos szocializáció kezdetén, minden munkatárs részéről. 

 Kulcsfontosságot tulajdonítunk beilleszkedési folyamat alakulásának, a gyermekek 

szokás-szabály rendszerhez való viszonyulásának, a játék és a mozgás fejlettség 

mutatóinak, melyek a gyermek társas kapcsolatok alakulását is jelzik. 

 Kapcsolatteremtésünkkel, kommunikációnkkal, bánásmódunkkal érzelmi biztonságot 

nyújtó, kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes légkörtalakítunk ki, amely a gyermekeket 

játékra, társas kapcsolatokra, beszélgetésre, tevékeny óvodai életre ösztönzi.  

 A tagóvoda-vezetők, az óvodapedagógusok útmutatást adnak a csoportok dajkáinak 

illetve pedagógiai asszisztenseineka modellértékű bánásmód, kapcsolatteremtés, 

kommunikáció kialakításához, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekre. 

 Pozitív érzelmi kapcsolatot teremtünk a gyermekekkel, mely az óvodai nevelő hatások 

befogadásának, a pozitív interperszonális kölcsönhatások kialakulásának alapfeltétele. 

 Programunkban megfogalmazott stabil értékrendalapján, a gyermekekkel együtt, 

fokozatosan fejlesztjük a csoportok szokás szabályrendszerét.  

 

 A gyermek nyitottságára építve alapvető erkölcsi értékeket közvetítünk:  

 értékteremtő magatartásra, a játékélet normáit elfogadó-fejlesztő magatartásra, a 

munka jellegű tevékenységek szabályainak követésére, kreatív alkalmazására, az 
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egészséges és környezettudatos életmód normáit követő magatartásra, intellektuális – 

művelődési tevékenységre, esztétikai élmény befogadására és alkotásra irányuló 

tevékenységre, 

  a szűkebb és tágabb környezet megismerésén keresztül a családhoz való kötődésre, 

nemzeti identitástudatra,  

 közös természeti, tárgyi, szellemi, keresztény kulturálisértékeink óvására, védelmére, 

 együttműködésre, segítőkészségre,  

 fegyelmezettségre,  

 a különbözőségek elfogadására, egymás iránti tiszteletre, 

 tisztességes versenyre,  

 az alá – fölé rendelődés, a vezetés és a vezetettség elfogadására nevelünk. 

 A csoport közösséggé formálódásában a koordinált elvárás mintákat közvetítünk az 

interakciók, a közvélemény megnyilvánulási formái, a csoport kölcsönhatás rendszere 

formálása érdekében. 

 Az interperszonális kölcsönhatások szabályozását, motiválásáta gyermekek 

tevékenységéhez, tetteihezcsatlakozó tudatosító, mintaközvetítő, szokásformáló 

eljárásokkal végezzük, értékrendünk alapján, együttműködésben. 

 Alkalmazott módszereink a nevelő hatások orientálásával szabályozzák a gyermekek 

aktivitását, magatartását, tevékenységét, formálják a magatartás és 

tevékenységszemélyiségbeli determinánsait, alakuló szükségleteit. 

 Nevelési stílusunkat a gyermekek temperamentumának, egyéni sajátosságainak 

megfelelően differenciáljuk: a meleg-engedékeny,(introvertált gyermeknek kedvező) 

meleg-korlátozó, (extrovertált gyermeknél hatékony) demokratikus stílus fogadható el 

számunkra. 

 Saját mintánkkal és visszajelzéseinkkel segítjük az érzelmi átélés, az érzelmek 

felismerésének, saját érzelmeik pontos kifejezésének, az érzelmek feletti (egyéni és 

életkori sajátosságoknak megfelelő) kontroll alakulását.  

 Arra törekszünk, hogy minél több tapasztalatot szerezhessenek a csoportnormáknak 

megfelelő társas együttélésről és saját vágyaik, akaratuk megvalósításáról a csoport 

összetételéhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez is igazodó tevékenységi és értékelési 

rendszerben. 

 A csoportban kialakuló erkölcsiproblémahelyzetek, konfliktusok megbeszélésével, a 

megoldások közös keresésével, a szociális tapasztalatok gyarapításával elősegítjük a 

morális fejlődés folyamatát. 

 A konfliktusokat, problémahelyzeteket abban a tudatban kezeljük, hogy érzelmi 

telítettségük miatt nagy hatással vannak a gyermeki viselkedés és attitűd további 

alakulására.  

Ezen a területen önképzésünkre és a belső tudásátadásra, a csoporton belüli 

együttműködésre nagy hangsúlyt helyezünk. Szükség esetén a segítő szakemberekkel is 

konzultálunk. 

 Egyéni és csoportos szintű választási lehetőségek teremtésével segítjük az önálló és a 

közös döntés képességének fejlődését. 
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 A pozitív, reális énkép, önfejlesztő magatartás formálódása érdekében: 

 előtérbe helyezzük a gyermekek önmagához mért fejlődését,  

 a személyiség kibontakoztatás alapjának tekintjük a gyermekek erősségeit,  

 a fejlődést akadályozó gyengeségek csökkentését. 

 Támogatjuk az önkifejező, a szociálisan elfogadható önérvényesítő törekvéseket, a kreatív 

megnyilvánulásokat, az önálló véleményalkotást. 

 A nevelési folyamatban elősegítjük: 

 az érzelmi és szociális kompetenciák, szociális érzelmek (segítőkészség, együttérzés, 

különbözőségek elfogadása, másság elfogadása, bizalom, részvét),  

 az erkölcsi érzelmek (önállóság, önfegyelem, feladat- és szabálytudat, őszinteség, 

igazmondás),  

 az esztétikai érzelmek (a szép, az érték, az értékes felismerése és igénylése a 

viselkedésben, kommunikációban, környezetünkben, a művészi élmény befogadására 

való igény),  

 az intellektuális érzelmek (kíváncsiság, meglepetés, csodálkozás) a szociális 

érzékenység - megélését, gyakorlását, fejlődését. 

 A művészeti nevelés eszköztárát tudatosan alkalmazzuk az érzelmi élet és az egészséges 

szocializáció támogatására (befogadás - alkotás, részvétel örömének átélése). 

 Segítjük a gyermekbarátságok kialakulását, s úgy formáljuk azokat, hogy a közösség 

többi tagjaihoz is kapcsolódjanak a baráti csoportok. 

 Hangsúlyt helyezünk az eredményes tevékenységekhez szükséges figyelem és 

koncentráció, az életkornak és az adott tevékenységi formának megfelelő fegyelmezett 

magatartás, önkontroll fejlődésére, vágyaik, szükségleteik késleltetésének képességére. 

 A szülőföldhöz való kötődést a szűkebb és tágabb természeti és építészeti környezet 

bemutatásával, nemzeti ünnepeink életkornak megfelelő szervezésével, a művészeti 

nevelés gazdag eszköztárának felhasználásával alapozzuk meg. 

Ünnepek, hagyományok, távlatok a közösségi nevelésben 

 A mi tudat formálásában, a közösséghez tartozás érzésének átélésében az emlékezetes, 

élményszerzési lehetőségekben gazdag ünnepeket, a közösségerősítő hagyományokat, 

távlatok állítását tudatosan alkalmazzuk. 

 A helyi nevelési célok, a tagóvodák önálló arculata hatással van az ünnepek, 

hagyományok, távlatok sajátos rendszerére.  

 Az összetartozás érzésének mélyítésére a csoporton belüli, csoportok közötti, óvodai 

szintű együttműködési lehetőségeket kihasználjuk. 

 Minden tagóvodában megtartott ünnepeink:  

 Nemzeti ünnepeink (október 23.,március 15., június 4., augusztus 20.)  

 Mikulás, 

 Advent, karácsony, 

 Farsang, 

 Anyák napja, 

 Húsvét, 

 Gyermeknap. 

 Minden tagóvodában jellemző hagyományaink: a gyermekek születésnapjának 

megünneplése,ünnepek alkalmával közös csoportdíszítés, ajándékkészítés 

szeretteinknek,alvás előtti mese, altató, nagycsoportosok búcsúztatása, 

iskolalátogatás,gyermekmunkák folyamatos kiállítása, kulturális programok, 

kirándulások, séták szervezése. 
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 Legfőbb perspektívaként állítjuk a gyermekek elé az iskolai tanulás örömét, de egy-egy 

ünnepre, kirándulásra való készülődés, a szerepjátékhoz közösen eltervezett 

eszközkészítési folyamat, vendégek fogadása, csoportunk közös átrendezése stb. is növeli 

az összetartozás érzését. 

Az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés, adaptív, esélyteremtő nevelés 

 Egyéni bánásmóddal biztosítjuk, hogy az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai 

hatások a gyermek személyiségéhez igazodjanak. 

 Differenciáláson a pedagógus által irányított fejlesztés mellett az óvodai nevelési - 

tanulási környezetben megvalósuló önvezérelt gyermeki fejlődést, a gyermekekből 

kiinduló érdeklődés, tudásvágy támogatását is értjük. 

 Adaptív, (alkalmazkodó) neveléssel törekszünk a differenciálás (a pedagógus által 

irányított fejlesztés, és/vagy a gyermekek önvezérelt fejlődése-fejlesztése) és az egyéni 

sajátosságok ismeretében megvalósuló egységesség együttes alkalmazására a pedagógiai 

folyamatban. 

 Az adaptivitás megteremtésében alapvetőnek tekintjük a nevelési folyamatban résztvevő 

összes partner együttműködését, egymáshoz és a körülményekhez való kölcsönös 

alkalmazkodását a pedagógus szakértelmén alapuló felelősség csökkenése nélkül. 

 A személyiségfejlesztésben és a családokkal való jó kapcsolat kialakításában fontos 

partnerünk az óvoda pszichológusa. 

 Az egyenlő bánásmód elvét, az esélyteremtő nevelést az egységesség és differenciálás, a 

minőségi neveléshez való egyenlő hozzáférés biztosításával valósítjuk meg. 

 A megfelelő módszerek kiválasztásához figyelembe vesszük: 

 a gyermekek neveltségi szintjét, 

 a feldolgozni kívánt ismereteket,  

 fejlesztendő képességeket,  

 a gyermekek erősségeit és gyengeségeit,  

 a gyermekek szükségleteit és érdeklődési körét,  

 az életkornak megfelelő fejlettségi szintet,  

 a fejlesztési célokat. 

 A szülőkkel való nevelőtársi viszony alakításában fontos kapcsolattartási formának 

tekintjük a fogadóórákat, ahol gyermekük alapos ismeretével, gyermekneveléssel 

kapcsolatos örömeik, gondjaik meghallgatásával tiszteljük meg őket.  

 A családok helyzetéhez igazodó intervenciós stratégiát, együttműködést alakítunk ki a 

gyermekek optimális fejlődése érdekében. 

 Differenciált nevelőmunkával segítjük elő a gyermekek önmagához mért erősségeinek 

illetve tehetségcsírájának kibontakoztatását és a gyengeségek, a fejlődést gátló területek 

kompenzálását. 

 A vezető egyéniségek személyiségének formálását közvetett ráhatásban, interakciós 

kultúrában, interperszonális kölcsönhatásokban betöltött szerepük miatt kiemelten 

kezeljük. Ösztönözzük őket a proszociális viselkedések modellálására, mások ötleteinek 

elfogadására. Megelőzzük a sztárhelyzet kialakulását, arra törekszünk, hogy mindenki 

értékes tulajdonságai, kompetenciái felszínre kerüljenek a csoportokban.  

 A saját tulajdon tiszteletére nevelünk. A behozott saját tárgyat mindig kérjék el 

tulajdonosától, adják vissza annak, akié, majd ő adja tovább, hogy tudja, merre van. Nem 

azért, hogy megválogassa, ki játszhat vele, hanem, hogy aki elkéri, épségéről számot adva 

vigye vissza. Jó szokás megalapozás ez a saját holmira való vigyázás, és a közös javak 

későbbi használatára is. (pl. könyvtár). 
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 A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása a hatályos 

törvényi előírásoknak megfelelően szakmaközi és ágazatközi együttműködésben valósul 

meg. 

 A beszédhibák javításáról a logopédus hálózat segítségével gondoskodunk. 

 Alapító okiratunka tagóvodák nevénél jelzi az SNI gyermekek fogadását. A szakértői 

bizottság előírásainak megfelelő gyógypedagógiai ellátásformákat biztosítunk az integrált 

neveléshez.  

 A beilleszkedési, tanulási és magatartászavarokkal küzdő gyermekek fejlesztését a 

szakszolgálattal együttműködésben, pszichológus és fejlesztő pedagógus segítségével 

végezzük. 

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében 

együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel és a speciális 

szakemberekkel. Azokban a tagóvodákban, ahol a körzet adottságai miatt nagyobb 

számban élnek ilyen családok, a hátránykompenzálás kiemelt feladat. 

 A tehetségfejlesztés a csoporton belüli differenciált nevelőmunka fontos területe. Egyes 

tagóvodák már Tehetségpontként működnek, a csoporton belüli fejlesztés mellett 

tehetségműhelyeket is működtetnek. 

 Minden az óvodában a gyermekkel foglalkozó felnőtt számára biztosítjuk a 

gyermekekhez igazodó bánásmódhoz szükséges információkat.  

Az érzelmi, erkölcsi, az értékorientált közösségi nevelés személyiségformáló hatásainak 

értékelése, nyomon követése 

 Az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés, adaptív nevelőmunka alapja a 

gyermekek megismerése, aktuális fejlettségi szintjének spontán és tudatos megfigyelése, 

melynek dokumentálása a gyermeki fejlődés nyomon követésének rendszerében, a 

személyiséglapokon történik, évente minimum két alkalommal. 

 A gyermekek fejlődésének értékelését team munkában végezzük, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek esetében szakmaközi együttműködésben. 

 A személyiségformáló hatásrendszer, a konstruktív tevékenységek kialakítása mellett a 

gyermekeknek rendszeresen biztosított visszajelzéseket döntő fontosságúnak tartjuk. 

 Értékelési rendszerünk alapelve a szelektív hatásrendszer működtetése, melyben a 

pozitívumokra való odafigyelés, az értékrendünknek megfelelő viselkedés megerősítése, 

metakommunikációs eszközökkel, szóbeli dicsérettel való szociális jutalmazása és az 

önmegerősítő tevékenységek, a belső motiváció fejlődésének támogatása is szerepet kap.  

 Szokásainkkal, szabályainkkal nem összeegyeztethető viselkedés esetén mindig 

éreztetjük gyermekekkel, hogy csak a nem kívánt viselkedést utasítjuk el, és lehetőséget 

teremtünk a minél előbbi javításhoz, ha lehetséges, a jóvá tételhez. Szemléletünk, 

attitűdünk segíti a kudarc elviselését, a jó megoldások keresését. 

 A büntetés mindig a nemkívánatos viselkedés csökkentésére irányul. Csak a viselkedést 

minősítjük, a gyermeket nem. Az enyhe büntetőket következetesen alkalmazzuk: 

figyelmeztetés, tevékenységből való időleges kivonás, a gyermek életkorához mért 

időtartamban. A büntetés alkalmazásakor is kimutatjuk, hogy bízunk a gyermekben, 

segítjük a problémás viselkedésről való leszokásban. 

 A csoport dajkája, pedagógiai asszisztense számára is tudatosítjuk a szelektív 

hatásrendszer működtetésének fontosságát az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

területén.  
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Anyanyelvi nevelés 

 A csoport interakciós kultúrájának, a kölcsönös interperszonális kölcsönhatások építő 

jellegének folyamatos fejlesztése. 

 Konfliktushelyzet megoldására irányuló kommunikációs technikák bemutatása. 

 A pozitív és a negatív érzelmek, siker és kudarc kulturált szóbeli kifejezésének 

támogatása. 

 A közös élményekről, tapasztalatokról való páros és csoportos beszélgetések tartalmának, 

nyelvi fordulatainak gazdagítása. 

 Egymás meghallgatására nevelés. 

 Az önkifejezés, szociálisan értékes önérvényesítés kommunikációjának segítése. 

 Az udvarias viselkedés szóbeli megnyilvánulásainak tanítása. 

3.3. AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI NEVELÉS ÉS FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

3.3.1. Az anyanyelvinevelésés fejlesztés megvalósítása 

„Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan sebességű 

gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos 

vidékeit is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a 

kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-

alig zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai 

és európai." 

József Attila (Töredékek)  

Célunk: 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. A kommunikáció, mint 

kulcskompetencia tudatos, a szociokulturális háttér ismeretére épülő differenciált fejlesztése a 

nevelőtevékenység egészében. 

Feladataink rendszere: 

- A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, 

- a kommunikatív képességek tudatos, differenciált fejlesztése, 

- együttműködés a családdal és a logopédussal, a megelőzés, korrekció. 
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A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

 A gyermek meghallgatására, kérdéseire adott válaszokra, a gyermek szóbeli 

megnyilvánulásainak igényléséreépülő beszélő környezettel,csoportos, mikrocsoportos és 

egyéni beszélgetésekkel a gyermekek kommunikációs aktivitásának, beszélő kedvének 

erősítése. 

 Érdeklődés, komoly figyelem kifejezése a gyermeki közlések iránt, gyermeki üzenetek 

dekódolása. 

 Az improvizációs kezdeményezések, önkifejező, önérvényesítő törekvések, a gyermeki 

kreativitás megjelenési formáinak támogatása (halandzsa, szójáték, ismételgetések). 

 Mintaadás a beszédpartner meghallgatására, megértésére. 

 A szóban történő kapcsolatfelvétel, véleménynyilvánítás, konfliktuskezelés 

megvalósításához szükséges kommunikációs fordulatok modellálása, gyakorlása. 

 A gyermek beszédének javítgatása helyett a megfelelő beszédminta alkalmazásával a 

kudarcélmény kerülése, beszélgetésre kellemes helyzetek teremtése. 

A kommunikatív képességek differenciált fejlesztése 

 Az óvodáskorú gyermekek beszédfejlődésének alapja az őket körülvevő családi és az 

óvodai környezet beszédmintája. 

 A családon belüli eltérő szerepviszonyok, eltérő kódhasználat, szociokulturális háttér 

három éves korra a magyar anyanyelvű, normál fejlődésű gyermek beszédprodukcióját, 

beszédészlelését, beszédértését alapfokon kialakítja. 

 Az óvodai nevelésnek az iskolai kudarcok elkerülése érdekében differenciált 

nevelőmunkával kompenzálnia kell a beszédfejlődés szempontjából előnytelen 

szociokulturális háttérből érkező gyermekek beszédprodukcióját. 

 A kellő időben megszerzett strukturált anyanyelvi tudásra, mint kulcskompetenciára 

tekintünk, mely alapja a kultúrtechnikák elsajátításának, az élethosszig tartó tanulásnak.  

 A világos, egyértelmű, kifejező nyelvhasználat, a saját kommunikáció folyamatos 

fejlesztése minden óvodában dolgozó felnőttel szemben alapvető elvárás. 

 Mindennapi beszédmintánkkal az anyanyelv szeretetét, ápolását közvetítjük. 

 A mindennapi óvodai tevékenységekben rejlő spontán és tervezett lehetőségek maximális 

kihasználásával, párbeszédes helyzetek teremtésével, célirányos anyanyelvi játékokkal, 

differenciált nevelőmunkával biztosítjuk a fejlesztő hatásokat. 

 A beszédfejlődés támogatásában a gyermeki tevékenységeken belül a játék beszédre 

motiváló erejét, az éneklés és a ritmus, a mese, a bábozás, a dramatizálás,a preventív 

mozgásfejlesztés és percepciófejlesztés lehetőségeithelyezzük előtérbe. Ezzel elősegítjük a 

két agyfélteke összehangolt munkáját is. (Pl. Beszédkészség fejlesztése anyanyelvi 

játékkal - bal agyfélteke munkája, mesehallgatás szorongásoldó és képalkotást inspiráló 

hatásaival – a jobb agyfélteke munkája, a gyermek befogadóból, beszédértőből előadóvá 

nevelése - bal agyfélteke munkája). 

 Könyves környezetet biztosítunk, az olvasás, az írásbeliség, a művelődés igényének 

felkeltése érdekében. 

 A mesehallgatás fejlesztő hatásainak (folyamatos, összefüggő beszéd megértése, a saját 

megszólaláshoz szükséges nyelvi struktúrák, és relációk tanulása, belső képek előhívása) 

biztosítását a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében különleges bánásmóddal, 

fokozatos fejlesztéssel, illetve gazdagító programokkal érjük el. 
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 A képességfejlesztési folyamatbankiemelten kezeljük: 

 a beszédészlelési és beszédértési szint megismerését, fokozatos fejlesztését,  

 a szókincsbővítésen belül a relációszókincs, szófaji gazdagság,fogalomalkotás,az után 

mondás gyakorlására alkalmas lehetőségek teremtését, 

 a társalgási nyelvkészség, kontextusos beszéd fejlődésének támogatását, 

 az összefüggő beszéd, nyelvhasználati jártasság formálását, 

 a beszédfegyelem alakítását. 

 A sajátos nyelvi formák, szókapcsolatok, nonverbális kapcsolatok, a beszéd hatáselemei 

(hanglejtés, hangsúly, hangerő, ritmus, dallam, szünet, hangszínnel, hangerővel bánni 

tudás) megismerésének és alkalmazásának, elsajátításának segítése. 

 Rendszeresen (frontálisan, mikrocsoportban, páros, egyéni szervezési formában) 

kezdeményezett anyanyelvi játékokkal (találós kérdések, nyelvtörők, rigmusok, szólások, 

közmondások, ellentétpárok, szinonimagyűjtés, főfogalom alá rendezés, képolvasás, 

képsorozatok logikai sorrendbe rendezése stb.) tervszerű, hátránykompenzáló, illetve 

tehetségfejlesztő nevelőmunka biztosítása. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, a migráns, valamint a más nemzet nyelvét 

beszélő gyermekek differenciált segítése a magyar nyelv elsajátításában. 

Együttműködés a családdal és a logopédussal, a megelőzés, korrekció 

 A szülők számára hangsúlyozzuk az otthoni beszélgetések, a közös játék, a mesélés 
fontosságát, gyermeki fejlődésben betöltött szerepét, a szülői beszéd minta 

elsődlegességét. 

 Segítséget adunk a megfelelő mesekönyvek, játékok, családi nevelést segítő könyvek 

kiválasztásához. 

 Fogadóórán személyre szabott javaslatokat adunk a gyermekek beszédfejlődésének 

otthoni támogatásához. 

 A logopédiai fejlesztésben résztvevő gyermekek fejlődéséről, a csoportban 

megvalósítható feladatokról rendszeresen konzultálunk a logopédus kollegával. 

 A megelőzés és a korrekció érdekében: 

 beszédszerveket ügyesítő játékokat kezdeményezünk, 
 az észlelt eltéréseket jelezzük az óvoda logopédusának, intézkedünka minél 

előbbi szűrésről,  
 a szülőket tájékoztatjuk a fejlesztő foglalkozásról, az otthoni gyakorlás 

fontosságáról. 
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3.3.2. Az értelmi nevelés,fejlesztés megvalósítása 

„Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, 

hogy végig járja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat 

végig, a gyermek, annál valószínűbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a 

leghatékonyabb lenni.”  

Gyarmathy Éva 

Célunk: 

Tanulást támogató, inspiráló környezet biztosítása a gyermekek optimális értelmi fejlődése, 

differenciált fejlesztése érdekében, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

nevelésére. 

Feladataink rendszere: 

- élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosító ösztönző környezet,változatos 

tevékenységrendszer biztosítása, 

- a gyermeki ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, bővítése, 

- az értelmi képességek differenciált fejlesztése, 

- anyanyelvi nevelés. 

Élmény és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosító ösztönző környezet, változatos 
tevékenységrendszer biztosítása 

 A tanulás támogatása, inspirálása érdekében úgy rendezzük be az óvodát, hogy minden 

gyermek találhasson egyéni érdeklődését, kíváncsiságát felkeltő, meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire épülő játékokat, eszközöket, tevékenységi lehetőségeket. 

 A tanulás támogatásában legfontosabbnak tartjuk a gyermekeket körülvevő személyi 

környezet nyitottságát, a játék, az intellektuális, esztétikai és mozgásos tevékenységek 

iránti érdeklődés, a gyermeki képzelet és kreativitás ösztönzését. 

 Megismerjük a ránk bízott gyermekek egyéni sajátosságait, értelmi képességeit, 

érdeklődési irányait, kíváncsiságát az egyénre szabott optimális nevelő hatások biztosítása 

érdekében. 

 A csoport tevékenységeinek megtervezésében a gyermekek értelmi fejlettségének, 

érdeklődési irányainak ismeretére építünk, differenciált feladatokkal biztosítjuk a 

hátránykompenzálás és a tehetségfejlesztés megvalósulását, az egyéni tanulási utak 

gondozását. 

 Szoros együttműködésben olyan légkört, olyan helyzeteket teremtünk, melyben a 

gyermekek minél többször átélhetik a felfedezés örömét. 

 A dajkával és/vagy a pedagógiai asszisztenssel jó munkamegosztási rendszerben 

változatos tevékenységeket kínálunk, amelyek tapasztalat és élményszerzési 

lehetőségekkel járulnak hozzá a természeti és társadalmi környezet megismeréséhez, az 

érdeklődési irányok bővüléséhez, a belső motiváció erősödéséhez. 
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A gyermeki ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, bővítése 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezzük, célirányosan 

bővítjük és biztosítjuk élethelyzetekben való gyakorlásukat. 

 A szervezett, irányított és spontán tanulási lehetőségek biztosítása során az ismeretek 

rendszerezésére irányuló feladatokat problémamegoldás fejlesztésével kötjük össze. 

 Cselekvésbe ágyazott tanulási lehetőségekkel tartjuk fenn a gyermeki aktivitást, 

alkotókedvet, a tanulás, a tudás örömének átélését. 

Az értelmi képességek differenciált fejlesztése 

 Az értelmi képességek, pszichikus funkciók fejlesztését (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotó képesség) változatos, differenciáltan tervezett 

tevékenységekkel, korszerű tanulásszervezési eljárásokkalbiztosítjuk. 

 A párhuzamos tevékenységek szervezésével lehetőséget teremtünk az önkéntes, örömteli, 

motivált tanulási helyzetekre, egy-egy érdeklődési területen való elmélyülésre, 

hátránykompenzáló és gazdagító programokra egyaránt.  

 A térbeli és időbeli tájékozódást segítő helyzeteket, feladatokat az életkori és egyéni 

sajátosságoknak megfelelően alakítjuk.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára biztosítjuk az őket megillető különleges 

bánásmódot, együttműködünk a segítő szakemberekkel. 

 Az értelmi fejlesztés egyénre szabottsága érdekében a fejlődési naplókban 

(személyiséglapokon) az erősségekre és a fejlesztendő területekre irányuló egyéni 

fejlesztési feladatokat tervezünk legalább félévente, a mérések után. 

 A gondolkodás fejlesztésében a konkrét, képszerű gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás szintjének elérését, az ok-okozati összefüggések, a rész –egész viszonyának 

felfedezését is megcélozzuk. 

 A tanuláshoz való pozitív viszonymegőrzése/megteremtése érdekében a figyelem 

fejlődését kiemelt fontosságúnak tartjuk, egyénileg támogatjuk az iskolakezdéshez 

szükséges szándékos figyelem kialakulását. 

Anyanyelvi nevelés  

 Differenciált nevelőmunkával elősegítjük a cselekvésbe ágyazott tanulás során szerzett 

ismeretek, tapasztalatok szóbeli kifejezését párbeszédes és társas helyzetekben egyaránt. 

 Támogatjuk az elemi fogalmi gondolkodáshoz szükséges passzív és aktív 

szókincstartalmának pontosítását. 

 A problémamegoldó gondolkodást kérdésekkel és a kérdésekre adott válaszokkal segítjük. 

 Ösztönözzük a gyermekeket a felvetett témához tartozó gondolatok megfogalmazására. 

 Alkalmat teremtünk az összefüggő beszéd gyakorlására. 
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4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI 

„Csak a mások megsegítésére irányuló szándék és erőfeszítés 

számít. Ennek hatékonysága pedig idővel továbbfejleszthető.„ 

Edward de Bono 

4.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. 

Az eredményes nevelőmunka megvalósítása elsősorban attól függ, hogy a pedagógusképünkben 

megfogalmazottakmilyen szinten kerülnek megvalósításra. 

Az óvodapedagógusi tevékenységek eredményes és hatékony megvalósítását a nevelőmunkát 

közvetlenül segítő szakemberek összehangolt munkájukkal elősegítik. A 326/2013. (VIII.30.) 

Kormányrendelet módosítása 33/A§ (5)bekezdése alapján 2020 szeptember 1-től lehetőség van 

arra, hogy az óvoda reggel 8 óra előtt vagy a délutáni időszakban, amikor nem fejlesztő, iskola-

előkészítő vagy más kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a 

gyermek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

személy is elláthatja. Ha szükségessé válik ilyen munkarend kialakítása, a tagóvoda-vezetők az 

óvodapedagógusokkal együttműködésben előkészítik a feladat szakszerű ellátását. 

Hatékonyságunk növelését szolgálja belső ellenőrzési rendszerünk és az értékelési keret rendszer 

kiépítése, melyben a belső önértékelési rendszer és a külső ellenőrzés, a minősítés és a 

tanfelügyelet segíti a pedagógiai munka folyamatos fejlesztését, az erősségek és a fejleszthető 

területek azonosítását. 

Az Egyesített Óvoda az engedélyezett álláshelyek alapján működik. Az óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítő munkatársak rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges 

végzettséggel.  

Több óvodapedagógus szakvizsgával - fejlesztőpedagógusi, drámapedagógusi, mentálhigiénés, 

teljesítményértékelés, minőségfejlesztés, környezeti nevelő, óvodapedagógusi gyógytestnevelés, 

bábjáték az óvodában, ember, erkölcs és vallásismeret, tánc- és drámapedagógus, vezető 

óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, tehetségfejlesztési szakértő- végzettséggel 

rendelkezik.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása jelenleg 14 tagóvodában történik, státuszon lévő 

gyógypedagógusok és utazó gyógypedagógusok biztosítják a gyermekek fejlesztését.  

A bázis és a tagóvodákban a pedagógiai munkát csoportonként 1 dajka segíti. Három 

csoportonként egy pedagógiai asszisztens felvételére is sor került. 

Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkája biztosítja a minőségi nevelőmunkát, az esélyteremtő nevelést. 

Az óvodatitkárok adminisztratív, tanügy-igazgatási és gazdálkodási feladatokat látnak el, segítik 

a tagóvoda-vezetők munkáját.  

A takarítók és a kertész-fűtő(k) megfelelő szakmai végzettségekkel rendelkeznek. A tagóvodák 

rendjét, tisztaságát, balesetmentes környezetét a takarítók, és a kertész-fűtők biztosítják.  

A HACCP-rendszer bevezetése óta a konyhai dolgozók folyamatos továbbképzését is szem előtt 

tartjuk.  

 

Az Egyesített Óvoda összes dolgozójával szembenfontos elvárás a gyermekek iránti elfogadó, 

segítő, támogató attitűd, amely modellértékű viselkedésben és kommunikációban nyilvánul meg. 
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Személyi feltételteremtés, továbbképzési rendszer 

Az Egyesített Óvodában élünk a 10 munkaközösség működtetésének lehetőségével. A 

munkaközösségek szervezését, szakmai tartalmának kialakítását a szakmai vezető és az 

intézményvezető koordinálja.  

A bázis és a tagóvodák működtetik a belső tudásátadás rendszerét. Az intézményvezetés 

munkatársai kérésre, időpont egyeztetéssel a helyszínen segítik a munkát. 

Fenntartónk támogatásávalkihelyezett akkreditált képzéseket szervezünk, külső előadókat hívunk 

az éves munkatervekben kiemelt feladatok megvalósításához, a törvényi változások követéséhez. 

Keressük a pályázati lehetőségeket ingyenes képzések, tréningek biztosítása érdekében. 

Egyesített Óvodai Továbbképzési Programunkban az óvodapedagógus diplomaszerzés és a 

tagóvoda-vezetők vezetői szakvizsga megszerzésének támogatása az elsődleges prioritás, az 

egyéb szakvizsgás és másoddiplomás képzések támogatása, a felmerülő szükségleteknek 

megfelelően, egyedi elbírálás alá esik. 

A tagóvodák Továbbképzési Programjukban és Továbbképzési terveikben az akkreditált 

képzéseketa felmerülő szükségletek, igények és helyi céljaik,arculatuk alapján tervezik. 

Férőhely, gyermekcsoportok összetétele 

A tagóvodák férőhelyeinek számát az Alapító okirat határozza meg, az intézményekben a 

gyermeklétszám ennek megfelelően alakul. 

 A csoportok összetétele: vegyes életkorú és közel azonos korú gyermekek. 

 Az Egyesített Óvodában szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek integrált nevelését 

ellátjuk az Alapító okiratban jelölt tagóvodákban (7. fejezet). 

4.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az Egyesített Óvoda bázis óvodájában és 20tagóvodájában a működési feltételek biztosítottak, az 

épületek felújítása, karbantartása, állagmegóvása folyamatos. 

Az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a programhoz szükséges eszközök alapszinten 

biztosítottak, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. sz.(1) mellékletében 

meghatározott eszközök és felszerelések folyamatos beszerzése megtörténik, az időközben 

elhasználódott bútorok, eszközök pótlása folyamatos.  

A bázis óvoda és a tagóvodák épületei, udvarai berendezései a gyermekek nevelését, fejlesztését 

szolgálják. Az óvoda dolgozói számára megfelelő munkakörnyezetet biztosítanak.  A helyi 

adottságok függvényében lehetőséget teremtenek a szülők fogadására.  

A csoportszobák berendezésénél figyelembe vesszük: 

 az épület építészeti adottságait, stílusát, a helyiségek funkcióját,  

 a gyermekek életkorát, fejlettségét, 

 a szobák méretét, elrendezését, 

 a minél több természetes fény és a jó megvilágítás biztosításának lehetőségét, 

 megteremtjük a jól elhatárolható tevékenységi helyeket, játszóhelyeket, a mozgásra, 

az elkülönülésre, a pihenésre alkalmas körülményeket, 

 az ideiglenes játszóhelyek kialakításának lehetőségét, 

 berendezzük a természetsarkokat,  
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 biztosítjuk, hogy a játékeszközök között legyenek olyan anyagok, eszközök, amelyek 

sokféle módon felhasználva a gyermeki fantáziát, a kreativitást fejlesztik. 

A csoportszobák egyéni arculatát az óvodapedagógusok a közös megállapodások 

figyelembevételével, kollégájukkal együtt alakítják ki. 

A mozgásra alkalmas helyiségek a csoportszobák, illetve a mozgásfejlesztésre kialakított 

tornaszobák vagy tornatermek.  

A kerületi források, pályázatok, alapítványok nagymértékben elősegítették a bázis óvoda és a 

tagóvodák esztétikusabb megjelenését.  

Az épületek felújítását, karbantartását az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználásával 

végzi a fenntartó. 2014-ben új óvodaépület átadására került sor, az Aprajafalva Óvoda bővült 3 

csoporttal, korszerű fejlesztő szobával, tornateremmel. 

A fenntartó nagyszabású fejlesztésekkel végziaz EU biztonsági előírásoknak megfelelően a 

játszóudvarok korszerűsítését is. Az előírásoknak megfelelően további felmérés készül az udvari 

játékeszközökről. Fejlesztjük az óvodai udvarok felszereléseit intézményi költségvetésből, 

önkormányzati és más pályázati lehetőségek, alapítványi támogatások útján. 

Intézményeink rendelkeznek a kötelező eszközjegyzékben jelölt bútorokkal, felszerelési 

tárgyakkal, a mindennapi tevékenységhez szükséges játékokkal és egyéb fejlesztőeszközökkel. A 

bázis óvoda és a tagóvodák munkatársai biztosítják, hogy a gyermekek számára mindig 

elérhetően és megfelelő mennyiségben, minőségben álljon rendelkezésre eszköz a különböző 

tevékenységekhez. 

Nevelőmunkánkat oktatástechnológiai berendezések, infokommunikációs eszközök segítik, 

korszerűsítésük visszatérő feladat. 

Elkészült az Egyesített Óvoda weblapja, amely az új szervezeti feltételeknek megfelelő 

információáramlás perspektíváit nyitja meg az intézmények és partnereik között. 

A feltételek megteremtéséhez önerővel is hozzájárulunk: 

 eszközkészítés a szabad játékhoz, egyéb tevékenységekhez, 

 pályázatok írása, 

 szponzorok keresése, 

 önkéntes munka szervezése, 

 alapítványok működtetése. 

4.3 AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja megvalósítható osztott és osztatlan 

csoportszervezéssel, vegyes életkorú, és hasonló életkorú gyermekek csoportba sorolásával. 

Heti rend, napirend 

A bázis és a tagóvodák hagyományaikra, eddigi bevált gyakorlatukra építve választják ki a 

számukra megfelelő szervezeti és időkereteket. 

Hetirend 

A heti rend a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazza napi bontásban. Tervezésénél 

figyelembe vesszük a bázis és a tagóvodák kiegészítő programját, a helyi körülményeket, a 

gyermekcsoport összetételét, fejlettségét.  

Összeállításánál arra figyelünk, hogy az óvodai élet tevékenységformáinak harmonikus arányai 

megvalósulhassanak, a szabad játék elsődlegességének biztosításával, spontán és tervszerűen 

biztosított párhuzamos tevékenységekkel, a növekvő időtartamú (5-35 perces)csoportos 
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foglalkozások szervezésével. Rugalmassággal, a helyzethez való alkalmazkodással segítjük elő, 

hogy a heti rend a gyermeki szükségletek optimális kielégítését szolgálja. 

A napirend kialakításának alapvető szempontjai: 

 Biztosítjuka részben folyamatos napirendet, az egészséges életmódhoz, érzelmi 

biztonsághoz szükséges rendszerességet, a csoport és az egyes gyermekek szükségleteihez 

igazodó rugalmas kereteket. 

 Jó szervezéssel, a szülők meggyőzésével, párhuzamosan is végezhető differenciált 

tevékenységekkel segítjük elő a szabad játék elsődlegességének megvalósulását. 

 Elegendő időt biztosítunk az étkezésekre és a gondozási feladatokra, a sürgetés nélküli, 

nyugodt, derűs, az önállóságot fejlesztő, a kapcsolatokat, a közösséget erősítő óvodai 

életre, együttműködésben a csoport dajkájával és lehetőség szerint a pedagógiai 

asszisztenssel. 

 Figyelembe vesszük az egyes gyermekek alvásigényét, a nagyobb alvásigényű gyermekek 

elsőként lefekhetnek, tovább alhatnak,a kevesebb alvásigényű gyermekek számára a 

szükséges pihenő után csendes tevékenységeket biztosítunk. 

 A szabad levegőn való játék, séta, kirándulás szervezésében az egészséges életmódra 

nevelés szempontjait érvényesítjük. 

 A napirenden belül rugalmasan figyelembe vesszük az egyes tevékenységek időigényét, 

az évszakok változását, a gyermeki tevékenységek fejlődését. 

 A gyermekek szokás szabályrendszerének kialakításával biztosítjuk a napirenden belül 

megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát.  

 Kétféle napirendet készítünk: szeptembertől májusig tartó „szorgalmi időre” és a nyári 

időszakra. 

4.4.AZ ÓVODAI NEVELÉS TERVEZÉSE, KÖTELEZŐ DOKUMENTUMAI 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  

Pedagógiai Programja 
 

A bázis és a tagóvodák helyi nevelési célokra épülő  

Kiegészítő Pedagógiai Programja 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Az Egyesített Óvoda Házirendje, a bázis és a tagóvodák kiegészítő helyi szabályozásával 

 
Az Egyesített Óvoda, a bázis és a tagóvodák éves munkaterve 

 
Felvételi és mulasztási napló 

 
Csoportnapló  

 
A gyermekek fejlődésének nyomon követését szolgáló dokumentáció 

Óvodapedagógusi feladataink a nevelési-tanulási folyamat tervezése, dokumentálása 

területén: 
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 A tervezés kiindulópontjának pedagógiai programunk és kiegészítő programunk cél és 

feladatrendszerét, elvárásait, valamint a gyermekcsoport összetételét, az egyes gyermekek 

aktuális fejlettségi szintjét tekintjük. 

 A teljes nevelési-tanulási folyamat tervszerűsége, tudatossága számunkra alapvetően 

fontos, ugyanakkor jelentős mértékben kívánunk építeni a spontán gyermeki ötletekre, a 

gyermekek meglévő tapasztalataira, tudására. 

 A tanulás tervezése során a sokoldalúságra, komplexitásra, differenciálásrahelyezzük a 

hangsúlyt, illetve vannak tagóvodák, ahol a projekt módszer alkalmazásával terveznek. 

 A heti ütemtervben a képességfejlesztés feladatait 4 területen (testi, szociális, értelmi, 

kommunikáció képességek) differenciáltan tervezzük. 

 Az óvodás gyermekek fejlődését minden tevékenységi területen a megtervezett 

szempontok alapján folyamatosan nyomon követjük, évente kétszer írásban rögzítjük. Az 

egyéni fejlesztési feladatokat az erősségek és a fejlesztendő területek mentén 

megtervezzük, a megvalósulást, az eredményeket értékeljük. 

 Rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló megállapításokat, intézkedéseket, javaslatokat is. 

Szükség esetén szakmaközi és ágazatközi együttműködést kezdeményezünk a gyermek 

diagnosztizálása, fejlesztése érdekében (logopédus, pszichológus, szakszolgálat, gyermek 

jóléti szolgálat). 

 A szülőket folyamatosan, rendszeresen, alkalmanként előre egyeztetett időpontban 

fogadóórán tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, konzultálunk az otthoni 

tapasztalatokról, megállapodunk az együttműködési lehetőségekről. A fogadóórán 

elhangzottakat írásban rögzítjük, a szülőkkel együtt aláírjuk. 

 A nevelési - tanulási folyamat céljait, feladatait, a feladatok teljesülésének értékelését a 

csoportdajkájával, pedagógiai asszisztensével az együttműködéshez, munkamegosztáshoz 

szükséges mértékben megbeszéljük. 

 A felvételi és mulasztási napló törvényi előírásoknak megfelelő, egységes vezetésének 

eljárásrendje, pipalistája a belső szabályzatok, eljárásrendek között szerepel. 

 A csoportnapló kialakításának, vezetésének eljárásrendje az önértékelési program 
melléklete. 

 A gyermeki fejlődés nyomon követésének eljárásrendje, valamint a közös anamnézis 
és a bemenet és kimenet értékelés eljárásrendje az önértékelési program melléklete. 

4.5 AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Nevelőmunkánk során a családokkal szoros együttműködésben, intervenciós gyakorlattal, a 

segítségnyújtás egyes családokhoz illesztett megoldásaival szolgáljuk a gyermekek fejlődését. 

Kapcsolatot tartunk azokkal az intézményekkel, melyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet 

során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében. 

A kapcsolattartás tartalmát, formáit, módszereit a gyermekek szükségleteinek, mindenek feletti 

érdekeinek megfelelően alakítjuk. Célunk a partnerekkel való folyamatos, korrekt együttműködés 

lehetőségeinek megteremtése. 

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában vállaljuk a kezdeményező szerepet, nyitottak 

vagyunk a kezdeményezésekre. A bázis és a tagóvodák hagyományaikat megtartják, illetve 

folyamatosan, szükség szerint fejlesztik, bővítik. 
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4.5.1 Az óvoda és a család együttműködése 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését, abból indulunk ki, 

hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét 

optimálisan betölteni. 

Az eredményes együttműködés feltételének tartjuk, hogy a szülők a köznevelési törvényben 

megfogalmazott jogaikat érvényesíthessék: 

 megismerjék az óvoda Házirendjét, Pedagógiai programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, 

 kezdeményezzék a szülői közösség megalakítását, 

 gyermekük fejlődéséről rendszeresen és érdemi tájékoztatást kapjanak, nevelési 
tanácsokkal gazdagodjanak, 

 a bázis és a tagóvodák hagyományai szerint részt vegyenek az óvoda életében. 

A szülő kötelessége a Házirend megtartása. 

Az együttműködés tartalma 

A családi nevelésnekdöntő szerepe van a gyermekek személyiségfejlődésében. Az óvodás 

gyermek fejlődését az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg.  

Az óvoda a másodlagos szocializáció első színtereként fontos szerepet játszik a társadalmi 

beilleszkedés megalapozásában, az esélyteremtő nevelés biztosításában. 

Családlátogatás, anyás beilleszkedés, szülői értekezlet, fogadóórák egyéb közös programok, 

keretében megismerjük gyermekek családban kialakult szokásait, viselkedését, érdeklődését, 

családi hátterét, szociokulturális helyzetét, a szülők nevelési értékrendjét. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A családokkal kapcsolatos információkat a személyiségi jogok tiszteletben 
tartásával és a törvényi előírásoknak megfelelő belső szabályzatok alapján 

kezeljük, csak a gyermek nevelése érdekében használjuk fel. 

 Biztosítjuk a családi és az óvodai élet közötti átmenetet, a gyermekek 
beilleszkedését a család támogatásával segítjük. 

 A gyermekek óvodába kerülését követő első évben családlátogatásra 
megyünk, valamint ismerkedési lehetőséget szervezünk az óvodában. 

Mindkét együttműködési formát a tájékozódás és az ismerkedés fontos 
eszközének tekintjük. 

 A szülőtől való elválás megkönnyítése érdekében egyesített óvodai szinten, a felvételt 

nyert új gyermekek számára felajánljuk a szülők lehetőségeihez, igényeihez, és a 

gyermekek szükségleteihez igazodó egyénre szabott, fokozatos a szülő-nagyszülő 

részvételével zajló beilleszkedési folyamatot. 

 Minőségi neveléssel, emberséggel igyekszünk elnyerni a szülők bizalmát. 

 Az együttműködést nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban, 
kölcsönös tiszteletadással valósítjuk meg. 

 Az együttnevelésben felvállaljuk a kezdeményező, ha kell szemléletformáló 
szerepet, illetve nyitottan fogadjuk az otthon bevált, jó gyakorlatokat. 

 A szülők kéréseit, javaslatait igényeljük, mérlegeljük, mindig tájékoztatjuk 
őket ezzel kapcsolatos döntéseinkről. 
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 Az óvoda esélyteremtő szerepének megvalósításával kapcsolatos feladatainkról 

tájékoztatjuk a szülői közösséget. (gyermekvédelem, megelőzés, korrekció, differenciált 

nevelőmunka, hátránykompenzálás, tehetségfejlesztés). 

 Nem adunk helyt semmiféle előítéletnek, a különböző helyzetben élő, 
különböző értékrendű családoktól egymás elfogadását, toleráns 

magatartást, méltányosságot várunk el. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a családok szakmaközi és 
ágazatközi együttműködését koordináljuk, támogatjuk. 

 Megismertetjük a szülőket a bázis illetve tagóvoda működő kapcsolattartási formáival. 

 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a különböző szintű és tartalmú információhoz hogyan 

juthatnak hozzá (faliújságok, dokumentumok, honlap). 

 Megismertetjük őket azokkal a formákkal és lehetőségekkel, amelyek során gyermekük 

csoportjáról, az óvoda életéről, tartalmi munkájáról kaphatnak tájékoztatást.(szülői 

értekezlet, szülői közösség). 

 Felhívjuk a figyelmüket a fogadóórák igénybe vételének fontosságára, a 

gyermekükfejlődésével kapcsolatos tapasztalatok rendszeres megosztásának 

szükségességére. 

 Szakmailag megalapozott, dokumentumokkal alátámasztott tájékoztatást adunk a 

gyermekek fejlődésével (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődésének 

eredményével) kapcsolatban. 

 A gyermekek érkezésekor és távozásakor megvalósuló naponkénti 
találkozás funkcióját egyeztetjük. Nem beszélhetünk csak rövid ideig, mert 

az a nevelőmunka rovására megy, de alkalmat adunk a szülőknek 
betekinteni a gyermekcsoport életébe, naprakész információkkal szolgálunk, 

amikor szükséges, illetve gyors tájékoztatást adhatnak, amikor fontos.  

 Biztosítjuk a nyitottságot, közös programokat ajánlunk. 

 Egyes programok, ünnepélyek, játszódélutánok közös szervezésével szintén 
az együttműködést erősítjük. 

 Figyelemmel kísérjük, és reflektív szemlélettel elemezzük a különböző kapcsolattartási 

formák eredményességi, részvételi mutatóit. 

 A szülői közösség választott tagjai által képviseli a szülők jogait, érdekeit, 
véleményét a törvényben meghatározott módon és esetekben. Elnökük a 

szülői képviseletet biztosítja az Egyesített Óvoda szintjén. 

 A szülők elégedettségét, igényeit legalábbkétévente felmérjük, a vélemények alapján 

visszajelzést adunk a tervezett intézkedésekről, illetve indokoljuk, ha bizonyos 

megállapításokkal, kérésekkel nem értünk egyet, vagy nem áll módunkban a változtatás. 

4.5.2. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

Kapcsolat a fenntartó önkormányzattal 

A fenntartó biztosítja a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működésének feltételeit, valamint 

megfogalmazza a fenntartói elvárásokat. 

Az Egyesített Óvoda vezetője munkatervében és az éves értékelésben tájékoztatja a fenntartó 

önkormányzatot, hogyan illesztette feladatai közé a helyi elvárásokat, hogyan valósította meg 

szakmai és egyéb, törvényes működéssel járó feladatait. 

Az Egyesített Óvoda vezetése az új értékelési keretrendszernek megfelelően a belső önértékelés 

és a külső tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeiről tájékoztatja az önkormányzat képviselőit. 
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A kapcsolattartás formái: 

 dokumentumok küldése, 

 megbeszélések, értekezletek, 

 egymás rendezvényein való kölcsönös részvétel.  

Kapcsolat az Egyesített Bölcsődével 

A bölcsődébe járó gyermekek már nem közvetlenül a családból érkeznek az óvodába, ezért 

fontos hogy a család mellett a bölcsődei szakemberekkel is felvegyük a kapcsolatot a hozzánk 

érkező gyermekek megismerése, az átmenet segítése érdekében. 

Az együttműködés formái: 

 Tájékozódunk a bölcsődei gondozó - nevelőmunkáról, a bölcsődék 
működési sajátosságairól. 

 Lehetőséget teremtünk a környező bölcsődék számára, hogy betekintést 
nyerjenek az óvodai életbe, s hogy a kiscsoportosokat fogadó 

óvodapedagógusokkalkonzultáljanak a hozzájuk érkező gyermekek 
fejlődéséről. 

 Lehetővé tesszük a bölcsődés gyermekek számára is, hogy társaikkal 
belátogathassanak az óvodába, találkozhassanak leendő 

óvodapedagógusaikkal, ismerkedhessenek az óvodai környezettel. 

Kapcsolat az iskolával 

Az együttműködés tartalma: 

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a gyermekek számára közös feladatunk. 

Az együttműködés érdekében megismerjük az általános iskola nevelési alapelveit, az adott 

iskolák pedagógiai programjából az első osztályra vonatkozó követelményeket. Lehetőséget 

adunk a tanítóknak az óvodai élet megismerésére. A nagycsoportos gyermekekkel ellátogatunk 

egy közeli iskolába, ismerkedünk az iskolai élettel. 

A gyermekek iskolai beilleszkedését is figyelemmel kísérjük. 

A kapcsolattartás formái: 

 Tájékozódunk a közeli iskolák pedagógiai programjáról, nevelési 
alapelveiről, követelményeikről, 

 Lehetőséget teremtünk a kerület tanítói számára az óvodai nevelőmunka, 
pedagógiai programunk, a tagóvodák kiegészítő programjának 

megismerésére, 

 Lehetővé tesszük az iskolák számára a bemutatkozást a szülőknek készített 
szóróanyag közzétételével, 

 Megszervezzük nagycsoportos óvodásaink számára iskolák által szervezett 
ismerkedő programok látogatását, 

 Igényeljük az iskoláktól a visszajelzést volt óvodásaink beilleszkedéséről, 
tanulmányi eredményeikről. 

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

Az együttműködés tartalma: 

 A közművelődési intézmények (könyvtár, művelődési ház, múzeum, 
színház) sajátos lehetőségeit tudatosan használjuk fel a 

nevelőmunkánkban. 
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 Könyvtárlátogatást szervezünk annak érdekében, hogy megerősítsük a 
gyermekek érdeklődését a könyvek iránt. 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a kerület művelődési házainak gyermek 
és családi programjairól tájékozódhassanak intézményünkben a szülők, 

néhány óvodás programra látogatást szervezünk. 

 Gyermekek érdeklődésének megfelelő múzeumlátogatásokatszervezünk.  

 Színházi, bábszínházi élményhez az óvoda épületében szervezett kulturális 
programokon, esetenként színházlátogatásokkal juttatjuk a gyermekeket. 

Kapcsolat az orvossal és a védőnővel: 

 A védőnők rendszeresen látogatják az óvodákat. 

 A státuszvizsgálatot a törvényi előírásoknak megfelelően a rendelőben végzik a védőnők 

és a gyermekorvosok. 

 Az óvodában szervezésre kerülő szűrővizsgálat:fogászati szűrés. 

 Felismert problémák esetén a védőnő bevonásával egyénileg küldjük a gyermekeket 

szűrésre. (pl. hallás, látás problémák), illetve kérjük a fejtetű szűrését. 

Kapcsolat a logopédussal: 

 A logopédiai szolgálat kihelyezetten a bázis, illetve a tagóvodákban működik. 

 Elvégzi a szűrővizsgálatokat, szükség esetén további vizsgálatra utal. 

 A kihelyezett logopédus a fejlesztést egyénileg, illetve kiscsoportban, megadott 

időpontokban biztosítja. 

 Közvetlen kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal és az érintett gyermekek szüleivel, 

segíti a gyermek csoporton belüli és otthoni fejlesztését. 

Kapcsolat az óvodapszichológussal: 

 Kérésünkre a pszichológus megfigyeléseket végez a gyermekcsoportban és konzultál az 

óvodapedagógusokkal. 

 Szükség szerint egyénileg vizsgálja az óvodapedagógusok által jelzett gyermekeket, ha 

szükséges javaslatot tesz a tovább küldésre, az illetékes szakértői bizottság vizsgálatára. 

 5 éves korban minden gyermek preventív szűrését elvégzi. 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros gyermekek esetében pedagógiai 

véleményével segíti és ellenőrzi az óvodapedagógusok fejlesztőmunkáját.  

 Fogadóórát tart a szülőknek. 

 Kérésre szülői értekezleten, szülő klubban előadást, konzultációt tart.  

Kapcsolat a Szakértői Bizottságokkal,Budapesti Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi 

Tagintézményével 

 Az óvoda pszichológusával, logopédusával együttműködésben további szűrésre küldjük a 

gyermekeket. 

 Az SNI gyermekeket ellátó óvodák a szakértői véleményben foglaltak alapján fenntartói 

támogatással biztosítják a szükséges fejlesztéséket a megfelelő szakemberek bevonásával. 

Felhívják a szülők figyelmét az esedékes kontroll vizsgálatok időpontjára. 

Kapcsolat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága: a Család és GyermekjólétiKözponttal 

 Az óvodapedagógusokjelzési kötelezettségüket a tagóvodavezetők és a gyermekvédelmi 

megbízott bevonásával teljesítik. 

 A gyermek és a család érdekében ágazatközi együttműködésben alakítjuk ki a megfelelő 

intézkedések tervét, nyomon követjük a tervek megvalósulását. 
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További partnereink, akik segítik a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodát céljai elérésében: 

 Oktatási Hivatal 

 Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

 Országos Közoktatás Fejlesztési Intézet 

 ELTE Óvodapedagógus Szakirány, Bárczi Gusztáv Főiskolai kar 

 Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola – SNI ellátás 

 Az alapító okirat szerint SNI ellátásban részt vevő tagintézmények kiegészítő 

programjukban jelölik ellátást segítő partnereiket.  

 Csepeli Német Önkormányzat 

 Fővárosi Német Önkormányzat 

 Fővárosi Német Iskolaegyesület 

 Szabó Magda Közösségi Tér 

 Királyerdei Művelődési Ház 

 Radnóti Miklós Művelődési Ház 

 Katona József Általános Iskola – HRG biztosítása 

 Kerületünk tanuszodája  

Kapcsolatépítés, szakmai kapcsolat kialakításaa Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei 

közötti oktatási tér kialakítása érdekében külhoni magyar óvodákkal egyesített óvodai szinten. 
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4.5.3. Gyermekvédelmi tevékenység 

„A gyermek és ifjúságvédelem széles körű társadalmi tevékenység, amely magába foglal 

minden olyan tevékenységet, ami a gyermek eltartását, egészségügyi ellátását, megfelelő 

testi, lelki, erkölcsi fejlődését segíti.” 

Veczkó József 

Célunk:  

A gyermekek teljes személyiségfejlődésének, jóléténekbiztosítása,a problémák kialakulásának 

megelőzése, illetve feltárása, a megfelelő segítség biztosítása a hátrányok, különös tekintettel a 

szociális hátrányok enyhítésére, a veszélyeztetettség megszüntetésére. 

Feladataink rendszere: 

- A tagóvoda vezetők feladatai, 

- a gyermekvédelmi megbízott feladatai 

- az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevékenysége. 

A tagóvoda vezetők feladatai: 

 A tagóvoda vezető a gyermekvédelmi munka egyszemélyi felelőse az intézményben. 

 Munkáját tagóvodai szinten a gyermekvédelmi megbízott segíti, a csoportokon belüli 

gyermekvédelmi feladatokat az óvodapedagógusok látják el. 

 Az óvodai jelentkezés, beiratkozás során a tagóvoda vezető biztosítja a lehetőséget, hogy 

a szülő gyermekvédelmi problémáihoz az óvodába járás megkezdése előtt segítséget 

kérjen. 

 A beiratkozást követően a tagóvoda vezető összevont szülői értekezlet formájában 

ismerteti az általános tudnivalókat. Tájékoztatást ad az egészségügyi vizsgálatok 

rendszeréről, egyéb gyermekvédelmi teendőkről, étkezési térítésekre igényelhető 

kedvezményekről. Ezekhez megfelelő nyomtatványokat ad. 

 Tájékoztatja a szülőket a kerületi gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekről. 

 A Pedagógiai Program és a Házirend ismertetésekor a tagóvoda-vezető kiemeli az óvoda 

óvó-védő, gyermekvédelmi funkcióját, a gyermeki személyiség kibontakoztatásához való 

hozzájárulását, a családi nevelés kiegészítésében vállalt felelősséget, az együttműködés 

fontosságát. 

 Együttműködés kialakítása az óvodával kötött megállapodás alapján a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában és koordinálásában a szociális segítő munkatárssal. 

Egyéb kiemelt feladatok: 

 A nagycsoportos gyermekek szüleinek tájékoztatást ad a tankötelesség teljesítésével 

kapcsolatban.  

 A tanköteles gyermekek hosszabb hiányzás kérése esetén a gyermek érdekeit figyelembe 

véve dönt: engedélyezi-e vagy sem.  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődését. 

 A belső ellenőrzés és önértékelés biztosításával folyamatosan fejleszti az egyes 

pedagógusok és az intézmény tevékenységét, a vezetés hatékonyságát a gyermekvédelmi 

területen is. 

 



44 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 Az óvodapedagógusok a családdal egyeztetve otthonában meglátogatják a gyermeket az 

óvodába járás kezdeti időszakában, első évében. 

 Megfigyelik a család nevelési szokásait, tájékoztatják a szülőket az igénybe vehető 

segítségnyújtási formákról. Az óvodapedagógusok a beilleszkedési idő alatt történő 

megfigyelésekből és a családlátogatáson nyert tapasztalatokból kiindulva kezdik meg 

nevelőmunkájukat. Az óvodapedagógusok a gyermek beszoktatását a szülővel egyeztetve 

egyénre szabottan ütemezik. 

 Az anamnézisfelvétele, az egyéb információk, a családlátogatás, beilleszkedés 

tapasztalatai alapján a csoport óvodapedagógusai közösen határozzák meg a csoportot 

érintő gyermekvédelmi feladatokat (magatartási problémával, szociális hátrányokkal, 

beszédfejlődési, tanulási problémával küzdő gyermekek, egészségi ártalmakkal küzdő 

gyermekek), és a gyermekvédelmi megbízott számára írásos információt 

adnak.Kidolgozzák aszociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeket. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

szüleivel rendszeresen beszélgetnek, kapcsolatot tartanak, melyet dokumentálnak, 

szükség esetén a gyermekvédelmi felelős vagy az óvodavezető segítségét kérik. 

 Az egyéni bánásmód elvét, a differenciált fejlesztést, az adaptív nevelőmunkát 

valamennyi gyermekre vonatkozóan érvényesítik. 

 Esélyteremtő nevelőmunkával, az egyenlő hozzáférés biztosításával járulnak hozzá az 

óvoda hátránykompenzáló szerepének folyamatos fejlesztéséhez. 

A gyermekvédelmi megbízott feladatai: 

 A gyermekvédelmi munka összefogása, a jelzési kötelezettség betartásának figyelemmel 

kísérése. 

 Munkáját a tagóvoda éves munkatervében rögzített saját munkaterve szerint végzi. 

 Részt vesz a gyermekvédelmi megbízottak munkaközösségének munkájában. 

 Írásban, a szülők faliújságán ad tájékoztatást nevéről, elérhetőségéről, a 

gyermekvédelemmel foglalkozó irodák, intézmények címéről, telefonszámáról. 

 Gyermekvédelmi kérdésekben rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, a 

tagóvoda pszichológusával, logopédusával, az érintett szülőkkel és a 

gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel. 

 A segítségnyújtás családokhoz illesztett formáit keresi és biztosítja az érintett 

óvodapedagógusokkal, segítő szakemberekkel együttműködésben. 

 Szükség szerint kéri az esetnek megfelelő gyermekvédelmi intézmények és szakemberek 

segítségét. 

 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociokulturális 

hátrányainak csökkentésében módszertani segítséget biztosít a kollegák számára. 

 A veszélyeztetett gyermekek helyzetének felmérésében, a veszélyeztetettséget előidéző 

okok feltárásában részt vesz, a szakmaközi és ágazatközi együttműködést koordinálja, a 

tagóvoda-vezetőt folyamatosan tájékoztatja a gyermekvédelmi problémák megoldásáról. 

 Krízishelyzetben a befogadó intézmény keresésében segítséget nyújt a családnak és 

törekszik a kapcsolattartásra. 

 A gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos dokumentációt vezeti. 

 Munkamegosztástalakít ki az óvodával kötött megállapodás alapján a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában és koordinálásában a szociális segítő munkatárssal. 
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Szakmaközi és ágazatközi kapcsolatok biztosításának szerepe a gyermekvédelemben 

 Az óvodapszichológussal és a logopédussal, az SNI ellátást biztosító speciális 

szakemberekkel, a helyi szakszolgálat munkatársaival és 2018 szeptemberétől a szociális 

segítővel való együttműködés a megelőzés, a szűrés ésa korrekciós, kompenzáló feladatok 

végzését, a szülőkkel való kapcsolat kialakítását, esetleges konfliktusok rendezését is 

segíti. 

 A Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzési kötelezettségünket teljesítjük, a gyermekvédelmi 

szakemberekkel együttműködünk, egymást kölcsönösen tájékoztatjuk a problémák 

megoldása érdekében, kihasználva a szociális segítők alkalmazásában rejlő új 

lehetőségeket. 

A szülők alapvető kötelezettségei a gyermeki jogok érvényesítésében 

 Szülői felügyeleti jogok gyakorlása (gondozás, nevelés, testi, érzelmi, értelmi fejlődés 

elősegítése, érdekképviselete). 

 Együttműködés a gyermek érdekében a gyermeket nevelő személyekkel és a többi 

szülővel. 

 A gyermeki méltóság tiszteletben tartása, fizikai és lelki kényszertől mentes bánásmód. 

 Tolerancia a más körülmények között élő, más értékeket képviselő szülőtársakkal, és a 

kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel szemben. 
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

5.1. JÁTÉK 

„Játék során a gyermek mindig felette áll az életkorának, mindennapi 

viselkedésének: mintha a játék során egy fejjel magasabb lenne saját 

magánál.” 

Vigotszkij 

Célunk: 

A játék szociálisan értékes és egyénileg eredményes, konstruktív életvitelre felkészítő 

személyiségfejlesztő hatásainak biztosítása, az óvodai nevelésben betöltötteszközjellegének 

hatékonyabbá tétele. Örömteli, lelkiekben gazdag, a szabad játék túlsúlyát érvényesítő óvodai 

élettel a kisgyermek elemi pszichikus szükségleteinek kielégítése. 

Feladataink rendszere: 
- Az óvodáskorban fontos játékformák, 

- az óvodapedagógus szerepe a szabad játékban, 

- az óvodapedagógus szerepe az irányított játékban, 

- a játék feltételeinek kialakítása, 

- anyanyelvi nevelés. 

A játék két fő típusában-szabad játék és felnőtt által kezdeményezett, irányított játék - az 

óvodapedagógus szerepe, feladataieltérőek. 

Az óvodáskorban fontos játékformák(gyakorló játékok, szimbolikus játékok, konstruáló 

játékok, szabályjátékok) előfordulhatnak mind a szabad játék, mind a kezdeményezett, 

irányított játékok között.  

A gyakorlójáték jellemző jegyei 

 A gyakorló játék az érzékszervi-mozgásos fejlődési fázis jellemző játéka, amelyben a 

cselekvés, az ismétlés a fontos, egyre fejlettebb szinten végig kíséri az óvodáskort, egyben 

alapja a szimbolikus játéknak. 

 Tárgyak, játékeszközök rakosgatása közben a gyermek megismeri a dolgok különböző 

tulajdonságait, mert a véletlen cselekvéshez kapcsolódó „aha” élmény sokféle felfedezési 

lehetőséget tartogat számára. Ez az örömszerzés ad alapot a cselekvés többszöri 

megismeréséhez, amely szinte ritmikusan jelentkezik. 

 A gyakorlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális. 

 Mozgásos gyakorlójáték: amikor a gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában 

ismételgeti (testrészek megismerése, adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek 

gyakorlása, nagy mozgások fejlődése). 

 Manipulációs gyakorlójáték: amikor a gyermek építőelemeket rakosgat egymásra, egymás 

mellé, autót húzogat, homokot öntözget, keverget, firkál, sarat vagy agyagot gyurkál. 

 Verbális gyakorlójáték: amikor egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, mondókát, 

verstöredéket, dalrészletet, felnőttől átvett szófordulatokat ritmikusan ismételget. Nagy 

örömet talál a „halandzsa” szövegek kialakításában is (ritmusérzéket fejleszt, nagy 

jelentősége van a beszédgátlások, megelőzésében). 
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 Amikor a gyermek gyakorlójátékot választ a szabad játékban, a felnőtt szerepe a gyermek 

ötleteinek követése, a megvalósítás megfigyelése, esetlegesen segítségadás, hogy jobban 

meg tudja valósítani, amit akar. 

 Amikor a pedagógus ajánl fel gyakorló játékot, bemutatja az eszköz használatát, a 

mozgásformát, motivál a kipróbálásra. 

A szimbolikus játékok, mintha játékok jellemző jegyei  

 A játék, mint szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat, mint pszichikus 

szükséglet, mint a külvilágból és a gyermek belső világából származó tagolatlan 

benyomások feldolgozásának eszköze ebben a játékformában nyilvánul meg 

legerőteljesebben óvodáskorban. 

 A gyermekek a fiktív vagy valóságos élményeket, sajátos játékkörülmények között 

„mintha” helyzetben – képzeletük segítségével – újraalkotják, felvett szerepekben 

közelítik meg. A szerepjáték a gyermekek önkifejezésének legtipikusabb formája. A 

szerepjátékokhoz soroljuk a dramatikus játékokat és a bábozást is, melyek forrása lehet 

irodalmi alkotás, de lehet a gyermekek kitalációja is.  

A szimbolikus játékok fajtái az óvodában 

Szerepjáték: 

 A szerepjáték során a gyermek kettős tudattal úgy tesz, mintha más valaki vagy valami 

volna, megformál személyeket, állatokat, esetleg tárgyakat. A szereppel azonosulva 

játszik el valamit, ami hasonló az általa megismert valósághoz, de tartalmazza a vágyait, 

az örömeit, a feszültségeit, a fantáziáját is. 

 A gyermek eljátssza a valóságban általa érdekesnek, érzelmileg közel állónak, fontosnak 

tartott, átélt élményeit, tapasztalatait, illetve megjeleníti mindezekre épülő 

képzeletvilágát. 

 Ha a szabad játék lehetőségével élve ő választ, dönt egy szerepjátékban való részvétel, 

vagy annak vezetése mellett, lényeg, hogy megértsük, mit szeretne, hogyan lehetne őt 

(őket) támogatnielképzelései(k) kijátszásában, pozitív, negatív élményei(k) 

feldolgozásában. 

 Ha bekapcsolódunk a szerepjátékba, mi alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, 

szerepformálásunk, kommunikációnk modellként hat a játszó gyermekekre (A tapintatlan 

belépés egy szerepjátékot le is állíthat.). 

 Ha mi kezdeményezünk szerepjátékot, akkor a vállalt szerepen keresztül mintát adunk és 

indirekt módon befolyásoljuk a játék menetét, segítjük a szerepek megformálását, az 

együttműködés kialakulását, az ötletek, kezdeményezések kibontakozását. 

Bábozás, dramatizálás: 

 Élményeit, tapasztalatait, képzeletét a gyermek báb mögé bújva, vagy egy mese szereplő 

bőrében is szívesen eljátssza, dramatizálja.  

 Lényegében szerepjáték, melyben szárnyalhat a gyermek képzelete, működhet a 

fantáziája, érzelmei szabadon megnyilvánulhatnak. 

 A mesék, versek, mondókák, dalos népi játékok és az óvodapedagógusok mintája, a 

bábhasználat gyakorisága, a tevékenység változatos bábkészlettel, szerepbe öltözési 

lehetőségekkel való támogatása is hozzájárul a bábozó, dramatizáló kedv, önkifejezési 

forma kibontakozásához. 

A konstruáló játékjellemzőjegyei: 

 A gyermek környezete tárgyainak, eszközeinek, a játék eszközeinek kombinatív 

felhasználásával építményeket, alkotásokat hoz létre a játék öröméért. Szüksége 

vantalálékonyságra, ötletességre, problémamegoldó gondolkodásra,kitartó próbálkozásra, 
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kézügyességre, szem-kéz koordinációra, téri tájékozódásra, de együttműködésre is, mert 

ez a játék is társakkal együtt jelenti a legnagyobb örömöt. 

 A készen kapható építő, konstruáló játékok gazdag tárháza jól használható, ha azonban 

ezekhez a másként építéshez is mintákat adunk, az egyéb eszközök kreatív használatát is 

lehetővé tesszük, valamint a közösen készített kiegészítő eszközökre (barkácsolásra) is 

lehetőséget teremtünk, a szerep és a konstruáló játék összekapcsolódik, a gyermekek 

játéka elmélyül. 

 Az alkotások megőrzését, folytathatóságát a helyigény mérlegelésével igyekszünk 

biztosítani.  

 Fontosnak tartjuk a szabadban – az évszakok adta – lehetőségek kihasználását. Tavasztól 

őszig segítjük a homokban játszó gyermekeket a homokozó játékokkal való 

manipulálástól a bonyolult építmények megalkotásáig. Télen közösen építkezünk a 

gyermekekkel hóból, segítjük ötleteik megvalósítását, sikerélményhez juttatjuk őket. 

Barkácsolás: 

 A gyermekek szívesen készítenek különböző anyagokból új tárgyakat, új alkotásokat 

elsősorban a szerepjátékhoz, bábozáshoz, dramatizáláshoz vagy pusztán csak a játék 

örömére. 

 Kibontakozása az ötletek megvalósításának támogatásától, a felnőttek hozzáállásától, 

szülők bevonásától nagymértékben függ. 

A szabályjáték jellemző jegyei: 

 Az óvodáskorú gyermek játékpiramisának csúcsa, mely a kisiskolás korban teljesedik ki. 

Jellemzője a szabály dominanciája.A szabályjáték a tevékenységekben megvalósuló 

tanulás része, ha az óvodapedagógus tanítja, kezdeményezi, azonban a szabad játékban is 

megjelenik, akár gyermeki kezdeményezésre, akár a magukat aznap lefoglalni nem tudó 

gyermekek számára ajánlott játékként. A pedagógus a gyermekek fejlettségének 

megfelelően vesz részt a játékirányításban.  

 A szabályjátékok egy része a fő hatásirány miatt a 4 fő képességfejlesztési terület (testi, 

értelmi, szociális, kommunikációs) valamelyikébe besorolható, más részük komplex, 

nincs kiemelt fejlesztő hatás. 

 Az óvodában alkalmazott szabályjátékok: 

 népi játékok (erő és ügyességi játékok, körjátékok, utánzó játékok, szellemi 

képességeket fejlesztő játékok, találós kérdések), 

 mozgásos játékok, 

 anyanyelvi játékok, 

 társas játékok, kártyajátékok, 

 drámajátékok. 
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Az óvodapedagógus szerepe a szabad játékban 

 Tudatosan megengedő, elfogadó, biztonságot és bizalmat adó, segítő, támogató, inspiráló 

jelenlétet alakítunk ki. 

 Potenciális partnerként érdeklődést és tiszteletet fejezünk ki a gyermekek játéka iránt. 

 Személyes bánásmóddal segítjük a gyermekek játékérdeklődésének, játékigényének 

megnyilvánulásait, ösztönözzük a kreativitást, bátorítjuk az ötletek kivitelezését. 

 A szabad játékfajta, játékeszköz, játszóhely és játszótársválasztást támogatjuk. 

 „Reflektív szemlélettel először dekódoljuk a gyermeki üzeneteket (cselekvések, tárgy- és 

társ-preferenciák érdeklődési pontok, hangulatok, érzelmek) a gyermeket támogatjuk a 

valóra váltás aktuális lehetőségének megtalálásában, megteremtésében. „ Pálfi Sándor 

 A játékelképzelések megbeszélését inspiráljuk, a gyermekek játékhoz szükséges döntéseit 

előkészítjük. 

 Csak a szükséges esetekben avatkozunk be, például a veszélyessé váló agresszív játékba. 

 Közvetlen, nyugodt hangvétellel, bátorító kommunikációval hangsúlyozzukaz éppen 

aktuálisan csoportra és egyénre szabottan formálandó szokásokat, normákat. 

 A szerepjátékba való bekapcsolódáskor az adott játszócsoportra hangolódunk szerepünk 

formálásában. 

 A gyermekek játék során megnyilvánuló aktuális fejlettségi szintjét megfigyeljük, 

fejlődését nyomon követjük, az egyénre és csoportra szabott fejlesztési feladatok 

tervezésében meghatározónak tekintjük. 

 Támogatjuk a gyermekeket, hogy az együttlét, az együttmozgás, a tárgykörüli 

összeverődés, a párhuzamos játék passzív csoportosulási formájából az összedolgozás, 

szerepekbe tagolódás, az aktív együttműködés minél magasabb szinten kibontakozhasson. 

 Közvetlen, nyugodt hangvétellel, saját példánkkal közvetítjük, hogy a bátortalan, gátlásos, 

valamit még nem ismerő társakat segíteni, a rendbontókat pedig szelídíteni kell.  

 Elsősorban indirekt módszerekkel formáljuk a társas kapcsolatokat, az együttműködést, az 

interakciók tartalmát, bátorítjuk a kezdeményezőkészséget, önértékelést,szociálisan 

elfogadható önérvényesítést, önbizalmat. 

 Játék közben pozitív visszajelzésekkel, elsősorban metakommunikációval közvetítjük a 

„látom, értem, fontos nekem, örülök, hogy jól érzitek magatokat” megerősítő hatásokat. 

Ha a beavatkozás megelőzhető, egy kérdő, rosszalló tekintettel tereljük megfelelő irányba 

a tevékenységet. Játék után az ötletek befogadására, közös eszközkészítésre, játékokkal 

való bánásmódra, rendrakásra vonatkozó szóbeli értékeléssel is segítjük a játékélet 

normáinak belsővé válását. 

 A vezető egyéniségek irányítási stílusának formálását a játék tartalmának gazdagságára és 

az interakciókra való erőteljes hatásuk miatt előtérbe helyezzük. 

 Az utalásokat, az együttes játékélmények felidézését megerősítjük. 

 A több napon át tartó játékok folytatását támogatjuk. 

 Minden gyermek legkedvesebb játékproduktumának megőrzésére törekszünk, a játékok 

lefényképezésének lehetőségével is élünk.  

 A közösségi élet, a játék szabályait, normáit a gyerekekkel és szülőkkel közösen 

formáljuk, különös tekintettel a gyermeki véleménynyilvánítás, problémamegoldás, 

döntőképesség erősítésére, a konfliktus helyzetek megoldási lehetőségeinek keresésére. 

 Törekszünk arra, hogy megismerjük a gyermekek otthoni játékfeltételeit, 

játszógyakorlatát. Segítjük a szülőket a gyermekükkel közös játék jelentőségének 

felismerésében. 

 Formáljuk a családok szemléletét a játék fontosságára, személyiségfejlődésben betöltött 

szerepére vonatkozóan már a beilleszkedési időszaktól kezdődően modellnyújtással, a 



50 

 

pedagógiai helyzetek rövid indoklásával, a szabad játék jelentőségét hangsúlyozó érvek 

közvetítésével. 

Az óvodapedagógus szerepe a kezdeményezett, irányított játékban 

 Az adott nevelési ciklus személyiség-és képességfejlesztési feladatainak 

ismeretébentervezett, különbözőterületek fejlesztésére irányuló játékok felajánlása, a 

játékfolyamat irányítása. 

 A gyermekek játékszükségletéhez leginkább illeszkedő megnyilvánulási formák 

megválasztása: motiválás, bemutatás, gyakorlás, segítségnyújtás, együttjátszás, 

beavatkozás, megfigyelés. 

 Játék közben kifejezzük a közös játék örömét, a szabályhoz való alkalmazkodást, 

együttműködést megerősítjük. 

 Bátorítjuk az önállóságot, az új helyzetek kipróbálását. 

 Figyelünk a kezdeményezett játékok megfelelő időzítésére, az adott játékhoz szükséges 

hely kialakítására. 

 A játékirányítássorán az életkori sajátosságok és az egyéni képességszintek ismeretében 

differenciálunk. 

 A mértéket megtartjuk, nem tesszük dominánssá a fejlesztőjátékok alkalmazását, 

biztosítjuk a szabad játék elsődlegességét. 

 A fejlesztőjátékokat mind a játékidőben, mind a szervezett, irányított tanulási 

folyamatban alkalmazzuk. 

 A szülői szemléletformálás szükséges, mivel a szülők többsége nem vitatja a játék 

elsődleges szerepét e korban, de a fejlődés garanciáját csak kevesen látják benne.  

 A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a szemléletformálás megkezdésére, hiszen a 

modellnyújtás mellett lehetőség adódik a pedagógiai helyzetek rövid indoklására, a játék 

fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is annak érdekében, hogy elfogadottá váljon a 

játék prioritására építő óvoda. 

A játék feltételeinek biztosítása 

Játékéletet inspiráló, érzelmi biztonságot nyújtó légkör teremtése: 

 Az érkező gyermekek fogadásával jelezzük, hogy mindenkit várunk, mindenki fontos 

tagja csoportunknak. 

 A szabadjátékon belül a szerepjátékok kiemelt támogatásával segítjük elő, hogy 

kivetíthessék belső világukat, félelmeiket, vágyaikat, kellemes és kellemtelen 

élményeiket, biztosítva ezzel számunkra a lelki egészségről való gondoskodásban 

alapvető, öngyógyító eszközt, terápiás hatást.  

 A kapcsolatok kialakítását és fenntartását, mint fontos lelki szükségletet támogatjuk, 

segítjük a kapcsolatkereső gyermekeket. 

 Megfigyeljük egymás társas megerősítésének jeleit, a társ felé irányuló figyelem és 

helyeslés kifejezését, (odafordulás, mosoly) a szeretetnyilvánításokat (fizikai vagy szóbeli 

formában) az alárendelődést (utasítás teljesítése, ötletek, segítség elfogadása), a tárgyi 

juttatásokat (játék spontán átadása), támogatjuk a barátságok kialakulását. 

 A kapcsolatelhárító, kapcsolatakadályozó gyermekek beilleszkedését segítjük. 

 együttes játék, kapcsolat fenntartása játék közben, kötetlen beszélgetés 

kezdeményezése, a gyermeket érdeklő témáról, a játék közbeni megoldatlan 

problémáiról, a konfliktusok megoldási lehetőségeiről. 
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 Formáljuk a közösségi élet, a játék szabályainak, normáinak betartását, különös tekintettel 

a konfliktushelyzetek megoldási lehetőségeire, az együttélés kulturált normáinak 

elsajátítására. Törekszünk a szabályok közös fejlesztésére. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek aktuális fejlettségi szintjének ismeretében a 

felesleges konfliktusok, a társak zavarásának megelőzésére törekszünk. 

 Közösen fejlesztett szokás szabályrendszerünk alapján egyéni bánásmóddal kezeljük a 

játékban jelentkező problémahelyzeteket, diszharmóniát, agressziót, konfliktusokat. 

 A bátortalan, szorongó gyermekek feszültségeitjátékbeli kapcsolataik alakítása során 

 asszertív (pozitívan önérvényesítő, kellő határozottságú és öntudatos)viselkedés 

tanításával oldjuk. 

 Szükség esetén igényeljük az óvodapszichológus segítségét a magatartásproblémákkal 

küzdő gyermekek játékéletbe való beilleszkedéséhez. 

A játékhoz szükséges hely kialakítása: 

 A játékhozszükséges hívogató hely– helyekbiztosítását a csoportszobában és az udvaron 

elsődleges feladatunknak tekintjük.  

 A belső tér alakításakor arra törekszünk, hogy a zajosabb és a csendesebb játékok 

elkülönülhessenek, közös és egyéni tevékenységek párhuzamosan, egymás zavarása 

nélkül megvalósulhassanak. 

 Az állandó játszóhelyek kialakítását a csoportösszetételének a gyermekek érdeklődési 

irányainak megfelelően változtatjuk a következő területeken:  

 szimbolikus játékok, 

 konstruáló játék, 

 társas és egyéb szabályjátékok, 

 rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, barkácsolás helye,  

 mesesarok, bábsarok, 

 szabad tér a mozgásos játékokhoz, gyakorló játékokhoz. 

 Az óvodapedagógus mellett a gyermekek igényeik szerint alakíthatják játékkörnyezetüket, 

ideiglenes játszóhelyeket hozhatnak létre. 

 A játékhoz használandó anyagokat és félkészeszközöket könnyen elérhető helyen 

tároljuk. 

 Tagóvodáink udvarán is biztosítjuk a szerepjátékok, mozgásos és ügyességi játékok, 

sportjátékok, közlekedési játékok tereit. 

A játékhoz biztosított idő: 

 Folyamatos, rugalmas napirenddel biztosítjuk a szabad játék elsődlegességét, 

gyermekeink elmélyült játékának, játékelképzeléseik megvalósításának lehetőségét. 

 Kérjük a szülők segítségét az időben történő reggeli érkezésre (Házirend). 

 A napi élet szervezésében arra törekszünk, hogy minél több időt biztosítsunk a szabad 

levegőn történő játékra. 

 

A játék eszköztárának folyamatos fejlesztése: 

 A csoportok játékkészletének kialakítását, folyamatos bővítését egyrészt a készen kapható 

játékok tudatos kiválasztásával, másrészt az általunk és a gyermekekkel, szülőkkel 

közösen készített játékokkal végezzük. 

 Minden korosztály, mindkét nem, illetve az egyes gyermekek játékelképzeléseinek 

megvalósításához szükséges eszközökbeszerzésére, illetve elkészítésére is figyelünk. 



52 

 

 Óvodapedagógiai szempontok szerint válogatott, könnyen tisztítható, tartós, sok gyermek 

használatára alkalmas játékokat biztosítunk. 

 Félig előkészített eszközöket, kreatívan alkalmazható anyagokat, sokféle természetes 

anyagot, tárgyakat is kínálunk a játék tartalmának gazdagításához. 

 A csoportszobában biztosítunk barkácsoláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket. 

 Egyéni és közös élményeket illusztráló fényképeket, rajzokat, tárgyakat(horgonyokat) 

helyezünk el a gyerekek életterében. 

 Az eszközöket, tárgyi felszereléseket biztonságosan, a gyermek számára hozzáférhetően 

tároljuk, az eszközhasználat szokásait kialakítjuk. 

 A gyermekek játéktartalmának gazdagítása, érdeklődésének fenntartása érdekében a 

játékeszközöket időszakonként cseréljük. 

 Udvari játékeszközeink folyamatos fejlesztésévelszolgáljuk a szabad levegőn való 

játékélet, elsősorban a mozgásos játéklehetőségek bővítését, másrészt a csoportszobában 

megkezdett játékok folytatásának lehetőségét. 

Élményszerzési lehetőségek biztosítása: 

 A gyermekek otthoni élményeit, tapasztalatait óvodai élményszerzési lehetőségekkel 

tervszerűen bővítjük. 

 Óvodában és óvodán kívül szervezett kulturális programokkal, tematikus sétákkal, 

megfigyelésekkel, kirándulásokkal, közös ünnepeink, hagyományaink előkészítésével és 

lebonyolításával biztosítjuk a gyermekek játékéletet inspiráló inger gazdag környezetét.  

 Törekszünk a szülők, családok megnyerésére foglalkozásuk, mesterségük, hobbijuk 

bemutatása érdekében (munkahely-látogatás, állatokkal való ismerkedés egy családnál, 

gyümölcsszüretbe való bekapcsolódás egy család kertjében, óvodában történő 

bemutatkozás valamilyen tevékenység bemutatásával, kezdeményezésével). 

Az anyanyelvi nevelés  

 A szabad játék során elsősorban az interakciós kultúra fejlesztésére koncentrálunk, 

egyrészt mintaadással, a pozitívumok kiemelésével, másrészt a negatív hatások 

(csúfolódás, bántó megjegyzések, durva véleménynyilvánítás stb.) ellensúlyozásával. 

 Játszótársként nyelvi kifejezésmintákat adunk a különböző szerepekhez, illetve bármilyen 

közös játékhoz. 

 A jó hangulatú atmoszféra megteremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak 

indirekt képviseletével motiváljuk a gyermekek beszédkedvét, közlésvágyát. 

 A gyermeki közlések iránt érdeklődést, figyelmet tanúsítunk, kérdéseiket megválaszoljuk, 

üzeneteiket dekódoljuk, metakommunikációs jelzéseket küldünk, játszótársként nyelvi 

kifejezésmintát adunk. 

 Modell értékű beszédünkkel a játéktevékenységekhez kapcsolódva formáljuk a nyelvi-

kommunikációs képességek kibontakozását. 

 A különböző játékformák lehetőségével biztosítjuk a társakkal való kapcsolat-felvételi és 

együttműködési készséget, a többoldalú, tudatosabb kommunikációs viselkedést. 

 A társakkal együtt végzett alkotó tevékenységek során kommunikációs helyzeteket 

teremtünk, ezáltal lehetőséget adunk a párbeszéd kibontakozására. 

 A közös tevékenységek során megerősítjük a beszéd különböző, együttműködést 

elősegítő nyelvi fordulatainak, kifejezéseinek, az odafordulás udvarias formáinak 

használatát. (megszólítás, megnevezés, felszólítás, kérés, megköszönés, stb.). 

 A játékhoz kapcsolódó beszédben modelláljuk az igeidők, igemódok használatát, az 

igeragozást, a szófajok sokféleségét, a magyaros mondatalkatos szabályait. 
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 A kezdeményezett játékok között a képességfejlesztési céljainknak megfelelően 

összeválogatott anyanyelvi játékok biztosítását elsődlegesnek tekintjük. 

 Egyéb kezdeményezett játékaink repertoárjának bősége nagymértékben függ helyi 

célkitűzéseinktől, választott arculatunktól. 

5.2. VERSELÉS, MESÉLÉS 

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják, 

amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának. Ezek a 

lehetőségek nem anyagi természetű lehetőségek, hanem abból a 

világlátásból fakadnak, amely a mesei és a gyermeki gondolkodást 

összeköti: miként a hős mindig több mint mi magunk vagyunk, akképpen a 

világ is több mint amennyit képesek vagyunk felfogni belőle.” 

Boldizsár Ildikó 

 

Célunk:  

Mindennapos meséléssel, mondókázással, verseléssel a gyermekek mentális higiénéjének, 

érzelmi biztonságának egyensúlyát segítő, inspiráló környezet biztosítása. Hozzájárulás a 

szociálisan értékes erkölcsi normák, magatartás és érzelmek kialakulásához, a gyermekek 

egyénileg eredményes életvezetéséhez szükséges anyanyelvi, értelmi képességek fejlesztése, 

esztétikai igényességük megalapozása. 

Feladataink rendszere: 

- A népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek repertoárjának tudatos kiválogatás, 

- az irodalmi élmények befogadását segítő feltételek megteremtése, 

- a gyermeki önkifejezést, alkotást segítő feltételek megteremtése, 

- anyanyelvi nevelés. 

A népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek repertoárjának tudatos kiválogatása 

 Repertoárunkat elsősorban a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, 

rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséialkotják, 

mellette azonban elsősorban a magyar, időnként a nemzetközi klasszikus és kortárs 

gyermekköltészet, a klasszikus és kortárs mesék, elbeszélések világából is válogatunk 

a gyermekek életkori sajátosságihoz igazodóan. 

 Repertoárunk bővítésében tagóvodai szinten együttműködünk. 

 Az irodalmi anyag kiválasztásánál szem előtt tartjuk, hogy minél kisebbek a 

gyermekek, annál több legyen a mondóka, ezt kövessék az állathang utánzó és 

felelgetős mesemondókák, halmozó- és láncmesék, versek, verses mesék, majd a 

fokozatosan hosszabbodó és bonyolódó prózai mesék. 

 Vegyes korcsoportban úgy állítjuk össze éves tervünket, hogy legyen minden 

korosztálynak megfelelő,nyelvileg tiszta, esztétikai szempontból értékes alkotás. 

 A csoportösszetételt figyelembe véve a vers, mese anyag összeállításánál az 

interkulturális nevelés megvalósítására törekszünk. 

 Tréfás mesékkel, versekkel fejlesztjük a humorérzéket.  

 Gazdag repertoárral elősegítjük, hogy legyen minden gyermeknek kedvenc meséje.  
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Az irodalmi élmények befogadását segítő feltételek megteremtése 

 Megismerjük a gyermekek mondókázással, verseléssel, meséléssel kapcsolatos otthonról 

hozott élményeken alapuló befogadási, önkifejezési szintjét. 

 Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy differenciált nevelőmunkával, egyéni 

bánásmóddal minden gyermeket eljuttassunk a mondókázás, verselés, mesélés örömének 

átéléséhez, erre való igényének felkeltéséhez. 

 Ölbeli játékainkkal, mondóka és versrepertoárunkkal kapcsolódunk a mindennapi 

élethelyzetekhez, kihasználjuk az egyéni és kiscsoportos intim helyzeteket a ritmikus 

szövegek megszerettetésére, a kapcsolatok erősítésére. 

 Versmondáskor kerüljük az éneklő hanglejtést, a kórusban való szavalást. A gyakorlást 

kisebb csoportokban, illetve egyénileg végezzük. A szavak értelemszerű 

hangsúlyozásával, a vers hangulatának érzékeltetésével adunk mintát a versmondáshoz. 

 A mesemondás alkalmaihoz szükséges, a közös élmények befogadását elősegítő meghitt 

légkört, várakozást a mesehallgatásra utaló, ismétlődő szokásokkal, rituálékkal segítjük. 

 A meséléshez szükséges nyugalmat pedagógiai tapintattal, személyes kapcsolatokat 

erősítő érzelmi eszközökkel teremtjük meg. 

 Csoportunkban könyves környezetet alakítunk ki, melyben a gyermekek kedvelt versei, 

mesekönyvei, ismeretterjesztő könyvei kapnak helyet. A könyvekhez való pozitív 

kapcsolat érdekében könyvtárlátogatásra is biztosítunk lehetőséget. 

 Előadásmódunkat, kifejező eszközeinket az esztétikai hatásokon keresztül érvényesülő 

nevelő hatások érdekében tudatosan fejlesztjük. 

 Pihenés kezdetén minden nap mesélünk a gyermekeknek, ehhez való repertoárunk a 

nyugodt alvást, pihenést készíti elő. 

 Építünk a mese és a verstermészethez, szülőföldhöz való érzelmi kötődést erősítő 

hatására. 

 Törekszünk az egyes gyermekek által különösen kedvelt mesék gyakori ismétlésére. 

 Építünk a mese értékközvetítő hatására, ahogyan tájékoztatja a gyermekeket a külvilág és 

az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákról. Ennek érdekében élünk a bábozás és dramatizálás módszerének 

alkalmazásával is. 

 A mesék eszközével ráébresztjük a gyermekeket a mélyebb értelemben vett pszichikus 

realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

 Támogatjuk a mesei jellegzetességek átélését. (átváltozás, ellentétek, ismétlés és 
folyamatosság, veszély és megmenekülés helyzetei, vágyteljesítés, segítés, védelem, 

az adott szó betartása, kitartás, szemtől szembeni küzdelem…). 
 A szereplők tulajdonságainak és a szereplők közti kapcsolatok felismerésének, az 

emberi viszonyokban való tájékozódás képességének fejlődését előadásmódunkkal 
elősegítjük. 

 A gyermekek belső képteremtési képességét differenciáltan fejlesztjük. 
 Az élőszóban elhangzó mesélés elsődlegessége mellett a mesekönyvből olvasás 

varázsát is megéreztetjük, egy-egy irodalmi alkotáshoz, könyvhöz való személyes 
kötődésünket megmutatjuk. 

 Kihasználjuk a mese én-erősítő, személyiséget összerendező hatásait. (ijesztő, 
szorongató, rossz érzések, élménymaradványok oldása, a megküzdés, a 

problémamegoldáshoz való hozzáállás formálódása). 
 Fontosnak tartjuk saját életünk néhány jellegzetes eseményének megfogalmazását, 

az egyes gyermekek és csoport élményeiről szóló történetek mondását. A szülőknek 
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is ajánljuk, hogy a család életével kapcsolatos emlékeket rendszeresen idézzék fel 
(Bartos Erika könyvei jó mintát adnak ehhez.). 

 Kialakítjuk a kölcsönös egymásra figyelés szokását, megkülönböztetjük a hallgatói 
magatartást és a társalgási viselkedést. 

 Esztétikai élményt biztosítunk a gyermekek számára báb- és színdarabok – óvodánkban, 

vagy művelődési házainkban történő – közös megtekintésével. 

 Segítjük a szülőket az irodalmi értékű könyvek kiválasztásában. 

 Ráirányítjuk figyelmüket az otthoni rendszeres mesélés, verselés fontos szerepére a 

családi kapcsolatok megerősítésében és a gyermekek fejlődésében, az irodalmi élmények 

befogadásában, játékkal, rajzzal történő kifejezésében. 

 A családok szociokulturális helyzetéhez igazított intervenciós stratégiával egyes 

családoknak mesekönyveket kölcsönzünk, másoknak a szabadidő hasznos eltöltése 

érdekében javasoljuk az értékes báb- és színdarabok megtekintését, vagy éppen 

gyermekük meséinek érdeklődéssel kísérését, otthoni bábozási lehetőségeinek bővítését. 

A gyermeki önkifejezést, alkotást segítő feltételek biztosítása 

 Lehetőséget teremtünk a gyermekek önálló mese- és versmondására, a saját vers és 

mesealkotásra (mesealakok megjelenítése dramatizálással, bábozással, mese kiegészítése, 

befejezése, képolvasás, fantáziajátékok, ismert mesék elmondása, stb.).  

 A közös mesealkotásra is lehetőséget teremtünk, a csoport meséjéhez kooperatív 

szervezési formában illusztrációkat, olykor „könyvet” készítünk. 

 Ösztönözzük az ismert mesék, versek, esetleg kitalált történetek bábozását, 

dramatizálását, biztosítjuk az ehhez szükséges eszközöket, modellhatásokat. 

 Szövegmondás során segítjük a gyermekeket egyéniségüknek, sajátos 
közlésmódjuknak, érzéseiknek, mozdulataiknak bátor kifejezésében. 

 A dramatizálás, bábozás során lehetőséget biztosítunk az átváltozásra, pozitív 
negatív hősökkel, élethelyzetekkel való azonosulásra.  

 A jelenetek, szituációk eljátszása során a kifejező mozgás, mimika, hangszín és 
hanghordozás alkalmazását segítjük, ha szükséges, modelláljuk, az önként 

vállalkozókkal gyakoroljuk. 

 Biztosítjuk az önkifejezési formák kombinálását. (Pl. mozgással és/vagy ábrázolással a 

meseszereplő mozgásának megjelenítése, saját mesekönyv, meseillusztráció készítése).  

 Az óvodai ünnepekre való felkészülés során lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az 

általuk kedvelt és szívesen vállalt verseket, meséket mondhassák, illetve játszhassák el. 

Anyanyelvi nevelés: 

 Az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszereket (mesereprodukció, 

drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi játékok) 

változatos módon alkalmazzuk. 

 Mesélés közben a hosszabb összefüggő szöveg előadásával fejlesztjük a beszédészlelést, 

megértést a verbális és nem verbális jelzések és interakciók megjelenítésével, a helyes 

nyelvtani struktúrával, a tiszta kiejtéssel, beszédtempóval és mondatalkotással. 

 A mondókák, versek zeneiségének, ritmusának, a szavak hangulatának 
bemutatásával anyanyelvünk szépségének megéreztetése. 

 A népi mondókák, versek ismételgetésével alkalmat teremtünk a ritmus, hangsúly, 

hanglejtés gyakorlására, a tiszta beszédhallás, légzés kialakulására. 
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 Fejlesztjük nyelvi képességeiket: a helyes ejtést, tiszta beszédhallást, nyelvtanilag 
helyes beszédet, új fogalmak megismerését, auditív memóriájukat. 

 A nehezen megszólaló, beszédfejlődésben fejlesztendő gyermekeket velünk való 

párbeszédes helyzetekben, játékos módszerekkel motiváljuk. 

 A tehetségígéret gyermekeknek a szülőkkel együttműködésben gazdagító programokat, 

bemutatkozási (óvodában csoportközi, óvodai szintű, otthon nagyobb családi 

összejöveteli)lehetőségeket biztosítunk. 

 Építünk a népi mondókák, versek, mesék beszédnevelő, belső képteremtő hatására, a 

nyelvi komikum, humor verbális példáira, a költői, írói kifejezőeszközök sokszínűségeire. 

 Gazdagítjuk szókincsüket érzékszervi képzeteket felidéző kifejezésekkel, új, ismeretlen 

szavakkal, régies-népies tárgyak neveinek használatával, népies szófordulatok 

alkalmazásával. 

 A mesélés, verselés során erkölcsi fogalmakat, hangutánzó, rokonértelmű szavakat, 

ikerszavakat, néprajzi, régies kifejezéseket, jelzős szerkezeteket közvetítünk, melyek 

beépülnek passzív és aktív szókincsükbe.  

  



57 

 

5.3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

„…A leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg, amit az 

óvoda nyújt: az emberi közösségbe való beilleszkedést. A társas 

nevelés a zene kezdőfokán hatalmas segítség… Az emberek 

többsége zenétlenül megy végig az életen, s még jó, ha nem sejti, 

mit vesztett. Amit a gyermek az óvodában kap, az egyúttal 

közléleknek lesz alkotóeleme. Az egész ország közízlésére kihat.” 

Kodály Zoltán 

Célunk: 
Közös, örömteli zenei tevékenységek teremtésével sokoldalú hozzájárulás a szociálisan értékes 

magatartásformák és motivációk az egészséges lelki élet megalapozásához. A zenei érdeklődés, a 

zenei ízlés, az esztétikai fogékonyságformálása,a zenei anyanyelv kialakulásának megalapozása, 

a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának differenciált fejlesztése.  

Feladataink rendszere: 

- A zenei anyag igényes válogatása, 

- a zenei tevékenységek változatos formáinak biztosítása, 

- zenei képességek fejlesztése, 

- anyanyelvi nevelés. 

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul 

táncolunk”  

Kallós Zoltán 

A zenei anyag igényes válogatása 

 A zenei anyanyelv megalapozására törekszünk, ezért a dal és mondókaanyag 

összeállításában a néphagyomány gazdag gyermek és népdal kincséből válogatunk, 

amelyek segítségével átörökítjük a magyar zene dallamés ritmus világát, 

hagyományainkat, megéreztetjük az összetartozás, a közös éneklés, mozgás örömét. 

 A gyermekek zenei ízlésének, zenei kreativitásának alakítása érdekében igényesen 

válogatunk a kortárs zenei alkotásokból is. 

 A zenei anyag és a zenehallgatási repertoár összeállításánál figyelembe vesszük a csoport 

összetételét nemzeti- és etnikai hovatartozás szempontjából. 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermek hallgasson hangszeres zenét: az 

óvodapedagógus hangszeres játékát, népzenei együtteseket, művészi értékű zenei 

hanglemezeket, igényesen válogatott kortárs-, nemzeti, nemzetiségi zenét. 

 A zenei anyag kiválasztásánál a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, zenei 

adottságait, (tehetségcsírák) egyaránt szem előtt tartjuk, ezért az életkori határok 

átjárhatók: 

 A 3-4 évesekkel elsősorban ölbeli játékokat játszunk (bölcsőringatókat, 
babahívogatókat, jártatókat, láblógatókat, tapsoltatókat, simogatókat, 
csiklandozókat, gyúró játékokat, szitálgatókat arc-kéz- ujj-játékokat, 

lovagoltatókat, hintáztatókat, naphívogatókat, esőbiztatókat) a hozzájuk tartozó 
főleg helyben mozgásos játékokkal.  Énekes játékaik hangkészlete 3-5 hang. 

 4-5 évesekkel az eddigiek mellett rendszeresen mondókázunk, valamint 
hintáztatókat, röptetőket, fogócskákat, vonulósakat, köszöntőket mondunk, 3-6 
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hangkészletű énekes játékokat éneklünk, a hozzájuk tartozó, már bonyolultabb 
mozgásformákkal (csigavonal, hullámvonal, kör, szerepcsere, párválasztás, 

sorjátékok, irányváltók). 

 5-7 évesekkel 3-6 hangkészletű dalos játékokat éneklünk, változatos térformákat 
igénylő szellemi, ügyességi és sportos játékokat, erőjátékokat, valamint csapat- 

játékokat kínálunk fel számukra. (kapusjáték, két kör, átbújós kapusor, hidas 
játék, táncos mozdulatok) Labdázót, kiszámolót, kisorsolót, leánykikérőt, 

szokásdalokat, jókívánságot tartalmazó, több alkalomhoz illeszthető rítust, rejtő-
kereső játékokat ajánlhatunk számunkra.Hosszabb terjedelmű, változatos 

ritmusképletű mondókákat mondogatunk. 

 Vegyes életkorú csoportokban természetesnek vesszük, ha a különböző 
korosztályú gyermekek egyszerre kapcsolódnak be az énekes játékokba, a zenei 

képességek fejlesztését mikrocsoportban és egyénileg végezzük. 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy egyszer az ügyesedőkkel, máskor az 
ügyesebbekkel különvonulva is játszhassunk. 

A zenei tevékenységek változatos formáinak biztosítása 

 Mindennapi élet óvodai helyzeteiben az ölbeli játékok, mondókák, népi 
gyermekjátékok, dalos játékok, gyermektánc lehetőségének megteremtésével a 

dallam, a ritmus, a mozgás szépségének, örömének közös felfedezésére törekszünk. 
 A dúdolgató, mondókázó, zenében, mozgásban örömét lelő óvodapedagógus 

modellhatást érvényesítjük. 
 A zenei nevelés kötött, frontális, kötetlen, mikrocsoportos, egyéniszervezési 

formában és a spontán helyzetekhez alkalmazkodva valósítjuk meg. 
 A hangszerek elérhetőségét, használhatóságátbiztosítjuk, időnként ritmus zenekart 

alakítunk. 
 Ünnepekhez, élményekhez, évszakokhoz kapcsolódó zenei élményeket biztosítunk. 

 A zenehallgatást elsősorban az óvodapedagógus énekhangjára, továbbá 
hangszerjátékára építjük. 

 A zenehallgatás szokásának kialakítását nemcsak kötött foglalkozások során 
végezzük, különböző alkalmakhoz kötötten is biztosítjuk (Pl. A pihenéshez altató és 

ébresztő dal  mindennap a szokott dal lehet, a nagyobbak  egyénenként is 
dalolhatják, egymás nevét beleénekelve. A mi érzetét, a felsorolás teljességét, a 

mindenki egyaránt fontos nekem érzését mélyítjük el.). 
 A szülők szemléletét formáljuk igényes óvodai zenei anyagválogatásunkkal, óvodai 

műsorainkkal, igényes zenei programok, műsorok, CD-k DVD-k ajánlásával. 
 Alkalmanként igényesen válogatott, értékes, különböző zenei stílusokban írt régebbi 

és kortárs zenéket is kínálunk a gyermekeknek, gondosan kerülve a tematikusan 
felnőtteknek szóló, testi-lelki tartalmakat hordozó mozgásokat. 

 Vállaljuk az óvoda zenei közízlésformálásban betöltött szerepét, a népi mondókák, 
dalos játékok ”visszatanítását”. 

 A gyermektánc zenéjének zömében népzenét, gyermekdalokat válogatunk, 
ünnepeken, ha lehetőség van rá, zenekart hívunk, „táncházazunk”, amely 

tevékenység sok énekes játékot is tartalmaz. 
 Figyelembe vesszük a csoport összetételén belül a nemzeti, etnikai hovatartozást és 

a jelenlévők zenei kultúrájából ízelítőt adunk. 

Zenei képességek fejlesztése 
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 Az énekhang képzését kezdetben közös dalolással, dúdolgatással támogatjuk, később 

helyzeteket, lehetőségeket teremtünk a csoportos, majd egyéni éneklésre, leggyakrabban 

egymásnak „szerepeljenek”a gyermekek. 

 Megkülönböztetjük természetes érzékeltetéssel a zene fő elemeit, ritmus, hangsúly, 

szöveg, dallam, tempó - felhasználásukkal hang-és ritmusjátékokat alkotunk.  

 Arra törekszünk, hogy a zenei tevékenység a gyerekek számra ne feladat, hanem játék 

legyen.  

  Differenciált módszerekkel segítjük a gyermekek zenei képességeinek – 

ritmusérzékének, hallásának, zenei emlékezetének fejlődését, zenei alkotókedvének – 

kialakulását. Szép, tiszta éneklésre, harmonikus mozgásra szoktatunk. 

 Differenciált feladatadással biztosítjuk a területen lassabban fejlődő gyermekek 
számára az éneklési készség, hallás, ritmusérzék mozgás, néptánc, gyermektánc 

gyakorlása során a sikerélményt (kisebb hangterjedelem, egyszerű dallam 
visszaéneklése, egyszerű ritmushangszerek megszólaltatása…). 

 A tehetségígéretek számára gazdagító programot és szereplési lehetőséget 
biztosítunk. 

 Ölbeli játékokkal, játékos mozdulatokkal éreztetjük meg az egyenletes lüktetést. 

 Zenei játékok közben megtapasztaltatjuk a zenei fogalompárokat (Halk - hangos, lassú - 

gyors, magas – mély). 

 Motiváljuk és támogatjuk a gyermekeket, hogy minél többet énekeljenek kisebb 

csoportokban és önállóan is. 

 Visszhangjátékokkal, mozgás improvizációval alapozzuk meg a gyermekek zenei – 

mozgásos kreativitását. 

 Változatos módon gyakoroljuk az egyenletes lüktetés mellett a mondókák, dalok 

ritmusának követését is. 

 Érzékeltetjük az ütem és motívumhangsúlyt, valamint a súlyos és súlytalan 

váltakozásokat. 

 Közösen készítünkegyszerű ritmushangszereket, melyekkel kísérjük a mondókázást, 

éneklést. 

 Hallásfejlesztést végzünk zörejhangok és egymás hangjának felismertetésével, ritmus és 

dallam felismertetéssel, ritmus visszatapsolással, dallam visszaénekléssel. 

 Gyakori énekléssel, egyéni éneklést tartalmazó énekes játékokkal segítjük a gyermekek 

tiszta éneklését. 

 A hallásfejlesztő fogalompárokat tempóváltással és dallambújtatással kapcsoljuk össze. 

 Változatos térformákat alakítunk és a gyermekekhez közel álló néptánc mozdulatokat, 

elemeket beépítjük az énekes játékokba. 

 Néhány néptánc motívum zenére való esztétikus megjelenítését motiváljuk. 
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Anyanyelvi nevelés: 
 A magyar nyelv kifejezőerejét, szépségét, az énekelt szövegek hanglejtését, 

hangsúlyát, ritmusát, tempóját, hangerejét megtapasztaltatjuk. 
 Zenei fogalompárok, zenei kifejezések gyakorlásával bővítjük szókincsüket. 

 Énekléssel fejlesztjük a beszédszervek koordinált mozgását, a helyes artikulációt, a szép 

kiejtést, oldjuk a beszédgátlásokat. 

 Hangutánzó szavak éneklésével, mondogatásával segítjük a magán-és mássalhangzók 

helyes képzését. 

 Énekes játékok játszása során természetes helyzetben gyakoroljuk a kommunikációt 

(párbeszédes, felelgetős játékok). 

 Közös zenei tevékenységekkel fokozzuk a beszéd és a gondolkodás együttes fejlődését, 

segítjük a fogalomalkotást. 

 Az egyéni megszólalást természetes játékhelyzetekben bátorítjuk és motiváljuk. 

 A ritmusfejlesztő játékok kezdeményezésével fokozzuk a gyermekek beszédkedvét, 

fejlesztjük beszédkészségüket, hallásukat, beszédhallásukat, auditív memóriájukat, 

differenciáló képességüket. 

5.4. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

„A gyerekrajz alapvetően nem vizsgálati anyagnak készül. A 
gyerekrajz nem egyenlő a vonalak, foltok és színek összességével! A 

vonalak és foltok elkülöníthetőek, elemezhetőek, levonhatóak belőlük 
következtetések – de a gyerekrajz sokkal több náluk: kerek egész, 

megismételhetetlen csoda! Akkor is, ha nyakatekert, akkor is, ha csak 
néhány vonás, akkor is, ha alig felismerhető: felülírhatatlanul egy 

csoda, egy értékes alkotás, teljesítmény a javából! Egyedi és 
megismételhetetlen!” 

Balázsné Szűcs Judit 

Célunk: 

Az ábrázolás különböző formáinak önkéntes, önálló, örömteli tevékenységként való 

biztosításával az esztétikai értékteremtő és az értékóvó magatartásformák megalapozása, 

valamint az esztétikai szükségletek formálása az önkifejezés, önfejlesztés: befogadás - alkotás 

eszköztárának gazdagításával. 

Feladataink rendszere: 

- Az ábrázoló tevékenységekhez szükséges feltételek kialakítása, 

- a tevékenységek változatos formáinak biztosítása, 

- anyanyelvi nevelés. 
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Az ábrázoló tevékenységekhez szükséges feltételek kialakítása 

 Megteremtjük az ábrázoló, alkotó tevékenység feltételeit:  

 a különböző tevékenységek kipróbálásához szükséges ösztönző, elmélyülésre 
alkalmas légkört, melyben a különböző tevékenységek szokásai, szabályai 

biztonságos kereteket adnak, az elrontott munkák javítása, újrakezdése 
természetes, 

 alkotókedvű és mások alkotására rácsodálkozó, segítőkész, sikerélményeket 
elősegítő, kreativitást, önállóságot támogató felnőttek mintáját, 

 inspiráló vizuális ingereket,  

 állandó és ideiglenesalkotóhelyet, ahol az alkotó gyermekek védettek mozgó 
társaiktól, 

 bármikor szabadon választható, az asztaltól könnyen elérhető eszközöket, 
megfelelő méretű, mennyiségű, különböző alapanyagokat biztosítunk,  

 a szülőkkel és a gyermekekkel közösen gyűjtögetünk a lehetőségek bővítése 
érdekében (újrahasznosítható anyagok, a természet kincsei), 

 jelenlétünkkel támogatjuk a különböző technikák alkalmazásához szükséges 
segítség kérését, 

 a gyermekeket aktivizáljuk az eszközök előkészítésében, egymással való 
megosztásában, tisztán tartásában, elrakásában, 

 az ábrázoló, alkotó tevékenységek a mindennapi játékban állandóan választható 
egyéni, páros, kiscsoportos játékfajtaként vannak jelen, 

 hetente egy alkalommal tudatosan tervezett és irányított mikrocsoportos, 
kötetlen formájú tevékenységet szervezünk, melyen az egyéni segítségadás 

érdekében egyszerre 5-6 gyermek részvételét biztosítjuk, folyamatosan, egymást 
váltva, minden gyermek megalkothatja a felkínált tevékenységet. 

 Tudatosan kialakított éves tervünk alapján sokféle lehetőséget biztosítunk a gyermekek 

élményeinek, fantáziájának, saját formanyelvük, érzéseik képi, térbeli megjelenítéséhez. 

 Az egyéni fejlődéshez és képességekhez igazodva segítjük a képi plasztikai 

kifejezőképesség alakulását, a gyermeki élmény- és fantáziavilág gazdagodását és annak 

képi kifejezését: a gyermekek tér – forma és szín képzeteinek gazdagodását, a képi 

gondolkodás fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük 

alakítását. 

 Mind a természetben, mind az épített környezetben segítjük a színekre, formákra, a szépre 

való rácsodálkozást. 

 A különböző technikák tanításának megtervezésékor az életkori és egyéni sajátosságokat, 

az egyéni fejlődési ütemet, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének 

lehetőségeit mérlegeljük. 

 Az ünnepekre készülődés folyamatában változatos, ajándékkészítésre, csoportdíszítésre 

motiváló tevékenységeket is kínálunk a gyermeknek. 

 Az egyéni alkotási lehetőségek mellett rendszeresen kezdeményezünk csoportosan 

megvalósítható kooperatív tevékenységeket. 

 Lehetőséget teremtünk a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkalvaló ismerkedésre, és modern műalkotások, festmények, 

szobrok, tárgyak, érdekes épületek nézegetésére, ezzel támogatjuk az esztétikai 

fogékonyság kialakulását, a belső képek gazdagítását, a személyiség gazdagodását. 
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 Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására, és a 

tehetségek bátorítására. 

A tevékenységek változatos formáinak biztosítása 

 A változatos technikák alkalmazásának lehetőségével, a sokféle érdekes anyag 

biztosításával, a vizuális élményszerzési lehetőségekre irányított figyelemmel felkeltjük a 

gyermekek érdeklődését, megőrizzük kíváncsiságukat, tevékenységvágyukat. 

 Az alkotási folyamatot megfigyelve támogatjuk az egyéni látásmód kialakulását, a 

környezet saját elképzelés alapján történő megelevenítését. 

 Ha szükséges, ötletadással ösztönözzük az egyéni és közös alkotások létrejöttét, 

elősegítve a tevékenységörömének átélését, a feladattartás képességének fejlődését. 

 Ismertetjük a gyermekeket a különböző anyagok természetével, a velük való 

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

eljárásokkal és időt, lehetőségeket teremtünk ezek gyakorlására. 

 Olyan hangulati feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek elmondhassák alkotásaikról 

érzéseiket,véleményüket, gondolataikat. 

  A kisebb gyermekek építés, firkálás, festés, gyurmázás, vágás, hajtogatás közben 

ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel, alapvető technikákkal, egyszerű sík és térbeli 

formákat hoznak létre. Témajavaslatokat a firka stádiumában nem adunk, de 

megkérdezzük, mit ábrázoltak. 

 A nagyobbak emlékezetük és megfigyelőképességük segítségével saját elképzeléseik 

alapján jelenítik meg élményeiket, környezetükben történt eseményeket, cselekményeket, 

időnként témajavaslatok alapján. A saját élményen alapuló cselekményes témák között 

mesék, versek, énekes játékok, ünnepek megjelenítését kezdeményezzük. Differenciáltan 

segítjük a képalakító készségek fejlődését a szórt elrendezésből a képelemek, részformák 

elemeinek egymáshoz rendezésével. A gyermekek plasztikai alkotásai a mindennapi 

alkotási lehetőségek biztosítása mellett egyre kidolgozottabbak, kreatívabbak. Időnként 

közös térbeli, többalakos kompozíció készítését is kezdeményezzük. A kézi munka során 

változatos technikákkal (vágás, tépés, ragasztás, hajtogatás, szövés, fonás, batikolás, 

kollázs, lenyomatok stb.) egyre önállóbb kreatívabb alkotásokat hoznak létre.  

 Az építés lehetőségeit a különböző korosztályoknak megfelelően bővítjük. Kiállítóhelyet 

biztosítunk a kisebb építmények megőrzésére, hogy alkotásaiknak sokáig tudjanak örülni, 

megismerjék, értékeljék egymás kedvelt tevékenységeit. 

 A gyermek valamennyi alkotását értékként kezeljük, munkáikat rendszeresen kiállítjuk, 

alkalmanként helyet biztosítunk a környezet esztétikus kialakításában való részvételre, 

vagy az alkotások funkció szerinti használatára. 

 A gyermekek fontos alkotásait összegyűjtjük, elemzésüket felhasználjuk a gyermekek 

személyiségfejlődésének megismerésére. 

 A családok szemléletének formálásával elősegítjük, hogy az alkotó tevékenység a 

gyermek számára az otthoni környezetben is folyamatos legyen. 

 Segítjük a közös térbeli kompozíciók megalkotását, a tájékozódó – és rendezőképességek 

alakulását. 

 Gondoskodunk arról, hogy a gyermek a megkezdett munkát más alkalommal folytathassa, 

ha nem volt ideje befejezni. 

 Egymás munkájának elismerésére, megbecsülésére nevelünk, az alkotásokról 

beszélgetünk. 

 Az egyes technikákhoz kapcsolódó munkafogásokat, megoldásokat, az eszközöket 

bemutatjuk, a gyakorlásra ösztönzünk. 
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 A megfigyelés és mérés során megismert aktuális fejlettségi szint alapján: 

 Segítjük a helyes testtartás, ceruzafogás, megfelelő látás távolság kialakítását. 

 A tevékenységi területen lassabban fejlődő gyermek számára: személyes helyzetben, 

rövid ideig tartó, könnyebb, egyszerűbb tevékenységet ajánlunk fel. 

 A tehetségígéretek számára: aprólékosabb, részletesebb, hosszabb ideig tartó, 

összetettebb munkákat ajánlunk, ismeretlen, vegyes technikák szabad választását 

inspiráljuk. 

 Rajzversenyeken, pályázatokon való megmutatkozási lehetőséget kínálunk fel. 

 A szülők szemléletét formáljuk a gyermeki produktum megbecsülésére, 
gyűjtésére,az otthoni alkotás feltételeinek megteremtésére, szabadidős programok 

múzeum-, tárlatlátogatási programlehetőségek megmutatásával.A családi 
gyűjtőmunkát ösztönözzük,megerősítjük, elismerjük. 

Anyanyelvi nevelés 

 Megteremtjük a vizuális élmények megbeszélésnek alkalmait (kiállítás, tárlatlátogatás, 

egymás és más csoport munkáinak megtekintése…). 

 Modelláljuk az esztétikai élmények felfedezéséhez szükséges szókincset, 

kifejezésmódokat. 

 Segítjük a gyermekeket saját és mások munkáival kapcsolatos véleményük 

megfogalmazásában. 

 Az együttműködés során megvalósuló interakciók kifejezésformáinak fejlesztésére 

figyelmet fordítunk (kölcsönös segítségadás, kölcsönös értékelés, kölcsönös ellenőrzés, 

kölcsönös követelés). 

 Az egymás mellett alkotás közben megvalósuló társalgást megerősítjük. 

 Az alkotás közben eszükbe jutó dalok, mondókák, versek felidézésének támogatásával a 

komplex hatás érvényesülését segítjük. 

 A saját mesék alkotását, esetenkénti diktálását, a saját rajzokhoz kapcsolódó történet 

alkotását ösztönözzük. 
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4.5. MOZGÁS 

…„Azoknak a gyermekeknek van igazán jó esélyük a sikeres iskolai beválásra (ami a magasabb 

idegrendszeri/kérgi szinten szervezett és hatékonyan integrált funkciókat feltételezi), akiknél a 

belső érés és a külső környezeti ingerek együttes hatására a csecsemőkori reflexek és elemi 

mozgásminták időben integrálódtak, majd folyamatosan elegendő mennyiségű és megfelelő 

minőségű vizuális, akusztikus, taktilis és vesztibuláris ingert kaptak idegrendszerük további érési 

folyamataihoz, ami nagyrészt a sokféle mozgásos helyzetben való felfedező, reaktív és interaktív 

mozgást jelenti.” 

Lakatos Katalin 

Célunk:  

Ingergazdag környezetben változatos, örömteli szabadon választott és irányított mozgásos 

lehetőségek biztosításával, széleskörűen alkalmazott kooperatív játékokkal az egészséges 

életmódra nevelés hatásainak felerősítése. A mozgásfejlődés intenzív szakaszának kihasználása 

az idegrendszeri érési folyamatok támogatására, atesti képességek, pszichikus funkciók, az 

összerendezett mozgás fejlesztésére,a gyermekek testi-lelki, értelmi, szociális fejlődésének 

megalapozására. 

Feladataink rendszere: 

- A rendszeres, egészségfejlesztőtestmozgás feltételeinek biztosítása, 

- mozgásfejlesztés a spontán, a szabadon választott és az irányított mozgásos tevékenységekben, 

- anyanyelvi nevelés. 

A rendszeres, egészségfejlesztőtestmozgás feltételeinek biztosítása 

 A változatos és rendszeres, folyamatos mozgáslehetőségek biztosítását az épületen belül 

és a szabad levegőn egyaránt preferáljuk, az irányított mozgásfejlesztés módszertanának 

megújulási folyamatával lépést tartunk (önképzés, hospitálás, előadások, konferenciák, 

akkreditált képzések,segédanyagok, játékgyűjtemények beszerzése, letöltése, belső 

tudásátadás). 

 A baleset-megelőzés érdekében a csoport számára biztosított mozgásos eszközök 

használatának szokás szabályrendszerét kialakítjuk, rendszeresentudatosítjuk, 

folyamatosan ellenőrizzük, a csoportok interakciós kultúrájába beépítjük. 

 A mozgás egészségfejlesztő hatásainak érvényesüléséhez szükséges tiszta, portalanított, 

biztonságos környezetet, barátságos légkört biztosítjuk. 

 Megfigyeljük, mérjük, évente kétszer írásban rögzítjük a gyermekek 

mozgásfejlettségének aktuális szintjét, melyet a differenciált képességfejlesztés alapjának 

tekintünk. A rizikófaktorokat az óvodapszichológusával megbeszéljük, ha szükséges, 

további szűrést, diagnosztizálást kezdeményezünk.  

A hátrányok kompenzálásában a játék- anyanyelv-mozgás területére építünk, az egyéni 

szükségletek alapján mérlegeljük a prioritásokat. 

 A szabad mozgást ingergazdag környezet, tudatosan válogatott, változatos eszközök 

biztosításával tesszük lehetővé, a helyi lehetőségek optimális kihasználásával, a 

szabadban és a teremben egyaránt. Egyénre szabott motivációval, tapintatos segítő 

szándékkal az önmagához mért fejlődés elismerésével felkeltjük, megőrizzük a gyengébb 

fizikai képességű, félszeg gyermekek mozgáskedvét, önfejlesztő akaratát, adottságaiknak 

megfelelő játékok kezdeményezésével. 
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 Az irányított mozgásfejlesztés mindkét formáját, a mindennapos mozgást és a 

mozgásfoglalkozást egyaránta bázis, illetve a tagóvodák által kiválasztott segédanyagok 

felhasználásával, éves terv alapján végezzük. 

 Annak tudatában tervezünk, hogy a mozgás legértékesebb fajtája a játék, azon belül is 

elsősorban a széleskörűen alkalmazott kooperatív játék. 

 Heti ütemtervünk tartalmazza csoportunk aktuális fejlettségére épülő differenciált 

képességfejlesztési feladatainkat. 

 Vegyes életkorú csoportokban a mindennapos mozgást folyamatosan fejezzük be, a 

nagyobbaknak több terhelést biztosítunk. A mozgás foglalkozások szervezésekor 

preferáljuk az életkor, illetve fejlettség szerint bontott csoportokban történő, 

egészségfejlesztő testmozgást. 

 Megteremtjük az optimális feltételeket ahhoz, hogy eredményesen növeljük a szervezet 

teherbíró- és alkalmazkodó készségét (séták, kirándulások szervezése). 

 Az életkori sajátosságok és a gyermeki szükségletek figyelembe vételével minden 

általunk kezdeményezett tevékenység közben, vagy közvetlenül utána biztosítunk játékos 

mozgás lehetőségeket.  

 Minden tevékenység közben, különös tekintettel az ülő helyzetekre, figyelünk a helyes 

testtartás szokásának kialakulására. 

 Az önkormányzatunk által a nagycsoportos korú gyermekek számára biztosított ingyenes 

úszás lehetőségével élünk. 

 A szülők szemléletét is formáljuk az egészségfejlesztő testmozgás családi programokba 

építésére, illetve a rendszeres testmozgás pozitív hatásainak felismerésére. Tájékoztatjuk 

őket olyan szabadidős programokról, illetve sportolási lehetőségekről melyek a 

kisgyermekes családok számára alkalmasak. 

Mozgásfejlesztés a spontán, a szabadon választott és az irányított mozgásos 

tevékenységekben 

 A kisebb gyermekeknél elsősorban a természetes nagymozgások (járás, futás, 
kúszás, mászás), a mozgáskoordináció, valamint a testséma, a nagyobbaknál szem-

kéz, szem-láb koordináció, egyensúlyérzék, térészlelés, oldaliság, finommozgás, 
fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. 

 A mozgásos tevékenységek közben megnevezzük a különböző testrészeket, segítve 
ezzel énképük kialakítását, illetve a testséma fejlődését. 

 A mozgásokat különböző irányban végezzük, különböző formákat mozgunk be, ezzel 
is fejlesztjük a térbeli viszonyok felismerésének képességét és a helyzetfelismerést. 

 Eszközhasználattal változatos lehetőségeket nyújtunk a finommotorika fejlesztésére. 
 Az irányított mozgásos tevékenységek során olyan sokféle felfedező, reaktív és 
interaktív mozgást biztosító játékokat választunk, olyan akadálypályákat állítunk fel, 
amelyek egészséges erőfeszítést és terhelést biztosítanak a gyermek számára (járás, 

futás, csúszás, kúszás, mászás, átbújások, függeszkedések, kötélmászás, ugrások, 
egyensúlyozás, gurulások, irányváltoztatások), melyek megfelelő mennyiségű és 

minőségű vizuális, akusztikus, taktilis és vesztibuláris ingert biztosítanak 
idegrendszerük további érési folyamataihoz.  

 Mozgásos tevékenységek, elsősorban kooperatív mozgásos játékok során komplexen 

fejlesztjük a gyerekek szociális (együttműködés, alkalmazkodás, segítőkészség, társra 

figyelés), és értelmi (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) képességeit, 

pozitív személyiségjegyeit (bátorság, kitartás, szabálytudat, önfegyelem, küzdeni tudás).  
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 Versenyjátékokat időnként az egészséges versenyszellem kialakítása, a siker és 
kudarc kulturált megélése érdekében szervezünk. 

 A társakhoz való alkalmazkodás képességét tudatosan fejlesztjük.  Mozgás közben 
megtapasztalják a különböző viselkedések hatásait, értékelésünkkel segítjük a jó 

mintákkal való azonosulást (egymás felsegítése, társak kikerülése, kisebbekre való 
vigyázás, utasításokra való gyors reagálás stb.). 

 A közös, örömmel végzett mozgás közben tágítjuk, formáljuk a gyermek társas 
kapcsolatait, kialakítjuk a társra figyelés szokásait. 

 Modellt és egyénre szabott gyakorlati segítséget nyújtunk egy-egy mozgásforma 
végrehajtásánál. 

 Differenciált feladatadással motiváljuk az aktív részvételt és elősegítjük, hogy 
minden gyermek megtalálja a képességének, bátorságának legmegfelelőbb mozgásos 

tevékenységet.  
 A differenciált fejlesztés érdekében a segítségadás módját egyénre szabottan 

alkalmazzuk,egyéni tempóra, többszöri gyakorlásra, ismétlésre adunk alkalmat, 
könnyebb ésnehezebb mozgás helyzeteket teremtő játékokatszervezünka 

tehetséggondozás és a hátránykompenzálás, korrekció biztosítása érdekében. 
 Testtartás javító speciális gyakorlatok, kéz- és lábujjakat segítő, lábboltozatot-, 

gerincoszlopot erősítő feladatok játékos keretben való rendszeres gyakorlását 
biztosítjuk. 

 A testi és kondicionális képességeket (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, teherbíró 

képesség, a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly) fejlesztő játékokat 

alkalmazunk. 

 A koordinációs képességek differenciált fejlesztését előtérbe helyezzük. 

 Közös, örömteli mozgásos élményszerzési lehetőségekkel gyermekek aktivitásának, 

bátorságának, magabiztosságának, önbizalmának, önállóságának erősítése, gátlásainak 

oldása.   

 Újfajta mozgáslehetőségeket, eszközöket keresünk a mozgás változatossá tételéhez, a 

fejlesztő hatások optimális biztosításához. 

 Alkalmanként zenés mozgásos lehetőségeket biztosítunk. 

 Az infokommunikációs lehetőségekkel élve megörökítjük egy-egy mozgásos játék közben 

a csoportot, a közös élmény felidézésére alkalmat teremtünk. 

 Tehetségígéret gyermekekmegfigyelése esetén: az óvodai gazdagító programok mellett a 

szülők számára információt biztosítunk a gyermek számára fejlesztő hatású sportolási 

lehetőségekről, távozásakor sporttagozatú iskolát ajánlunk. 

Anyanyelvi nevelés: 

 Szóbeli instrukciók mozgásban való leképeztetésével a beszédértés fejlesztése. 

 A mozgásformák, a testrészek, cselekvések, téri irányok, helyzetek, a mozgás időbeli 
sorrendiségének megnevezésével a játékszabályok ismertetésével, egyszerű 

utasításokkal a passzív és aktív szókincs bővítése. 
 Világos, konkrét értékeléssel az interakciós kultúra, egymás kölcsönös 

értékelésének, az erőfeszítések elismerésének fejlesztése. 
 A mozgást kísérő érzések, élmények megfogalmazásával az összefüggő beszéd 

fejlesztése. 
 Alkalmanként beszélgetünk a különböző sportágak jeles, főleg hazai képviselőiről, 

képeket gyűjtünk, albumokat készítünk. 
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5.6. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

„A jó pedagógusokon múlik, hogy a gyerekek megszeressék a 

természetet, és helyes megvilágításban lássák azt a sok 

nehézséget, amivel a világ küzd!” 

Konrad Lorenz 

Célunk: A természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony, a fenntartható 

fejlődéshez szükséges konstruktív, tettre kész hozzáállás alakítása.A gyermek szűkebb és tágabb 

környezetében található természeti és társadalmi értékek megismerésével, felfedezésével 

értékteremtő, értékóvó, környezettudatos, felelősségteljes, fegyelmezettmagatartásformák 

magalapozása.  Cselekvésbe ágyazott tanulással sokoldalú, intenzív képességfejlesztés, az 

önfejlesztő magatartás támogatása. 

Feladataink rendszere: 

- A természeti és a társadalmi környezethez való pozitív attitűdöt,konstruktív hozzáállást, a tudás 

megszerzését ösztönző tanulási környezet biztosítása, 

- szervezetttapasztalat és ismeretszerzési/ rendszerezési lehetőségek biztosítása cselekvésbe 

ágyazott tanulással, 

- anyanyelvi nevelés. 

A természeti és a társadalmi környezethez való pozitív attitűdöt, konstruktív hozzáállást, a 

tudás megszerzését ösztönző tanulási környezet biztosítása 

 Az óvodában dolgozó felnőttek mintája az egész nap folyamán, a spontán és tudatosan 

szervezett alkalmak során a természeti a társadalmi környezethez, a szülőföldhöz, 

nemzethez, a helyi és népi hagyományokhoz, az óvodához, a közösséghez tartozáshoz 

való pozitív viszonyulást közvetíti. 

 A fenntarthatóságra neveléshez szükséges környezettudatos magatartásformákat 

közvetítjük (takarékosság vízzel, árammal, papírral, újrahasznosítható hulladékok 

felhasználása). 

 A környezettudatos fogyasztói szokásokat tudatosan alakítjuk. (mértékletesség, 

takarékosság, reklámok elemzése, a ránk való hatások értékelése). 

 A gyermekek felfedezéseit megfelelő érzelmi töltéssel fogadjuk, ezzel támogatjuk a 

felismerés örömét és további felfedezésekre ösztönözzük őket. 

 A csoportszoba berendezésével inspiráljuk a gyermekek felfedezésre, tapasztalat, tudás 

megszerzésére irányuló kíváncsiságát. 

 A tárgyi környezetet, az óvoda épületét virágokkal tesszük harmonikusabbá, természet 

közelibbé. Gondozásukba a gyermekeket is bevonjuk. 

 Természetsarkot alakítunk ki, melyet az évszaknak, a tervezett kísérleteknek, 

megfigyeléseknek megfelelően, rendszeresen gazdagítunk. 

 A vizsgálódáshoz, felfedezéshez, tapasztalatszerzéshez szükséges eszközöket gyermekek 

által elérhető helyen tároljuk (földgömb, nagyítók, térképek, mérőeszközök, matematikai 

felfedezéseket ösztönző fejlesztő játékok stb.). 

 Természeti témákat feldolgozó és egyéb ismeretterjesztő könyveket gyűjtünk a 

gyermekek számára, gyarapítjukkörnyezeti neveléssel kapcsolatos szakkönyveinket. 

 Udvarunk növényzetének kialakítását a külső világ tevékeny megismerése szempontjai 

alapján folyamatosan fejlesztjük. 
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 Ismerjük és a gyermekekkel is megfigyeljük az udvarunkon rendszeresen megjelenő, vagy 

ott élő madarakat, rovarokat, bogarakat. 

 Télen gondoskodunk a madarakról. 

 A kerti munkához az életkori sajátosságoknak megfelelő lehetőségeket biztosítunk. 

 Az udvari tevékenységekhez változatos, gyermekméretű kerti eszközöket szerzünk be. 

(gereblye, ásó, kapa, locsolókanna, lombseprű, cirokseprű, hólapát, lapát, talicska). 

 Rendszeresen végzünk gyűjtőmunkát mind a természetben, mind az 

újrahasznosításérdekében a szülők bevonásával. Amit a természet már elengedett 

(lehullott faleveleket, ágakat, kavicsokat, vadgesztenyét, makkot,magvakat stb.) 

felhasználjuk a gyermekek játékához és egyéb tevékenységeihez. A természeti kincsek 

okos, kíméletes felhasználására, az újra hasznosítható dolgok gyűjtésével (dobozok, 

műanyagflakonok, kupakok, stb.) takarékosságra, környezettudatosságra nevelünk, 

miközben változatos tevékenységeket, alkotási lehetőségeket biztosítunk. 

 A szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás helyi lehetőségeit kialakítjuk. 

 Az infokommunikációs lehetőségeket is kihasználjuk az ismeretek bővítéséhez, a világ 

megismeréséhez, mind felkészülésünk során, mind a szervezett tevékenységekben. 

 A gyermekek nevelésén keresztül a családok szemléletét is formáljuk, környezetünk és a 

természet iránti fogékonyságra,a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeinek 

megbecsülésére, védelmére, a közösséghez tartozás fontosságára, az infokommunikációs 

eszközök tudatos használatára ösztönzünk. 

Szervezett élmény, tapasztalat és ismeretszerzési/rendszerezési lehetőségek biztosítása 

cselekvésbe ágyazott tanulással 

 Az óvodához,a közösséghez tartozáshoz, szülőföldünkhöz, a nemzeti kultúra 

hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására törekszünk 

hagyományápolással, kirándulásokkal, sétákkal, a családi és a tárgyi kultúra értékeinek 

közvetítését segítő tevékenységekkel. 

 A társadalmi, kulturális sokféleség megismerésében a csoport összetételéből adódó 

lehetőségeket kihasználjuk. 

 Az óvoda közvetlen környezetének megismeréséhez, Csepel és Budapest természeti 

környezetének és néhány nevezetségének, középületének, múzeumának megismeréséhez 

kapcsolódó sétákat, kirándulásokat a szülők bevonásával megtervezzük. 

 A tapasztalatszerzések során a konfliktus modell alapján, (amely a gyermekek életkorához 

igazított mértékben a nehézségeket is bemutatja, nem idealizál) környezeti problémák 

iránti érzékenységre nevelünk, konstruktív hozzáállásra ösztönzünk. 

 Problémahelyzetek közös és egyéni megoldásával elősegítjük a gyermek önálló 

véleményalkotásának, döntési képességének kialakulását a környezet alakításában 

(hová ültessünk virágokat, melyik legyen a csoport fája, szedünk-e ágakat, virágot a 

kiránduláson, miért baj a szemetelés, a pazarlás stb.). 

 Cselekvésbe ágyazott tanulással, sokféle érdekes tevékenység biztosításával lehetővé 

tesszük természeti és társadalmi környezet alapösszefüggéseinek megértését segítő 

spontán és irányított tapasztalatszerzést.  

 A gyermekek szociokulturális hátterének, aktuális fejlettségi szintjének ismeretében 

segítjük a környezetben való, életkornak megfelelő biztos eligazodást, tájékozódást, 

kompenzáljuk a hátrányokat, támogatjuk a tehetségígéreteket. 

 A tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításában az ismeretek feldolgozásában, 

rendszerezésében komplex hatásokat érvényesítünk. 
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 A különböző témákhoz kapcsolódó változatos párhuzamos tevékenységi lehetőségek 

teremtésével, azok érdeklődésnek megfelelő ideig való biztosításával teret nyitunk az 

önfejlesztő aktivitásnak. 

 A kooperatív tanulásszervezés és a projektmódszer előnyeinek kihasználására törekszünk 

az életkori sajátosságok figyelembe vételével az adaptív nevelőmunka érdekében. 

 Irányított megfigyeléseket is szervezünk pl. az évszakok jellemzőivel, az időjárás 

változásaival, hatásaival, az élőlények alkalmazkodásával kapcsolatos tapasztalatok 

bővítése, rendszerezése érdekében. 

  Anövények fejlődésének folyamatával való ismerkedés érdekében a természetben és a 

csoportszobában végzett megfigyeléseken túl kerti munkát és kísérleteket is végzünk. 

Felfedeztetjük a növények fejlődésének feltételeit. A mindennapi étkezés során 

felhasználásuk lehetőségeit, fogyasztásuk módjátis megbeszéljük, kipróbáljuk. 

 Ismertetjük a gyerekeket a környezetükben leggyakrabban előforduló növények nevével. 

Lehetőséget teremtünk a növények (illetve minél több őket érdeklő dolog) 

tulajdonságainak megfigyelésére, azok csoportosítására megadott szempontok, vagy 

spontán válogatás alapján. 

 Élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk. Bővítjük és 

rendszerezzükismereteiket a környezetükben gyakran előforduló állatok, vadon élő állatok 

nevével, jellemző jegyeivel, viselkedésük jellemzőivel, életmódjukkal kapcsolatban. 

 Az állatokat lehetőleg természetes környezetükben figyeljük meg, illetve a vadon élő 

állatokkal való ismerkedésben a könyveken túl időnként az infokommunikációs technika 

lehetőségével is élünk,koruknak megfelelő 5-10 perces természetfilmek bemutatásával.  

 Az élőlények földünkön betöltött szerepének, a természetben végbemenő folyamatok 

nyomon követésének, a tápláléklánc értelmének ismertetésévelmegalapozzuk ökológiai 

szemléletüket. 

 Állandó helyszínekre visszatérő séták szervezésével a változások észlelésére ösztönzünk 

és hagyományt teremtünk. 

 Minél több lehetőséget biztosítunk tárgyak, élőlények, jelenségek természetes 

környezetben való megfigyelésére, felfedezésére. 

 Azonosságok és különbözőségek felismerésére, ok - okozati összefüggések felfedezésére 

irányuló helyzeteket, tevékenység lehetőségeket teremtünk. (pl. az emberek mai élete és a 

történelmi múlt összehasonlítása: élőhely, táplálkozás, építkezés, közlekedés, 

kereskedelem, kommunikációs lehetőségek, szabadidős, szórakozási lehetőségek stb.) 

 A cselekvéses tanulás során a több érzékszervvel, minél változatosabb módon történő 

tapasztalást biztosítunk (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás jelentőségét felfedeztető 

játékos helyzetek). 

 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 energiatakarékossággal és 

környezetkímélő, természetes alapú anyagok használatával tevékenyen is részt 
veszünk a környezetvédelemben. 

 A kapcsolattartás sokféle módját alkalmazva bevonjuk a családokat az óvoda 
természet- és környezetvédelmi tevékenységébe, (pl. gyűjtő munka, 

környezettisztítási-, alakítási akciók, kirándulások, stb.), szem előtt tartva a 
tapintatos szemléletformálást.  
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 A tanulási folyamat tervezésének középpontjában, heti ütemterveinkben a külső világ 

tevékeny megismerésének témája áll, a tevékenységek közötti komplex hatások 

biztosításával. 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódó nevelési és képességfejlesztési 

feladatainkat differenciáltan tervezzük meg, a tervek megvalósulását reflektív szemlélettel 

elemezzük, értékeljük.  

 A matematikai tapasztalatszerzési, gondolkodásfejlesztési lehetőségek megteremtését 

egyrészt a spontán helyzetek tudatos kihasználásával, másrészt tervszerűen a külső világ 

tevékeny megismerésének éves terve, illetve a heti ütemterv alapján végezzük. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésében a mennyiségi, alaki, nagyság 

béli és téri viszonyok felfedezésére irányuló mindennapi helyzeteket és tudatosan 

válogatott fejlesztő játékokat előtérbe helyezzük. 

 Az élő- és élettelen természet anyagainak (magvak, termések, kövek, homok, gyapjú, 

műanyag stb.). tudatos felhasználásával alkalmat teremtünk érzékszervi tapasztalatok 

szerzésére, összehasonlításra, sorba rendezésre, a szimmetria megismerésére, 

csoportosításra, saját és megadott szempontok szerinti rendszerezésre. 

 A matematikai tapasztalatok gazdagítása, a megszerzett ismeretek gyakorlatban való 

alkalmazására motiválás a tehetségígéretek fejlesztésében is kiemelt jelentőségű 

feladatunk. 

 Segítjük, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat és társaikat, tájékozódjanak 

környezetükben, megbizonyosodjanak az egészséges, biztonságos élet értékeiről, 

gyakorlatot szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében, elkerülésében. 

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

Megismertetjük az érzékszervekkel, azok védelmével. 

 Lehetőséget teremtünk sokféle foglalkozás (orvos, a rendőr, a tűzoltó, a postás, a fodrász, 

a tanító, eladó, buszvezető, kertész, stb.) megismerésére. 

 Lehetővé tesszük az elemi közlekedési szabályok elsajátítását, főként a gyalogos 

közlekedés szabályait.  

 Megfigyeljük a közlekedési eszközöket, lehetőséget adunk az ezzel kapcsolatos élmények 

feldolgozására, a járművek spontán, vagy adott szempontok szerinti csoportosítására. 

 Gyakorlatban ismertetjük meg velük a biztonságos közlekedés szabályait (közlekedési 

lámpa, gyalogátkelőhely, stb.). 

 A gyermeki tevékenységeken keresztül figyeltetjük meg a napszakokat, ismertetjük meg 

az idő fogalmát. 

 Lehetőséget adunk a környezetben adódó geometriai alakzatok megfigyelésére. 

Segítjük a mennyiségi viszonyok szóbeli megfogalmazását. Gyakoroltatjuk a több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalmát. Lehetőséget adunk különböző mérésekre (hosszúság, 

térfogat, súly, stb.). Inspiráljuk a matematikai tapasztalatok, ismeretek 

tevékenységekben való alkalmazását. 

 Lehetővé tesszük a bepillantást más népek és nemzetek kultúrájába, szokásvilágába. Az 

egyházi ünnepekhez és a gyerekek által felidéződő mindennapi otthoni szokásokhoz 

kapcsolódó hagyományok őrzésében a családias, meghitt jelleget erősítjük, ezzel is 

tiszteletben tartva a családok világnézeti hovatartozását. 

Anyanyelvi nevelés 

  A gyermekek aktív és passzív szókincsét tapasztaláson, tevékenységeken alapuló 

megismeréssel, a cselekvések közbeni beszélgetésekkel, magyarázattal gyarapítjuk. 
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 A tevékenységek közbeni interakció fejlődését, különös tekintettel egymás értékelésére, 

buzdítására folyamatosan támogatjuk. 

 Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalmak körét, tartalmát differenciált 

nevelőmunkával bővítjük. 

 A relációs szókincs, a téri és időbeli tájékozódást segítő szókincs és fogalmak kialakulása 

érdekében sok játékos helyzetet teremtünk. 

 A színek és árnyalatok megnevezését gyakoroljuk. 

 Probléma és döntési helyzetek teremtésével véleménynyilvánításra, összefüggő beszédre, 

hosszabb mondatalkotásra aktivizálunk. 

 Felfedezéseik, érdeklődési körük, élményeik, tapasztalataik, gondolataik szóbeli 

kifejezését meghallgatásukkal és beszélgetések kezdeményezésével ösztönözzük. 

5.7. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

„A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és 

más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös 

tekintettel a családjára). Épp ezért létkérdés, hogy 

megtanuljuk, hogyan kell munkánkat áramlat- 

élmények sorozatává alakítani.”  

Csíkszentmihályi Mihály 

Célunk:  

Az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő örömteli munkajellegű tevékenységek 

biztosításával a munkavégzéshez szükséges értékteremtő, értékóvó attitűd és magatartásformák, 

szokások, az önállóság,a fegyelmezett magatartás, együttműködés, segítőkészség megalapozása.  

Feladataink rendszere: 

- Az önkiszolgálás gyakorlása, 

- a közösségért végzett munkajellegű tevékenységek (segítés a felnőtteknek együtt, később önálló 

tevékenységként végzett alkalmi megbiztatások, naposi munka, környezet-, növény-, és 

állatgondozás, egymás önkéntes segítése), 

- anyanyelvi nevelés. 
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Az önkiszolgálás gyakorlása 

 Önkiszolgálásra (kulturált étkezésre, mosdóhasználatra, öltözködésre) gondozási 

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

szoktatjuk, tanítjuk a gyermekeket. 

 Biztosítjuk a sürgetésmentes légkört, az önállóság kialakulásához szükséges motivációt és 

a fokozatosságot a képességek, készségek fejlesztésében. 

 Értékeljük a gyermekek önmagához mért fejlődését, erőfeszítéseit. 

 Differenciált bánásmóddal megelőzzük a lemaradásokat, erősítjük az igényességet. 

 Figyelünk az életkorban elfogadható tempó kialakítására.  

A közösségért végzett munkajellegű tevékenységek (segítés a felnőtteknek együtt, később 

önálló tevékenységként végzett alkalmi megbiztatások, naposi munka, környezet-, növény-, és 

állatgondozás, egymás önkéntes segítése) 

 A csoportban dolgozó felnőttek szellemi, fizikai és közéleti munkához való 

hozzáállásával, rend és tisztaság szeretetének, segítőkészségének modellértékű hatásaival 

a munkához való pozitív viszony megalapozása.  

 Kihasználjuk a lehetőségeket, amikor a gyermekek a tevékenység öröméért akarnak részt 

venni valamilyen játékos munkajellegű tevékenységben, vagy a felnőttekkel való 

együttlét a motiváló számukra. 

 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.). 

 Az épületben és az udvaron biztosítandó munkalehetőségekhez elegendő eszközt 

biztosítunk. 

 A praktikus munkafogásokat, az eszközhasználatot bemutatjuk, gyakoroljuk. 

 Az változatos eszközhasználat révén megtanulnak jobban eligazodni környezetük térbeli 

viszonyai között és tapasztalatokat szereznek saját képességeik fejlődéséről. 

 A különböző munkajellegű tevékenységek biztosítását, feltételeit, szokásait a nevelési 

tervben megtervezzük. 

 Konkrét, reális, fejlesztő, motiváló hatású visszajelzésekkel segítjük a munkához való 

pozitív viszony megalapozását, saját maguk és mások munkájának a megbecsülését, 

elismerését. 

 A másokért végzett munka elismerésére, a segítőkészség, az együttműködés, a mi 

tudat erősítésére az interakciós kultúra alakításában nagy hangsúlyt fektetünk. 

 Bátorítjuk a kezdeményezéseket, kreatív ötleteket. 

 A társas pozíciók között magas rangot biztosítunk a szorgalmas, a pontos, precíz 

munkát végző gyermekeknek, a segítőkész, az együttműködést kezdeményező 

gyermekeknek. 

 Megtanítjuk a gyermekeket, hogy vigyázzanak mind a közös, mind a saját tulajdonú 

tárgyakra, becsüljék, óvják azok értékét és épségét, ezzel megbecsülik mások munkáját is. 

 Érdeklődésük és fejlődő képességeikszerint fokozatosan egyre nagyobb mértékben 

bevonjuk a gyermekeket a kerti munkába, a növények gondozásába, a csoportszoba, az 

öltöző, a mosdó rendjének és tisztaságának megóvásába. 
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 A szülőkkel való együttnevelés során tájékoztatást adunk a munkatevékenységek nevelő 

hatásairól, közösen megkeressük az otthoni munkamegosztási lehetőségeket, amelyekkel 

a szülők megéreztethetik, megerősíthetik a gyermekeik családban való helyét, szerepét. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében a személyiségfejlesztés fontos 

eszközeként biztosítjuk a munkajellegű tevékenységeket. 

 A megkezdett munka jelegű tevékenység befejezésére nevelünk. 

 Pedagógiai helyzetteremtéssel győződünk meg a munkajellegű tevékenységek erkölcsi 

nevelésben betöltött szerepének eredményességéről (Pl. véleménykérés ismert 

helyzetekről, döntési lehetőségek biztosítása). 

 Az infokommunikációs eszközöket is kihasználjuk a közös munka örömeinek újra 

átéléséhez (pl. fénykép a kertrendezéskor, ünnepi előkészületek alatt, a csoport kedvenc 

DVD-jének hallgatása csoportrendezés közben). 

 A gyermekek munkajellegű tevékenységekhez való hozzáállását, a tevékenységek 

kivitelezésének módját, szokásait, eredményét nyomon követjük, fejlődésüket egyénre 

szabott módszerekkel, jó minták megerősítésével segítjük.  

Anyanyelvi nevelés 

 Önkiszolgálás közben a gyermekek figyelmét a végzett tevékenységre irányítjuk segítő, 

bátorító, elismerő megjegyzéseinkkel.  

 A munka jellegű tevékenységek közben előtérbe helyezzük a csoport interakciós 

kultúrájának fejlesztését, a kölcsönös felelősség, a kölcsönös elismerés, a kölcsönös 

segítőkészség, a kölcsönös segítségkérés, a kölcsönös együttműködés szóbeli 

kifejezésének formálását. 

5.8. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

„Az oktatás fő célja, hogy a gyermek olyan emberré váljon, aki képes új 

dolgok megvalósítására, ahelyett, hogy az előző generációk alkotásait 

másolná – olyan emberré, aki kreatív, találékony és felfedező szellemű.” 

Jean Piaget 

Célunk:  

Tanulást támogató környezet biztosításával a gyermeki személyiség optimális fejlődésének és 

fejlesztésének biztosítása, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, az óvoda 

esélyteremtő szerepére, a XXI. század kihívásainak megfelelő módszertani kultúra 

alkalmazására. 

Feladataink rendszere: 

- Az életkori és egyéni sajátosságok, az egyéni fejlődési ütem vételére épülő tanulási folyamat 

biztosítása, 

- esélyteremtés, adaptív nevelőmunka. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Az életkori és egyéni sajátosságok, az egyéni fejlődési ütem vételére épülő tanulási folyamat 

biztosítása 

 A tanulást részben folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán, a gyermekek 

választott tevékenységéhez, érdeklődéséhez kapcsolódóan az egész nap folyamán adódó 

helyzetekben alkalomszerűen, differenciált nevelőmunkával valósítjuk meg. Másrészt, 

különféle módon szervezett formákban, a csoport és az egyes gyermekek fejlettségének 

ismeretében tudatosan megtervezett, cselekedtető, játékos elemeket és irányított játékokat 

tartalmazó tevékenységként biztosítjuk. 

 A tanulás alapvető feltételeként biztosítjuk a szabad játék elsődlegességét, a mozgás és az 

anyanyelv kiemelt fejlesztését, a közvetlen, több érzékszervet biztosító tapasztalást, 

gyermekek cselekvő aktivitását, a felfedezés, problémamegoldás lehetőségét, a kreativitás 

kibontakozását.  

 Az infokommunikációs lehetőségeket tudatosan kihasználjuk, módszertani kultúránkat 

folyamatosan fejlesztjük, a családok szemléletétaz életkori sajátosságoknak megfelelő 

alkalmazás irányában formáljuk. 

 A tanulást és a tanuláshoz való viszony alakulását személyre szabott pozitív értékeléssel 

segítjük. 

 A családok szemléletét a nevelés, a szociálisan értékes magatartásformák, szokások 

előtérbe helyezése irányában formáljuk, a képességek tudatos, differenciált fejlesztése 

mellett. 

 A családokat rendszeresen tájékoztatjuk gyermekük személyiségének fejlődéséről, 

konzultálunk otthoni tapasztalataikról, meglátásaikról, együttműködési lehetőségeinkről. 

Esélyteremtés, adaptív nevelőmunka  

 Közvetett módon segítjük az iskolai beilleszkedést a pozitív énkép, önbizalom, 

önfegyelem, szabálytudat, kommunikáció együttes formálásával, a szándékos tanulás 

iránti pozitív attitűd megalapozásával. 

 Minden tevékenység eredményes megvalósításához szükséges szokásokat, szabályokat 

alakítunk ki a gyermekek és a szülők bevonásával, a fegyelmezett magatartás, az 

önfegyelem fejlődését megerősítő szelektív hatásrendszert működtetünk. 

 Fokozatosan és folyamatosan, a gyermekek ismeretén alapuló egységességet és 

differenciálást biztosítva fejlesztjük az értelmi képességeket: érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás, problémamegoldás, elemi 

fogalmi gondolkodás. 

 A gyermekek érdeklődésének, aktuális fejlettségi szintjének megfelelő tevékenységeket 

biztosítunk, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének 

biztosítására. 

 Segítjük a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezését, 

bővítését, olyan tapasztalatok szerzéséhez segítjük őket, amelyekben megismerhetik saját 

teljesítő képességüket, értékeiket. 

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

próbálkozásokat, kezdeményezéseket. 

 A tevékenység nevelési és képességfejlesztési célkitűzéseinek függvényében törekszünk 

az optimális tanulási forma megválasztására:  

 szabadjátékban szerzett spontán tapasztalatok,  

 az utánzásos minta és modellkövetéses magatartás,  

 szokások alakítása,  

 élmény-, és tapasztalatszerző séták, kirándulások,  
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 játékos cselekvéses tanulás,  

 irányított megfigyelések,  

 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,  

 az óvodapedagógus által vezetett irányított játék,  

 gyakorlati problémamegoldás,  

 párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek,  

 5-35 perces, növekvő időtartamú csoportos tevékenységek. 

 Szakmaközi és ágazatközi együttműködéssel, a szülők bevonásával gondoskodunk a 

hátrányos helyzetben lévő, a fejlődésben elmaradást mutató gyermek, a tehetséges 

gyermekek személyiségének, készségeinek, képességeinek megfelelő fejlesztéséről 

 A helyzetnek megfelelően alkalmazzuk tanulásszervezési stratégiákat:  

 direkt tanulásszervezés (előadás, magyarázat,szemléltetés,kérdve 

kifejtés,összehasonlítás, gyakorlás), 

 indirekt tanulásszervezés (megbeszélés,fogalomalkotás,problémamegoldás), 

 interaktív tanulásszervezés (ötletroham,kooperatív technikavita,szerepjáték, interjú), 

 tapasztalati tanulás (kísérlet,szimuláció,játék,kirándulás,helyszíni 

megfigyelés,mérés,modellezés), 

 önálló tanulás (személyre szóló feladat). 
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6.A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek 

valóra váltani a lehetőségeit.”  

Erich Fromm 

Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget, feltételeket az alapprogram három területen 

fogalmazza meg: testi, lelki, szociális érettség. A három terület alá soroltuk be azokat a fejlődési 

jellemzőket, melyek a gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 

folyamat eredményeként alakulnak ki a gyermekek többségénél az óvodáskor végére.  

A szempontok alapján mérlegeljük az egyes gyermekek iskolakezdésének optimális időpontját, 

majd szakmai véleményünkről tájékoztatjuk a szülőket.Amennyiben a szülők a gyermek 7 éves 

koráig indokoltnak tartják a gyermek további óvodai nevelését, a jogszabályban meghatározott 

időpontig kérelmet kell benyújtaniuk az Oktatási Hivatal online felületén. 

6.1. TESTI ÉRETTSÉG 

A testi fejlettség jellemzői: 

 első alakváltozás, fogváltás, életkornak megfelelő fizikai teherbírás kialakulása. 

A fejlődés jellemzői az egészséges életmód alakítása területén: 

 Vannak ismeretei az egészség értékéről. 

 Tud néhány környezettudatos magatartással kapcsolatos szokást. 

 Igénye van a rendezett külsőre. 

 Szokásává vált a rendszeres, gondos tisztálkodás (mosakodás, fogmosás, toalett 

használat). 

 Szükség szerint használ zsebkendőt. 

 Megtartja a kulturált étkezés szokásait. 

 Önállóan öltözik, vetkőzik, ruháját rendbe rakja. 

 Mozgása harmonikus, összerendezett. 

 Mozgását, testi szükségletei kielégítését irányítani képes. 

A fejlődés jellemzői a mozgás területén: 

 Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban. 

 Tud ütemtartással járni.  

 Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni. 

 Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon.  

 Tud helyben labdát vezetni. 

 Mászásban, kúszásban ügyes. 

 Testsémája, kezessége kialakult. 

 Tud a térben tájékozódni, ismeri az irányokat. 

 Az irányított mozgást is önfegyelemmel végzi, társaira figyel. 
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6.2. SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG 

A fejlődés jellemzői az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés területén: 

 Jó kapcsolatban van a társaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel – szeret óvodába járni, 

közösségben élni, tevékenykedni. 

 Igényévé válik a csoportban kialakított helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, 

szabályainak megtartása - együttműködésre képes. 

 Képes a művelt ember szokásaihoz igazodó ünneplésre, mind a csoportszintű, mind az 

óvodai szintű ünnepeken. 

 Pozitív és negatív érzelmei kulturált kifejezésére törekszik. 

 Konfliktusos helyzetben a csoportnormák alapján egyezkedik társaival, felméri, mikor 

van szükség a felnőttek segítségére. 

 Énképe pozitív, van önbizalma. 

 Szociálisan elfogadható önérvényesítésre képes. 

 Igazságtudata alakulóban van. 

 A kudarc és a siker feldolgozására életkorának megfelelő szinten képes. 

 Érdeklődik társai, barátai iránt, van mi tudata. 

 Véleményalkotásra, döntésre korának megfelelő helyzetekben képes.  

 Felnőtt kérés nélkül is segíti társait a tevékenységekben. 

 Figyelmesen meghallgatja társait és a felnőtteket. 

 Kívánságait, elképzeléseit tudja késleltetni, tud várni. 

 Természetes módon elfogadja a különbözőségeket. 

 Ismeri és korának megfelelő szinten alkalmazza az egészséges életmód és a 

környezettudatos magatartás szokásait. 

A fejlődés jellemzői a játék területén: 

 Elmélyülten, örömmel játszik, többféle játékformában, egyedül és társakkal egyaránt. 

 Képes alkalmazkodni a csoportban élő játék szabályaihoz. 

 Részt vesz a játékszabályok kialakításában, fejlesztésében. 

 Le tud mondani egy-egy játékszerről. 

 Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolásait, ötleteit. 

 Képes az együttjátszásra, cselekvései másokkal való összehangolására. 

 Tud szerepet vállalni, azzal azonosulni. 

 Tud kezdeményezni, vannak kreatív ötletei. 

 Társaival való kommunikációjának hangneme az elvárt interakciós kultúrához igazodó. 

 Képes az eszközök kiválasztására, a hely kialakítására a szükséges kiegészítők 

barkácsolására játékához. 

 A játéktémát napokon keresztül is képes játszani társaival. 

A fejlődés jellemzői a munka jellegű tevékenység területén: 

 Szívesen végez munka jellegű tevékenységeket. 

 Szívesen vállal egyéni megbízatásokat. 

 Aktívan részt vesz a teremrendezésben, játékelrakásban. 

 Részt vesz a kerti munkában. 

 Egyéni feladatait önállóan, feladattudattal, kitartóan, igényesen végzi. 

 A munkavégzéshez kapott eszközök önálló használatára képes. 

 Az eszközöket, anyagokat, szerszámokat gondosan, tisztán rakja el. 

 Ügyel saját személye és környezete rendjére. 
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 A közös munkában együttműködő. 

 Vállal közösségért végzett tevékenységet, pl. naposi munkát 

 Szükség esetén segít társainak. 

6.3 LELKI FELKÉSZÜLTSÉG 

A fejlődés jellemzői az anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés területén: 

 Gondolatait, érzelmeit érthetően fejezi ki, képes az összefüggő beszédre.  

 Minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot. 

 Végig tudja hallgatni, megérti mások beszédét. 

 Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. 

 Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. 

 Egyre pontosabb, valósághű észlelésre képes. 

 Alakulóban van a valósághoz közelítő képzeleti működés. 

 Szándékos figyelemre, szándékos bevésésre, felidézésre képes. 

 Cselekvő- szemléletes és képi gondolkodása mellett, elemi fogalmi gondolkodása 

kialakulóban van. 

 Problémamegoldó és kreatív gondolkodása kialakulóban van. 

A fejlődés jellemzői a verselés-mesélés területén: 

 Szívesen ismételgeti a verseket, mondókákat.  

 Várja, igényli a mesehallgatást. 

 Néhány mondókát, verset, mesét képes emlékezetből felidézni. 

 Ismert mesék képeit sorba rendezi. 

 Képekről képes logikus történetet mondani. 

 Tud mesét, történetet önállóan kitalálni, azt mozgással, ábrázolással megjeleníteni, 

kifejezni. 

 Bábok, eszközök, díszletek elkészítésében részt vesz, használja azokat. 

 Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. 

 A népmesei szófordulatok beépülnek passzív szókincsébe, alkalomszerűen használja 

azokat. 

 A mesekönyvek iránt érdeklődik, gondosan bánik azokkal. 

A fejlődés jellemzői az ének-zene, énekes játék, gyermektánc területén: 

 Szívesen vesz részt a közös énekes játékokban, zenehallgatáson. 

 Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni. 

 Tud dallam, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni. 

 Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 

 Tud társaival térformákat kialakítani. 

 A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, esztétikusan 

végzi. 

 Tud irányítás nélkül eljátszani néhány dalos játékot. 

 Felismeri a halk - hangos, magas - mély, lassú – gyors éneklést, és tud halkan, hangosan 

énekelni, beszélni. 

 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudja mindkettőt mozgással, 

járással, tapssal a dalból kiemelni. 



79 

 

 Ismer néhány hangszert. 

 A zenei tevékenység az önkifejezés eszközévé válik. 

A fejlődés jellemzői a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka területén: 

 A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka kedvelt tevékenységévé, önkifejezése kifejező 

eszközévé válik. 

 Élményeit, gondolatait egyéni módon fejezi ki. 

 Ábrázolására jellemző a változatos színhasználat, formagazdagság. 

 Egyre precízebb mozdulatokat kívánó feladatokat is képes elvégezni, vág, hajtogat, 

ragaszt. 

 Ismeri az ábrázolási technikákat, eszközöket, anyagokat térben és síkban egyaránt. 

 Építésben, téralakításban együtt tud működni társaival. 

 Ismer népművészeti tárgyakat, népi motívumokat, kézműves technikákat. 

 Kialakul esztétikai érzéke, képes a szép meglátására. 

 Örül az általa készített alkotásoknak, mások alkotását is becsüli. 

 Ceruzafogása háromujjas. 

A fejlődés jellemzői a külső világ tevékeny megismerése területén: 

 Szűkebb, tágabb környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik: tudja lakcímét, szülei, 

testvérei nevét, szülei foglalkozását, saját születési helyét, idejét.  

 Ismeri környezete növényeit, állatait, részt vesz a növénygondozásban, a természet 

védelmében, az állatok, növények fejlődését, élőhelyeit. 

 Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat.  

 Ismeri a színeket, azok sötétebb és világosabb árnyalatát. 

 Ismeri a közlekedési eszközöket, betartja környezete gyalogos közlekedésének 

legfontosabb szabályait. 

 Ismeri az óvoda közelében lévő közintézményeket. 

 Ismer nemzeti lobogókat, tudja, hogy közösséghez tartozást jelentenek. ki tudja 

választani, le tudja rajzolni a sajátját. 

 Képes a hasonlóságok és különbözőségek megállapítására, tud szempontok szerint 

csoportosítani. 

 Helyesen használja a tő és sorszámneveket. 

 Megkülönbözteti az irányokat, érti, és helyesen használja a névutókat. 

 Képes a tárgyakat legalább 20-ig megszámolni, összehasonlítani mennyiség, nagyság, 

forma és szín szerint, tud 10-es számkörben bontani, részhalmazokat egyesíteni. 

 Képes két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé tenni, vagy valaminél 

kisebbet, többet, nagyobbat létrehozni. 

 

7. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT 

NEVELÉSE 

"Mindannyian mások vagyunk… Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú 

gesztusa, hogy mi, épek eltűrjük magunk között a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk 

élhessenek, hanem annak az elfogadása, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, de nem 

egyformák!" 

(Üzenet Európának – 10. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszus asperger találkozó) 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a sajátos nevelési igényű gyermekek 

eredményes fejlesztésének biztosítására kiemelt figyelmet fordít. 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 

hallási),értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” Nkt. 4§ 25. pont. 

Óvodai nevelésünk során a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is az Alapprogramban 

meghatározott nevelés, fejlesztés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. A 

speciális nevelési szükséglet nem a képességek hiányára, hanem inkább a teendőkre összpontosít. 

A nevelés hatására a sérült gyermekeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az 

önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.  

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha az egész nap 

folyamán a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez 

szükséges. 

Az integrált nevelés megvalósítása fenntartói döntés és feladat-ellátási kötelezettség, az Alapító 

Okiratban megfogalmazott feladat meghatározás alapján történik.  A többségi óvodában történő 

együttnevelés – az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményének figyelembe vételével- 

minden esetben egyéni döntést igényel a gyermek szükségletei szerint. 

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integrálható sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátása jelenleg az alábbiakra terjed ki intézményünkben: 

 mozgásszervi fogyatékos gyermekek ellátása – Napsugár Tagóvoda, 

 érzékszervi fogyatékos - hallássérült gyermekek ellátása – Kádár Katalin Tagóvoda, 

 értelmi fogyatékos gyermekek ellátása – Napsugár Tagóvoda, Bóbita Tagóvoda, 

 beszédfogyatékos gyermekek ellátása – Aprajafalva Tagóvoda, Gyermeksziget Tagóvoda, 

Kerek Világ Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Tátika Tagóvoda,Napsugár Tagóvoda, 

Tündérkert Tagóvoda, 

 Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása- Aprajafalva Tagóvoda,Bóbita 

Tagóvoda,Gyermeksziget, Kádár Katalin, Mesevár, Szivárvány Tagóvoda, 
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 Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem –vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása –Aprajafalva Tagóvoda, 

Bóbita Tagóvoda, Erdősor Tagóvoda, Festő Tagóvoda, Füstifecskék Tagóvoda, Jupiter 

Tagóvoda, Tündérkert Tagóvoda, Tátika Tagóvoda. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében jelenleg 14 tagóvoda vesz részt 

kerületünkben. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének általános alapelvei 

 Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermeknél is a nevelés általános 

célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, az alapdokumentumban meghatározott 

nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. 

 A Pedagógiai Program, a Kiegészítő Pedagógiai Programés a sajátos nevelési igény 

összhangjának kialakítása - az elvárások a gyermek fejlődési üteméhez igazításával, 

a megfelelőfejlesztési területeken történő fejlesztés biztosításával, a túlterhelés 

elkerülésével, a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásoktagóvodai 

szintű kiegészítő programba illesztésével -történik. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei: 

 A fogyatékos gyermek joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy a fogyatékosságot megállapították. Olyan 

többletszolgáltatással kell kiegészíteni a nevelési gyakorlatot, amely a fogyatékos 

gyermekek sajátosságaihoz igazodik. 

 A gyermek harmonikus személyiségfejlődését, elfogadó, befogadó, eredményeket 

értékelő környezet, és légkör kialakítása segítse. 

 Érzelmi biztonságot teremtő, nyugodt óvodai környezetben a különbözőségek 

elfogadásával a beilleszkedés elősegítése. 

 Az óvodai nevelés új módon kiegészíti, bizonyos esetekben korrigálja a családi 

nevelést. 

 A gyermekek nevelése, fejlesztésük a terhelhetőség figyelembe vételével történjen. 

 A felnőttek pozitív mintájának hatására a gyermekek viselkedésében érvényesüljön 

akülönbözőség természetes elfogadása. 

 A gyermekek integrált nevelésével, esélyteremtő nevelési gyakorlattal a gyermekek 

életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 

  A sajátos nevelési igényű gyermekek önérvényesítési folyamatának támogatása. 

 Arra neveljük a tipikus fejlődésmenetű gyermekeket, hogy a fogyatékos társaikra a 

társadalom teljes jogú tagjaként tekintsenek. 

 Segítő szakemberek bevonásával – szükséges gyógypedagógiai fejlesztés 

biztosításával gyermekek a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálásban, speciális korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, 

terápiás ellátásban részesülnek. 

 A gyermek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja az illetékes Szakértői  

Bizottság Szakvéleménye. 
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 A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztés az ismeretszerzést, 

sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott játékos 

módszerekkel valósul meg, melyek segítik a társas kapcsolatok kialakulását és a 

gyermeki személyiség fejlődését. 

 A szakmaközi együttműködés keretében az óvodapedagógusok a speciális, segítő 

szakemberekkel (gyógypedagógus, óvodapszichológus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus) együtt biztosítják az SNI gyermekek fejlesztését, az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségi színt elérését. 

 A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan, közösen tájékoztatjuk, a gyermek 

fejlesztése a szülőkkel szoros együttműködésben valósul meg. 

A feltételek megteremtése 

 A Szakértői Bizottság javaslatára, gyógypedagógiai állapot, folyamat és 

fejlődésdiagnosztika eredményeire alapuló fejlesztési terv készítése, mely a 

meglévőképességekre építve kompenzálja a deficiteket. 

 A fejlesztési terv team munka eredménye, melyben az óvodapedagógusok és a 

gyógypedagógus közösen megfogalmazott célok mentén határozzák meg az önmagához 

mért erősségeket és a fejlesztendő területeket. 

 A fejlesztési terv megvalósítása több színtéren zajló, kompetenciákon alapuló 

feladatmegosztás szerint történik. 

 A csoport és a gyermek heti és napirendjébe illeszkedő, a SZRB javaslata által 

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

rendszeres fejlesztés(ek) megszervezése, megvalósítása. A fejlődés nyomon követése. 

 Dokumentáció vezetése (fejlesztési terv, egyéni fejlesztési napló, hiányzási napló, 

értékelés). 

 Fejlesztéshez szükséges sérülés-specifikus (segéd) eszközök biztosítása, használata. 

 Rendszeres kapcsolattartás, információcsere, az óvodapedagógusokkal, gyógypedagógiai 

asszisztenssel, dajkákkal, és más segítő szakemberekkel. 

 A szülők bevonása a speciális nevelőmunkába (szülőcsoportok alakítása, rendszeres 

fogadóóra szakmaközi együttműködéssel, konzultáció a gyógypedagógussal, nyitott 

fejlesztések). 

Fejlesztés megvalósítása az egyéni igényeknek és csoport összetételének megfelelően 

 Érzelmi biztonság megteremtése. 

 Alapvető szociális funkciók kiépítése, illetve tovább fejlesztése. 

 A szociális színterek bővítése. 

 Gyakorló kommunikációs eszköztár kialakítása, a verbális és nonverbális közlési formák 

tanítása sérülés-specifikus módszerekkel. 

  A gyermek egyéni fejlődési útjának, meglévő tapasztalatainak, ismereteinek és 

képességeinekfigyelembe vétele a fejlesztési feladatok tervezésekor és a fejlesztés 

folyamatában. 

 Játékos feladatokkal a térbeli tájékozódás mértékének növelése, lateralitás, testséma 

biztos ismeretének begyakorlása. 

 A látási, hallási, tapintási, kinesztetikus észlelés, érzékelés fejlesztése, pontosítása, 

szenzomotoros funkciók intenzív fejlesztése. 

 Az alapvető/ elemi veszélyérzékelő képesség kialakítása, tudatosítása. 
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 Cselekvéses gondolkodásra támaszkodva /egyszerű/ szabályokhoz való alkalmazkodás 

képességének kialakítása. 

 Az ép /kevésbé sérült / funkciókra támaszkodva, a legközelebbi fejlődési zónát szem előtt 

tartva figyelem, megismerő, diszkriminációs képesség, emlékezet fejlesztése, 

gondolkodási struktúrák fejlesztésével elemi fogalmak kialakítása. 

 A tanulási helyzet kötött szabályainak megéreztetése, elfogadtatása játékos szituációkból 

kiindulva, tárgyi tevékenykedéssel. 

 Alapvető higiénés, testápolási, öltözési, étkezési szokások, szabályok tanítása, és 

gyakorlása, a kultúrtechnikák alapjainak megtanítása. 

 Játéktevékenységükben követhető, utánozható, irányítható mintaadással a játék, mint 

eszköz adekvát használatának, vele való tevékenykedés sokszínűségének megtanítása. 

 Manipuláció, finommotorika, grafomotorika fejlesztése. 

 Az iskolai beilleszkedésre való közvetett felkészítés. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Az SNI gyermekekkel kapcsolatos elvárásokat a gyógypedagógussal, szülővel közösen 

együttműködve alakítjuk ki, egyéni állapotának megfelelően. 

 Az óvodából iskolába való átlépés ideje és az iskolatípus meghatározása az illetékes 

Szakértői Bizottság jogköre. 

I.  
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8. ANEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK ÉS NYELVÉNEK ÁPOLÁSÁVAL 

JÁRÓ FELADATOK 

"Ahány nyelvet beszélek, annyi úton ismerem meg a 
világot!”  

Karl Valentin 

A feladat ellátásának helye:Népművészeti- Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda, 

DeutscherNationalitätenKindergarten.A tagóvoda két csoportjában folyik német nemzetiségi 

kétnyelvű nevelés az Országos Óvodai Alapprogram, a Nemzetiségek jogairól szóló törvény, a 

Nemzetiség Óvodai Nevelésének irányelvei (OM58/2002.(XI.29) rendelete) a Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja és a Mesterségek Bölcsője Kiegészítő Program alapján. 

Cél: 

 a gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének figyelembe vételével a német 
nemzetiségi nyelvének és kultúrájának megismertetése, a kulturális hagyományok 

értékeinek átörökítése, 
 a gyermek személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a kétnyelvű környezetben, 

 a nemzetiségi identitástudat fejlesztése, a nyelvi kulturális másság elfogadása, azonosulás 
képességének kialakítása, 

 a kézműves tevékenységeken keresztül a német nemzetiségi hagyományok 
megismertetése a gyermekkel, 

 a gyermekek kifejezőkészségeinek, szókincsének fejlesztése játékosan a sokszínű 
tevékenységek kínálta nyelvtanulási lehetőségekben. 

Feladat: 

 a nemzetiségi kultúra megjelenítése a csoportszobában, 
 a gyermekek számára anyanyelvi környezet biztosítása, 

 a német nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok, szokások 
megismertetése, ápolása, 

 a német nyelv iránti érdeklődés kialakítása, a pozitív élményszerzés biztosításával, 
könnyed, játékos, spontán módon, 

 szókincsbővítés, fogalmak, mondatalkotó készség kialakítása, 
 beszéd- és kommunikációs készség fejlesztése, 
 a nemzetiség kultúrkincséből választott irodalmi, zenei népi játékok megismertetése, 
 a német nyelv ápolásával járó feladatok, 
 artikulációs alapok megteremtése, 
 környezet tájnyelveinek, kultúrájának ismertetése, 
 kommunikációs helyzetek biztosításával az utánozáson alapuló nyelvelsajátítás 

megteremtése, a gyermekek biztonságérzetének erősítése gyakorlással, 
 mozgás - mozgásos játékok szókincsének megismertetése, megértése, 

 énekek, énekes játékok megismertetése, megszerettetése, zenei hallás erősítése, zenei 
képességfejlesztés, a zenei nyel sajátosságain keresztül, 

 nemzetiségi sajátosságok megismertetése, megértése, 
 környezet megismerésére nevelés, tapasztalatszerzés, élmények elmondásának 

segítése, 
 munkajellegű tevékenységek szókincsének megismerése, 
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 a gyermekek nyelvi szókincsének gyarapítása a különböző tevékenységek során - 
nagymozgások, testséma, térorientáció, finommotorika területén - az egyéni 

beszédfejlődés és az életkori sajátosságok figyelembe-vételével, 
 önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelés, a 

multikulturális nevelésen alapuló integrális lehetőségének biztosítása, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelme. 

A nyelvi fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Az óvodai környezethez a német nyelvvel való megismerkedés során - pozitív hatások 
érik a gyermekeket, 

 önállóan megnevezik (megértik): 

 a testrészeket, testsémákat, 

 mozgásos játékok szabályait, jellegzetes mozgásokat, 

 versenyjátékokat, 

 nemzetiségi dalokat, 

 nyelvi kifejezéseket; 

 viselkedési szabályokat, 

 környezetük tárgyait, növények, állatok, emberek nevét, életét, 

 évszakokat, 

 számolást, 

 népi kismesterségeket, anyagokat, 

 kialakul a problémamegoldó képesség, megoldásokra vállalkoznak, 

 érdeklődőek, aktivitásukkal tapasztalatokat szereznek, 
 a tárgyi kultúra értékeit, hagyományokat megismerik, tisztelik, 

 a nemzetiségi ünnepeket megismerik, megünneplik (nemzetiségi ruhák, ételek, tárgyak 
ünnepi műsorok, ajándékkészítés), 

 szívesen örömmel, bátran fejezik ki magukat, 
 a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtésével váljon minél teljesebbé a két 

nyelven történő kommunikáció, 
 a családi és óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyermekben alakuljon ki a 

pozitív érzelem a német nyelv iránt, 
 tudjanak tájékozódni a kommunikációs helyzetekben, használják mindkét nyelvet: 

 a testápolási, öltözködési, étkezési helyzetekben, 

 a társas kapcsolatokban, 

 a különböző tevékenységek alkalmával, 

 a kétnyelvű ünnepeken, hagyományos rendezvényeken, 

 tanulják meg a nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra tiszteletét, 
megbecsülését, 

 nyitott, vidám, határozott, kiegyensúlyozott gyermekké váljanak, 
 az iskolai tanuláshoz szükséges fejlettségi szintet érjék el. 

A nevelési feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek: 

 a feladatok hatékony és célirányos megvalósításához elsőrendű és döntő fontosságú a 

pozitív beállítódás kialakítása, melyhez minél több örömszerző élmény biztosítása, 

 a kitűzött célok elérését szolgálja a könnyed, játékos mozgással, énekkel párosított 

tevékenységek, önálló kezdeményezési szójátékok, nyelvi sajátosságokra épülő 

ritmikus, zenei tartalmú mondókák. 
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A nemzetiségi nevelés tárgyi feltételei: 

 a 3-7 éves gyermekeknek ajánlott énekes, verses, meséskönyvek, 
 audiovizuális eszközök, hangkazetták, 

 szakirodalom, módszertani útmutatók - nyelvi ország szakfolyóiratai, 
 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 az óvodai kötelező eszköznorma alapján biztosított eszközök. 

A német nemzetiségi nevelés megszervezése, formái: 

 a nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart, 
 az óvodai életben, a tevékenységi formákban a két nyelv (magyar-német) használata 

érvényesül. A két nyelv használatának arányát a nevelési év kezdetén a gyermek 
csoport nyelvismerete határozza meg, hangsúlyosa a magyar nyelv mellett a német 

nyelv megismerését, fejlesztését, 
 az óvoda nevelőmunkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel), a német 

nemzetiségi intézményekkel, önkormányzatokkal, szervezetekkel az együttműködés, 
folyamatos a gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztése, a hagyományápolás, a 

nemzetiségi identitás megalapozása, 
 a német nemzetiségi kétnyelvű csoportot német nemzetiségi végzettségű 

óvodapedagógus vezeti, beszélje a nemzetiség nyelvét, ismerje a nemzetiség szellemi 
és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait, 

 biztosítja a megfelelő feltételeket a kétnyelvű neveléshez, a gyermekek szokásainak, 
kifejezőkészségének fejlesztéséhez, 

 beszéde legyen példaértékű, a gyermekek számára modell. 

Tevékenységformák: 

A játékfajták, az irodalmi, a zenei, a vizuális élményt nyújtó és gyermekek mozgásfejlesztését 

célzó tevékenységek lehetővé teszik az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást. Az említett 

tevékenységi formák mellett a munkajellegű tevékenységek is segítik a nemzetiségi nyelvi 

nevelés hatékony megvalósulását, a gyermekek nyelvhez fűződő pozitív érzelmi viszonyának 

kialakulását és differenciált nyelvi fejlődését. A különféle tevékenységformák, a kézműves 

műhelyek programjai - változatos alkalmazásával biztosítjuk a gyermekek számára a sokoldalú 

tapasztalatszerzést, a világ élményszerű megismerését, beszédkészségük fejlesztését. A 

mindennapi élet során adódó beszédhelyzetek kihasználásával segítjük a produktív beszéd 

fejlődését. 
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9. A PEDAGÓGIAI SZAKMAI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK 

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

Fenntartói minőségcél: A humánerőforrás fejlesztése 

 Pedagógus továbbképzés megvalósítása, a munkaközösségekben, szakmai rendezvényeken való 

részvétel növelése. 

 Nevelési értekezletek, belső szakmai képzések, előadások, tapasztalatcserék minőségének 

fejlesztése. 

 Helyi speciális minőségcélnak megfelelő nevelés (egész napos foglalkozás, az egészséges 

életmód, érzelmi nevelés, szocializáció), a gyermeki tevékenységek, kiemelten a játék, 

mozgás, kommunikáció, tanulás, a képességek, készségek életkor és egyéni fejlődési 

ütemhez igazított fejlesztése, az iskolára való alkalmasság biztosítása. 

 Preventív, célirányos gyermekvédelem megvalósítása. 

 A gyermeki fejlődés nyomon követésének fejlesztése, a beiskolázási mutatók javítása. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének megvalósítása az alapító 

okirat alapján. 

 Esélyteremtő nevelés, a kiemelt figyelmet igénylőgyermekek differenciált fejlesztése, 

különös tekintettel a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek integrált 

nevelésére és a tehetséggondozásra. 

Fenntartói minőségcél:A minőségfejlesztés új rendszerének kialakítása 

 A pedagógus életpálya modell működtetése, a minősítésre való felkészülés, 

 a tanfelügyeletre való igényes felkészülés, 

 az intézményi belső önértékelési rendszer kialakítása, 

 önértékelési csoportok hatékony működése. 

  



88 

 

A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról, 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról, 

 Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról, 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata. 

  



89 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott, Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető nyilatkozom, hogy a Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának megvalósításához a fenntartóra többletköltség nem 

hárul. 

       ……..…………………………… 

Budapest, 2020. augusztus 31.           Hirholczné Faragó Tünde 

        Intézményvezető 

  



90 

 

 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda nevelőtestülete 2020.08.26-án tartott tanévnyitó értekezleten 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 

tagóvodánkénti képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 

…………………………………………   …………………………………………………….. 

       Rácz Emese        Troskáné Simoncsics Andrea 

   Aprajafalva Tagóvoda képviselője       Bóbita Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   ……………………………………………………... 

       Bangó Anikó     Szücsné Gál Etelka 

     Csalitos Tagóvoda képviselője   Csodakút Bázis Óvoda képviselője 

       

…………………………………………   ……………………………………………………… 

      Káli Erzsébet            Tóthné Stelin Zsuzsanna 

     Erdősor Tagóvoda képviselője       Fenyves Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   ……………………………………………………… 

    Hadházy Ildikó      Mányoki Ágnes 

     Festő Tagóvoda képviselője    Füstifecskék Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   ……………………………………………………... 

   Juhász Attiláné       Varga Szilvia  

Gyermeksziget Tagóvoda képviselője     Jupiter Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   ………………………………………………….….. 

 Kovács-Tóth Katalin        Szakter Edina  

Kádár Katalin Tagóvoda képviselője            Kerek Világ Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   …………………………………………………… 

         Horváth Lászlóné       Pintér Erzsébet 

    Napsugár Tagóvoda képviselője          Népművészeti – Kézműves és Német 

               Nemzetiségi Tagóvoda képviselője 

 

..……………………………………….   …………………………………………………… 

Pintérné Tembel Anita                       Gajdos Viktória Edina 

    Repkény Tagóvoda képviselője             Szivárvány Tagóvoda képviselője 

  

…………………………………………   …………………………………………………… 

     Földvári Éva                Kakuszi Imréné 

   Szúnyog Tagóvoda képviselője   Tátika Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   …………………………………………………… 

     Péhl Zsuzsanna         Repkáné Ragó Zsuzsanna  

  Tündérkert Tagóvoda képviselője               Zsongás Tagóvoda képviselője 

 

…………………………………………   

            Szikora Hajnalka         

               Mesevár Tagóvoda képviselője             

 

 

  …………………………………………………… 

Budapest, 2020.augusztus 31.        Hirholczné Faragó Tünde 

        intézményvezető 



91 

 

Iktatószám: Á-59-220/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat 
 

 

A Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

nevelőtestülete elfogadta az Intézmény módosított Pedagógiai Programját 2020. augusztus 26-i 

nevelőtestületi értekezleten, jegyzőkönyvben foglaltak szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………..........…………… 

              Hirholczné Faragó Tünde 

         Intézményvezető 

 

 

 

 
 

 



92 

 

MELLÉKLET 

Egészségfejlesztési program 

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

1. A korszerű egészségfejlesztés tartalma, elvei, céljai 

2. Helyzetelemzés  

3. Az egészségfejlesztés tartalma óvodánkban 

4. Az egészségfejlesztés formái, módszerei  

5. Az egészségfejlesztés erőforrásai: humán, tárgyi, anyagi  

6. Az egészségfejlesztés belső, külső kapcsolatai 

 



94 

 

1. A KORSZERŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TARTALMA, ELVEI, CÉLJAI 

Az egészség fogalma: Az egészség a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak 

(Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározása 

helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív 

állapot, nem a betegség hiánya, hanem folyamat. Az egészség fontos eszköz életcéljaink 

megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni 

erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. 

Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt:  

 ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, óvodai, iskolai, munkahelyi és más 

közösségekhez tartozik),  

 ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud,  

 ha individuális önállóságát megőrzi, és végül,  

 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei 

közt.  

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg: 

 genetikai tényezők,  

 környezeti tényezők, 

 életmód, 

 az egészségügyi ellátórendszer működése. 

Mivel az óvoda a másodlagos szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi 

hatást - az óvoda fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezetének alakításával -, az óvodai - 

egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az óvodai egészségfejlesztő 

munka – akár jól, akár rosszul csinálják – alapvetően befolyásolja az óvoda egészének 

mindennapjait.   

Az egészségfejlesztés fogalma: Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító 

módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges 

prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, 

módszereit. 

A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 

embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák.  

Az egészségfejlesztés átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének 

képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglalja magába, hanem olyan 

tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek 

megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt 

hatása kedvező legyen. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 

meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészségük javítására. A részvétel 

nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 
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Az egészségfejlesztés legfontosabb feladatai: 

 általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése,  

 egészségfejlesztő környezet megteremtése,  

 az egészségfejlesztő közösségi tevékenységek és az egyéni képességek fejlesztése,  

 szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban.  

Az egészségfejlesztés fő jellemzői: 

 az egész lakosságra irányul, és együttműködésére épít 

 az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul, a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, 

gazdaság) 

 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. 

Egészségnevelés  

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvésorientált tevékenység. 

A prevenció (megelőzés) területei: A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a 

betegség első megjelenésének megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. Az 

elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 

elkerülésére végzett tevékenység. 

Az egészségfejlesztés,és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelésaz 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul.  

Ide tartozik például: az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos 

testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és 

családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos 

környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és 

élelmiszer biztonság megvalósítása. 

Az óvodának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 

feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

A másodlagos és harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak 

feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés révén, 

vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését 

célozza, például hatékony rehabilitáció segítségével.  

Az óvoda, mint az egészségfejlesztés egyik fontos színtere:  

Ebben az időszakban, melyben a felnőtt tekintélyi személyek példája jelentősebb, vagy legalább 

olyan jelentős, mint a kortárscsoporté, érdemi hatást lehet gyakorolni a gyermekek 

személyiségfejlődésére. Az óvodai nevelőmunka megalapozza az életmódjukban később 

kialakuló jó szokásokat, az életideálokat, a beállítódást, a preferenciákat. Az óvodának a 

gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy nyíltan 

megfogalmazott pedagógiai program, nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől 

függetlenül, illetve ezt erősítő vagy gyengítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az óvodai 

mindennapok hozadéka, amelyben az óvoda tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége 

egyaránt tükröződik.  

Az óvoda, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást 

gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az óvoda, a családi környezet mellett a szocializációnak 
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azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, 

magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Az egészségfejlesztő óvoda ismérvei: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a gyermekek és a nevelőtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és a gyermeki személyiség optimális 

kibontakozását – pozitívan hat a családok egészséggel kapcsolatos szemléletére, 

életmódjára. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, szakszolgálati, az egészségügyi, a 

gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a gyermekek között annak érdekében, hogy az 

óvoda egészséges és a szükségleteknek megfelelően fejlődő környezet legyen. 

 Pedagógiai programjában, nevelési gyakorlatában kiemelt jelentőséget tulajdonít az 

egészséges életmód megalapozásának, azon belül is a testi-lelki-szociális jóllét elérését 

segítő légkörnek, bánásmódnak, az egészséges étkezésnek, a mozgásnak, életritmusnak, a 

gyermeki személyiség kibontakozását elősegítő norma adekvát tevékenységeknek, a 

családi nevelést támogató intervenciós stratégia kialakításának. 

 Óvodai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az óvoda munkatársait célzó 

egészségfejlesztési programokkal, és teret ad a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a gyermekek és az óvoda 

dolgozóinak jól-létét és méltóságát, módszertani kultúrájába beépíti az egyéni bánásmód 

és differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés egyre gazdagodó eszközeit elismeri az 

önmagához mért erőfeszítést, a jó szándékot, támogatja a közösségi és az egyéni célok 

összhangjának megteremtését. 

 Törekszik arra, hogy segítse a gyermekek, az óvoda munkatársai, a családok, valamint a 

helyi közösség tagjai egészségének megőrzését. Együttműködik a helyi közösség 

vezetőivel, hogy megtalálják a helyileg legjobb megoldásokat arra, miként járulhat hozzá 

az óvoda egészség fejlesztéséhez, vagy éppen hogyan lehet a hátráltató tényezőket 

csökkenteni a helyi közösségben. 

2. HELYZETELEMZÉS 

2.1 Tárgyi feltételek 

A bázis és a tagóvodák épülete, a csoportszobák berendezése megfelel az egészségügyi 

előírásoknak.  

Az orvosi, védőnői szűrővizsgálatokhoz, az adminisztráció elkészítéséhez a célnak megfelelő 

helyiség biztosított. 

A bútorok igazodnak a gyermekek testmagasságához, testméreteihez.  

A csoportszobák világosak, a megvilágítás korszerű. 

A mosdókban mindenütt biztosítjuk a toalett használat intimitását, a mosakodás, fogmosás, 

fésülködés jó szokásainak kialakulásához szükséges felszereléseket. 

Az öltözködéshez elegendő helyet, tárolási lehetőséget teremtünk a gyermekek számára.  

Az eszköznorma teljesítése megvalósul. A pszichológusi és logopédiai fejlesztés számára a 

helyiség biztosított. A tornaszoba kialakítása még 2 tagóvodában szükséges. A bázis és a 

tagóvodák egyéb speciális feltételeket is teremtettek az egészségfejlesztéshez, melyet kiegészítő 

programjuk tartalmaz. 
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Az udvarok biztosítják a gyermekek levegőzéséhez, edzéséhez, mozgásfejlődéséhez, játékához 

szükséges feltételeket, az EU szabványos játékeszközök beszerzése folyamatos. 

A bázis és a tagóvodák tisztántartása a HACCP szabályai szerint történik. A berendezés 

kialakításában az esztétikus kivitelezésre, harmóniára és a komfortérzet biztosítására törekszünk. 

A tárgyi környezet egészségközpontú fejlesztésének céljai: 

 A csoportszobákban a szükséges bútorok, eszközök bővítése, természetes anyagok 

választása. 

 Udvari játékok fejlesztése, fából készült játékok beszerzése. 

Egészségi mutatók 
A fenntartó által biztosított az évenkénti foglalkozás-egészségügyi vizsgálat.  

A bázis és a tagóvodák nevelőközösségei, az egyesített óvoda nevelőtestülete hivatástudattal 

végzi munkáját. Az egészséges életmód alakításának feladatát a személyiségfejlesztés alapvető 

feltételének tekintik. 

2.2 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladatok megvalósításának elemzése 

Az egészséges életmód alakítása  

- a gyermekek gondozása, a testápolás, higiénés ellátás, 

- a testi szükségletek, mozgásigény kielégítésének lehetőségei, 

- a testi képességek fejlesztése, edzés, 

- az egészséges táplálkozás biztosítása, 

- az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása területén az alapprogram mentén  

dolgoztuk ki, és valósítjuk meg nevelési, egészségfejlesztési feladatainkat. 

Az egészséges életmódra nevelés részének tekintjük a preventív szemléletű nevelőmunkát, a 

lassabban fejlődők differenciált segítését, az alacsonyabb fejlettségi szinten álló gyermekek 

hátrányainak kompenzálását, a tehetségnevelést, tehetségfejlesztést. 

Szakemberek közreműködése a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésében: 

 Logopédus hálózat látja el a beszédhibák javítását és közreműködik a beszédfogyatékos 

gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésében 

 Óvodapszichológus hálózat segíti a preventív szemléletű egészségnevelést és biztosítja a 

gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szükséges szűréseket. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását jelenleg végző 10 tagóvodában a 

gyógypedagógiai ellátás biztosított. 

  2013 szeptemberétől - a törvényi előírásoknak megfelelően – pedagógiai asszisztensek 

segítik munkánkat.  

 „ Készenléti” kapcsolatot ápolunk a bázis és a tagóvodák orvosaival. A védőnők az 

egészségügyi problémák megoldásában és a megelőzésben, szemléletformálásban 

támogatják munkánkat. 

3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TARTALMA 

3.1. A bázis és a tagóvodák környezetének rendben tartása, folyamatos fejlesztése  

 A korszerű egészségfejlesztési elveknek és a törvényi előírásoknak megfelelő tisztaság és 

környezetépítés biztosítása. 

 A fejlesztési, ésszerűsítési javaslatok konzultációja. 

 A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 
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3.2. Az egészséges életmód alakítása,amindennapi életre való felkészülés gyakorlatai, 

kiemelt szerepének biztosítása: 

  együttműködés a szokás szabályrendszer alakításában, 

 a gyermeki fejlődés nyomon követése, differenciált fejlesztés, 

 a terület rendszeres ellenőrzése, értékelése. 

3.3. A szabad mozgás és a mindennapos irányított mozgás, valamint a heti mozgás 

foglalkozás intenzitásának növelése, módszertani kultúrájának fejlesztése:  

  Kiemelt feladat 

3.4. Szakmaközi együttműködésbiztosítása: 

 A megelőzés, hátránykompenzálás, tehetségnevelés, tehetségfejlesztés, kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek fejlesztése területén megfigyelések, szűrések, konzultációk, 

esetmegbeszélések szervezése, munkamegosztás kialakítása az óvodapszichológussal. 

3.5.A védőnővel, óvodaorvossal való kapcsolat megerősítése abázis és a tagóvodákban 

 Évente minimum 1 alkalommal felkérés közös szülői értekezleti tájékoztató elődadásra, 

vagy óvodai szintű programon való részvételre, kiscsoportos konzultációkra (pl. allergiás, 

fertőző, légúti megbetegedések, egészséges, vitamindús táplálkozás, kötelező és ajánlott 

védőoltások, fogápolás, személyi higiénia, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás, 

mindennapos testmozgás témákban, illetve szűrések szervezése a szülők számára stb.). 

 Évente minimum egy közös konzultáció az óvodapszichológussal, logopédussal az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos erősségek és fejlesztendő területek beazonosítására. 

 Évente minimum 1 alkalommal gyermekprogram kérése a védőnő, illetve Budapest 

Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Népegészségügyi Intézete XXI. kerületi 

kirendeltsége (1211 Bp. Táncsics u. 69.) egészségnevelő szakemberének bevonásával: a 

nagycsoportosok számára (pl. dohányzásmegelőző program óvodásoknak, egészséges és 

mérgező anyagok elkülönítése, az orvos munkája, miért fontos a tisztaság, a mozgás stb. 

témákban. 

 Pályázati lehetőségek keresése az Országos Egészségfejlesztő Intézet által akkreditált 

gyermek programokra (pl. Szív Kincses Láda program) 

 Az elsősegély nyújtási ismeretek felelevenítésére, gyakorlására a bázis és a tagóvodák 

védőnőjének felkérése. 

 Pályázati lehetőségek keresése a kiégés megelőző, kommunikációs, lelki egészséget 

karbantartó tréningekre. 
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4. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS MÓDSZEREI, FORMÁI 

Módszerek Formák 

Az egészséges életmód szokásainak 

megalapozása – mindennapos 

egészségfejlesztő mozgás, levegőzés, 

pihenés, valamint a személyi higiéné 

biztosítása 

Mindennapi pedagógia gyakorlat része 

Egészségfejlesztő tevékenységek biztosítása 

(játék, verselés, mesélés, ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc, rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka, külső világ tevékeny 

megismerése, munkajellegű tevékenységek) 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Hagyományos egészségnevelés, 

felvilágosítás 

Szülői értekezlet, fogadóóra, egyéb tagóvodai 

szinten változó rendezvények 

Rizikócsoportos megközelítés (pl. túlsúlyos 

gyermekek szüleinek, dyslexia 

veszélyeztetett gyermekek szüleinek) 

Fogadóóra, célcsoportos szülői értekezlet 

Érzelmi biztonságot teremtő légkör 

kialakítása, konfliktuskezelés, 

egészségfejlesztő szokások megtartására 

nevelés, negatív érzések kulturált kifejezése, 

viselkedésproblémák kezelése – erkölcsi 

normák megalapozása 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Életkornak megfelelő kedvenc mesehősökre 

épülő filmek, bábjelenetek:  

pl. Makk Marci… 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat 

Az óvoda dolgozóinak testi – lelki - szociális 

egészségét fejlesztő továbbképzés, közös 

program szervezése 

Továbbképzés, tréning, közösségfejlesztő 

programok, hagyományok – tagóvodai szinten 

változó programok 

Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő 

program (bekapcsolódás kerületünk 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

programjainak kialakításába 

Együttműködés a kerület vezetőivel szakmai 

kezdeményezések, innovációk 

megvalósításában, részvétel a kerület 

egészségfejlesztő programjain 
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5.AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ERŐFORRÁSAI 

 Humán erőforrás: óvodánk munkatársai, védőnő, gyermekorvos, logopédus, 

pszichológus, gyógypedagógus, a kerület egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, 

kerületünk döntéshozó vezetői, a szülők. 

 Tárgyi, anyagi erőforrás: óvodánk épülete, udvara, felszerelése, eszköztára, 

költségvetésünk, pályázati lehetőségek, alapítványi, szponzori, szülői támogatás. 

6. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS BELSŐ, KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a gyermekek érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az óvoda 

egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen növelik az 

óvodai munka hatékonyságát. 

Szülői Szervezet  

Az óvodai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői szervezetet és 

szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők 

lehetőségükhöz képest minden területen segítsék a program megvalósulását. 

Óvodaorvos, védőnő 

Az egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden óvodának legyen kijelölt 

orvosa, és védőnője, valamint a gyermekek fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt 

fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 

Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Az óvoda egészségügyi 

feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

A védőnő feladatai a bázis és a tagóvodákban 

 A gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése. A fejtetvesség felderítésére irányuló 

vizsgálatokat a tanévhez igazodva szeptemberben kel elvégezni, majd negyedévenként 

szükséges megismételni, 

 kötelező és ajánlott védőoltások meglétének ellenőrzése, 

 új gyermekek törzslapjainak bekérése, illetve továbbítása az iskolákba, 

 problémás családok esetén konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel, 

 fokozott gondozásra szoruló gyermekek felmérése, nyilvántartása, 

 szükség esetén területi védőnői igazolás bekérése az elvégzett szűrővizsgálatokról, 

 felkérésre előadás tartása egészségfejlesztéssel kapcsolatos témakörökben szülőknek, 

gyermekeknek, 

 felkérésre egészségfejlesztéssel kapcsolatos játékos foglalkozás a nagycsoportosokkal (pl. 

egészséges és nem egészséges szokások, ehető és mérgező anyagok stb.) 

 felkérésre szülői értekezleten való részvétel, ahol tájékoztatást ad a fertőző betegségekről, 

szezonális megbetegedésekről, aktuálisan esedékes kampány és kötelező védőoltásokról, 

valamint a szűrővizsgálatok fontosságáról, 

 óvodai dolgozókkal együtt egészségnap szervezése, lebonyolítása, 

 részvétel az óvodai egészségfejlesztéshez kapcsolódó rendezvényein. 
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További feladatok: 

 Adott esetben a gyermekek elsősegélyben való részesítése. 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az óvoda vezetésével egyeztetve. 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

Az óvodában orvosi vizsgálat csak szükség esetén kötelező (pl. járványok) és beiskolázási 

vizsgálat sincs. 

Óvodapszichológus 

 A pszichológus a lelki eredetű problémák megelőzésében és korrekciójában segít a 

nevelőtestületnek.  

 Szakmai ismeretei révén, olyan területeken ad folyamatos segítséget a gyermekeknek, 

pedagógusoknak, a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, kezelése speciális, 

pszichológiai szakmai felkészültséget követel.  

 A pszichológiai szűrésen, tanácsadáson és terápián túl akár nevelői értekezletek, egyéb 

továbbképzések, konzultációk, szülői értekezletek tartásával tudja szakmailag 

igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didaktikai építkezését. 

Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat  

 A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálat és az önkormányzat más intézményeiben 

dolgozó segítő foglalkozású szakemberek, kiemelten a szakszolgálat munkatársai. 

 A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok 

rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 

Egészségügyi Alapellátás 

 A Humán Szolgáltatások Igazgatóságának Egészségügyi Szolgálata - házi gyermekorvos, 

gyermekfogászat, védőnői szolgálat – munkatársai, így óvodánk védőnőjével és 

pszichológusával alakítjuk ki egészségfejlesztő programunkat. 

Egészségügyi Szakellátás 

 Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és 

szakrendelő jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

Budapest Főváros Kormányhivatal XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet XXI. Kerületi 

Kirendeltsége és más egészségügyi intézmények, szervezetek  

 A Népegészségügyi Intézet területileg illetékes szerve, azon belül szakfelügyelő védőnője, 

Erdélyi Bettina, valamint egészségnevelő munkatársa, Turjánszki Annamária. A helyi 

Vöröskereszt munkatársai, továbbá az Országos Gyermekegészségügyi Intézet, valamint 

az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az 

óvodai egészségfejlesztési munkában. 

Rendvédelmi szervek 

 A helyi rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös 

kimunkálásában, a pedagógus továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, 

rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az 

óvodának. 

 A tűzoltóság munkatársai a tűz megismerése, haszna és a tűzzel kapcsolatos veszélyek 

témájában segítik egészségfejlesztő munkánkat. 
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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. 

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-a az autizmus spektrum zavarokban 

érintett gyermek számára is biztosítja a fogyatékosság típusának megfelelő pedagógiai ellátáshoz 

való jogot a sérülés felismerésének pillanatától kezdve. A speciális pedagógiai ellátásnak a 

gyermek 3, de maximum 5 éves koráig korai fejlesztés formájában kell megvalósulnia, majd ezt 

követően sérülés-specifikus óvodai ellátásra jogosult.  

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésének alapelvei megegyeznek az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának alapelveivel és kiegészülnek a Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének vonatkozó irányelveivel.  
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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. 
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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 Egyesített Óvodák 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 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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Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztése során nevelési céljaink és alapelveink 

kiegészülnek a fogyatékosságnak megfelelő speciális célokkal:  

A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettségi szint mellett elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.  

Ennek elérése érdekében szükség van a fogyatékos készségek kompenzációs, habilitációs 

fejlesztésére, a fejlődési elmaradás, a másodlagos problémák kezelésére, a mindennapi gyakorlati 

készségek speciális módszerek segítségével való tanítására. A típusosan egyenetlen 

képességstruktúrán belül elsődleges cél, az elmaradt területek fejlesztése az átlagos vagy 

kiemelkedő képességek gondozása mellett.  

  

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésében, fejlesztésében célunk az 

elemi adaptív viselkedés kialakítása:  

- a szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése,  

- az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása,   

- a sztereotíp, szociálisan nem megfelelő viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve 

korrekciója,  

- a fogyatékosság specifikus, protetikus (védelmező), augmentatív (vizuálisan segített 

kommunikációs rendszer) környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása és 

használatának elsajátíttatása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

2.2. Pedagóguskép 

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

képességeinek és eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével (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. 

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja-inkluzív óvodai nevelése során 

nevelőtestületünk a témakörrel kapcsolatos szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, elfogadja az 

autizmus spektrum zavarból adódó sajátos nevelési igényeket, valamint képes empatikusan 

viszonyulni az autizmus spektrum zavarral élő gyermekekhez.  

Kooperatívan együttműködünk a segítő szakemberekkel, s felvesszük a kapcsolatot az 

Autizmus Munkacsoporttal. 

Fontosnak tartjuk, hogy óvodapedagógusaink a család elképzeléseivel összhangban tervezzék 

meg a pedagógiai célokat, törekedjenek a szülőkkel történő folyamatos együttműködésre. 

A sikeres integráció elengedhetetlen feltétele, hogy a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt 

között intenzív együttműködés legyen, a megbeszélt szabályokat, pedagógiai alapelveket 

mindenki egységesen szem előtt tartsa, valamint az autizmus spektrum zavarral élő gyermekkel 

szembeni elvárások azonosak legyenek. 
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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, a hallássérült gyermekek integrációját is felvállalva 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).  

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja során célunk az általános emberi 

értékeknek, társadalmi elvárásoknak, szülőföldünk kultúrájának, hagyományainak az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek képességszintjének megfelelő megismertetése, elsajátíttatása. 

A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek 

elsajátíttatása (taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás, 

kapcsolatteremtés és fenntartás) mellett rendkívül fontos feladatnak tartjuk, hogy az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek minél tartalmasabban legyenek képesek óvodai életüket önálló 

és társas formában egyaránt eltölteni. 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlődés jellemzői az óvodáskor végére nem 

határozhatóak meg, mert mindenkor az autizmus súlyossága, a gyermek mentális képességei és 

fejlődési üteme közösen alakítják a képet. (így ebben a kiegészítő programban nem kerültek 

megfogalmazásra). 
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Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre jellemző tulajdonságok  

  

 A szociális, kommunikációs és speciális, a rugalmas gondolkodáshoz és fantáziához 

szükséges kognitív (gondolkodási) készségek triászának deficitje, 

 A megfelelő részképességek fejlődésének különböző szintű és megjelenésű, de típusosan 

minőségi károsodása,  

 Sztereotip, receptív viselkedés, 

 Az érdeklődés és aktivitás hiánya,  

 A következményes viselkedésproblémák és fejlődési elmaradás.  

 A deficitek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól 

kompenzált állapotban csaknem tünetmentesig változhatnak, és az élet különböző 

szakaszaiban különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események 

hatására felerősödhetnek a típusos tünetek.  

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél a tünetek az óvodáskor első felében a 

legtípusosabbak és legsúlyosabbak: 

 

 A beszéd fejlődésének zavara, 

 magány szeretete, 

 szűk körű érdeklődés (főleg a tárgyak fizikai jellegzetességeinek megismerésére irányul), 

 a szimbolikus játék hiánya,  

 sztereotip mozgásos tünetek (pl. kezek röpködő mozgása, lábujjhegyen járás),  

 a szenzoros viselkedés furcsaságai  

 megjelenik a szociális kapcsolatteremtés és a kommunikáció alapvető zavara is. 

 Új helyzetben, váratlan események hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek 

változatossága mellett az autizmus súlyossága széles skálán szóródik.  

 Az autizmus spektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, melyek a 

következőképpen csoportosíthatóak:  

- értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar, 

- beszéd-, érzékszervi-, mozgás- vagy „más” fogyatékosság, 

- viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió (önsebzés),  

- étkezési és alvási zavarok előfordulása is gyakori. 

 

A fejlesztés, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából 

kiemelkedő jelentőségű speciális tulajdonságok:  

 

- a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának meg 

nem értése,  

- az önmagára vonatkoztatás hiánya, legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, 

mint számára a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat, a tárgyaktól megkülönböztesse,  

- belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a tudás, 

illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban,  

- a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes hiánya, 

- a gyermekeknek nagyon kevés dolog, vagy szokatlan dolog okoz örömöt,  

- a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is ezt a nehézséget 

fokozzák a beszéd emocionális, szociális sajátosságai,  
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- az egyenetlen képességprofil (pl. ismeretek és önellátás, mechanikus és személyes memória 

közötti szakadékszerű különbségek).  

 

 

Típusos erősségek, amelyekre az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél építeni lehet:  

 

- a megfelelő szintű vizuális információ általában informatív,  

- tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás,  

- jó mechanikus memória,  

- megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció, kitartás,  

- egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, zene).  

  

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során:  

 

- szenzoros ingerfeldolgozás zavarai,  
- figyelemzavar,  

- utánzási képesség deficitje,  

- percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák,  

- analízis, szintézis műveleteinek problémája,  

- lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje,  

- általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája,  

- emlékezetfelidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél, - nehézség 

már ismert tudásanyagban szociális elem bevezetésekor vagy új körülmények közötti 

alkalmazáskor,  

- a feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya,  

- szimbolikus gondolkodás fogyatékossága,  

- énkép, éntudat fejlődésének deficitje,  

- a valóság téves értelmezése, felfogása, realitás és fantázia összetévesztése,  

- szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többtagú utasítások 

esetén,  

- képességek, ismeretek kreatív (nem idioszinkretikus) alkalmazásának hiánya,  

- gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát   

  viszonyulás a kortársakhoz,  

- strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák,  

- félelmek, fóbiák (gyakran - más által megszokott - hétköznapi tárgyaktól, hangoktól).  

 

A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajló 

ismeretelsajátítás akadályozott, ezért az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára a 

világról való megértés keretéül, elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak.  
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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. 

 

Óvodánkban az óvodai hagyományok kialakultsága, működési gyakorlata lehetővé teszi a testület 

számára, hogy a rugalmas keretet adó hagyományőrzést, tetszés szerint töltse meg tartalommal. 
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Ehhez nyújt segítséget a nevelőtestület által készített GYÖNGYSZEMEK módszertani 

gyűjtemény.  

 

 

 

A néptáncnak 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 gyermekek integrációja: 

 

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. 

 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

Az egyes gyermekeknek megfelelő, egyéni motivációs rendszer kialakításával segítjük az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrálását.  

A segítő szakemberek segítségével, folyamatosan sajátítjuk el, ill. alkalmazzuk az augmentatív, 

(vizuálisan segített kommunikációs rendszer)-t. 

Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll. 

Pozitív, érzelmekben gazdag óvodai légkört teremtünk, amelyben az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekek és a velük foglalkozó felnőttek egyaránt jól érzik magukat, ahol az emberi értékek 

mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg.  Intézményünkben a legfőbb érték és lehetőség a 

gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. A kulcskompetenciák közül kiemelt 

hangsúlyt kap az önállóság, a rugalmasság, a szociális- és kommunikációs képességek fejlesztése. 

Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden autizmus spektrum zavarral élő 

gyermek valamilyen téren sikerhez jut. Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a 

tanulás élményforrást jelentsen a gyermekek számára. Minden gyermekben az erősségeket 

keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez igazodó differenciált készségfejlesztést – a 

korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását a nevelés/oktatás egész folyamatában 

mindvégig érvényesítjük. 

 



116 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 
 

- 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. 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Gyermekenként, személyre szabottan végig gondoljuk a lehetséges veszélyforrásokat. (pl.    

pica - evészavar, melyet az emészthetetlen dolgok irányába érzett vágy, kielégíthetetlen 

éhség jellemez) esetén nem lehetnek elől apró tárgyak, vagy mérgező anyagok).  

- Gondolunk a szenzoros érzékenységekre, vagy éppen a túl magas ingerküszöbből adódó 

veszélyekre is.  

- Törekszünk a mindennapi életben használt tárgyak, eszközök alkalmazására. Olyan 

játékokat, eszközöket biztosítunk, melyek használati módja ránézésre is jól érthető (pl. a 

Montessori eszközök).  

- Az idő, az élethelyzetek, a tevékenységek gondos, pontos, az autizmus spektrum zavarral 

élő a gyermekek által jól átlátható strukturálását elengedhetetlennek tartjuk.  

- Az óvodai környezet protetikus (segítő) környezetté alakítását és az ehhez kapcsolódó 

vizuális eszköztár megteremtését (az időbeli és térbeli tájékozódás, vizuális struktúra 

létrehozását) a csoportban dolgozók és a segítőszakemberek kooperatívan együttműködve 

végzik  

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 gyermekek integrációja: 
 

 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) 
 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek evéssel, ivással kapcsolatos nehézségit 

figyelembe vesszük, s adaptív módon alakítjuk az étkezéssel kapcsolatos teendőket a  

- rágási/nyelési nehézségek, túl sok/kevés táplálék,/folyadék bevitel,  

- azonossághoz való ragaszkodás: bizonyos ételek, italok típusa, állaga, színe, 

hőfoka iránt,  

- étkezés tempójával kapcsolatos problémák  

- étkezési helyzetekben jelentkező viselkedésproblémák adaptív nevelési attitűddel 

való oldása, segítése. 

- A naposi, tálalási feladatok esetleges önálló elvégzését verbális, valamint vizuális módon 

is  segítjük, támogatjuk. 

- Az étkezések kezelésével kapcsolatos „beavatkozás” megkezdése előtt mindenképpen 

konzultálunk a szülőkkel. Mérlegelni kell, ugyan is, hogy az étkezési problémák 

fennmaradása milyen következményekkel járhat a gyermek egészségi állapotára, illetve 

mennyire zavarja a gyermek és környezete közötti összhangot. Döntést kell hoznunk 

arról, hogy mi az, ami a környezet számára még elfogadható, illetve milyen lépéseket kell 

tenni az adaptív viselkedésformák és étkezési szokások kialakítására.  

- Az alkalmazott módszerek közül elsődleges szempont a fokozatos szoktatás, amelynek 

rajzos viselkedési szabállyal és jutalmazással fokozhatjuk a hatékonyságát.  

- Az étkezési helyzetek elfogadásában segítséget jelenthet a napirend használata is.  
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Öltözködés során a ruhadarabok megnevezésével is segítjük a tanulási folyamatot, 

figyelembe véve az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek általánosítási problémáit. 

Gyakorlás során sajátíttatjuk el a ruhadarabok helyes fel -és levételét, kifordítását, az 

eleje-hátulja megkülönböztetését, a gombolást, zipzárazást, cipőfűzést, cipőkötést. 

- Bőven hagyunk időt a gyermekek egyre önállóbb átöltözésre, stressz-mentes 

együttműködő, de elváró légkör megteremtésével segítjük a gyermekek haladását.  

- Esetenként vizuális segédeszközök használatával jelentősen megkönnyíthetjük az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára az önálló öltözködést.  

- Az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítását a ruhadarabok előkészítésével és 

sorrendbe helyezésével, valamint a ruhadarabokról készült fényképek, rajzok 

sorrendiségével is segítjük az öltözködés helyes menetének memorizálását.  

- A ruhadarabok váltását azzal is segíthetjük, ha a ruhaváltás időpontját előre jelezzük, az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára, illetve, ha pontosan meghatározott 

időpontokhoz, hőmérsékletekhez kötött szabályokat határozunk meg.  
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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. 

 

 Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A nyugodt pihenés elérését az egyéni szükségletek, igények adaptív alkalmazásával 

segítjük (pl. simogatás, elkülönített hely, ahol egyedül, vagy kétszemélyes helyzetben 

történik a pihenés, saját alvóka alkalmazása….). 

 

Testápolás: 

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

a gyermekek testük ápolását mindenkori szükségleteikhez mérten egyre önállóbban 

végezhessék. 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

- Tevékenységek előtt és után is megfogalmazzuk és visszakérdezzük a hallássérült 

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

mondanivaló lényegét. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Az alapvető tisztálkodási műveletek elsajátítását (kézmosás, arcmosás, kéz-és arctörlés, 

fogmosás, fésülködés, orrtörlés) időpontját az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

esetében gyakran eszközökkel (pl.: napirend) jelöljük ki, mivel ritkán számíthatunk arra, 

hogy kialakulnak a tisztálkodás szükségességének felismerésén alapuló szokások. 
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- A tisztálkodási műveletek önálló végrehajtásához, ha szükséges a folyamat apró lépésekre 

való felbontásával, és a lépések vizuális megjelenítésével segítjük a gyermekeket.  

- A fizikai segítség fokozatos visszavonása és az elért önállósági szint következetes 

elvárása rendkívül jelentős pedagógiai módszer az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek esetében, mivel bennük sokkal kevésbé van jelen az önállóságra törekvés. A 

teljes önállóság elérése hosszú ideig tarthat.  

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

 

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). 
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- 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 gyermekek integrációja: 

 

 Fejlettségi szintjüknek megfelelően jelzik szükségleteiket a felnőttnek, esetleg társaiknak. 

 A szájról olvasás helyett egyre inkább a hallásukra támaszkodnak. 

 

 

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. 
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- 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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 az értékorientált 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. 

- Olyan helyzetek teremtésére törekszünk, amelyben a gyermekek egyéni sajátosságai a 

közösség javára válnak, a közösség számára értékelhetőek lesznek,(szociálisérzékenység, 

segítőkészség, figyelmesség, önzetlenség, önfegyelem, kitartás). 
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- Óvodánk hagyományos szocializációs mérését Márton – nap környékén végzik el az 

óvodapedagógusok. A kontroll mérésre, a farsangi időszakban kerül sor. 

- 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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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- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

- Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai célunk az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó 

elemi készségek fejlesztése, tanítása. 

- A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek 

fejlesztése mellett fontos feladatunk a szabadidős készségek tanítása is. 

- A komplex szociális viselkedésminták elsajátítása az esetek többségében az iskola 

feladata, óvodapedagógusi feladatunk az alapozó készségek kialakítása. 

- Tájékozódunk az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek sajátosságairól, megismerjük 

azokat az erősségeket és nehézségeket, amikre számítani lehet az óvodai nevelés során. 

- Megismerjük az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek utánzási képességeit, 

beszédértésük szintjét, a felnőttekkel és gyermekekkel való együttműködési szintjüket, a 

frontális irányítás elfogadásának mértékét, a figyelem minőségét. 

- Fontos, hogy megismerjük a gyermek szakértői véleményét. 

- Információt gyűjtünk a gyermek állapotáról, diagnózisáról, a hozzá kapcsolódó tünetekről 

és következményekről, valamint a legszükségesebb teendőkről és fejlesztési 

lehetőségekről. 

- Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük azokat a speciális feladatokat és módszereket, 

amelyeket a mindennapi óvodai nevelés során alkalmazni tudunk az autizmus spektrum 

zavarral élő gyermekek integrálása során. 

- A fejlesztésben és a viselkedésproblémák kezelésében alapvetőnek tartjuk a kognitív- 

viselkedésterápiás módszerek alkalmazását.  

- Felkészítjük a csoportokba járó gyermekeket és szüleiket az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekek fogadására. 

- Felvesszük a kapcsolatot az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szüleivel, a 

módszertani intézmény szakembereivel, a gyermekek terápiáját végző 

gyógypedagógussal. 

- Olyan tevékenységeket kezdeményezünk, amiből az ép gyermekek számára kiderül, hogy 

az autizmus spektrum zavarral  élő gyermekek is ügyesek, esetleg jobbak a társaiknál. 

 

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 együtt játszás során ismereteket és tapasztalatokat szereznek az emberi kapcsolatokról 

és saját magukról. 

- Megismerik és becsülik saját és mások értékeit. 
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- 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

- Gyakorolhatják a csoportban dolgozó felnőttek, társak jelenlétének felismerését és 

elfogadását    

- Gyakorolhatják, megélhetik a csoportban dolgozó felnőttek, társak fizikai közelségének 

elviselését, az érintés elfogadását, illetve a még elviselhető fizikai közelség mértékének 

érzékelését, annak jelzését.  

- Eljuthatnak az óvodapedagógus segítségének elfogadásáig  

- Megismerhetik, elfogadhatják a csoport - szokásait, elemi viselkedési szabályait, 

szokásrendszerét. 

- Megismerhetik, elsajátíthatják személyi adataikat, saját külső tulajdonságaikat. 

- Megismerhetik, megérthetik a metakommunikációs jelzéseket és elsajátíthatják azok 

használatát.  

- Egyszerű szociális rutinok elsajátításával ismerkedhetnek, mint a (köszönés, 

figyelemfelkeltés, kérés, .....?) 

- Megismerhetik az információcsere szabályait. 

- Gyakorolhatják az óvodán belüli egyszerűbb szociális helyzetek viselkedési szabályainak 

betartását, valamint elemi kooperációs kapcsolatot létesíthetnek felnőttel, gyermekkel 

egyaránt. 
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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.  Az 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A kommunikáció célja és eredménye közti ok-okozati összefüggés a fejlesztés egyik 

minimális feltétele (értse meg a gyermek, hogy viselkedése egyértelmű 

következményekkel jár, ha egy kommunikációs interakciót indít el).  

- A kommunikáció funkcionális használatának tanítása során, a tárgyi és szociális 

környezetet tudatosan úgy szervezzük, hogy aktív kommunikációra késztesse az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket. Ebben az elrendezett környezetben 

törekszünk a gyermekekkel való közös, a gyermekek számára örömteli és érthető közös 

cselekvésrutinok kialakítására, melyekben az alábbi technikák segítenek egy finom 

kommunikációs nyomást helyezni a gyermekekre.   

- A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs készségeket a 

lehető legtöbb természetes helyzetben gyakoroltatjuk, mert a meglévő készségeket az 

autizmus spektrum zavarral élő gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák.  

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek felé irányuló kommunikációnknak 

mindenkor igazodnia kell a gyermekek mentális korához, beszédértésük valódi 

szintjéhez és autisztikus nehézségeihez -   mennyiségében, tartalmában, időzítésében, 

szóhasználatában, nyelvi komplexitásában, változatosságában, metakommunikációjában.  
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- Az óvodai élet során az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek tekintetében 

fokozottan képviseljük a nyugodt, határozott, következetes, visszafogott nevelési / 

tanítási stílust, kerüljük a bőbeszédűséget. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az 

intézmény minden dolgozója elemi ismereteket szerezzen az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekkel való kommunikációról, együttműködésről, és segítsék a pedagógust, 

illetve a gyermekeket a kitűzött célok elérésében.  

 

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

- Megtanulnak megfelelő hangerővel, hanglejtéssel ép hallású társaikkal és a felnőttekkel 

kommunikáció során kifejezni önmagukat. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Megismerhetik, megtanulhatják a metakommunikációs jelzéseket értelmezni 

- Utánzás során a kommunikációs eszköztáruk bővülhet  

- Megismerhetik tárgyak, eszközök, cselekmények neveit, nyelvi kifejezéseket 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

- Lehetőségek teremtésével, pozitív megerősítéssel, ösztönzéssel segítjük a hallássérült 

gyermek játékközpontú, mozgás és cselekvés közben történő tapasztalatokra épülő 

ismeretszerzését. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Az egyes gyermekeknek megfelelő, egyéni motivációs rendszert alakítunk ki. 

- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keressük az információk 

átadására az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szintjének megfelelő és szociális 

vonatkozásoktól mindinkább független módszereket: pl. vizualizált instrukció, 

folyamatábra..  

- Az általánosítás nehézsége miatt törekszünk arra, hogy az új ismereteket valós 

élethelyzetekben sajátítsák el az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, és a már 

megtanult ismereteket minél több helyzetben megtanulják alkalmazni.  

- A szimbolikus gondolkodás sérülése miatt az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

fejlesztése során a játéktárgyak használata helyett törekszünk a valós, a mindennapi 

életben használt tárgyak, eszközök alkalmazására, illetve a játéktárgyak használatának 

megtanítására.  
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- Óvodai fejlesztésünk során a sérülés-specifikus szociális, kommunikációs és kognitív 

fejlesztés az óvodában eltöltött idő minden percét áthatja.  

 

 

 

 

 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 

- Olyan játékokat játszanak, amelyek gondolkodásra késztetik, a felismert  

  összefüggéseket megfogalmazhatják, s beépíthetik saját gondolatvilágukba. 

 

 

 Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

 Részt vesznek a tanulási folyamatokban. 

 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A különböző tevékenységek során a meglévő, funkcionálisan használt készségeket a 

lehető legtöbb természetes helyzetben gyakorolhatják.  

- Élhetnek a megismerés, a gyakorlás lehetőségével, részt vehetnek 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 gyermekek integrációja: 

 

 Kialakul feladattudatuk, kitartásuk. 

 

 

 



134 

 

 

4.  Az óvodai élet megszervezésének elvei 

4.1. Személyi feltételek 
 

A személyi feltételek alakulását minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk, 

alakítjuk. 

Óvodánkban jelenleg 14 óvodapedagógus, 7 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 a jelenlegi végzettségek, képzettségek: 

A beiskolázások a Egyesített Óvodák 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 + szakvizsga  

 1 fő gyógypedagógus – egyetemi végzettség 

 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. 

 

 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai fejlesztéséhez autizmus területén 

speciálisan képzett szakember (gyógypedagógus, óvodapedagógus, asszisztens) szükséges.  

Azon csoportokban, ahol az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek is tagjai a gyermek 

közösségnek lehetőség szerint a segítő gyógypedagóguson kívül, pedagógiai asszisztens is segíti 

az óvodapedagógusok integráló nevelő munkáját. 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusaink kooperatív 

kapcsolatot ápolnak a speciálisan képzett szakemberekkel, akik az elsődleges fejlesztési irányok 

kijelölésében, a mindennapi, egyénre szabott autizmus specifikus fejlesztési feladatok 

megtervezésében, s azok megvalósulásának értékelésében nyújtanak segítséget.  
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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 környezet 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. 

 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

Alapvetően fontos, hogy a tárgyi környezet biztonságos legyen az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek számára is. Gyermekenként, személyre szabottan gondoljuk végig a lehetséges 

veszélyforrásokat (pl. pica esetén nem lehetnek elől apró tárgyak, vagy mérgező anyagok pl. 

festék, ragasztó). Gondolunk az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél a szenzoros 

érzékenységekre, vagy éppen a túl magas ingerküszöbből adódó veszélyekre is.  

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztése során törekszünk a mindennapi életben 

használt tárgyak, eszközök alkalmazására. Játékok, eszközök biztosítása során figyelünk arra, 

hogy azok használati módja ránézésre is jól érthető (ilyenek például a Montessori eszközök) 

legyen.  

Olyan fizikai környezetet biztosítunk, mely megfelelő munkakörnyezetet ad a pedagógusnak, 

valamint hatékonyan segíti elő az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek lehető legnagyobb 

önállóságát.  
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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 – a hallássérült gyermekek integrációjához is 

alkalmazható - segédanyag a Kulcsár/Delacató módszer alapján – készítette az intézmény 

neuropedagógusa 

- 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 gyermekek integrációja: 

 

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. 

 

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek kapcsán az 

óvodapedagógusaink legyenek készek a család elképzeléseivel összhangban megtervezni a 

pedagógiai célokat, törekedjenek a szülőkkel történő folyamatos együttműködésre.  

 

 

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.  
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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. 

 

 

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 táján). 

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…) 
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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, 

- Gyógypedagógus, 

- Logopédus, 

- Szurdopedagógus, 

- Humán szolgáltatások Igazgatósága Család és Gyermekjóléti Központ 

- Korai Fejlesztő Központ, 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

- Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye 

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

- Autizmus Alapítvány 
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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/dísz tárgyak/eszközök gyűjtésére, különös tekintettel a szabadban is 

végezhető tevékenységek megvalósítására, melyekkel óvodai gyűjteményeinket is 

gazdagítjuk.         

- Az óvoda külső kapcsolatait a hagyományok rendszerén keresztül ápoljuk, mely segíti a 

kapcsolatok tartalmának fejlődését, megújulását. 
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- 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 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. 

 
 

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, 
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- 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

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

tevékenységekben való részvételt, alkalmazkodást, önkifejezést, képességek fejlesztését.  

- Együtt játszunk, tevékenykedünk a hallássérült gyermekekkel, ezáltal tapasztalatot 

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

tudják kifejezni magukat. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A játékeszközök és tevékenységek funkcionális használatának tanítása érdekében a tárgyi 

és szociális környezetet tudatosan úgy szervezzük, hogy aktivitásra késztesse az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekeket. A játék legkompetensebb formáinak előhívásához 

különös figyelmet fordítunk az olyan játszó-környezet kialakítására, mely mind az 

interaktív, mind a képzeleti játéktapasztalatokat elősegíti. 

- A játékban való irányított részvétel azt jelenti, hogy szerepet vállalunk az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek irányításában, hogy egyre inkább szociálisan koordinált 

és egyre szofisztikáltabb játékokban tudjanak részt venni.  

- Fő feladatunk a szociális kapcsolatok és az egyéni játék-témák kiterjesztésében:  

 Egyéni és csoportos viselkedések megfigyelése.  

 A szociális és szimbolikus játék-kezdeményezések támogatása (itt a támogatás 

mértéke a teljes irányítástól, modellálástól a háttérben maradó támogatásig terjedhet 

és kell, hogy eljusson). A támogatás során fontos szerepet kapnak a 

játékkezdeményezések, mert ezekre lehet és kell építkeznünk.  

 A már megtanult szociális interakciók és játék sémák segítése, begyakorlása, 

általánosítása.  

 A támogatás a már tapasztalt játékosokra való átvitele.  

 Míg a hangsúly azon van, hogy a gyermek szociális játékban való részvételét 

irányítsuk, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a magányos játék fontosságát sem.  

 A szociális játéktapasztalatok kiterjesztéseként az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek gyakran játszanak magányosan, az újonnan tanult készségek gyakorlása, 

konszolidálása és kidolgozása céljából.  

- A gyakorló, didaktikus és konstrukciós játékok gyakran alkalmasak arra, hogy 

sikerélményhez juttassuk a gyermeket, mivel típusos erősségeikre itt általában építhetünk.  

- A beavatkozás célja minden esetben az, hogy az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek komplexebb játéktevékenységre tegyenek szert, vagyis a spontán játékuk 

váljon rugalmasabbá, illetve tartalmilag, térben és a szociális környezetet érintően 

bővüljenek.  

- A beavatkozás mindig az adott gyermekek készségszintjéből kiindulva és környezetük 

igényeinek figyelembevételével történik.  
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Megismerhetik, gyakorolhatják, a játékeszközök megfelelő használatát.  

- Bővül a napi tevékenységeken belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységeik 

repertoárja.  

- A játéktevékenységek tanulása során a gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek a 

környező világról  

- A játéktevékenységen keresztül egyéb készségeik, kognitív területeik is fejlődnek. 

- A gyermekek a társas és kommunikációs készségeiket gyakorolhatják, tapasztalatot 

szerezhetnek azok alkalmazásának a társakra, felnőttekre való hatásáról.  

- Kortárskapcsolatok kialakítása során megtapasztalásaik segítséget jelenthetnek számukra 

a kortársaikkal való spontán kapcsolatok kiépítésében.  

 

 

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. 
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- 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. 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

- A természeti és társadalmi környezet megismerése közben szerzett tapasztalatait, 

élményeit eljátssza, szerepet vállal, szerepének megfelelően utánoz, fejlettségének 

megfelelően kommunikál. 

 

 

 

 

 

Koncepciónk a művészeti 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A meséket, verseket minden esetben az adott gyermek képességeihez, érdeklődéséhez 

igazítjuk. 

- Meggyőződünk arról, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szókincse elég-

e az adott szöveg megértéséhez. 

- Mesélések, verselések során fő célunk, hogy jó élményt jelentsenek az autizmus spektrum 

zavarral élő gyermekek számára, lehetőség szerint szeressék meg a mesék, s majdan az 

olvasás világát. 
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- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára általában gyermekekről, családról 

szóló meséket mesélünk, mert azok történetei könnyebben értelmezhetőek pl. Bartos 

Erika: Bogyó és Babóca történetei, közlekedési eszközökről íródott mesék pl. Thomas 

mesék. 

 

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). 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

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

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

- Vannak kedvenc meséik, verseik. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek a mesék hallgatásában, esetlegesen azok 

eljátszásában. 

- Mesekönyvet nézegethetnek, fejlettségi fokuknak megfelelően beszélgethetnek a képeken 

látottakról. 

- Igényelhetik, kérhetik az óvodapedagógussal, pedagógiai asszisztenssel való 

könyvnézegetést, lapozgatást, olvasást. 

- Lehetnek 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 gyermekek integrációja: 

 

– 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. 

 

– Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

– A zenei interakciót tudatos módon alkalmazzuk a szociális interakciók kialakítására és 

megerősítésére a zene sajátos lehetőségeinek felhasználásával.  

– Az énekes játékokat, az éneklést, zenehallgatását, többek között, mint örömforrást 

alkalmazzuk, mely segíti az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket a szorongás 

oldásában. 

– A dallam és a ritmus periodicitása kiszámítható, az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek számára, így az énekes játékok, néptánc során lehetőséget teremtünk 

számukra szociális készségeik kialakítására és gyakorlására.  

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

– Kipróbálják a különböző ütős, dallamjátszó hangszereket. 
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– 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. 

 

 

 

 

 

– Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

– Érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek énekek, zene hallgatásában, énekes játékok 

eljátszásában. 

– Gyakorolhatnak, elsajátíthatnak az énekes játékok, néptánctevékenységek során, olyan 

szociális készségeket, mint a szerepcsere, a várakozás, a sorra kerülés, a testi közelség, 

illetve testkontaktus elfogadása.   

– Felfedezhetik 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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5.4.1. 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, tovább 

éltetésére. 

 

 

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. 

- Ösztönözzük a táncos alkalmak során alakuló kapcsolatteremtést, az egymáshoz való 

alkalmazkodást, ezzel segítjük a beilleszkedést. 
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- 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.  

 

 Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

 A zenére történő mozgás rögtönzése során az önálló gondolkodást, aktivitást, ritmushoz 

alkalmazkodást gyakorólhatják,  

 Másokkal való együttműködést igénylő összetett cselekvési formákkal ismerkednek. 

 Tánc közben alakíthatják társakkal való kapcsolataikat. 

 Megélhetik, gyakorolhatják a férfi, női szerepeket. 

 

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 együtt játszva 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. 
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Fontosnak tartjuk, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek minél több képi 

kifejezésmódot megtanuljanak, mely segítheti őket az önkifejezésben. 

- Az önálló munkavégzés elősegítésére, a tevékenység megszervezéséhez az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekeknek, szükség szerint, fejlettségi szintjükhöz 

alkalmazkodva vizuális segítséget, például folyamatábrát készítünk, amely lépésről 

lépésre ábrázolja a kézimunka egyes elemeit, azon a szimbólumszinten, melyen a 

gyermekek leginkább megértik a jelentéseket.  

 

 

 

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 gyermekek 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Élhetnek az ábrázolással, mint felkínált lehetőséggel az önkifejezés egyik módjaként. 

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

- Napi tevékenységeik során kedvükre ábrázolhatnak, s változatos módon alkalmazhatják 

az ábrázoló eszközöket. 
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Mozgástevékenység szervezése során elsőként felmérjük az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekek szociális érettségi fokát, hogy tudjuk milyen közegben (egyénileg, 

mikrocsoportban, párban…) valósítsuk meg a mozgás tevékenységet. 

- Kezdetben lehetőleg olyan feladatokat tervezünk, melyhez nem szükséges a társakkal 

való együttműködés vagy eszközmegosztás.  

- Figyelembe vesszük az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek szükségleteit is a 

mozgás tevékenységek alkalmain, valamint a napi tevékenységek során egyaránt.  

- A nyelvi megértés nehézségeiből adódóan a játékok menetének elmesélése túl bonyolult, 

érthetetlen lehet az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára, ezért a 

feladatokat minél rövidebben magyarázzuk el, ill. mutatjuk be azokat. Esetleg a játék 

menetének megértését fotókkal, rajzokkal is segítjük.  

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek mozgásfejlesztésében különösen alkalmas 

a szenzomotoros integrációs szemléletű fejlesztés, melynek a célja az esetleg megkésett 

mozgásfunkciók, az éretlen szenzomotoros információ- feldolgozás, a mozgástervezés és 

kivitelezés, a koordinációs és kombinációs képesség fejlesztése. A szenzomotoros 

tréningrendszerben az ismétlődő feladatok az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

számára átláthatóvá teszik a foglalkozást, biztonságot nyújtanak, és sikerélményhez 

juttathatják a gyermekeket.  

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek egyéni képességeinek és igényeinek 

figyelembevételével a mozgás tevékenységek során lehetőség szerint alkalmazzuk 

óvodánk saját, mindennapos testnevelés módszertani segédanyagát (Mindennapos 

testnevelés tervezetek/segédanyag Kulcsár-Delacato mozgásfejlesztő program alapján). 

- Pozitív megerősítéssel, lehetőségek biztosításával, segítségadással ösztönözzük a 

gyermekeket, hogy igényük szerint éljenek a mozgásos lehetőségekkel, eszközökkel, s 

leljék örömüket ezen tevékenységekben. 
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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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Egyéni szükségletük, igényük szerint élhetnek a mindennapos, kötetlen 

mozgáslehetőségekkel, használhatják a felkínált mozgáskoordinációt, egyensúly érzéket 

fejlesztő eszközöket. 

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

mozgásos játékaikat.  

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

lehetőségeket, a problémamegoldás optimális módjait. 

- A mozgásformák folyamatos begyakorlása során, mozgásukat tudatosan, akaratlagosan 

megtervezhetik.  

 

 

 

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. 



165 

 

 

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. 

- Sétáink, kirándulásaink alkalmával segítjük a biztonságos, kulturált közlekedési szokások, 

szabályok elsajátítását. Ezen alkalmakkor a hallássérült gyermekeknél különleges 
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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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek tapasztalatokhoz juttatását, a percepció és 

a gondolkodás integrálását, az adaptív viselkedési és munkavégzési formák 
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elsajátíttatását, a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezet 

megismerését cselekvésbe ágyazott tevékenységekkel végezzük.  

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek esetében a legkorábbi időponttól kezdve 

szem előtt kell tartanunk a leghosszabb távú fejlesztési célt, a gyermekek környezetébe, 

illetve a társadalomba való későbbi beilleszkedésüknek segítését.  

 

- Támaszkodunk az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek típusos erősségeire, mint: 

 a kognitív képességeiknek megfelelő szintű vizuális információ a gyermek számára jól 

értelmezhető, informatív,  

 a megtanult rutinok, szabályok merev alkalmazása,  

 jó mechanikus memória,  

 a speciális érdeklődésnek megfelelő témában lehetséges a kiemelkedő teljesítmény,  

 a gyermek szükségleteinek megfelelően strukturált környezetben jobb teljesítmény 

várható, - egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó teljesítmény (pl. 

számolás, versek, mondókák tanulása, zene).  

- A tanulási folyamat során figyelemmel vagyunk arra, hogy az autizmus spektrum zavarral 

élő gyermekeknél csak korlátozottan lehet építeni a spontán tanulásra, mivel környezetük 

iránti érdeklődésük szűk körű. 

- Az idő múlását, az évszakok körforgását a gyermekek személyéhez kötődő, velük 

megtörtént eseményekkel érzékeltetjük, és az időbeli sorrendiséget ezek képi 

feldolgozásával gyakoroltatjuk, mivel az idő elvont fogalom számukra, így sokuknak 

problémát jelent a napszakok, a hosszabb időtartamok (hónapok, évszakok, évek) átlátása, 

megértése. 

- A természeti környezet megfigyelését egy-két konkrét szempont adásával segítjük, ami 

elősegíti az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára, hogy a sok információ 

közül meg tudják találni a legfontosabb jellemzőket. 

- Fontosnak tartjuk a családdal kapcsolatos információk tudatosítását, feldolgozását, 

rendszerezését. 

- A családi események, élmények felidézésénél képekkel és konkrét kérdésekkel segítjük az 

összefüggő történet megfogalmazását. 

- A matematikai ismeretek elsajátítását mindig az egyéni helyzetek és sokrétű vizuális 

megsegítéssel támogatjuk. Hasznos eszközök pl. a matematikai ismeretek tanításakor, 

gyakorlásakor a memóriajátékok, illetve a puzzle-k készítése és használata. Ezekben a 

feladatokban a jó vizuális memóriának köszönhetően az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermekek általában jól tudnak teljesíteni. 

 

 

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. 
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- 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 gyermekek integrációja: 

 

- 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. 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól indíttatva tapasztalatokat, információkat szerezhetnek 

szűkebb, tágabb környezetükről. 

- Képességeiknek megfelelően tapasztalataikat verbálisan is megtanulhatják kifejezni. 

- Tevékenységek során alakíthatják szociális kapcsolataikat társaikkal és a felnőttekkel 

egyaránt. 

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

- Ápolják testüket, óvják környezetüket. 
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- Jártassá válnak a gondolkodási műveletek végzésében. 

 

 

 

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. 
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- A gyermekek szülőföldhöz való kötődésének kialakítása érdekében lehetőség szerint 

megismerteti a gyermekeket néhány a szülőföldjükre jellemző étel elkészítési módjával. 

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

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

munkánkat. 

 

 

 

- Hallássérült gyermekek integrációja: 

 

- 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…). 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknek egyéni képességeiknek, fejlettségi 

szintjeiknek megfelelően, adaptív módon határozzuk meg, hogy mely munkajellegű 

tevékenységekben vegyenek részt (játékok elpakolása, ruházat fogasra helyezése, 

egyszerű naposi teendőkbe való bevonás: terítés, asztal leszedése, stb.).  

- A segítség módját mindig az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek egyéni 

szükségleteinek megfelelően tervezzük meg. 

- Szem előtt tartjuk, hogy a tárgyak helyének kijelölése, tárgyak sorba rendezése, a 

házimunka folyamatlépésekre bontása, és a lépéseknek a gyermekek számára informatív 

módon való megjelenítése segítheti az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 

munkáját.  

 

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

- Részt vesznek a tevékenységekben, játékokban, tanulási folyamatokban. 

- Feladatokat vállalnak pl. naposság, mosdófelelős, teremrendezés. 
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- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- A gyermekek érdeklődésüknek, képességeiknek figyelembevételével vehetnek részt a 

napi munkajellegű feladatokba, tevékenységekbe, ahol megismerhetik a tárgyak, 

eszközök alkalmazását, gyakorolhatják a társas viszonyokat. 

 

 

 

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 együtt játszással segítjük őket. 

- Nevelési koncepciónk alapján hangsúlyt helyezünk a gyermekek kreatív önkifejezésére, 

önérvényesítésére, hátrányaik kompenzálására, önállóságuk, tehetségük 

kibontakoztatására, erősítésére 

- Az együtt játszás 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 gyermekek integrációja: 

 

- Lehetőségek teremtésével, pozitív megerősítéssel, ösztönzéssel segítjük a hallássérült 

gyermekek játékközpontú, mozgás és cselekvés közben történő tapasztalatokra épülő 

ismeretszerzését. 
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- 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. 

 

 

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- Lehetőségek teremtésével, pozitív megerősítéssel, ösztönzéssel segítjük az autizmus 

spektrum zavarral élő gyermekek játékközpontú, mozgás és cselekvés közben történő 

tapasztalatokra épülő ismeretszerzését. 

- Változatos tevékenységek biztosításával, pozitív megerősítéssel, bátorítással segítjük a 

céltudatos észlelés, megfigyelés fejlődését. 

- Képek, tárgyak alkalmazásával támogatjuk a tapasztalatok útján szerzett ismeretek 

emlékezetben tartását. 

- Lehetőséget teremtünk arra, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek a 

fejlesztő gyógypedagógussal a csoportban alkalmanként közös játékban, 

tevékenységekben vegyenek részt. 

 

 

 

 

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 gyermekek integrációja: 

 

- Részt vesznek a tevékenységekben, játékokban, tanulási folyamatokban. 
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- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrációja: 

 

- 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 gyermekek integrációja: 

 

 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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