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ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 

 

1977 – ben létesült óvodánk Csepel egyik legnagyobb lakótelepe és egy családi 

házas övezet határán, önkormányzati fenntartású intézményként működik. 

2015-től a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Erdősor Tagóvodája. 

 

6 gyermekcsoportunkban – melyek homogén és vegyes korösszetételűek – évente 

közel 150 gyermeket nevelünk. A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a 

szülők kérését, valamint az egészséges csoportösszetétel kialakítását a kor, a 

nemek, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek arányára tekintettel. 

 

Tárgyi feltételrendszerünket alapvetően jó színvonalúnak minősítjük.  

A gyermekek csoportszobái tágasak, világosak, galériával felszereltek. A 

gyermekek által használt tárgyi eszközök hozzáférhetőek. Sok, színes 

fejlesztőjáték áll rendelkezésükre. 

 

Az óvoda speciális helyiségei: környezeti interaktív játékműhelye a külső világ 

tevékeny megismerését, nagyméretű tornaterme, só-szobája, tágas játszóudvarai, 

sportudvara, virágos és gyümölcsöskertje, ezek felszereltsége a gyermekek 

kényelmét, biztonságát, játék-és mozgásigényének kielégítését, egészségük 

megőrzését, környezettudatos szemléletének kialakítását szolgálja. 

 

Tudatos munkánk, a fenntartótól kapott költségvetés célirányos felhasználása, a 

pályázati lehetőségek kihasználása és a szülők aktív közreműködése révén főleg a 

gyermekek mozgásos tevékenységéhez és a környezeti neveléshez rendelkezünk   

jó feltételekkel.  

2013-ban első, 2016-ban második alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet. 

2013–tól, környezettudatos, „Madárbarát Óvoda” vagyunk. 

Rendszeresen látogatjuk az Akácfa utcai kiserdőt. 

2017 szeptemberétől SNI ellátó óvodaként az egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő gyermekek integrált befogadását, fejlődésének támogatását vállaltuk. 

 

HELYZETKÉP: 

 

A szabad óvodaválasztás jogával élve egyre több szülő kéri gyermeke felvételét - 

a kerület távolabbi pontjairól és a régióból egyaránt - óvodánkba. A gyermekek 

túlnyomó többsége azonban a szomszédos lakótelepről érkezik hozzánk.  

 

Az óvoda iránti bizalmat elsősorban annak köszönhetjük, hogy a gyermekek 

szívesen, örömmel járnak közösségünkbe, jól érzik magukat, fejlődésükkel a 

szülők elégedettek. Nevelő munkánk színvonalát, óvodapedagógusaink 

felkészültségét szintén jónak minősítik. Értékelik az óvoda nyitottságát, a 

családokkal kialakított közvetlen és sokrétű kapcsolatrendszerünket. Vonzónak 

tartják az egész óvodát átható derűs, családias légkört, az esztétikus, barátságos és 

otthonos környezetet, az óvoda ideális feltételrendszerét. 

 

A szülők nagy része teljes családszerkezetben, konszolidált viszonyokkal 

rendelkezik és általában egy vagy két gyermeket nevel.  

 

A kedvező szociokulturális háttér következtében a hátrányos helyzetű vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma alacsonyabb, mint más 
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térségek óvodáiban. A családi nevelést kiegészítve korrekt partneri 

együttműködéssel kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, feladatainkat megvalósítani. 

 

Bízunk benne, hogy programunk tükrözi szándékainkat! 

 

 

 

 

Erdősor utcai Tagóvoda nevelőtestülete 
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1. Óvodaképünk 

 

„Ha gyorsan akarsz menni, 

menj egyedül, 

ha messzire akarsz eljutni, 

menj másokkal együtt.” 

             (ősi afrikai mondás) 

 

Programunk egy gyermekközpontú, gyermekeket szerető, tisztelő, értük 

felelősséget érző, a nevelést élethivatásnak tekintő közösségnek az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjával és a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

Pedagógiai Programjával összhangban lévő 

 

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMJA. 

 

Fontos számunkra, hogy a szülők az óvodába lépés pillanatától ismerjék, az abban 

foglaltak megvalósítását támogassák. 

 

Nevelő munkánkban a gyermekek sokoldalú, harmonikus 

személyiségfejlesztésére törekszünk az életkori és egyéni sajátosságok, valamint 

az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Ennek megvalósításában évek óta 

nagy szerepet tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek – ezen belül 

kiemelten a mozgás megszerettetésének, a rendszeres mozgás iránti igény 

felkeltésének, a mozgás fejlesztésének, valamint a természet és környezet 

szeretetére és védelmére nevelésnek. 

Az emberi, természeti és tárgyi értékek tiszteletére, megóvására nevelünk. 

Gondoskodunk az életkorhoz, a gyermekek egyéni képességeihez, készségeihez 

igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről a testi, szociális és értelmi képességek 

egyéni és életkor-specifikus alakításáról, az emberi értékek közvetítéséről az 

egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről. 

Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek 

személyiségéhez igazítjuk.  

A színvonalas pedagógiai munka fenntartása érdekében nagyon fontosnak tartjuk 

a módszertani felkészültséget, az innovatív szemléletet, az önreflektív 

megújulásra való készséget, nyitottságot, együttműködést, pozitív 

kommunikációt, empátiát és toleranciát. 

A köznevelési rendszer részeként közvetetten segítjük az iskolai közösségbe 

történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

 

Óvodai nevelésünk, szakmai tevékenységünk értékőrző, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatását hangsúlyozza, 

biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, védelmet és 

gondoskodást. 

A gyermekek tapasztalatai, ismeretei, neveltségi szintje, szokásrendszere nagyon 

eltérő óvodába lépéskor, ezért nevelő munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk az 

esélyegyenlőségre és a differenciálásra. 

Nevelési hitvallásunk egy olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a 

befogadó attitűd természetes az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő 

munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. 

Szakmai párbeszéd kialakítására és fenntartására törekszünk a bázis és tagóvodák 

között. 
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A szülők felénk irányuló bizalmának részint elért eredményeink megtartásával, 

részint pedig új szakmai törekvéseinkkel, óvodánk folyamatos szépítésével, a 

feltételrendszer állandó javításával, a gyermekek és szülők közérzetének egyre 

jobbá tételével kívánunk megfelelni. 

 

E szempontokat figyelembe véve készítettük Pedagógiai Programunkat is. 

 

 

2. Gyermekképünk 

 

 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot,  

Ha egy évtizeddel számolsz - ültess fát,  

Ha terved egy életre szól - embert nevelj!” 
 

mondja egy bölcs kínai mondás. 

 

Amikor megfogalmazzuk gyermekképünket, arra gondolunk, hogy milyen 

emberekre van szükség egy általunk elképzelt, tisztább, emberibb, boldogabb 

jövő, egy értékorientált és a természettel harmóniában élő társadalom 

megteremtéséhez. 

 

A családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve 

kívánjuk a jövő nemzedékét egy folyamatosan fejlődő világra és a várható 

kihívásokra felkészíteni. 

 

o Szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek testileg és lelkileg 

egészségesek, vidámak, kiegyensúlyozottak, szépre-jóra nyitottak, igaz 

értékek befogadására készek legyenek. 

 

o Legyenek képesek az önfeledt szabad játékra, a játékban való szabad 

elmélyülésre és kibontakozásra. Óvodás korban a játék a fejlődés és 

fejlesztés leghatékonyabb eszköze. 

 

o Szeressék és igényeljék a rendszeres mozgást, legyenek bátrak, ügyesek, 

edzettek és terhelhetőek. 

 

o Tudjanak könnyen és jól kommunikálni, legyenek nyíltak, őszinték, 

határozottak és önálló véleményalkotásra készek. 

 

o Legyenek vállalkozó szelleműek, megbízhatóak és kitartóak, a vállalt 

feladatok végrehajtásáért érezzenek felelősséget. 

 

o Váljanak magabiztossá, rendelkezzenek egészséges önérvényesítési 

vággyal, ambícióval, ugyanakkor legyenek tekintettel másokra, tartsák 

tiszteletben mások elképzeléseit, törekvéseit, alkotásait. 

 

o Megértéssel, szeretettel, együttérzően és segítően forduljanak családjuk, 

társaik és a felnőttek felé. 
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o Igényeljék a társas kapcsolatokat, legyenek képesek az együttműködésre 

és okozzon örömet számukra a közös tevékenység. 

 

o Váljanak inkluzívvá, elfogadóvá, segítőkésszé, szolidárissá. Az óvodás kor 

szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában.  

 

o Érdeklődjenek a fokozatosan kitáruló világ jelenségei iránt, tudjanak 

felismerni benne alapvető összefüggéseket, okozzon örömet számukra 

minden újabb felfedezés és sikeresen megoldott feladat. 

 

o A természethez, környezethez fűződő kapcsolataikat pozitív érzelmi 

viszony és környezettudatos magatartás jellemezze. Szeressék, becsüljék 

és védjék természeti, környezeti értékeinket. 

 

 

3. Pedagógusképünk 

 

„Keresem a gyermek titkát, 

és kérdezem: 

Hogyan segíthetnék, hogy önmaga lehessen.” 

                                               (Janus Korczak) 

 

o Mi óvodapedagógusok a gondozást végző munkatársakkal együtt a 

közvetlen pedagógiai környezet szereplői vagyunk.  

Modell-szerepünkből adódó felelősséggel, tudatosan formáljuk  

magatartásunkat és kommunikációnkat. 

 

o Az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével biztosítjuk a gyermekek 

emberi méltóságát, jogait és tiszteletét. Értékrendünk alapja az emberi, 

gyermeki jogok tiszteletben tartása, az előítélet mentes, bizalmon alapuló, 

befogadó nevelői attitűd. 

 

o Valljuk, hogy a nevelő hatások optimális érvényesülésének alapja a 

gyermekek gondozottsága, komfortérzete. Szükségleteik kielégítését 

elsődleges feladatunknak tartjuk. 

 

o Az óvodai élet minden területén egyéni bánásmódot érvényesítünk. 

            Nyitott és megértő viselkedést tanúsítunk a különbözőségek elfogadásában. 

 

o Élményekben és vonzó tevékenységekben gazdag óvodai életteret 

biztosítunk a gyermekek optimális fejlődéséhez. 

 

o A kultúra átadásában, a gyermekek életkorának megfelelő 

műveltségtartalmak közvetítésében elsődlegesen a játékra alapozunk. A 

szabad játékot kiemelt jelentőséggel kezeljük, elsődlegességét 

hangsúlyozzuk. 

 

o Valljuk, hogy az óvodai nevelés soha sem lehet tartósan ellentétes a 

környezet elvárásaival. Ezért szükségesnek tartjuk környezetünk, 

partnereink – főleg a szülők – óvodáról alkotott véleményének, 
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javaslatainak megismerését. Célkitűzéseinket, feladatainkat az óvodát 

igénybe vevők igényeinek és szükségleteinek megfelelően alakítjuk. 

 

o Szakmai elkötelezettség, önálló munkavégzés jellemzi munkánkat, 

örömmel tanulunk egymástól is. 

 

o Törekszünk a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó önértékelési 

folyamatokban előírt elvárásokhoz való igazodásra, a különböző 

kompetenciák fejlesztésére. 

 

o Figyelembe vesszük az új törvényi, szakmai és külső környezeti 

változásokat, alkalmazkodunk az óvodapedagógusok iránt megnövekedett 

társadalmi igényekhez. A gyors fejlődés a szereptanulást egész életen át 

tartó folyamattá teszi. 

 

o A világban fennálló értékválság még inkább szükségessé teszi a 

pedagógus stabil, értékközvetítő, modellnyújtó szerepének megtartását, a 

morál és humánus értékek őrzését. 

 

o Méltó módon képviseljük intézményünket és hivatásunkat a 

társadalomban, mindannyian erősségeink hozzáadásával igyekszünk a 

gyermekek fejlődését támogatni, az óvoda jó hírnevét öregbíteni. 

 

o Valljuk, hogy a pedagógus munkaeszköze a saját személyisége, azt 

hivatása közben folyamatosan használja. 

Munkánkban nélkülözhetetlen:  

- bizalommal teli légkör megteremtésének képessége 

- kommunikációs ügyesség 

- rugalmas viselkedés repertoár 

- gyors helyzetfelismerés és konstruktív helyzetalakítás 

- erőszakmentes, kreatív konfliktus megoldás. 

 

 

4. NEVELÉSÜNK KONCEPCIONÁLIS ELEMEI, HELYI CÉLKITŰZÉSEI 

 

 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 környezetre figyelő, 

környezetet védő, környezettudatos életvitelét. 

 Szoros kapcsolatot, folyamatos együttműködést, korrekt nevelőpartneri 

viszonyt alakítunk ki a családokkal. Az óvodáskorú gyermek 

nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda a családi nevelés 

kiegészítőjeként van jelen a folyamatban. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű – egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, - illetve tehetséges gyermekek) 

fejlődésének, fejlesztésének segítése. 
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5. NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS FELADATAI 
 

 

5.1.  Helyi céljainkból, körülményeinkből adódó kiemelt feladataink az 

egészséges életmód alakítása területén 

 

a.)Helyes életritmus kialakításának feladatai 

A rendszeresség és az ismétlődések által érzelmi biztonságot teremtünk a 

gyermekek számára. 

A gyermekek igényeihez mérten biztosítjuk az elvonulás lehetőségét 

öltözőink, előtereink megnyitásával. 

A pedagógiai asszisztensekkel és a dajkákkal megbeszéljük nevelési 

tervünket, szokásformálás folyamatát, a munkamegosztás rendjét. 
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Óvodánk napirendje 

 

 

Tevékenységek 

Tevékenységek időkeretei 

3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 3-7 éves 

korú gyermekek csoportjaiban 

SZEPTEMBERTŐL MÁJUSIG     

Szabad játék az épületben és a 

szabadban 

6
00

-tól 6
00

-tól 6
00

-tól 6
00

-tól 

– testápolás     

– folyamatos reggeli 8
00

-9
00

 8
00

-9
00

 8
00

-9
00

 8
00

-9
00

 

– tevékenységekben megvalósuló tanulás 

– párhuzamosan végezhető differenciált     

tevékenységek 

    

– mozgásos és egyéb kezdeményezések 

– átöltözés 

    

– állatgondozás, kertgondozás     

– óvodán kívüli tapasztalatszerzés     

– séták, kirándulások     

 11
30

-ig 11
45

-ig 12
00

-ig 11
45

-ig 

Átöltözés, testápolás, ebéd, testápolás 11
30

-tól 11
45

-től 12
00

-tól 11
45

-tól 

 12
30

-ig 12
45

-ig 13
00

-ig 12
45

-ig 

Pihenés 12
30

-tól 12
45

-től 13
00

-tól 13
00

-tól 

– mese     

– felajánlott tevékenységek  14
00

-14
45

 13
45

-14
30

 14
00

-15
00

 

 15
00

-ig 14
45

-ig 14
30

-ig 15
00

-ig 

Testápolás, uzsonna, átöltözés 15
00

-tól 14
30

-tól 14
30

-tól 14
30

-tól 

 16
00

-ig 15
30

-ig 15
15

-ig 16
00

-ig 

Szabad játék a szabadban vagy az     

épületben 16
00

-tól 15
30

-tól 15
15

-től 16
00

-tól 

– mozgásos kezdeményezések     

 18
00

-ig 18
00

-ig 18
00

-ig 18
00

-ig 

     JÚNIUSTÓL AUGUSZTUSIG     

Szabad játék a szabadban    6
00

-tól 

– testápolás     

– folyamatos reggeli    8
00

-9
00

 

– mozgásos és egyéb kezdeményezések  (csoport-   

– állatgondozás  összevonás)   

– kertgondozás     

    12
00

-ig 

Testápolás, ebéd, testápolás az épületben    12
00

-tól 

  (csoport-   

  összevonás)  13
00

-ig 

Pihenés    13
00

-tól 

– mese     

– felajánlott tevékenységek  (csoport-  13
30

-15
00

 

  összevonás)  15
00

-ig 

Szabad játék a szabadban    14
00

-tól 

– testápolás     

– folyamatos uzsonna  (csoport-  14
30

-15
15

 

– mozgásos kezdeményezések  összevonás)   

    18
00

-ig 

 Reggel 6
00

-7
00

-ig és délután 16
30

-18
00

-ig csoportösszevonással biztosítjuk a 

gyermekek számára a szabad játékot az arra kijelölt nyitós és zárós 

csoportban, illetve az udvaron. 
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b.) Kulturált étkezés szokásrendszerének kialakítása 

 Az étkezések önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósulnak meg. 

 Az egyéni tempót, étvágyat figyelembe vesszük, folyamatosságot 

biztosítunk. 

 A különféle – főleg ismeretlen – ételek fogyasztását tapintatosan 

ösztönözzük.  

 A nap folyamán állandóan biztosítjuk a gyermekeknek a folyadékot – 

csoportban és udvaron egyaránt. 

 Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a heti étrendről a bejáratnál. 

 Az egészséges táplálkozás fontosságát, szokásrendszerének kialakítását 

közvetítjük a családok felé. 

 Bővítjük a gyermekek szókincsét az ételek neveinek, összetevőinek 

megnevezésével, néhány gyűjtőfogalommal is megismertetjük őket. 

 Naposi teendők végzése közben a térirányok pontos megnevezésével bővítjük 

szókincsüket. 

 Fejlesztjük étkezéssel, illemmel kapcsolatos kifejezések beépülését 

mindennapi szóhasználatukba. (pl.: Kérek szépen. Köszönöm szépen. Jó 

étvágyat kívánok.) 

 

c.) A testápolás szokásrendszerének kialakítása 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes használati eszközök bejelölésére, a 

saját eszköz használatának szokássá válására. 

 Biztosítjuk a szükséglet-kielégítés intimitását. Arra neveljük gyermekeinket, 

hogy szükségleteiket jelezzék, kérjék segítségünket higiénéjük érdekében. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a testápolási folyamatok közben a gyermekek 

ismerkedjenek testrészeikkel, formáljuk testsémájukat. 

 Törekszünk az óvodai és családi szokások összehangolására. 

 Gyakoroltatjuk a vízzel, papírral való takarékosságot – 

környezettudatosságra nevelünk. 

 A testápolási tevékenységek végzése során bővítjük szókincsüket a 

tisztálkodási eszközök, testrészeik, érzékszerveik megnevezésével. 

 

d.) Öltözködés szokásrendszerének kialakítása 

 A szülők együttműködését kérjük gyermekük öltözékének - az épületben 

és a szabadban, az időjáráshoz, hőmérséklethez igazított, - 

összehangolására egészségvédelmük érdekében.  

 Türelemmel viszonyulunk a gyermekek eltérő fejlődési üteméhez, 

differenciált egyéni segítséget nyújtunk a készségek, szokások kialakításához. 

 Kihasználjuk az öltözködési műveleteket is a testi kontaktus megteremtésére, 

beszélgetésre, testrészek megismertetésére, testséma alakítására. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek aktuális egészségi állapotát, 

az egyéni érzékenységet, biztosítjuk a megfelelő személyi gondozottságot.  

 A gyermekeket arra szoktatjuk, hogy vegyék észre saját maguk, 

öltözőszekrényük rendezetlenségét és törekedjenek korrigálására, 

helyreállítására. Ebben a szülők támogatását is kérjük. 

 Az önkiszolgáló tevékenységek végzésével alakítjuk a gyermekek énképét 

és segítjük önállóbbá válásukat.  

 Minden tevékenységet pontos szóbeli megerősítéssel kísérünk.  
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 Fejlesztjük kommunikációs készségüket, öltözködés során bővítjük 

szókincsüket a ruhadarabok, öltözködéssel kapcsolatos irányok, testrészeik 

pontos megnevezésével. 

 

e.) Mozgás szokásrendszerének kialakítása 

A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A 

programunkban biztosított sokféle mozgáslehetőséggel kedvezően befolyásoljuk a 

gyermeki szervezet, a testi képességek, a harmonikus összerendezett mozgás 

fejlődésének elősegítését, az egészség megóvását, védelmét. Jelentőségének 

megfelelően programunk külön fejezetében foglalkozunk a mozgás témakörével. 

 

f.) Edzés szokásrendszerének kialakítása 

 Kihasználjuk óvodánk lehetőségeit (tágas játszó- és sportudvarainkat). Arra 

törekszünk, hogy a gyermekek minél több tevékenységüket végezzék szívesen 

szabad levegőn. 

 Levegőzés időszakában védjük a gyermekeket a tűző nap károsító hatásától. A 

déli időszakban (11- 15 óra) egyáltalán nem tartózkodunk napos területen.  

 

g.) Pihenés-alvás szokásrendszerének kialakítása 

 Megteremtjük a nyugodt, csendes pihenés-alvás feltételeit a külső zavaró 

ingerek megszüntetésével, elsötétítéssel, szellőztetéssel. 

 Mesével, altatódalokkal, megnyugtató, halk zenével, simogatással segítjük 

a gyermekek idegrendszeri ellazulását. 

 A biztonságérzetet erősítjük pihenés közben személyes, alvós tárgyaikkal. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni alvásigényét, – a napirendnek 

megfelelően – csendes tevékenység lehetőségét felajánljuk 5 éves kortól a 

nem alvók számára, közben tiszteletben tartjuk az alvók nyugalmát. 

 Az alvásidőben WC-re menő gyermekek számára papucsot 

rendszeresítünk a csoportban. 

 Gazdagítjuk aktív és passzív szókincsüket a pihenés-alvás előtti mesehallgatás 

során. 

 

h.) Egészségvédelmi és baleset-megelőzési feladataink 

 Fontosnak tartjuk a gyermekek testi, lelki, szociális egészségének védelmét, a 

higiéné szerepét az egészségvédelemben, a betegségek megelőzésében, 

hangsúlyt fektetünk önmagunk személyi- és környezetünk higiénéjére is. 

 Anamnézis-felvételkor fényt derítünk a gyermekek különböző 

betegségeire, érzékenységeikre (krupp, allergia, asztma, lázgörcs stb.). 

Ezekkel kapcsolatban konzultálunk a szülőkkel, kialakítjuk prevenciós 

feladatainkat, menetét a gyermekek személyi anyagában jelezzük. 

 Részt vállalunk a rendszeres védőnői és orvosi szűrések szervezésében. 

Felhívjuk a figyelmet az általunk tapasztalt eltérésekre, rendellenességekre 

(mozgásszervi, érzékszervi, fogászati, táplálkozási, egyensúlyi, érzelmi 

labilitási stb.). 

 Heti rendszerességgel látogatjuk só-szobánkat a gyermekekkel, a helység 

kihasználását délutáni időbeosztással a szülőknek is ajánljuk. (kiemelve a 

légzőszervi, bőrbetegséggel küzdő családokat) 

 Megbetegedések gyanúja esetén lázat mérünk, csillapítunk, a szülők 

érkezéséig gondoskodunk a gyermek ellátásáról. Fokozottan kérjük a szülőket 
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az egészség védelme érdekében, hogy beteg gyermek ne látogassa az 

óvodát, és csak gyógyultan, orvosi igazolással jöjjön újra közösségbe. 

 Törekszünk egy viszonylag optimális hangszint kialakítására – a fiatalkori 

halláskárosodás megelőzése érdekében. 

 Gondos figyelemmel kísérjük környezetünk állapotát, kiiktatjuk a 

balesetveszélyes eszközöket a használatból. Felhívjuk a figyelmet a 

balesetveszélyes helyzetekre, megbeszéljük a szabályokat, a szokásrendszert a 

gyermekekkel.  

 Baleset esetén minden esetben orvosi diagnosztizálást biztosítunk és értesítjük 

a szülőket.  

 Alakítjuk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó 

szokásokat, szoros összefüggésben az egészséges életmóddal és az egészség 

megőrzésével, megalapozzuk a környezettudatos magatartást.  

 Megfelelő szakemberek bevonásával, szülők együttműködésével speciális 

gondozó, prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatokat látunk el. 

 Az egészséges életmód alakításában a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek számára a különleges bánásmódot a segítő szakemberekkel 

egyeztetve, a nevelőmunkát közvetlenül segítő szakemberekkel 

együttműködésben biztosítjuk. 

 

5.1.1.  A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ A testápolási, tisztálkodási tevékenységeiket önállóan végzik. 

♥ Megfelelő sorrendben, önállóan öltöznek, vetkőznek, figyelnek a ruházatuk 

rendezettségére.  

♥ Ruhadarabjaikat felismerik, számon tartják, összehajtogatva helyre teszik.  

♥ Az önkiszolgálásra képesek, mellyel fejlődik énképük, kialakul önállóságuk. 

Naposi teendőiket eredményesen ellátják. 

♥ Kulturált módon étkeznek, a kanalat, villát és kést rendeltetésszerűen 

használják. Evés közben halkan beszélgetnek, étkezés után szalvétát 

igényelnek. 

♥ Képesek eldönteni, hogy mennyi ételt, italt tudnak elfogyasztani. 

♥ Minden testi szükségletüket képesek kielégíteni. 

♥ Tiszteletben tartják egymás alvásigényét, nem zavarják az alvókat. 

♥ Ismerik az időjárás összefüggését az öltözködéssel, táplálkozással és 

egészségvédelemmel. 

♥ Felismernek baleseti veszélyforrásokat, jelzik a felnőttnek. 

♥ Vigyáznak saját és társaik testi épségére. 

♥ Megnevezik ruhadarabjaik, tisztálkodási eszközeik, testrészeik, érzékszerveik 

illetve bizonyos ételek és összetevőik nevét, használnak udvariassági és 

illemmel kapcsolatos kifejezéseket. 

♥ A különböző tevékenységek során felismerik és megnevezik a téri irányokat. 

Gyűjtő fogalmakat használnak.  
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5.2.  Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés kiemelt feladatai helyi céljaink 

tükrében 

 

 Lehetőség szerint az óvodakezdést megelőzően – a szülőkkel egyeztetett 

időpontban – otthonukban meglátogatjuk az új gyermekeket.  

 Biztosítjuk és ösztönözzük a szülővel együtt történő beilleszkedést. 

Módját előzetesen megbeszéljük a szülőkkel. 

 A beilleszkedő gyermekek életkorának, lelki állapotának megfelelő 

tevékenységeket szervezünk. A visszailleszkedő (és az érdeklődő 

beilleszkedő) gyermekek számára biztosítjuk a heti rend alapján a különböző 

tevékenységformákat. 

 Fejlesztjük az érzelmi intelligenciát valós élethelyzetekben példamutatással, 

illetve drámajátékok alkalmazásával, a szokás-, szabályrendszer formálását, 

megtartását közös döntésekkel, szelektív hatásmechanizmus (megerősítés, 

figyelmeztetés) alkalmazásával. 

  A drámajátékok kezdeményezésével formáljuk a gyermekek beleélő-átélő 

képességét, megjelenítő, kapcsolatfelvételi-kapcsolattartási és kommunikációs 

készségét, társas kapcsolatait.  

 Kiemelten a mozgás és a külső világ tevékeny megismerésének eszköztárával 

fejlesztjük a magasabb rendű erkölcsi, esztétikai érzelmek, a szülőföldhöz való 

kötődés kialakulását. 

 A jó szokások, megoldások pozitív megerősítésével, mintaadással, 

differenciált bánásmód alkalmazásával támogatjuk a konfliktusmegoldó 

képességek fejlődését.  

 Segítjük a gyermekeket abban, hogy egészséges pozitív énképük alakuljon 

ki, realitás és önelfogadás jellemezze. Támogatjuk őket abban, hogy 

megismerjék, elfogadják külső és belső tulajdonságaikat.  

 Segítjük a gyermekek erkölcsi szokásainak, érzelmeinek, magatartásának, 

tudatosságának fejlődését, megalapozzuk az erkölcsi normarendszert, a 

konstruktív (egyénileg eredményes, közösségileg értékes) életvezetés 

kialakulását, különös tekintettel a környezetvédelméhez az egészség 

megőrzéshez szükséges konstruktív hozzáállást. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermekeket megóvjuk a civilizációs ártalmak nagy 

részétől. (siettetett fejlődés, zsúfolt napirend, fogyasztói szemlélet, 

teljesítmény központúság, proszociális magatartás, vágyak késleltetésének 

hiánya) 

 Kialakítjuk a gyermekek csoport- és óvodatudatát, lehetőséget teremtünk 

a csoport és az óvodai közösség érdekében végezhető feladatokra. 

 Támogatjuk az egyes gyermekek, illetve egyes csoportok közötti társas, 

baráti kapcsolatok, a jó társas pozíciók kialakulását, tevékenységek, 

élményszerzési lehetőségek által erősítjük az összetartozás érzését. 

 Támogatjuk a gyermekek természeti és társadalmi környezethez való 

pozitív viszonyulását a szülők bevonásával. Az emberi munka, alkotások 

megbecsülésére, a hagyományok ápolására nevelünk. A környezetvédelmi 

attitűd megalapozását mindennapi tevékenységek folyamatában és Jeles 

Napjaink megünneplésével biztosítjuk. 

 A különbözőségek elfogadására neveljük a gyermekeket, különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő, egyéb pszichés 
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rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű, valamint a tehetséges) 

befogadására, tapintatos segítésére. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint 

együttműködünk az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.  

 Az interakciós kultúra, az egymás iránti bizalom, méltányosság, 

segítőkészség, udvariasság kommunikációban való kifejeződésének 

megfigyelését és folyamatos, differenciált fejlesztését támogatjuk a megfelelő 

neveltségi szint elérése érdekében. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének kulcsfontosságú 

területe az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelésben kapott különleges 

bánásmód. Ennek biztosításához együttműködünk a nevelőmunkát 

közvetlenül segítő munkatársakkal és a segítő szakemberekkel. 
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Óvodánk igen sokrétű és gazdag hagyományrendszerrel rendelkezik. Az ünnepek 

jeles napok és megemlékezések, valamint az egyéb közös tevékenységek remek 

lehetőséget teremtenek a csoport és az egész óvodai közösség erősítésére. Ezt a 

lehetőséget igyekszünk minél jobban kihasználni. 

 

            Óvodánk mikro- és makroközösségét erősítő hagyományok 

(ünnepek, megemlékezések, egyéb közös tevékenységek) rendszere 

 

 

                   HAGYOMÁNY 

           Csoportszinten          Óvodaszinten 

Szűk 

keretben 

Meghívott 

vendégekkel 

Szűk 

keretben 

Meghívott 

vendégekkel 

GYERMEKEK SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSÚ ÜNNEPEI 

- gyermekek születésnapjának   

       megünneplése a csoportokban 

 

 

 

 

  

SZIMBOLIKUS ÜNNEPEK 

- Mikulás érkezése, ajándékozás 

 

 

  
Óvónők 

szereplésével 

 

- Adventi délután 

(karácsonyi  kézműveskedés, 

mézeskalács     sütés) 

 

 

 

 
Szülőkkel 

  

- Húsvét     

- Csoportok hete- szept.     

NEMZETI ÜNNEPEK 

- Október 23. 

- Március 15. 

- Június 4. Augusztus 20. 

 

 

 

  
 
 

 

 

NÉPHAGYOMÁNYOK ÉS 

TÁRSADALMI ÉLETÜNK JELES 

NAPJAI 

- Óvodánk születésnapja 

    
Ötévente, egykori 

óvodásainkkal, 

szülőkkel, egykori 

kollégáinkkal, 

fenntartóval, egyéb 

partnereinkkel, színes 

gyermek-programokkal 

- Őszi családos sportdélután    
 

 
Szülőkkel 

- Rajzkiállítás az őszi Környezet- 

és Természetvédelmi Héthez 

kapcsolódóan 

            „Kedvenc állatom” címmel 

    

 
Szülőkkel 

- Szüreti hagyományok:      

            mustkészítés, táncház 

   
Táncházzal 

 

- „Egészség hét”- november     

A Magyar Népmese Hete 

keretében szervezett 

-  mesedélutánok 

-  rajzkiállítás 

       „Kedvenc mesehősöm” címmel 

   

 
Óvónők 

szereplésével 

 

 
Szülőkkel 
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- Jelmezes gyermekfarsang   
Családokkal 

 

 

 
Táncházzal 

- Anyák Napja 

       (köszöntő) 

  
Édesanyákkal 

  

- Tavaszi sport délelőtt    
 

 

- Gyermeknap 

    
Szülőkkel, 

családtagokkal, 

egykori 
óvodásainkkal, 

színes gyermek-

programokkal 

- Iskolába menők búcsúztatása,    

       ballagás, évzáró ünnep 

  
Szülőkkel, 

családtagokkal 

  

- Évzáró kerti parti 

       (igény szerint) 

  
Szülőkkel, 

családtagokkal 

  

       KÖRNYEZET- ÉS 

TERMÉSZETVÉDELEM 

JELES NAPJAI 

- Autómentes Világnap (09. 22.) 

 

 

 

 

 

 

 
Szülőkkel, 

családtagokkal 

  

- Takarítási Világnap (09. 23.) 
 

   

- Őszi Környezet- és 

Természetvédő Hét, Az Állatok 

Világnapja jegyében (10. 04.) 

 

 

   

- Nemzetközi Energia-

takarékossági Világnap (03. 06.)  

   

- A Víz Világnapja (03. 22.)  
   

- Tavaszi Környezet- és 

Természetvédelmi Hét, A Föld 

Napja jegyében. (04. 22.) 

- „Környezet- és Természetvédő 

Óvodás” feliratú fényképes 

igazolványok átadása 

- Környezetvédelmi vetélkedő- a 

nagycsoportosokkal 

 

 

 

 

   

 

 

 
Meghívott 

vendégekkel 

- Madarak és Fák napja (05. 10.)     

EGYÉB HAGYOMÁNYOK 

- Állatgondozás az Állatkuckóban 

 

 

  

 

 

- Leendő óvodások számára  

„Nyitott napok az óvodában” 

          (04. és 0.5. hó) 

    
Új gyermekekkel és 

szüleikkel 

- Látogatás a partneriskolákba   
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5.2.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Kialakul közösség-, csoport- és óvodatudatuk, ragaszkodásuk az óvodához.  

♥ Baráti kapcsolataik vannak. 

♥ Szívesen vállalnak feladatot a közösség érdekében. 

♥ Képesek az együttműködésre, feladataik közös végrehajtására. Örülnek a 

közösen elért sikereknek.  

♥ Befogadóak, megértőek, együtt érzőek társaikkal szemben, készek az 

együttműködésre és alkalmazkodásra. 

♥ Képesek indulataikat kontrollálni, konfliktushelyzeteket többnyire önmaguk 

megoldani. 

♥ Örömmel vesznek részt közös ünnepeinken, hagyományos rendezvényeinken, 

átérzik ezek jelentőségét, segítenek a készülődésben. 

♥ A természeti és társadalmi környezetükhöz, szülőföldjükhöz pozitívan 

viszonyulnak. 

♥ Szívesen vesznek részt drámajátékokban, beszélgető körökben, ahol 

gyakorolják a folyamatos beszédet. 

 

 

 

5.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés kiemelt feladatai helyi céljaink 

tükrében 

 

 Mind az anyanyelvi, mind az értelmi fejlesztés és nevelés meghatározó 

sajátossága tagóvodánkban a tanulást támogató környezet megteremtésében a 

mozgás és a környezeti nevelés személyi és tárgyi feltételrendszerének kiemelt 

szerepe. 

  Gazdag tevékenységkínálatot, tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk a 

gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetből egyaránt, 

emellett a mozgás területét is kiemelten fejlesztjük. 

 Környezettudatossággal kapcsolatos fogalmakkal ismertetjük meg őket, 

ezen a területen fokozottan bővítjük ismereteiket, fejlesztjük attitűdjüket. 

 Kihasználunk minden adódó lehetőséget beszélgetések kezdeményezésére: 

egyéni beszélgetések céljára különösen kedvező alkalmat jelentenek a 

gondozási műveletek; gyermekek kisebb csoportjában a közös tevékenységek 

(játék, munka, séta stb.); az egész csoporttal pedig a tudatosan szervezett 

„élménybeszámolók” (hétvégét, ünnepeket és óvodai szüneteket követő 

napokon). 

 Képessé tesszük a gyermekeket, hogy figyeljenek egymás beszédére, 

hallgassák meg és hallgassák végig egymást. 

 Gazdagítjuk metakommunikációs eszköztárukat (gesztus, mimika, testtartás, 

tekintet, térköz), mellyel kiegészíthetik, megerősíthetik esetenként pedig 

helyettesíthetik nyelvi kifejezéseiket. 

 Változatos beszédfejlesztő módszereket alkalmazunk: drámajáték, 

dramatizálás, bábjáték, képolvasás, anyanyelvi játékok, elbeszélés. 

 Rendszeresen kezdeményezünk anyanyelvi játékokat. Megkülönböztetjük a 

formai és tartalmi képzés fejlesztésére irányuló technikákat. Felhasználjuk a 

munkaközösségünk által készített anyanyelvi játékgyűjteményünket, mely a 

differenciált, egyéni fejlesztés módszertani segédanyaga. 
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 Valós élethelyzeteket teremtünk, melyekben a gyermekek gyakorolhatják a 

társalgási szokásokat – szabályokat, az udvariassági nyelvi formákat (pl. 

üzenetközvetítések óvodán belül). 

 Felhívjuk a szülők figyelmét az anyanyelvi nevelés fontosságára, a mozgás 

és a nyelvi, értelmi fejlődés kapcsolatára, ösztönözzük őket, hogy gyakran 

beszélgessenek otthon gyermekeikkel és türelmesen hallgassák végig 

mondandójukat. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek beszédfejlődését s ez 

alapján határozzuk meg egyéni fejlesztés feladataikat.. 

 Beszédhibák, megkésett beszédfejlődés, beszédészlelési – megértési 

problémák korrekciója érdekében szorosan együttműködünk az óvoda 

logopédusával, pszichológusával és a szülőkkel, illetve szükséges esetben 

felkészítjük a szülőket a helyi pedagógiai szakszolgálattal való 

kapcsolatfelvételre. 

 Valamennyi értelmi képesség – különösen a pszichikus funkciók, a 

problémamegoldó gondolkodás, a képzelet és a kreativitás - fejlődését 

elősegítő, ösztönző környezetet, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

számára különleges bánásmódot biztosítunk, együttműködésben a segítő 

szakemberekkel. 

 Az anyanyelvi és az értelmi fejlesztéshez mind a hátrányok 

kompenzálásában, mind a tehetséggondozásban gazdag 

tevékenységrendszert (az önmagához mért fejlődést segítő feladatokat, 

dúsító programokat) biztosítunk. 

 Az SNI (egyéb pszichés rendellenességgel küzdő) gyermekek csoporton belüli 

differenciált fejlesztését a gyógypedagógussal együttműködésben készített 

egyéni fejlesztési terv alapján végezzük.  

 

5.3.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Nyitottak, érdeklődőek, gazdag ismeretekkel rendelkeznek az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről. 

♥ Differenciált észlelésre képesek. 

♥ Figyelemösszpontosításra képesek. 

♥ Rövid távú emlékezetük megbízható, pontos. 

♥ Gazdag képzeleti működés jellemzi őket. 

♥ Problémamegoldó és kreatív gondolkodásuk fejlett. Elemi, fogalmi 

gondolkodásuk kialakulóban van. 

♥ Beszédészlelésük és megértésük koruknak megfelelően fejlett. 

♥ Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal 

teremtik meg és tartják fenn a kapcsolatot. 

♥ Társalgásukban megjelenítenek udvariassági, illemmel kapcsolatos nyelvi 

formákat, kifejezéseket. 

♥ Nyugodtan, figyelmesen képesek végighallgatni a felnőttek és társaik 

beszédét. 

♥ Szívesen kapcsolódnak be nyelvi játékokba. 

♥ Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott 

érzelmeknek megfelelő metakommunikatív eszközökkel kísérik. 

♥ Nyelvi kifejezőképességükkel párhuzamosan fejlődnek értelmi képességeik. 
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♥ Az SNI gyermekek fejlődésével kapcsolatos elvárásokat a diagnózisuk alapján 

a gyógypedagógussal együttműködésben készített egyéni fejlesztési tervük 

tartalmazza. 

 

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

 

 

6.1. Játék kiemelt feladatai helyi nevelési céljaink tükrében 

 

a.) Kiemelt feladataink a szabad játék során 

 

Játékbeli szerepünkkel kapcsolatos feladataink 

 Segítő, támogató, ösztönző, tudatos jelenlétünk, attitűdünk egész nap 

folyamán végigkíséri és biztosítja az élményszerű szabad játék 

kibontakozását, a játékban való elmélyülést az integrált nevelés 

keretében. 

 A játék erkölcsi fejlődésre gyakorolt hatása elsősorban a csoportban 

elvárt, elfogadott normákhoz való viszonyulásban, a társas kapcsolatok 

alakulásában, az elért társas pozícióban (együttműködés, segítőkészség, 

vezetés, verseny képességeinek formálódása) a pozitív énkép, reális 

önértékelés fejlődésében, az elmélyülni tudás, alkotni vágyás, a pozitív 

élményeket újra átélő, öngyógyító élményfeldolgozás lehetőségében rejlik. 

 A befogadó, integráló nevelés keretében a játékélet szabályai között 

hangsúlyosabbá válnak a különbözőségek elfogadására, a méltányosság 

gyakorlására, a segítőkészségre vonatkozó normák. A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekkel való együttjátszást saját példánkkal 

szorgalmazzuk, ugyanakkor a szabad társválasztást biztosítjuk.  

 Törekszünk arra, hogy megismerjük a gyermekek otthoni játékfeltételeit, 

játszógyakorlatát. Segítjük a szülőket a gyermekükkel közös játék 

jelentőségének felismerésében. (szemléletformálás, szabad játékot 

hangsúlyozó érvek)  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek játékának támogatását, mely az ő 

személyiségfejlődésükben is meghatározó, a segítő szakemberekkel 

együttműködésben, a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak 

bevonásával végezzük. 

Megfelelő játszóhelyek biztosításával kapcsolatos feladataink  

  A csoportszobák galériával, az öltözők játéktérré nyitásával, kreatívan 

használható eszközök, barkácsolási lehetőségek teremtésével teret adunk 

a gyermekeknek ideiglenes játszóhelyek kialakítására, szerepjátékaik 

színesítésére, egyéni és közös élményeik kijátszására. 

 Állandó játszóhelyeket is biztosítunk. (Családi játékok tere, Építő-közlekedő 

játékok tere, Énekes játékok tere, Rajzolás, festés, gyurmázás, kézi munka, 

barkácsolás tere, Mesesarok, Természet sarok – kísérletező hely) 

 Játszóudvarainkon is kihasználjuk a lehetőségeket. (babaházak, fedett 

színek, teraszok, faasztalok, kombinált mászókák, kerékpár pályák, 

sportudvar)  
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 Bővítjük szókincsüket a térben használatos irányok, a térrendezés során 

használt kifejezések, különböző helyiségek és lakberendezési eszközök, illetve 

intézmények neveinek pontos meghatározásával. 

 

Játékeszközök biztosításával kapcsolatos feladataink. 

 A készen vásárolt játékeszközök biztosítása mellett inspiráljuk a közös 

játékkészítést, az anyagok sokféleképpen történő felhasználását, az újra 

hasznosítást megerősítve a gyermeki kreativitást, önkifejezést, 

együttműködést, környezetvédelmi attitűdöt. 

 Az évszak sajátosságainak megfelelően az óvoda udvarán folyamatosan 

biztosítunk játékeszközöket. (mozgásos játékok, babaház játékai, homokozó 

játékok, kerti munkák játékai, kísérletezéshez, vizsgálódáshoz szükséges 

kellékek, rajzeszközök, illetve szánkó, hólapát, stb.) 

 Bővítjük szókincsüket a játékeszközök neveinek gyakori mondogatásával. 

 

Játékidő biztosításával kapcsolatos feladataink. 

 Figyelembe vesszük az eltérő játékigényeket, kellő időt biztosítva a 

gyermekek játékválasztásához, az ötletek megvalósításához, az előző játék 

folytatásához. 

 Kérjük a szülők segítségét az időben történő reggeli érkezésre, a 

gyermekek játszótársakkal való játékának kibontakozása érdekében. 

 

Tapasztalat- és élményszerzéssel kapcsolatos feladataink. 

 Bővítjük élmény-és tapasztalatszerzési forrásaikat közös kirándulásokkal, 

sétákkal, látogatásokkal. (lsd. Külső világ tevékeny megismerése.) 

 Bevonjuk a szülőket az otthoni ház körüli tevékenységek, hobbyk, 

különböző foglalkozások bemutatásába.  

 

b.) Feladataink az óvodapedagógus által kezdeményezett, irányított játékok 

során 

 

 Az általunk kezdeményezett, irányított játékok során figyelembe vesszük 

az egyes gyermekek, illetve a csoport fejlettségi szintjét és igényét, az 

aktuális élményeket, eseményeket, s ezekhez alkalmazkodva merítünk 

gazdag játékgyűjteményeinkből, módszertani segédanyagainkból 

/anyanyelvi, dráma, szenzitív, énekes, mozgásos/ 

 

Az irányított játékkal kapcsolatos egyéb feladataink az egyes 

tevékenységformáknál kerültek megjelölésre az alábbiak szerint: 

 

-  drámajátékok: az érzelmi, közösségi nevelés, szocializáció biztosítása, 

-  anyanyelvi játékok:anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés. 

-  mozgásos szabály játékok: mozgás,  

-  szenzitív és szimulációs játékok : a külső világ tevékeny megismerése, 

-  énekes népi játékok : ének, zene, énekes játék 

 

6.1.1.A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Képesek önállóan megtervezni játékukat, megválasztani az ahhoz szükséges 

társakat, eszközöket, anyagokat. Képesek a játék önálló vezetésére. 
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♥ Szívesen dramatizálnak, báboznak, bekapcsolódnak társaik előadásába. A 

témát, a szükséges eszközöket, kellékeket, bábokat önmaguk választják ki.  

♥ Bátran, örömmel vesznek részt az óvodapedagógus által kezdeményezett, 

irányított játékokban.  

♥ Építéssel, konstruálással egyre igényesebb alkotásokat hoznak létre önállóan 

és társakkal, alkotásaikat őrzik, bővítik, átalakítják. Képesek különböző 

anyagok és eszközök kombinált alkalmazására. 

♥ Játékukat végig kíséri a beszédkedv, közlésvágy, s párbeszédes helyzetekben 

képesek az önérvényesítésre, konfliktuskezelésre. 

♥ Együttműködést elősegítő nyelvi fordulatokat, kifejezéseket, udvariassági 

formákat használnak. (megszólítás, megnevezés, felszólítás, kérés, 

megköszönés, stb.) 

♥ Ismernek térrendezéssel kapcsolatos kifejezéseket, irányokat, megneveznek 

helyiségeket, intézményeket, foglalkozásokat, játék és barkácsolási 

eszközöket. 

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat 

egyéni fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.2. A mozgás, mint kiemelt helyi célunk megvalósítása nevelési 

gyakorlatunkban 

 

Jelentősége a személyiség kibontakoztatásában 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és 

képességek kialakításának és fejlesztésének az anyanyelvi, értelmi, szociális 

képességstruktúra megalapozásának, az egész életen át tartó mozgásigény 

kialakulásának eszközei. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 Biztosítjuk a mozgásfejlesztés kiemelt szerepét nevelési gyakorlatunkban. 

 A gyermekek számára szervezetük és idegrendszerük kapacitásának 

megfelelően biztosítunk párhuzamosan végezhető mozgáslehetőségeket a 

szabad játék, az irányított mozgásfejlesztés során. Az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe vesszük. 

 Az óvoda teljes feltételrendszerét kihasználva jó idő esetén a mozgásos 

tevékenységet lehetőleg a szabadban szervezzük. 

 

Feladataink 

 

Feladataink a szabad játékban megvalósuló mozgással kapcsolatosan 

 

 Mozgásra inspiráló környezetet biztosítunk, az épületben és a szabadban 

játszható labda- és versenyjátékot tanítunk a gyermekeknek. 

 A két csoport számára mozgásos lehetőségekkel kialakított előtereket 

kihasználjuk. 
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 Az öltözővel, galériával megnövelt játéktér révén a csoportszobában is több 

lehetőséget teremtünk a szabad mozgásra. 

 Elősegítjük, hogy a csoportszoba berendezéseit felhasználhassák természetes  

nagymozgásaikhoz. A padlózatra ragasztott különböző alakzatokkal 

motiváljuk a mozgásformák gyakorlását. 

 Játszóudvarainkon biztosítjuk a játékos mozgások eszköztárát: 

labdák, tollaslabda és hulla-hopp karikák, rollerek, kerékpárok, 

rögzített mászókák, húzókötelek, egyensúlyozó gerendák, 

mérleghinták, csúszdák,  szánkók. 

 Hozzásegítjük a gyermekeket a kétkerekű kerékpár önálló használatához.  

 Az időjárás függvényében folyamatosan kihasználjuk sportudvarunk 

lehetőségeit, mozgásfejlesztő játékait. 

 

Feladataink az irányított mozgásos tevékenységgel  kapcsolatosan 

 

 Változatos mozgásformákat tartalmazó mozgásos játékokat szervezünk a 

gyermekeknek, a szociális, értelmi és testi képességek fejlesztésére 

koncentrálunk. 

 Tornaszobánk kínálta lehetőségeket mind a szabad játékban megvalósuló 

mozgás, mind az irányított mozgás keretében kihasználjuk. 

 Ebéd előtt naponta kezdeményezünk futást a gyermekek körében. 

 A mozgás módszertani kultúrájának fejlesztését kiemelten kezeljük: a 

fejlesztő pedagógia mozgásprogramjára építve adaptáljuk Gazdag  

Zsuzsa, Gergely Ildikó módszertanát,   

 A mozgás foglalkozások anyagának összeállításában és az éves tervezésben a 

nevelőközösségünk által kidolgozott, korcsoportra bontott módszertani 

segédanyagunkat használjuk.  

 Bizonyos mozgásformák gyakorlására többszöri lehetőséget biztosítunk a 

készségszintű elsajátítás érdekében. 

 A foglalkozások végét időnként relaxációs elemekkel színesítjük. 

 Évente megszervezzük hagyomány jellegű őszi családos és a tavaszi  

      csoportok közötti játékos sportnapjainkat.  

 Mozgásos feladatok végzése során folyamatosan gyakoroltatjuk a mozgáshoz 

      köthető fogalmak, formák megnevezését.  

 A segítő szakemberekkel együttműködésben, a nevelőmunkát közvetlenül 

segítő munkatársak bevonásával biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mozgásfejlődésének támogatását egyéni fejlesztési tervük alapján 

mind a szabad mozgás, mind az irányított mozgás keretében. 

 

6.2.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Sokféle mozgásos szabályjátékot, ügyességi és versenyjátékot ismernek, 

gyakran önállóan is kezdeményezik.  

♥ Bátran, ügyesen és biztonsággal használják az óvodai sport és mozgásfejlesztő 

eszközöket. 

♥ Önállóan, biztonságosan, a szabályokat betartva kerékpároznak kétkerekű 

kerékpárral.. 

♥ A rendszeres mozgás eredményeként mozgásuk összerendezetté válik. 

♥ Fejlődik bőr- és izomérzékelésük, szerialitásra való képességük. 
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♥ A mozgásos tevékenységeik során kialakul a társra figyelés képessége. 

♥ Képessé válnak a kudarc és sikerélmény átélésére. 

♥ Fejlődnek akarati tulajdonságaik: szabály- és feladattudatuk, feladattartásuk és 

kitartásuk. 

♥ Fejlődnek testi képességeik: erősebbek, ügyesebbek, gyorsabbak, 

terhelhetőbbek lesznek. 

♥ Fejlődnek értelmi képességeik: észlelésük (hangsúlyozottan a térészlelés), 

megismerik testrészeiket, kialakul testséma ismeretük, fejlődik vizuális 

memóriájuk, kedvezően alakul a keresztcsatornák működése, gyarapodik aktív 

és passzív szókincsük. 

♥ Mozgással kapcsolatos szakszavakat, fogalmakat használnak. 

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat 

egyéni fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.3. A külső világ tevékeny megismerése, mint óvodánk arculatát meghatározó 

kiemelt helyi cél 

 

Jelentősége a személyiség kibontakoztatásában 

 

Kialakítja a természethez, környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyt, 

környezettudatos magatartást. Megalapozza a környezetre figyelő, környezetet 

védő életvitelt.   

Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz, ismeretekhez juttatja a gyermekeket, 

mely tapasztalatokat, ismereteket tevékenységeikben is alkalmazzák.  

Megalapozza a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a néphagyományok, a 

helyi hagyományok és szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeinek, az 

emberi alkotásoknak szeretetét, tiszteletét és védelmét, az értékek megőrzését. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 A tevékenység kiemelt szerepét nevelési gyakorlatunkban biztosítjuk. 

 Óvodaképünk, tudatos környezetalakításunk tükrözi önálló arculatunkat az 

épületben és az udvaron egyaránt. 

 Sokoldalú érzékszervi megtapasztalásra törekszünk. 

 Szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni különbözőségeit, háttértapasztalatait a 

tevékenységek szervezésében és az eredmények elismerésében egyaránt. 

 Más óvodai tevékenységformák (mesélés, verselés, ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka) lehetőségeit kihasználva 

erősítjük a természethez, környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony 

kialakítását. 

 

Feladataink 

 

  A tanulást támogató környezet kialakítását mind a közösen használt terekben, 

mind a csoportszobákban folyamatosan fejlesztjük. 

  Folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel, változatos – a gyermekek számára 

vonzó, érdekes, játékos – és munka jellegű tevékenységek felkínálásával  

segítjük, hogy minél több tapasztalatot szerezhessenek környezetükben.  
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 A tapasztalat- és ismeretszerzést a gyermekek spontán érdeklődésére, 

kíváncsiságára, megismerési vágyára építjük és érzelmi úton orientáljuk. 

 Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett 

tapasztalat – és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. 

 Biztosítjuk a megfigyelésekhez és tevékenységekhez szükséges különböző 

eszközöket: 

- Növény-és állatgondozáshoz  

- Környezet rendjének megőrzéséhez 

- Szelektív hulladékgyűjtéshez 

- Egyéb gyűjtéshez 

- Kísérletezésekhez  

- Szenzitív és szimulációs játékokhoz 

- Szabályjátékokhoz 

- Vizuális és akusztikus élményekhez 

 

 A tapasztalat- és ismeretszerzésben elsődlegesen óvodánk sajátosságaira – 

kedvező természeti adottságára és az általunk tudatosan megteremtett 

feltételrendszerére – építünk. 

 Folyosónkon kialakított Környezeti Interaktív játékműhelyünket 

kihasználjuk az ismeretek rendszerezése és élményszerű ismeretszerzés 

céljából. Használatát a közeli tagóvodáknak felajánljuk. 

 A szülők bevonása, szemléletformálása érdekében Zöld híreket, Madár- ill. 

Egészség híradót, Kirándulási lehetőségeket közvetítünk a közös folyosón. 

 Építünk a gyermekek spontán szerzett tapasztalataira, illetve az óvoda 

természetes környezetében, az óvoda udvarán lehetőséget adunk a sokoldalú, 

változatos tevékenységekre, problémahelyzetek önálló megoldására, miközben 

törekszünk az ökológiai összefüggések megláttatására, felfedeztetésére. 

 A saját virágos-és zöldséges kertek tavasztól őszig való 

gondozásával. 

 A négy évszak okozta változások megfigyeltetésével, 

észrevetetésével a „csoport fáján”, a saját udvarrész fáinak 

gondozásával, lehullott lomb, termés gyűjtésével, sokszínű 

felhasználásával. 

 Gyógynövény- és fűszerkertünk növényeinek gondozásával, 

fogyasztásával, az egészség nevelés mélyítésével. 

 A gyümölccsé érés folyamatának megfigyeltetése a 

gyümölcsöskert fáin.  

 A talajszinten és lombszinten élő állatok felismerésével, 

(életmódjuk, táplálék-láncolat stb.) gondozásával 

(madárvédelem). 

 Kísérletekkel: gilisztafarm, talaj, víz, levegő szerepe. 

 A növény és állathatározó könyv használatával. 

 Az óvodai növények és Állatkuckónk kisállatainak gondozásával lehetőséget 

biztosítunk a gyermekeknek arra, hogy tapasztalatot szerezzenek külső 

jegyeikről, tulajdonságaikról, életjelenségeikről, életmódjukról. 

Megtapasztalhatják az élőlényekről való gondoskodás örömeit és kialakítjuk 

felelősségérzetüket irántuk. 

 Felfedeztetjük az évszakok, napszakok és az időjárás összefüggéseit.  
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 Az óvodánk környékén szervezett séták alkalmával megismertetjük 

lakóhelyüket és kedvező viszonyulást alakítunk ki bennük lakóhelyük iránt. 

Megtanítjuk őket tájékozódni a környező utcákban, közben gyakoroljuk a 

gyalogos is a járműveken való közlekedés szabályait.  

 A közeli Akácfa utcai kiserdőbe évszakonként játékos, felfedező 

programokat szervezünk, melyek alkalmával megfigyeltetjük a növény- és 

állattársulásokat, ráirányítjuk figyelmüket a természetbarát viselkedésre.  

 Modell szerepünkből adódóan kiemelkedően fontosnak tartjuk az 

elkötelezett öko-szemlélet és környezettudatos életmód közvetítését: 

takarékos anyag-, áram-, és víz használat. (villany eloltása, csap elzárása, 

újrahasznosított papír alkalmazása, szelektív hulladék gyűjtés- a szülők 

támogatásával.) 

 Minden szervezett megfigyelés és tevékenység lehetőséget biztosít 

matematikai jellegű tapasztalatszerzésre, önálló problémamegoldásra, a 

gyermekek ismereteinek bővítésére. Rendszeresen kezdeményezünk 

kifejezetten matematikai tartalmú játékokat, játékos foglalkozásokat is. 

 Gyakran kezdeményezünk dramatikus, szimulációs és szenzitív játékokat, 

melyekben a gyermekek megjeleníthetnek a családdal, a felnőttek 

foglalkozásával, a közlekedéssel, a világ felfedeztetésével összefüggő 

élethelyzeteket, tevékenységeket.  

 A természet és környezet jeles napjaira való hagyományos készülődés során, 

az Őszi és Tavaszi Környezet- és természetvédő heteink alkalmával 

koncentráltan foglalkozunk a természet és környezet védelmével. Sokoldalúan 

érzékeltetjük a gyermekekkel, hogy milyen sokat tehetnek ők is annak 

érdekében, hogy megőrizzük a Földet, amelyet „Nem apáinktól örököltünk, 

hanem unokáinktól kaptunk kölcsön” –ahogyan ezt egy indián közmondás 

fogalmazza. 

 Madárbarát óvodaként nyomon követjük az óvodánkat látogató madarakat. 

Részt veszünk téli etetésükben, itatásukban, tavasszal megfigyeljük költésüket. 

 Munkánk során felhasználjuk a munkaközösségeink által összeállított 

környezettel kapcsolatos módszertani gyűjteményeinket. 

 A külső világ tevékeny megismerésének témakörei, témái. 

 Irodalmi gyűjtemény a külső világ tevékeny megismerésének 

témaköreihez. 

 „Ötletzsák” az Őszi és Tavaszi Környezetvédő hetekhez. 

(megfigyelési, tevékenységi, vizsgálódási lehetőségek) 

 Matematikai játékgyűjtemény 

 Évente szervezünk a nagycsoportosok részére játékos környezeti vetélkedőt 

a természetről, a környezetről, védelmük lehetőségeiről. Hagyományosan 

középső csoporttól kapnak óvodásaink „Erdősor tagóvoda természet- és 

környezetvédő óvodása” feliratú, fényképes igazolványt. 

 Csoportok hetén, a csoportokat szimbolizáló rovarokról ismereteket 

gyűjtünk, elmélyítjük a szerzett tapasztalatokat. 

 Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodánkban a gyermekeket a természeti 

erőforrásokkal való takarékosságra, a fenntartható fejlődés megőrzésére, 

egészségtudatos és környezetvédő magatartásra neveljük. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében szorosan 

együttműködünk a szülőkkel. Megismertetjük óvodai törekvéseinket, és ez 

segíti az otthoni és az óvodai szokások közelítését. 
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 Bővítjük aktív és passzív szókincsüket különböző természettudományos 

szavak, szószerkezetek használatával, a környezet különböző jelenségeihez 

kapcsolódó jelzős kifejezések alkalmazásával 

 

6.3.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Erős érzelmi szálakkal kötődnek családjukhoz. Eligazodnak a családi 

kapcsolatokban.  

♥ Ismerik az óvoda élővilágát; különösen saját udvarrészük és a gyümölcsöskert 

növényeiről, állatairól, valamint a csoportjuk által gondozott és az 

„Állatkuckóban” élő állatokról, udvarrészükön kijelölt csoportjuk kiválasztott 

fájáról rendelkeznek sok tapasztalattal és ismerettel. 

♥ Pozitív érzelemmel viszonyulnak az egész természet felé. Elutasítanak minden 

romboló megnyilvánulást vagy annak szándékát. Kialakul környezettudatos 

magatartásuk. Tisztában vannak a Madárbarát óvoda, Zöld Óvoda 

jelentőségével. 

♥ Takarékoskodnak a vízzel és papírral. Egymást figyelmeztetik, ha társaiknál 

nem ezt tapasztalják. Tudják, hogy miért gyűjtik a papírt, az egyéb hulladékot 

szelektíven, és hogyan kezelik a szerves hulladékot. 

♥ Ismerik lakóhelyüket, jól tájékozódnak környékükön. Ismernek néhány csepeli 

közintézményt és természetvédelmi területet. 

♥ Tudják, hogy magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, és magyarul 

beszélünk. 

♥ Általában szívesen vállalkoznak matematikai jellegű problémák megoldására. 

♥ Természettudományos szavakat, kifejezéseket használnak, matematikai 

fogalmakat alkalmaznak. 

♥ A növény- és állatvilág, az évszakok és az időjárás területén gazdag 

szókinccsel rendelkeznek. 

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat 

egyéni fejlesztési tervük tartalmazza 

 

 

 

6.4. Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink a verselés, mesélés területén 

 
 

 A mesemondás alkalmait a mesehallgatásra utaló, ismétlődő szokásokkal 

teremtjük meg, csoportonként választjuk ki a mesélés rituáléját. Pihenés 

kezdetén minden alkalommal mesélünk a gyermekeknek. 

 Építünk a mese értékközvetítő hatására, ahogyan tájékoztatja a 

gyermekeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonylatairól, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákról. 

 A mesék által ráébresztjük a gyermekeket a mélyebb értelemben vett 

pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

 Ösztönözzük az ismert mesék, versek, saját élmények esetleg kitalált 

történetek, bábozását, dramatizálását, biztosítjuk az ehhez szükséges 

feltételrendszert. 

 Csoportunkban kis „könyvtárat” alakítunk ki, melyben a gyermekek 

kedvelt versei, mesekönyvei kapnak helyet. A „könyvtárat” a gyermekek 

számára bármikor elérhetővé tesszük. 
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 Minden évben megrendezzük a MAGYAR NÉPMESE HETÉT, amely során 

a csoportok fókuszba helyezik népi kultúránk kincseit, népünk mese világának 

gyöngyszemeit és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket. 

 A mesehét keretében mesedélutánokat szervezünk a szülők és gyermekek 

számára egyaránt.  

 Kezdeményezzük a szülők körében, hogy otthon is rendszeresen 

meséljenek, verseljenek gyermekeiknek és érdeklődéssel hallgassák végig 

gyermekeik előadását. Segítsék az irodalmi élmények játékkal, rajzzal 

történő kifejezését. 

 Motiváljuk a szülőket az élő mese előtérbe helyezésére, jeles napok 

alkalmából irodalmi értékű könyvek ajándékozására. 

 

6.4.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Figyelmesen, csendben végighallgatják a mesét és a verset. 

♥ Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik. 

♥ Kedvelt szórakozásaik közé tartozik az ismert mesei motívumok, esetleg teljes 

mesék bábozása, dramatizálása, rajzolása, illetve mozgással történő 

feldolgozása. 

♥ Ismerik a csoport könyvtárát, eligazodnak a könyvek között, vigyáznak rájuk 

és rendet tartanak a polcokon. 

♥ Beszédészlelésük, beszédértésük fejlett, beszédtempójuk, hanglejtésük 

megfelelő. 

♥ Beszédükben erkölcsi fogalmakat, rokonértelmű szavakat, jelzős 

szerkezeteket, ikerszavakat és néprajzi, régies kifejezéseket is alkalmaznak.  

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat 

egyéni fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.5. Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink az ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc területén 

 

 Az ölbeli játékok kezdeményezéseire a beilleszkedési időszakban és a 

szocializációban folyamatosan gondot fordítunk, különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 

 Csoportban és az udvaron egyaránt biztosítjuk a szabad éneklés, énekes – 

mozgásos játékok, tánc és zenehallgatás lehetőségét, gondoskodunk 

elegendő ritmushangszerről, egyéb kellékekről. 

 A népi dalos játékok, a gyermektánc népi motívumainak gyakorlásával, 

időnként a természeti élményekkel, Jeles Napjainkkal, ünnepeinkkel való 

összekötésben erősítjük a szülőföldhöz való kötődést és a hazaszeretet 

megalapozását. 

 Zenei anyagunkat gazdagítja a szakmai munkaközösségünk által készített 

módszertani gyűjtemény, valamint saját zenei ovi CD, melyet a népi 

gyermekjátékok, mondókák kincsestárából válogattunk össze. Használatát 

beépítjük a mindennapjainkba. 

 Minél több, a gyermekek környezetében megtalálható állatról, növényről 

természeti jelenségről szóló népdalt- és gyermekdalt tanítunk. 
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 Felfigyelünk a zeneileg tehetséges gyermekekre és differenciált egyéni 

foglalkozásokkal segítjük tehetségük kibontakoztatását, javasoljuk a 

szülőknek a gyermek zenei előképzését, esetleges hangszertanulását. 

 Ösztönözzük a szülőket, hogy otthon is rendszeresen énekeljenek 

gyermekeiknek, közösen játszanak ölbeli játékokat, valamint érdeklődéssel 

hallgassák óvodásaink dúdolgatását éneklését. 

 Bátorítjuk az egyéni megszólalást, önkifejezést, természetes játékhelyzetekben 

felelgetős énekes játékok kezdeményezésével gyakoroltatjuk a párbeszédet. 

 A folklór által gazdagítjuk szókincsüket népi kifejezésekkel, néprajzi tárgyak 

neveivel, népszokások elnevezésével, szimbolikus kifejezésekkel. 

 Az egyéb pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek zenei nevelésében a 

gyógypedagógussal, pszichológussal együttműködésben alakítjuk ki az egyéni 

fejlesztési feladatokat. 

 

6.5.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Képesek dallammotívumot ismételni, ritmusmotívumot visszatapsolni. 

Dalokat dúdolás alapján felismerni, jelre elbújtatni, majd újra hangosan 

folytatni az éneklést. 

♥ Ismernek és alkalmaznak egyszerű táncos mozgásokat: dobbantást, 

koppantást, átbújást, párválasztást, páros forgást, kifordulást. 

♥ Szívesen vesznek részt csoportjuk és az óvoda hagyományos ünnepein, bátran, 

örömmel énekelnek, táncolnak. 

♥ Kreatív önkifejezésük, zenei ötleteik megnyilvánulnak, képesek mozgás 

rögtönzésére, zenére dallam, ritmusvariációk kitalálására, énekes beszédre. 

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat 

egyéni fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.6. Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink a rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka területén 

 

 Alkotó műhelyt hozunk létre a csoportszoba természetesen megvilágított 

sarkában, ahol állandó jelleggel biztosítjuk sokféle – köztük minél több 

természetes – anyag és eszköz szabad választási lehetőségét a gyermekek 

számára.  

 Az anyagtakarékosság, illetve környezettudatos szemlélet közvetítésével 

az újrahasznosítható anyagok kreatív felhasználására buzdítunk. 

 Jó időben az udvaron is megteremtjük az alkotás állandó helyét és 

eszközrendszerét. 

 Az eszközök célszerű, biztonságos, kreatív és takarékos használatára 

szoktatunk. 

 Óvjuk és – természetes anyagok felhasználásával – szépítjük 

környezetünket az épületben és a szabadban egyaránt a gyermekek és a 

szülők bevonásával. 

 Az ábrázolási képességek fejlődésének nyomon követése és további fejlesztési 

feladataink meghatározása érdekében gyűjtjük a gyermekek alkotásait. 
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 Felfigyelünk a tehetséges gyermekekre és differenciált egyéni 

fejlesztésben részesítjük őket. A tehetség jeleire felhívjuk a szülők 

figyelmét is, és tehetséggondozási lehetőségeket javasolunk számukra. 

 Az ŐSZI KÖRNYEZET - ÉS TERMÉSZETVÉDŐ HÉT keretében 

„Kedvenc állatom” címmel, A MAGYAR NÉPMESE HETE keretében 

pedig „Kedvenc mesehősöm” rajzkiállítást rendezünk, melyet a szülők és 

gyerekek is megtekinthetnek.  

 A kifejező, érdekes technikával készült, esztétikus gyermeki alkotásokat 

folyamatosan kiállítjuk az „Óvodagalériában”.  

 Ösztönözzük a szülőket, hogy otthon is tegyék lehetővé az ábrázolási és 

kézműves tevékenységeket. Az elkészült alkotásokat becsüljék meg. 

 A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nonverbális 

megnyilatkozásokkal fejlesztjük a gyermekek spontán beszédét.  

 

6.6.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Sokféle eszközt célszerűen, biztonságosan, takarékosan, kreatívan használják. 

♥ Élményeik, elképzeléseik megjelenítésében többnyire biztonsággal használják 

a képi kifejezés változatos eszközeit. 

♥ Bátrak és ötletesek az építésben, téralakításban. 

♥ Kialakul belső igényük az alkotásra, önkifejezésre a környezet esztétikai 

alakítására, az esztétikai élmények befogadására.  

♥ Örömmel tölti el és további alkotásokra ösztönzi őket műveik kiállítása az 

„Óvodagalériában” és az öltözők falain. 

♥ Saját és társaik alkotásával, a megtekintett műalkotásokkal kapcsolatosan 

megfogalmazzák érzéseiket, véleményüket. Szóban is kifejezik szándékukat, 

tudakozódnak, kérnek, eszközöket, anyagokat neveznek meg.  

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat a  

      diagnózisuk alapján a gyógypedagógussal együttműködésben készített egyéni 

     fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.7. Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink a munka jellegű tevékenységek 

területén 

 

 Lehetővé tesszük a gyermekek számára az önállóan/ és vagy társaikkal 

együttműködésben végezhető munka jellegű tevékenységeket, mellyel 

elősegítjük a szükséges készségek elsajátítását, gyakorlását.  

 Igyekszünk elérni, hogy a gátlásos, visszahúzódó gyermekek is 

bekapcsolódjanak a munkába. 

 Rendszeres munkavégzési lehetőségként biztosítjuk a növénygondozást és 

állatgondozást, a környezet rendjének megőrzésében való részvétel 

lehetőségét. 

 A különböző munkafogások gyakorlásával, az eszközök használatával az 

összerendezett mozgást, a finommozgást differenciáltan fejlesztjük. 

 A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban gyakoroltatjuk 

a különböző beszédformák, (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás,  kérés, 

buzdítás) a munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok-okozati összefüggések 

mondatba foglalását. 
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6.7.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Képesek a feladatok egymás közötti megosztására, kooperálásra. A közös 

tevékenységek során erősödnek társas kapcsolataik. 

♥ Erősödik kitartásuk, fejlődik önbizalmuk, felelősségérzetük. 

♥ Életkorukhoz mérten képesek növény- és állatgondozási feladatokat ellátni. 

♥ Kialakul a felnőttek és társaik munkájának megbecsülése. 

♥ Ismerik néhány munkavégzéshez szükséges eszköz, cselekvés nevét. 

♥ A munkajellegű tevékenységeket kihasználjuk a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek sikerélményhez juttatására, csoporton belüli társas pozícióik 

javítására. 

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat a 

diagnózisuk alapján a gyógypedagógussal együttműködésben készített egyéni 

fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.8. Helyi céljainkból adódó kiemelt feladataink a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás területén 

 

 A külső világ tevékeny megismerésének témáihoz kapcsolódóan 

tevékenységekbe ágyazottan, az életkori és fejlődési sajátosságok 

figyelembevételével alakítjuk a mozgásos, anyanyelvi, értelmi és szociális 

képességeket, készségeket, bővítjük ismereteiket. 

 Sokszínű, minden érzékszervet megmozgató, változatos, cselekedtető, 

játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket kínálunk fel az integrált 

nevelés keretében. 

 A gyermekek SZEMÉLYI ANYAGÁBAN, a fejlettségmérő lapokon 

vezetjük megfigyeléseink, tapasztalataink eredményeit, ezekhez igazodva 

készítjük el az egyéni fejlesztési terveket. A szülőket tájékoztatjuk gyermekük 

aktuális fejlettségi szintjéről, a fejlesztéshez, fejlődéshez együttműködésüket 

kérjük.  

 Egyénhez igazodó tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel támogatjuk a 

tehetség kibontakozását, hogy a gyermek motivációja, kreativitása, képességei 

megmutatkozhassanak. 

 A fejlődésben elmaradást mutató gyermekeket egyénre tervezett módon, 

játékos tevékenységekkel fejlesztjük. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, - különös tekintettel a sajátos 

nevelési igényű gyermekekre- fejlesztését a segítő szakemberek 

(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) bevonásával és a 

nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak felkészítésével végezzük. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás formái, és szervezése 

 
Tevékenységben  

megvalósuló 

tanulás 

szervezése 

3-4 évesek 4-5 évesek 5-7 évesek 

korcsoportjában 

Az összes 

tevékenységben 

megvalósuló 

tanulási forma 

 utánzásos minta/modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 játékos, cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre és a válaszokra épülő ismeretszerzés 

 gyakorlati problémamegoldás (valamennyi tevékenységben) 

 

Kötetlen/ 

irányított 

tevékenység 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység 

 

 

 

Kötetlen/önálló 

párhuzamosan 

végezhető 

tevékenységek 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység 

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka  

 Egészségmegőrző 

testmozgás 

 Munka jellegű 

tevékenység  

 

Kötelező 

irányított 

tevékenység 

 Mozgás  Mozgás  Mozgás 

 

 

 

Időnként 

kötelező 

  Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Matem.tap.szerz.  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés,  

mintázás,  kézi 

munka  

 Külső világ tevékeny 

megismerése  

 Matem.tap.szerz.  

 Verselés, mesélés  

 Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc  

 Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka  

A tervben 

megvalósuló 

tanulás időszaka 

a nevelési évben 

A gyermekek érdeklődésétől, motiváltságától függ, az időtartamot próbáljuk 

fokozatosan növelni. ( 5-35 perc) 

November 1-jétől      

Május 31-ig 

Október 1-jétől          

Május 31-ig 

Szeptember 15-től   

Május 31-ig 
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6.8.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

 

♥ Egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően egyre inkább előtérbe lép az 

ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása. 

♥ A többféle és több oldalról történő megtapasztalás segítségével, (utánzásos, 

spontán és irányított játékos tapasztalatszerzés, megfigyelés) elemi 

ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. 

♥ Egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, feladataikat egyre 

eredményesebben képesek elvégezni, feladattudatuk kialakulóban van. 

♥ Az önkéntelen emlékezeti bevésés mellett megjelenik a szándékos figyelem, 

fokozatosan növekszik figyelmük tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a 

megoszlása és átvitele. 

♥ A tanuláshoz szükséges képességeik által alkalmassá válnak az iskolai tanulás 

megkezdésére. 

♥ Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a 

magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.  

♥ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségével kapcsolatos elvárásokat a 

diagnózisuk alapján a gyógypedagógussal együttműködésben készített egyéni 

fejlesztési tervük tartalmazza. 

 

 

 

6.9. Gyermekvédelmi-szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk 

 

 

A gyermekvédelem célja, hogy megelőzze, elhárítsa, vagy enyhítse azokat a 

gyermekre ható károsodásokat, amelyek az egészséges személyiségfejlődést 

megzavarhatják, meggátolhatják, másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak 

az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes 

képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez. 

Kötelességünknek tartjuk, hogy a gyermekek alapvető jogait fajra, színre, nemre, 

vallásra, nemzetiségre és származásra való tekintet nélkül biztosítsuk. 

Elítélünk minden közvetlen vagy közvetett különbségtételt, kizárást, korlátozást, 

hátrányos megkülönböztetést, amely sérti az egyenlő bánásmód, az 

esélyegyenlőség elvét. 

Elutasítjuk a megalázó, megfélemlítő, emberi méltóságot sértő magatartást. 

  

 

 Minden gyermekcsoport óvodapedagógusai a gyermekvédelmi 

megbízottal évente felmérőlapot készítenek, hogy kiszűrjék 

mindazokat a körülményeket – a családi szerkezet, a család életmódja, 

környezet, nevelési hiányosság, anyagi – egészségügyi problémák, 

fejlődésbeli elmaradás – amelyek hátrányt jelentenek a gyermekek 

harmonikus, és töretlen fejlődésének megvalósulásában. 

 Feladatunk a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetségek 

gondozása a nevelés eszközeivel. A preventív munka kiemelt fontossággal 

bír. 

 A gyermekek esélyegyenlőtlenségeit csökkentő intézkedések során az 

egyenlő bánásmód elvét érvényesítjük. (a teljesítmények értékelése 
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során, az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása során, a 

gyermeki jogok gyakorlása során, a tehetséges, vagy kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekkel való bánásmód során 

 Fókuszba kerültek a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, (SNI, BTM, 

HH, HHH, tehetséges gyermek) akikkel egyéni bánásmódot alkalmazunk 

és segítjük felzárkózásukat. 

 A gyermekek érdekében szorosan együttműködünk óvodánk 

pszichológusával és logopédusával, az SNI gyermekek 

gyógypedagógusával, a BTM diagnózisú gyermekek fejlesztő 

pedagógusával és a Család és Gyermekjóléti Központ szakembereivel. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek szociokulturális helyzetét. 

 A szociális hátrányok enyhítésére étkezési kedvezményt biztosítunk. 

 A hátrányok kompenzálására a felmérés alapján egyéni intézkedési 

tervet készítünk, melynek eredményességét évente írásban rögzítjük. 

Feladataink e része a hátrányok pedagógiai eszközökkel történő 

kompenzálására vonatkozik, prevenciót szolgál. Fokozott gondoskodásban 

és törődésben, érzelmi biztonság és szocializáció segítésében, speciális 

szakemberek által végzett egyéni fejlesztésben, felzárkóztatásban 

realizálódik. 

 Feladataink másik része a szülőkkel kapcsolatos. Toleráns 

magatartásunkkal, tapintatosan próbáljuk a szülők nevelési eljárásait, 

életvezetési szokásait befolyásolni, a gyermek helyzetét rendezni a 

családban.  

 Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, az együttműködésben 

érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, vagyis a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

  

Óvodánk gyermekvédelmi megbízottja  

 

 Segíti, összehangolja és figyelemmel kíséri az óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi tevékenységét. 

 Szükség esetén kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

Családsegítővel, Gyermekotthonnal, Anyaotthonnal, Gyámüggyel, 

Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnővel. 

 Tanácsadással segít a szülőknek a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

problémáik megoldásában. 

 A csoportok felmérései alapján óvodaszintű nyilvántartást készít. Pontos, 

naprakész nyilvántartással rendelkezik a HH és HHH gyermekekről. Év 

végén az éves munkát értékeli. 

 A preventív szemléletű nevelési gyakorlat támogatása érdekében 

koordinálja a bemenet-és kimenet értékelést. 

 A gyermekvédelmi jelzőrendszert megismerteti az óvodapedagógusokkal, 

a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri koordinátorával kapcsolatot tart. 

 Rendszeresen tájékoztatja az óvodavezetőt óvodánk gyermekvédelmi 

helyzetéről (Intézkedési tervről, eredményekről, kapcsolatokról). 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos friss információkat, törvényi 

változásokat figyelemmel kíséri, ismerteti a nevelőközösséggel. 
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Munkánkat eredményesnek ítéljük meg, ha: 

 

 Időben felismerjük, és feltárjuk a gyerekek fejlődését gátló, vagy 

veszélyeztető hátrányos körülményeket. 

 Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik az elkészült 

intézkedési terveket, a nevelési folyamatban érvényesítik meghatározott 

feladataikat. 

 Minden rászoruló gyermek megkapja a megfelelő segítséget: 

 

a) Pedagógiai eszközökkel részben kompenzálni tudjuk a feltárt 

hátrányokat. 

b) Sikerül a szociális védőhálót kiterjeszteni az anyagi nehézségekkel 

küzdő családokra. 

 A gyermekek esélyegyenlőségét személyre szóló, differenciált egyéni 

foglalkozással, fejlesztő programokkal biztosítjuk. 

 

 

 

6.10. SNI ellátás 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 

 

Cél:  
Sajátos nevelési igényű gyermekek – egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek együttnevelése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, a törvényi 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek biztosítása, sajátos nevelési 

igényüknek megfelelő bánásmód, fejlesztési módszerek, terápiás eljárások 

alkalmazása, széleskörű együttműködés kialakítása. 

 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem, 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek: 

A sajátos nevelési igényű gyermekek e csoportját a különböző súlyosságú és 

komplexitású-az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek 

fejlődését nehezítő-részképesség zavarok, vagy azok halmozott előfordulása 

jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és 

kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat. 

Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottan igénylik a 

tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív 

visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az 

emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az 

iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti. 

 

 

Az együttnevelés feltételeinek megteremtése 

 

Tárgyi feltételek 

Az SNI gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges eszközöket a törvényi 

előírásoknak megfelelően biztosítjuk, bővítjük.  
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A „Gyermekkuckó”, mely eddig a délutáni fakultatív programok, a délelőtti 

filmvetítés helyéül szolgált, délelőtt fejlesztő szobaként is funkcionál a 

gyógypedagógus számára. 

  

Az SNI gyermek képességfejlesztésének eszközei: 

 

Mozgásfejlesztés 
rongylabdák, homokzsák, babzsák, ugrókötél, 

karikák, fabot, szalagok, céltábla, kendők, 

pad 

szőnyeg, bordásfal, mászóka, kugli, Body roll 

labdák, kiegészítő tornakészlet,  

Egyensúlyérzék fejlesztés 
hinták, mérleghinta, ugróasztal, mászóka, 

hintaló, gördeszka, Ayres eszközök, 

Finommotorika fejlesztés 
agyag, gyurma, zsírkréta, konstukciós játékok 

puzzlék, papír, olló 

Koordináció fejlesztése 
gyöngyök, kalapáló játékok, labdák, karikák, 

fűzőlapok 

Testséma fejlesztése nagyméretű tükrök, papír,- rongybabák, 

Percepciófejlesztése 
érzékelő játékok, hangszerek, magnetofon, 

lemezek, karikák 

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

ping – ponglabdák 

Én - kép emocionális 

fejlesztés 

tükrök, érzelmeket kifejező képek 

 

Az óvodai csoport alakítása az SNI gyermek befogadása során 

 

Egy-egy csoportba 1-2 fő sajátos nevelési igényű gyermek vehető fel, a gyermek 

egyéni képességeinek, korlátainak, speciális igényeinek ismeretében. 

Az SNI gyermek csoportban történő befogadása és nevelése a Szakértői Bizottság 

diagnózisa alapján, a segítő szakemberek és az óvodapedagógusok 

együttműködésével, (óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus) véleménye alapján történik napi 4 órában, vagy egész nap. A 

sajátos nevelési igényű és az ép gyermekek érdekeinek védelme egyaránt fontos 

feladat. 

 

Személyi feltételek 

 

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

gyermekek elfogadják társaik eltérő külsejét, viselkedését, beszédét, szokatlan 

kívánságát, különleges állapotát, segítik, hogy baráti kapcsolatokat alakítsanak ki 

egymással. Ehhez olyan bensőséges, nyugodt, befogadó légkör kialakítása szükséges, 
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amelyben a gyermekek kölcsönös bizalommal, megértéssel fordulnak egymás felé. 

Az érzelmi kötődés az SNI gyermek számára biztonságot, védelmet, erőforrást, 

tevékenységre késztetést nyújt. 

Mivel új feladatként jelent meg életünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása, ezért fokozottan fókuszálunk az óvodai integrációt segítő szakmai 

programokon, továbbképzéseken való részvételre, szakmaközi konzultációk 

rendszeressé tételére. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésébe a tagóvoda-vezető az 

óvodapedagógusok, a dajkák és egyéb dolgozók mind bekapcsolódnak, a 

folyamatban a speciális megsegítést a gyógypedagógusok, logopédus és 

óvodapszichológus végzik.  

 

A fejlesztés  szervezeti keretei: 

 

Egyéni Csoportban 

Gyógypedagógus Óvodapedagógus, a dajkával , asszisztenssel 

együttműködésben 

Speciális szakember és/vagy 

terapeuta 

Gyógypedagógus  

Óvodapedagógus Pszichológus 

Szülő  

Logopédus  

Óvodapszichológus   

 

A tagóvoda-vezető a folyamatban 

 

 A törvényi előírásoknak megfelelően megteremti az együttnevelés személyi 

és tárgyi feltételeit 

 Előkészíti, megszervezi az SNI gyermekek időszakos kontrollvizsgálatait. 

 Továbbítja a tanköteles korú SNI gyermek beiskolázási vizsgálati kérelmét a 

Szakértői Bizottsághoz-. 

 A SNI gyermekkel kapcsolatos vizsgálati anyagokat összegyűjti.  

 Koordinálja a segítő szakemberekkel való együttműködést, az 

esetmegbeszéléseket. 

 

Az óvodapedagógus a folyamatban 

 

 Segíti a gyermek beilleszkedését, befogadását, személyes, szeretetteljes, 

elfogadó példájával ösztönzi a különbözőségek elfogadását, könnyíti a 

gyermek társas kapcsolatainak alakulását. 

 Motiválja a gyermeket a közös tevékenységekben való részvételre; elfogadja és 

megérti szemlélődő magatartását. 

 Megkeresi a csoporton belüli egyéni fejlesztés alkalmas perceit, a gyermeki 

anamnézis, a szakértői vélemény, az utazó gyógypedagógus által készített 

egyéni fejlesztési terv és saját tapasztalatai birtokában differenciált módon 

segíti elő fejlődését. 
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 Felméri az SNI gyermek képességeit, ennek ismeretében a gyógypedagógussal 

konzultálva tervezi meg a fejlesztés lépéseit – dokumentálja az egyéni 

fejlesztési feladatokat, reflektál az eredményekre, értékeli azokat. 

 Megismeri a gyermek egyéni képességeit, fejlődési sajátosságait (Mi az, amit 

már tud, mi az, amire képes). Ezeket következetesen el is várja tőle.  

 A gyermek egyéni képességeinek ismeretében: 

 Alapvető higiénés, testápolási, öltözési, étkezési szokásokat, szabályokat 

tanít. A figyelem, megismerő képesség, emlékezet, gondolkodási 

struktúrák fejlesztésével elemi fogalmak kialakítására törekszik. . 

 Törekszik a látási, hallási, tapintási, kinesztetikus észlelés, érzékelés 

fejlesztésére, pontosítására, a szenzomotoros funkciók intenzív 

fejlesztésére. 

 Alakítja a cselekvéses gondolkodásra támaszkodva szabályokhoz való 

alkalmazkodás képességét. 

 Játékos feladatokkal segíti a térben való tájékozódást, a lateralitás, a 

testséma biztos ismeretének gyakorlását. 

 A verbális megértő és kifejezőképesség növelése és a kommunikációs 

vágy felkeltése érdekében törekszik a nonverbális elemek alkalmazására 

a beszédmegértés szintjének, beszédszervek funkcióképességének 

fejlesztésére, passzív és aktív szókincs bővítésére. 

 Törekszik arra, hogy az SNI gyermek is kapjon fejlettségi szintjének 

megfelelő feladatot, individuális módszereket, technikákat alkalmaz. 

 Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 Szem előtt tartja, hogy a csoporttársak el- és befogadóképessége nagyon fontos 

szempontja az inkluzív nevelésnek, mert minél kisebbek a gyermekek, annál 

természetesebb a befogadás. 

 Az együttélés, együttnevelés megtanulása során pozitív mintát közvetít a 

gyermekek számára, ezáltal a csoporttársak személyisége is sokban 

gazdagodhat. Az SNI gyermek erős oldalainak tudatos felhasználása mellett a 

gyermekek észre sem veszik, hogy társuk révén nap, mint nap az együttnevelés 

részesei. 

 Fontos feladatának tekinti, hogy a gyermekek megismerjék a segítségnyújtás 

lehetőségeit és azok helyes mértékét.  

 Figyelembe veszi, hogy az SNI gyermek általában kevésbé motivált, 

természetes kíváncsiság híján kevésbé érdeklődő, ezért a játékba és egyéb 

tevékenységekbe önmagától nem mindig kapcsolódik be. Ennek érdekében 

megpróbálja szeretettel bevonni őt is a tevékenységekbe, a fokozatosság elvét 

figyelembe véve.   

 Fontos feladatának tekinti a differenciálást, ezért több tevékenységet ajánl a 

gyermekek számára, hogy abban az SNI gyermek is találjon képességének 

megfelelő tevékenységet.  

 Az SNI gyermek egyéni képességeit, tapasztalatait, ismereteit és figyelembe 

veszi a fejlesztési feladatok tervezésekor és a fejlesztés folyamatában. 

 Folyamatosan konzultál a speciális fejlesztést végző szakemberekkel. 

 Pedagógiai - pszichológiai tudását szinten tartja és fejleszti.  

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

értékelje gyermeke teljesítményeit, erőfeszítéseit és szülői kompetenciáival 

maga is segítse azokat. 
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Az óvodapedagógusok az együttnevelés megvalósítása és saját szakirányú tudásuk 

megalapozása érdekében az alábbi képzéseken vettek részt 

 

 A Gyógypedagógiai Főiskola Pszichopedagógus szak (1 fő) 

 Gyógytestnevelő szakvizsga (2 fö) 

 Óvodapedagógus fejlesztő szakirányú szak (1 fő) 

 Alapozó terápia (1 fő) 

 Porkolábné dr. Balogh Katalin Fejlesztő pedagógiai továbbképzése (3 fő) 

 Sindelar I. fejlesztő program (2 fő) 

 Szárazföldi szenzomotoros fejlesztő program (2 fő)  

 Drámapedagógia (1 fő) 

 Befogadó-Inkluzív óvoda (2 fő) 

 Mentálhigiénés képzés (3 fő) 

 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelésében (1 fő) 

 

Ezek körét folyamatosan bővítjük. 

  

A nevelőmunkát segítő dajka, asszisztens az együttnevelés folyamatában 

 A gyermek egyéni képességeiről tájékozódik, segíti befogadását a csoportba. 

 Személyes, elfogadó példájával ösztönzi a különbözőségek elfogadását, segíti a 

gyermek társas kapcsolatainak alakulását. 

 Segít motiválni a gyermeket a közös tevékenységekben való részvételre; annyi 

segítséget nyújtva számára, amennyi feltétlenül szükséges. 

 

A gyógypedagógus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában 

 

 Nevelői magatartását odafigyelés, türelem, megértés, elfogadás, tolerancia 

jellemzi. 

 A Szakértői Bizottság javaslatára, gyógypedagógiai folyamat és 

fejlődésdiagnosztika eredményeire alapuló fejlesztési tervet készít. 

 Ismeri, mely területen és milyen mértékben tapasztalható lemaradás, korrekciós 

nevelőmunkáját tudatosan, tervszerűen végzi. 

 A gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri, elősegíti, hogy saját 

képességeihez mérten legjobban fejlődjön, szükség esetén további 

vizsgálatokat javasol, konzultál speciális szakemberekkel. 

 Épít a gyermek érdeklődésére, érzelmeire, korszerű terápiás és habilitációs 

eljárásokkal enyhíti a magatartászavarokat, fejleszti a gyermek motoros és 

értelmi képességeit. 

 A csoport és a gyermek heti, napirendjébe illeszkedő, a T. K. V. Sz. R. B: 

javaslata által meghatározott időkeret/óraszám figyelembe vételével az egyéni, 

és/vagy csoportos, rendszeres fejlesztést megszervezi, megvalósítja.  

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

 Minden gyermekről egyéni dokumentációt vezet (haladási terv, hiányzási 

napló, értékelés). 

 Kiválasztja a fejlesztéshez szükséges és megfelelő eszközöket. 

 Rendszeresen konzultál, kapcsolatot tart, információt cserél az 

óvodapedagógusokkal, és más segítő szakemberekkel. 
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 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, javaslatot tesz módszerek, 

eszközök, környezet megválasztására, segít a helyi feltételek és a gyermek 

egyéni szükségleteinek összehangolásában. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozók munkáját, az 

óvodai tervezések készítésében speciális segítséget ad az 

óvodapedagógusoknak az összehangolt fejlesztés érdekében. 

 Részt vesz a befogadó közösség felkészítésében. 

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

tanácsot ad a gyermek otthon történő fejlesztéséhez, programot készít 

számukra. 

 Az SNI gyermek fejlesztésében speciális terápiát alkalmaz.  

 

A gyógypedagógus SNI gyermekről vezetett kötelező dokumentációi 

 

 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap, 

 Szakértői Bizottságok szakvéleménye, 

 Egyéni fejlesztési tervek, értékelések, 

 Az SNI gyermekkel kapcsolatos intézkedések, 

 A gyermek által készített rajzok, és egyéb munkák 

 

A logopédus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában 

 

 A gyermekek logopédiai, diszlexia prevenciós szűrését elvégzi. 

 Az anyanyelvi fejlesztés során a megkésett, akadályozott beszédfejlődésű 

gyermekek beszédindítását, a meglévő beszédhibák javítását, végzi. 

 Segítséget nyújt a beszédmegértés és a beszédkésztetés motivációjának 

megteremtésében/megerősítésében. 

 A mozgás, a beszéd, a gondolkodás képességeinek kialakítása során verseket, 

dalokat tanít, az éneklési kedvet felkelti. 

 Helyes beszédlégzés alakítja, a nonverbális elemek fejleszti  

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

passzív). 

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

az érintett szülővel. 

 

A pszichológus az SNI gyermek fejlesztésének folyamatában  

 

Igény szerint: 

 megfigyeli, vizsgálja az SNI gyermeket,  

 elemzi a vizsgálati eredményeket, segít a fejlesztési terv elkészítésében,  

 részt vesz a team megbeszéléseken, az esetmegbeszélő csoportok munkájában,  

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

feldolgozást. 

 

Team munka, és esetmegbeszélés a folyamatban 

 

A segítő szakemberekkel szoros együttműködést építünk, rendszeres 

konzultációval, hospitálással segítjük egymás munkáját. 
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Az együttműködés tartalma:  

 Az SNI gyermek megfigyelése a közösségben 

 A tapasztalatok megbeszélése, elemzése team munka keretében 

 az SNI gyermek vizsgálati eredményeinek megbeszélése, 

 Egyéni fejlesztési tervek közös készítése,  

 Konkrét teendők megfogalmazása, 

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

 segítségnyújtás, tanácsadás nevelési problémák megoldásához,  

 további vizsgálatokra való irányítások,  

 szükség szerint közös családlátogatások, 

 külsős szakemberekkel konzultálás, beiskolázáshoz segítségnyújtás. 

 

A speciális szakemberek és az óvodapedagógus feladatai a családdal való 

együttműködés folyamatában 

 

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

értékelje gyermeke teljesítményeit, erőfeszítéseit és szülői kompetenciával 

maga is segítse azokat. 

 Segít a családnak a sajátos nevelési igényű gyermek problémáinak 

feltárásában, ha szükséges a feldolgozásában. 

 Motiválja a családot az óvoda életébe való aktív bekapcsolódásra. 

 Segíti a szülőt a gyermek viselkedésének helyes értelmezésében. 

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

szakemberekkel együttműködve fejlesztési tervet kínál a szülő számára. 

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

segítségadás helyes mértékének megtalálására, a következetesség elvének 

alkalmazásával.  

 

 Az SNI gyermek tankötelessé válásakor a törvényi előírásoknak megfelelően, a 

Szakértői Bizottság döntése alapján, a nevelőtestület egyetértésével határoznak 

a gyermek további óvodai neveléséről, illetve beiskolázásáról. 

 

Az óvodába járó SNI gyermek 6 - 8 éves korára: 

 

A sajátos nevelési igény mértékétől függően fejlődik, és egyéni képességeinek 

megfelelően a számára legmegfelelőbb iskolatípusba kerül: 

 Gyógyítva Nevelő Általános Iskola - foglalkoztató csoport 

         - nyújtott 1. osztály 

         - 1. osztály 

 Többségi iskola - integráltan nevelő 1. osztály 

 Sikerkritériumnak a gyermek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a 

foglalkozásokhoz, önmagához mért fejlődése tekinthető. 
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7. KAPCSOLATAINK RENDSZERE 
 

Óvodánk széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolatokban 

résztvevők köre és a kapcsolatok tartalma igen sokszínű, közös azonban bennük 

az, hogy 

 

– a gyermekek érdekében jöttek létre és 

– a gyermekek érdekeit szolgálják. 

 

Kapcsolataink alapelvei 

 

 Kölcsönösen nyitottan, őszintén, bizalommal és segítően fordulunk 

egymás felé. 

 Tiszteljük egymás munkáját. 

 Közös felelősséget érzünk a gyermekek optimális fejlődéséért. 

 

 

Kiemelt partnereink 

 

 Család – óvodába járó gyermekeink és szüleik révén. 

 Család –és Gyermekjóléti központ 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi tagintézménye 

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

 Hermann Ottó Általános Iskola 

 Kék Általános Iskola 

 Mázoló utcai bölcsőde 

 Fenntartó – Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási, 

Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 

 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetősége 

 Tagóvodák 

 

Partnereink óvodával kapcsolatos igényét, elégedettségét rendszeresen mérjük, és 

nevelési elveinkkel összhangban igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. A 

kialakított kapcsolati formák kereteit bővítve, tartalmát mélyítve folyamatosan 

fejlesztjük együttműködésünket. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában 

nyitottak és kezdeményezőek vagyunk. 

 

 

7.1. Szülő-gyermek-óvoda együttműködésének formái 

 

 

Kapcsolattartásunk alapelvei 

 

 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek feltétele a családdal való szoros együttműködés. 

„ A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s 

ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak.” (Óvodai nevelés 

országos alapprogramja) 
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 Előítéletektől mentesen, megértően, toleránsan, bizalommal és őszinte 

segítő szándékkal fordulunk minden szülő felé. 

 Korrekt nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk. 

 Családokhoz illesztett egyéni segítségnyújtási stratégia kiépítésén 

fáradozunk, az együttműködés során érvényesítjük az intervenciós 

gyakorlatot. 

 Biztosítjuk az óvoda nyitottságát, a nevelő munkánkba való betekintés 

lehetőségét. 

 Igényeljük a szülők óvodáról alkotott véleményét. Örömmel fogadjuk 

a gyermekek érdekét képviselő ésszerű javaslataikat, lehetőségeinkhez 

képest azokat a gyakorlatban megvalósítjuk.  

 Tájékoztatjuk a szülőket a kimenő gyermekek aktuális fejlettségi 

szintjéről, fejlődési jellemzőiről, fejlesztési lehetőségeiről és arról, 

hogy az ezeket tartalmazó dokumentumot kérhetik az óvodától. 

 

 

Feladataink 

 

 Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan biztosítsuk a szülők tájékozottságát, 

elsősorban gyermekük fejlődéséről, de ezen túlmenően általános nevelési 

céljainkról, feladatainkról, nevelési elveinkről és gyakorlatunkról – 

csoport és óvoda szinten egyaránt. Ezt a tájékozottságot alapelveink 

szellemében főleg személyes kapcsolati formák keretében kívánjuk 

biztosítani. 

 A gyermekekkel kapcsolatos tájékoztatást szolgálják mindennapos 

találkozásaink, amelyek módot adnak rövid, kölcsönös információ 

cserékre a gyermekek kiegyensúlyozott közérzete, a nevelési folyamat 

töretlensége érdekében. 

 A részletesebb, sokoldalúbb tájékoztatást a havonkénti – 

óvodapedagógusi, óvodavezetői, pszichológusi és logopédusi – 

fogadóórák szolgálják. Időpontjukat hirdető falon jelezzük. 

 A szülői értekezletek és fórumok témái alapvetően a kisebb vagy 

nagyobb közösség céljai, tervei, programjai és általános nevelési kérdések. 

Ezeket többnyire oldott légkörű beszélgetések, véleménycserék, 

esetenként pedig szakértői előadások és konzultációk keretében vagy a 

fórum jelleggel meghívott vendégekkel tartjuk. 

 Az óvoda vállalja az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése 

mellett a szemléletformálás direktebb módszereit is. (előadás, cikkek 

kihelyezése) 

 A befogadó attitűd, szemlélet formálásában részt veszünk befogadó 

környezet megteremtésével. (Az előítéletek meglétének, illetve 

kialakulásának lebontásával, megelőzésével.) 

 Az óvodai dokumentumokban megfogalmazott normarendszer 

elfogadására hívjuk fel fegyelmüket, mindezek nevelési felfogásba való 

beépítésére, együttműködésre motiváljuk a szülőket. Közös 

gondolkodásra, véleménycserére törekszünk az értékek megteremtése 

és megőrzése érdekében.  
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 Biztosítjuk a szülők számára a közvetlen tapasztalatszerzés 

lehetőségét is. Amennyiben igénylik – előzetes bejelentésük alapján (a 

pihenőidőt kivéve) – részt vehetnek a nevelési folyamatban.   

 Kérjük a szülők támogatását a környezettudatos szemlélet 

formálásában. (szelektív hulladékgyűjtés, kirándulás, növény-és 

állatgondozás) 

 Együttműködésüket kérjük az egészség megőrzése, betegségek 

megelőzése, az egészségnevelés fejlesztése érdekében.  

 Gondoskodunk a program állandó elérhetőségéről, a benne foglaltak és 

gyakorlatunk egybevetési lehetőségéről. 

 Évente egy alkalommal a Szülői Közösség vezetésével egyeztetett 

szempontok alapján célirányosan tájékozódunk a szülőkhöz eljuttatott 

kérdőíveken. A kapott válaszokat a szülők választott képviselőivel 

közösen értékeljük. Minden hasznosítható ötletet, javaslatot beépítünk 

további munkánkba. 

 

Munkánkat eredményesnek ítéljük meg, ha: 

 

Az óvodaválasztás jogával élve sok szülő fordul bizalommal óvodánk felé, és kéri 

gyermeke felvételét. 

– Elfogadják óvodánk értékrendjét, és együttműködő partnerként 

támogatják nevelőmunkánkat. 

– Elfogadják az óvoda befogadó jellegét.  

– Élnek az óvoda nyitottságából adódó lehetőségekkel, aktívan részt 

vesznek szakmai, és közösséget formáló rendezvényeinken. 

– A szülők körében végzett elégedettség- és igénymérések pozitív 

megítélést tükröznek. 

 

 

7.2. Óvoda – iskola kapcsolat  

 

Kapcsolattartásunk alapelvei 

 

 Nyitott, kezdeményező, gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcsolatot 

tartunk fenn az óvodát környező három partneriskolánkkal.  

 Együttműködünk az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése 

érdekében.  

 A gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelybe 

óvodásból iskolássá érik. Partnereink felé ezt a szemléletet közvetítjük.  

 A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad 

az érettség, a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Feladataink  

 

 Évente két alkalommal iskolalátogatási időpontot egyeztetünk a 

partneriskolákkal. 

ősszel:   az óvodapedagógusok meglátogatják volt óvodásaikat 

az első osztályokban. 

  tavasszal: a nagycsoportos, iskolába menő gyermekekkel  

                                            látogatjuk meg leendő iskolájukat, tanítóikat. 
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 Időszakonként partneri igény/elégedettségmérő lapok formájában 

nyerünk visszacsatolást volt óvodásaink iskolakezdésének eredményeiről, 

az iskolakezdéshez szükséges alapkészségek, képességek fejlettségének 

tanítói minősítéséről, munkánk hatékonyságáról. Az egyes területeken 

való komoly lemaradás, eltérés esetén intézkedési tervet készítünk.  

 Konzultálunk az óvodai kompetencia alapú nevelésről. ( A gyermekek 

meglévő tapasztalataira való építést, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

cselekvéses tanulást, a párhuzamosan végezhető differenciált 

feladatvégzést emeljük ki. ) 

 Kapcsolattartás mélyítése érdekében Tavaszi Környezet-és 

Természetvédő hetünk környezeti vetélkedőjére meghívjuk a Kék 

Iskola 1. osztályosait, illetve 3 partneriskolánk pedagógusait ősszel 

iskolaérettség témában tartott szülői fórumunkra. 

  

Kapcsolattartásunkat eredményesnek ítéljük meg, ha:  

 Az óvoda és az iskola egyaránt profitál az együttműködésből. A 

gyermekek érdekeit szem előtt tartva figyelembe veszi a 

kapcsolattartás fontosságát, iskolalátogatási kezdeményezéseinket 

támogatja, szívesen látja leendő iskolásait, konzultál velünk volt 

óvodásainkról.  

 Az iskolába menő gyermekek fejlettségi mutatóiról kérdőíves 

formában tájékoztat bennünket fejlesztési feladataink 

meghatározása érdekében.  

 Kölcsönösen nyitottak és érdeklődőek vagyunk a nevelési elvek 

meghatározásában és egyeztetésében. 

 Az érettség, fejlettség szerinti iskolakezdést támogatjuk.  

 

 

 

8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI  
 

 Az óvodai pedagógiai program alapján a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása, közvetetten az iskolai beilleszkedéshez szükséges 

személyiségvonások fejlődésének elősegítése az óvoda teljes nyitvatartási 

idejében oly módon történik, hogy a gyermekekkel való foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 114.§ 4. bekezdése értelmében: 

 Az óvodai szülői szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, 

amelyet a nevelési intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások 

megvalósításánál nem lehet túl lépni (pl: kirándulások, kulturális 

programok, az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek). 

 

 

8.1. Óvodánk személyi feltételei 

 

Óvodánkban a nevelő munka középpontjában a gyermek áll. 

 

A gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos szakfeladatokat 

gyermekcsoportonként 2 óvodapedagógus és az óvoda vezetője, összesen 12-
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en látjuk el. Jelenlétünk a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

eredményes óvodai nevelésnek. 

 

Mindannyian felsőfokú végzettséggel rendelkezünk.  

Kulcsszereplők vagyunk, elfogadó, segítő, támogató attitűdünk modell értékű, 

mintát jelent a gyermekek számára. 

 

A gyermekcsoportokban heti váltásban látjuk el feladatainkat. Törekszünk a 

személyi állandóság biztosítására. Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

hosszú távú megbízásánál lényeges szempontként kezeljük, hogy emberileg és 

szakmailag egyaránt biztosított legyen az eredményes együttműködés. 

Kívánatosnak tartjuk, hogy az együtt dolgozó kollegák speciális szakmai 

ismeretei, beállítódása és irányultsága harmonikusan egészítse ki egymást, 

ezáltal színesebben, élményszerűbben tudják a gyermekek számára a 

kultúrát közvetíteni az óvoda teljes nyitvatartási idejében.  

2 fő pedagógiai asszisztens támogatja a gyermekek eredményes fejlesztését, 

fejlődését aktualitásnak megfelelően.   

  

Nevelőmunkában segítő társaink a gondozást végző munkatársak, akik 

legszorosabban az egészséges életmódra nevelésben, a szokások rögzítésében, a 

gyermekek testi szükségletei kielégítésében működnek együtt velünk. 

Irányításunkkal azonban a nevelő munka minden területén látnak el 

részfeladatokat. Magatartásukkal, beszédstílusokkal ők is hatással vannak a 

gyermekekre. Ezen felül ők biztosítják a gyermekcsoportok, a hozzájuk tartozó 

helyiségek, valamint a szociális helyiségek és irodák higiéniáját. 6 fő dajkánk 

mindegyike szakképzett, többségük hosszú évek óta dolgozik óvodánkban. 

Modell szerepük jelentős, ezért kommunikációs és viselkedéskultúrájuk 

tágítására, módszertani ismereteik bővítése nagyon fontos.  

Összehangolt munkánk hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.  

 

Az óvoda egyéb munkaköreiben is megfelelő végzettséggel rendelkező, 

feladataikat hozzáértéssel ellátó munkatársak dolgoznak. (óvodatitkár, tálaló, 

kertész) 

 

 

8.2. Óvodánk tárgyi feltételei 

 

Tárgyi feltételrendszerünket alapvetően jó színvonalúnak minősítjük. 

Rendelkezünk a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. 

 

A gyermekek csoportszobái tágasak, világosak. A gyermekek által használt tárgyi 

eszközök hozzáférhetőek, a gyermekek testméretéhez igazodnak és biztonságosan 

vannak elhelyezve. A csoportszobákhoz csatlakozó öltöző és mosdó-WC 

helyiségek megfelelő komfortfokozatot és ideális szeparáltságot biztosítanak. (A 

gyermekek fürdőszobái folyamatosan felújításra szorulnak.) 

 

Nagyméretű tornatermünk jól felszerelt, alkalmas testnevelés foglalkozások, és 

óvodai rendezvények lebonyolítására. 
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A két épületet összekötő folyosón Környezeti interaktív játékműhelyt hoztunk 

létre a külső világ tevékeny megismerése céljából.  

 

Az óvoda speciális helyiségei: gyermekkuckója, mozgásos tevékenységek 

végzésére alkalmas előtere, só-szobája, illetve nagyméretű játszóudvarai, 

sportudvara, virágos és gyümölcsöskertünk, veteményes- és fűszerkertünk, 

sziklakertünk, kis halastavunk - ezek felszereltsége a gyermekek kényelmét, 

biztonságát, játék- és mozgásigényének kielégítését, egészségük megőrzését 

környezettudatos életvitelét szolgálja. 

A gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal és lehetőség szerint 

természetes anyagokkal vesszük körül. 

 

Megfelelő számú és méretű helyiségek állnak rendelkezésünkre gazdasági jellegű 

feladataink ellátásához és az óvodai dolgozók szociális céljára egyaránt. 

Gyermekkuckónk alkalmas egyéni és mikrocsoportos foglalkozások esetenkénti 

szervezésére, diafilmek, videofilmek vetítésére, illetve szülői fogadóórák 

megtartására, valamint a gyógypedagógus fejlesztő foglalkozásainak 

megtartására.  

 

 

8. 3. Óvodánk dokumentációs rendszere 

 

Az óvoda kiegyensúlyozott és kiszámítható működési rendjének biztosításához 

egyrészt a működést szabályozó jogi  ( törvényekre, kormány/miniszteri 

rendeletekre, fenntartói szabályozókra, intézkedésekre épülő belső szabályozó ), 

másrészt a tartalmi munkához keretet adó pedagógiai  ( pedagógiai program, 

vezetői koncepció, éves pedagógiai munkaterv, nevelési/fejlesztési terv, a 

gyermeki fejlődés nyomon követése ) dokumentumokkal rendelkezünk.  

 

Óvodánk alapdokumentumai  

 

 Alapító Okirat 

 Házirend 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai Program 

 „Kitárul a világ” Kiegészítő Pedagógiai Program 

 

A szülői szervezet választott képviselőinek véleményét kikérve, a nevelőtestület 

javaslatai alapján járunk el az alapdokumentumok felülvizsgálatánál, illetve a 

módosítás során -a vonatkozó törvényi szabályozás tükrében.  

 

Tanügyi dokumentáció 

 

 Felvételi és mulasztási napló 

      A csoportok óvodapedagógusai vezetik, pontos, naprakész  

      adatkezeléssel és nyilvántartással.  

 

Pedagógiai dokumentáció 

 

 Pedagógiai Program-Kiegészítő Pedagógiai Program 
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 Éves munkaterv  

 Csoport napló 

 A gyermeki fejlődés nyomon követését szolágó dokumentumok (a 

gyermekek személyi anyaga) 

 Módszertani eszköztár 

 

Kiegészítő Pedagógiai Program  

 

  Szervesen kapcsolódik a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Helyi 

Pedagógiai Programjához. Tartalmazza óvodaképünket, 

gyermekképünket, pedagógusképünket, nevelésünk helyi céljait és 

koncepcionális elemeit, nevelési elveinket, nevelésünk általános feladatait, 

óvodánk napirendjét, tevékenységünk módszertani alapelveit, feladatait, a 

gyermekei fejlődés jellemzőit óvodáskor végén, gyermekvédelmi 

tevékenységünk, SNI ellátással kapcsolatos feladatainkat, kapcsolataink 

rendszerét, személyi és tárgyi feltételeinket, valamint dokumentációs 

rendszerünket.  

 

 A felülvizsgálat vagy módosítás részint a törvényi előírásoknak való 

megfelelést, részint a gyakorlati megvalósítás során felvetődő igények 

rendezését szolgálja.  

 A Pedagógiai Program az óvoda kötelezően előírt alapdokumentuma.  

 

Éves munkaterv 

 

 A munkaterv szerves részét képezi az intézmény stratégiájának. 

Megtalálhatóak benne az adott év feladatai és azok ütemezése. A 

munkaterv javaslatát az intézményvezetés munkatervének figyelembe 

vételével a tag- intézményvezető készíti el az évnyitó nevelési értekezletig, 

ahol a nevelőtestület megvitatja és dönt a jóváhagyásáról. A vezetés kikéri 

a szülői szervezet választott képviselőinek véleményét.   

 

Csoport napló  

 

 Saját készítésű csoport naplónk pedagógiai programunkra épül, nevelési 

– cselekvési tervünk az abban meghatározott módszertani alapelveket és 

feladatokat veszi alapul. (eljárásrendben szabályozzuk a vezetését, melyet 

évente aktualizálunk) 

 A pedagógiai napló vezetése rendszeres és folyamatos , az egy csoportban 

dolgozó mindkét óvodapedagógus közös feladata. 

 Az éves nevelési- cselekvési tervek elkészítése határidőre történik.  

 Feladataink meghatározásánál az előző évi értékelést figyelembe vesszük.  

 Évszakonkénti tanulási tervet dolgozunk ki. Ezekből lebontva heti 

tanulási tervek készülnek, melyeket heti tapasztalatok követnek a csoport 

életéről, tevékenységéről.  

 A csoport napló melléklete a nyári időszak nevelési – cselekvési terve 

és tanulási terve, amely az egész óvodára vonatkozóan íródik, 

figyelembe véve a csoportok összevonását.  
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A gyermeki fejlődés nyomon követését szolgáló dokumentumok 

 

 Minden gyermek rendelkezik személyi anyaggal melynek részét 

képezi a:  jelentkezési lap, anamnézis, családlátogatási, beszoktatási, 

fogadó órai tapasztalatok, saját készítésű fejlettségmérő lapok és az 

ezekre épülő egyéni fejlesztési terve, valamint a gyermekek fejlődését 

segítő megállapítások, intézkedések és azok eredményei, illetve az SNI 

gyermekek diagnózisa, orvosi vizsgálatának eredményei, egyéni 

fejlesztési terve, a napi fejlesztési feladatok terve az előírt 

nyomtatványon. 

 A két óvodapedagógus közös tapasztalatait, megfigyeléseit évente két 

alkalommal rögzíti a gyermekek személyi anyagába.  

 A megfigyelések és mérések alapján az adott gyermekekről egyéni 

fejlesztési tervek készülnek, a fejlesztés eredményéről pedig bejegyzés. 

 A gyermekek személyi anyagában kapott helyet a gyermekvédelmi felelős 

által is nyilvántartott HH és HHH gyermekek egyéni fejlesztési, 

felzárkóztatási terve. 

 A pszichológus és logopédus által végzett iskolaérettségi vizsgálatokat 

összevetjük saját méréseinkkel, megfigyeléseinkkel és ezek 

eredményeiről fogadó óra keretében tájékoztatjuk a szülőket.  

 A személyi anyagba kerül becsatolásra a speciális intézmények 

szakértői véleményei (Pedagógiai Szakszolgálat, Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Bizottság ). Ennek egy példányát az óvoda is 

dokumentálja. 

 

Módszertani eszköztár 

 

 A munkaközösségek által összeállított módszertani segédanyag, 

ötlettár rendszeres használata pedagógiai munkánk hatékonyságát 

célozza.  Ezek felhasználási területei a kiegészítő Pedagógiai Programban 

kerültek megjelölésre.  

 

 

9. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓNK – 

PROGRAMUNK 
 

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Egészségfejlesztési Programjában 

megfogalmazott célok, feladatok mellett, Egészségfejlesztő programunk helyi 

céljai, feladatai: 

 

- Óvodánk, mint az egészségfejlesztés egyik fontos színtere: 

 

Ebben az életkorban a felnőtt személyes példamutatásával, mintaadásával igen 

nagy hatást képes kifejteni a gyermekek személyiségfejlődésére. 

Az óvodai nevelőmunka megalapozza az életmódjukban később kialakuló jó 

szokásokat, az életideálokat, a beállítódást, a preferenciákat, a 

környezettudatos szemléletet, az egészséget megőrző mindennapos 

testmozgás igényét és gyakorlatát. Az óvodának a gyermekekre tett hatása 

többrétegű, komplex kommunikáció, mely megfogalmazódik a kiegészítő 
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Pedagógiai Programunk egyes fejezeteiben, a nevelési tervekben és a 

mindennapokban egyaránt, ahol az óvoda tárgyi környezete, az emberi viszonyok 

minősége is tükröződik. 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az óvoda a családi környezet mellett a 

szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben lehetőség nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és 

begyakorlására. 

Az óvodai egészségnevelési programot, a szülőkkel való kapcsolattartási 

módokat, táplálkozási ajánlásokat, az életmódra vonatkozó tanácsokat az óvodás 

gyermek családjának egészségi esélyeihez kell igazítjuk. 

 

9.1. Helyzetelemzés 

 

Tárgyi feltételek – erőforrás: 

 

Az óvoda épülete, csoportszobái és egyéb helyiségei általánosságban megfelelnek 

az egészségügyi előírásoknak. az 1977-ben épült létesítményünk folyamatos 

felújítást igényelt az elmúlt években (tetőszigetelés, energetikai felújítás, 

homlokzat javítása, festése, csőhálózat cseréje, mozgáskorlátozott feljáró és 

mosdó kialakítása, gyermek fürdőszobák egy részének felújítása, udvarfelújítás). 

A bútorok igazodnak a gyermekek testmagasságához, testméretéhez, biztonságos 

elhelyezését fontosnak tartjuk. A csoportszobák világosak, a megvilágítás 

korszerű. 

A mosdóban biztosítjuk a gyermekek számára a WC használat intimitását, a 

mosakodás, fogmosás szokásának kialakulását segítő felszereléseket (minden 

gyermeknek saját jellel ellátott eszköz áll rendelkezésére). 

Tornatermünk jól felszerelt, (lehetőségeink szerint folyamatosan bővítjük 

eszközeinket) alkalmas testnevelés foglalkozások és óvodai rendezvények 

lebonyolítására. 

Az óvoda speciális belső és külső terei: só-szobája, gyermekkuckója, mozgásos 

tevékenységre alkalmas csoportok előtere, nagyméretű játszóudvarai, sportudvara, 

virágos és gyümölcsös kertje, veteményes- valamint fűszerkertje, ezek 

felszereltsége a gyermekek kényelmét, biztonságát, játék – és mozgásigényének 

kielégítését, egészségük megőrzését, környezettudatos szemléletének formálását 

szolgálja. A gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal és lehetőség 

szerint természetes anyagokkal vesszük körül. 

A két épületszárnyat összekötő folyosón Környezeti interaktív játékműhelyt 

hoztunk létre a külső világ tevékeny megismerése céljából.  

Óvodánk tisztántartása a HACCP szabályai szerint történik. 

 

A tárgyi környezet egészségközpontú fejlesztésének céljai: 

 gyermekmosdók további felújítása 

 egészségmegőrzést, környezettudatosságot,, környezetvédelmet célzó 

eszközök, játékok bővítése 

 a mozgás fejlődését, fejlesztését segítő mászókák számának bővítése, az 

elhasználódottak cseréje 

 sportudvar mozgásfejlesztő lehetőségeinek fejlesztése eszközbővítéssel. 
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Személyi feltételek – erőforrás: 

 

Nagyon fontos hogy intézményünk minden dolgozója – lehetőségeihez mérten – 

részt vegyen az egészségnevelés folyamatában. 

Az alábbi táblázat a személyi lehetőségeinket – humán erőforrásainkat írja le. 

 

Nevelőtestület Iskolai 

végzettség/képzettség 

Erősségek, továbbképzések 

12 fő 

óvodapedagógus 

  

 főiskolát végzett 

óvodapedagógus: 12 

fő 

 óvodapedagógus 

szakvizsga: 4 fő 

 fejlesztő szakirány: 1 

fő 

 gyógypedagógus-

pszichopedagógus: 1 

fő 

 gyógytestnevelő: 2 fő 

 játék és tánc az 

óvodában 

 mozgásfejlesztés: 

Mozgáskotta. 

Alapozó terápia 

 Sindelar – Zsoldos 

program 

 elsősegélynyújtás a 

gyermekeknek 

 fejlesztő játékok 

elemzése és készítése 

 

Technikai állomány Iskolai 

végzettség/képzettség 

Erősségek, 

továbbképzések 

6 fő dajka 

1 fő tálaló 

1 fő kertész 

1 fő óvodatitkár 

 érettségi: 7 fő 

 dajka 

szakképesítés: 7 fő 

 pedagógiai 

asszisztens 2 fő 

 

Életkori mutatók: 

 50 év felettiek: 9 fő 

 41-50 év közöttiek: 13 fő 

 31-40 év közöttiek: 1 fő 

 

 

Egészségi mutatók: 

Évente kötelező egészségügyi ellenőrzésen vesz részt az óvoda összes dolgozója, 

melynek eleme a tüdőszűrés és vérnyomásmérés. Az életkor előrehaladtával 

kisebb-nagyobb egészségügyi problémák előfordulnak. Egyre többeket érint az 

allergiás megbetegedés. Rendszeres sportolást szinte senki sem végez. Ok: 

időhiány, anyagi vonzat. Pozitív előrelépés az egészséges életmód és 

környezettudatosság fejlesztéséért, hogy többen a kollegák közül kerékpárral 

járnak be a munkahelyre. 

A nevelőtestület és a technikai állomány tagjai hivatástudattal, elköteleződve 

végzik munkájukat, az óvoda pedagógiai programjának megvalósítását. Az 

egészséges életmód alakításának feladatát a személyiségfejlesztés alapvető 

feltételének tekintik, különös tekintettel a mozgás és a környezettudatos szemlélet 

fontosságát hangsúlyozva. 
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9.2. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladatok megvalósításának 

elemzése 

 

Az óvodai egészségfejlesztés, az egészséges életszemlélet formálása életébe, 

mindennapjaiba beépülő tevékenység: 

 személyi higiénia (testápolás, komfortérzet biztosítása, testi szükségletek 

kielégítése, réteges öltözködés fontossága) 

 egészségfejlesztő mindennapi testmozgás, szabad levegőn tartózkodás 

igényének kialakítása 

 egészséges táplálkozás iránti igény megalapozása (egészséges 

ételféleségek és az egészség megőrzésének kölcsönhatása) 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés lehetőségei, gyógyulást segítő 

magatartás formálása 

 lelki egészség megóvása: játék, szabadidő hasznos eltöltése, társas 

kapcsolatok, barátság, én-kép, önismeret fontosságának hangsúlyozása 

 alvás, pihenés feltételeinek megteremtése 

 pozitív tanulási környezet alakítása 

 a természethez, környezethez való pozitív viszony, az egészséges 

környezet jelentőségének tudatosítása 

 egészséges, balesetmentes óvodai környezet kialakítása az épületben és 

az udvaron egyaránt. 

 

a) Helyes életritmus kialakítása 

 

A gyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődése érdekében nyugodt, 

családias, feszültség- és sürgetésmentes, türelmes légkör megteremtésére 

törekszünk. Ennek feltétele egy rugalmas és folyamatos tevékenységeket 

biztosító NAPIREND kialakítása, felkínálása. 

Szeretnénk gyermekeinket megóvni a civilizációs ártalmak nagy részétől 

(siettetett fejlődés, zsúfolt napirend, rohanás, fogyasztói szemlélet, 

teljesítményközpontúság, proszociális magatartás, a vágyak késleltetésének 

hiánya). 

 

b) Higiénés magatartás kialakítása 

 

Személyi higiénére nevelés: 

 testápolás (ezen belül tisztálkodási szokások, fogápolás, higiénikus és 

intim WC-használat, zsebkendőhasználat, fésülködés hangsúlyozása) 

 egészségmegőrző réteges, időjárásnak megfelelő öltözködés 

 a tisztaság iránti igény felkeltése, kialakítása 

A környezet-higiénére való nevelés (szűkebb és tágabb környezet): 

 környezettudatos szemlélet formálása 

 szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának beépítése a mindennapokba. 

 

c) Egészséges táplálkozás igényének formálása, egészséges étrend biztosítása 

 

A gyermekeknek kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásra van szükségük 

egészségük megőrzése érdekében. 
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Fontos feladat a korszerű táplálkozás élettani hatásainak megismertetése, a 

megfelelő étkezési szokások kialakítása a különböző tevékenységeken keresztül. 

Például: 

 zöldség- és gyümölcs saláták készítése 

 mindennapi zöldség-gyümölcs kínálás tízóraira 

 sült alma, sütőtök sütése a téli időszakban 

 esetenként gyógyteák főzése 

 az „Egészség hete” rendezvény. 

Fontos a családokkal való együttműködés, a szülők meggyőzése gyermekük 

egészsége, testi-lelki fejlődése érdekében. Nélkülük, az ő támogatásuk 

hiányában például a mindennapi zöldség-gyümölcs-fogyasztás az óvodában 

kivitelezhetetlen lenne. Amit mi tudunk tenni a meggyőzés érdekében: előadás 

szervezése a témában, cikkek, egészséges étrendet bemutató receptek 

kifüggesztése. 

 

d) Rendszeres, egészségfejlesztő testmozgás igényének kialakítása 

 

 Nagyon fontos a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok mindennapi lehetőségének felkínálása, 

a pszichomotoros készségek fejlesztése. 

 A rendszeres, örömteli testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése, 

kielégítése, szükségletének megalapozása. 

 Az erőnlét, terhelhetőség, állóképesség fejlesztése, az egészséges életmód 

alakítása a mozgáson keresztül 

 Az óvodai testmozgás keretein belül az egészségnevelés, a szociális 

kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal való kreatív 

együttműködés egyaránt fejleszthető. 

 Évente megszervezzük hagyomány jelleggel az ŐSZI CSALÁDOS és a 

TAVASZI csoportok közötti JÁTÉKOS SPORTNAPJAINKAT. 

 

e)  Pihenés-alvás szokásrendszerének kialakítása 

 

Az idegrendszer egészséges fejlődéséhez szüksége van a szervezetnek alvásra, 

pihenésre. Mi az óvodában megteremtjük a nyugodt, csendes pihenés-alvás 

feltételeit a külső, zavaró ingerek megszüntetésével, elsötétítéssel, szellőztetéssel. 

Mesével, halk zenével, énekkel, simogatással segítjük a gyermekek 

idegrendszeri ellazulását. Biztonságérzetüket erősítjük kedvenc alvó 

szőrmeállatuk, átmeneti tárgyuk behozatalával, átölelésével. Figyelembe 

vesszük egyéni alvásigényüket és a lehetőségekhez mérten csendes tevékenységet 

ajánlunk fel a nem alvók vagy korábban ébredők számára. 

 

f) Egészségvédelmi – balesetmegelőzési feladataink 

 

 Értékként kezeljük a gyermekek testi-lelki-szociális egészségének 

védelmét, gondozását. 

 Biztosítjuk a gyermekek által használt helyiségek megfelelő, korszerű 

megvilágítását, előnyben részesítjük a természetes megvilágítást. 



52 

 

 

 

 A betegségek megelőzésében fontosnak tartjuk a személyi- és környezet 

higiénét, ezzel kapcsolatos szokás-szabályrendszer kiépítését, az épület 

rendszeres takarítását, fertőtlenítését. 

 Anamnézis-felvételkor fényt derítünk a gyermekek különböző 

betegségeire (krupp, allergia, asztma, lázgörcs stb.). Ezzel kapcsolatban 

konzultálunk a szülővel és kialakítjuk a prevenciós feladatainkat. Ennek 

menetét a gyermek személyi anyagában feltétlenül jelezzük. 

 Heti rendszerességgel látogatjuk a só-szobát. A só-szoba kihasználását a 

szülők körében is propagáljuk, ingyenes hozzáféréssel. 

 Megbetegedések esetén értesítjük a szülőket. A szülők megérkezéséig 

gondoskodunk a gyermek ellátásáról. Fokozottan kérjük a szülőket az 

egészség védelme érdekében, hogy beteg gyermek ne látogassa az 

óvodát, és csak gyógyultan, orvosi igazolással jöjjön újra közösségbe. 

Ezzel járványos időszakban a járvány nagyméretű elterjedését is 

megelőzhetik. Az egészség minden ember számára érték! 

 Gondos figyelemmel kísérjük környezetünk állapotát, kiiktatjuk a 

balesetveszélyes eszközöket a használatból. A gyermekeket önmaguk 

és társaik testi épségének megóvására neveljük. Felhívjuk a figyelmet a 

balesetveszélyes helyzetekre és azok elkerülési módjaira. Évszakonként 

és aktualitásonként megbeszéljük a szabályokat, a szokásrendszert a 

gyermekekkel. 

 Felhívjuk a szülők figyelmét a balesetmegelőző tevékenységek 

fontosságára, különös tekintettel a közlekedési szabályok gyakoroltatására, 

háztartási kisgépek veszélyére, stb. 

 Alakítjuk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó 

szokásokat, szoros összefüggésben az egészséges életmóddal és az 

egészség megőrzésével. 

 

 

g) Lelki egészség, mentálhigiéné megóvására irányuló tevékenységi területek, a 

lelki egészség megőrzése, formálása 

 

A lelki egészség megóvására nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be: 

 Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, melynek során alakítjuk a 

gyermekek egészséges én-képének, önismeretének kialakulását. 

Fejlesztjük magasabb rendű érzelmeiket (erkölcsi, esztétikai), formáljuk 

érzelmi-intelligenciájukat, közösségtudatukat, felelősség-érzetüket 

empátiás-tolerancia készségüket, segítőkészségüket, a különbözőség 

tiszteletét, a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási és kommunikációs 

készséget a társas kapcsolatokban. Megalapozzuk az együttműködéshez 

nélkülözhetetlen akarati tulajdonságokat: alkalmazkodást, önfegyelmet, 

feladattudatot, feladattartást, felelősségtudatot, szabálytudatot, megosztási 

képességet, kudarctűrést. 

Támogatjuk baráti kapcsolatok létrejöttét. Segítjük az erkölcsi, szociális 

érzékenység fejlődését. Pozitív megerősítéssel, mintaadással támogatjuk a 

konfliktusmegoldó képességet, konfliktusmegoldási stratégiákat 

alkalmazunk a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. 

Felismerték ugyanis, hogy az egészségkárosító magatartásformák 

hátterében konfliktuskezelési gyengeség húzódik. Ezért célul kell 
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kitűzni a társas-kommunikációs készségek, a problémamegoldó, 

konfliktuskezelő, konfrontáció- és tűrőképesség fejlesztését. 

Nagyon fontos a pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. Első 

lépés a gyermek önnön képességeiben való hitének megerősítése, 

önállóságának fokozása, önérvényesítésének biztosítása. 

Szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre 

épülő tevékenységek gyakorlása, melyek által mélyítjük az 

összetartozás érzését. 

Évente 2 alkalommal csoportos kirándulást szervezünk. 

Erősítjük a szülőföldhöz való kötődést, a hazaszeretet érzelmi 

megalapozását azáltal, hogy a gyermekeket lehetőség szerint 

megismertetjük szűkebb és tágabb környezetükkel, azok természeti és 

emberi értékeivel és megbecsülésükre, védelmükre ösztönzünk. 

A gyermekeket szeretettel, megértéssel fogadjuk, kedvező érzelmi hatások 

kiépítésén munkálkodunk. Biztosítjuk és ösztönözzük a szülővel együtt 

történő beilleszkedést. Óvodakezdést megelőzően otthonukban 

meglátogatjuk leendő óvodásainkat. 

 A játék, azon belül is a szabad játék elemi-pszichikus szükséglete, 

kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység, melynek 

mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és lehetőleg zavartalanul ki 

kell elégülnie. 

A személyiség fejlődésének és fejlesztésének leghatékonyabb eszköze, 

szerepe a szocializációban, az erkölcsi fejlődésben vitathatatlan, a pozitív 

énkép, reális önértékelés, az alkotó kedv formálódására szintén nagy hatást 

gyakorol. Öngyógyító élményfeldolgozás. 

 A munka jellegű tevékenység a közösségi kapcsolatok, a 

kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formája. Alakítja az önállóságát, a felelősségérzetet, a 

céltudatosságot, a kitartást. 

 

 

 A pozitív tanulási környezet: 

Az egészséges életmódra nevelés részének tekintjük a preventív szemléletű 

nevelőmunkát, a lassabban fejlődők differenciált segítését, az alacsonyabb 

fejlettségi szinten álló gyermekek hátrányainak kompenzálását, a 

tehetségek beazonosítását, gondozását. 

A mi felelősségünk, hogy gyermekeinket a jövő kihívásaira felkészítsük 

úgy, hogy saját lehetőségeinek maximumával felvértezzük, hogy azt az 

értéket, ami benne van, a maga és környezete számára felhasználhassa. 

Gazdag tevékenységkínálattal tesszük lehetővé, hogy mindenki 

megtalálhassa a számára (fejlettségének, érdeklődésének) legmegfelelőbb 

tevékenységformát, melyben elmélyülhet, kibontakozhat. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében együttműködünk 

óvodánk pszichológusával (aki segít lelki egészségvédelmi feladatok 

ellátásában is), illetve logopédusával. 

Az SNI-s gyermekek speciális fejlesztése speciális szakember 

közreműködését igényli. Együttműködünk az óvoda orvosával, 

védőnőjével az egészségügyi problémák megoldásában és a megelőzésben, 

szemléletformálásban. 
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 A természethez, környezethez való pozitív viszony, az egészséges 

környezet jelentőségének tudatosítása: 

A környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása, a felnövekvő 

nemzedék felelősségtudatának felismertetése, erősítése már óvodás korban 

nagyon fontos. 

Az óvodában kínált tevékenységeken keresztül mélyítjük az élő – és 

élettelen környezethez, szülőföldhöz fűződő pozitív viszonyt, 

elköteleződést, felelősségvállalást. Megalapozzuk a környezeti erkölcsöt, a 

természeti és társadalmi felelősséget, értéktudatukat, értékítéletüket. 

Képessé kell tenni a gyermekeket arra, hogy felnőtt korban a környezeti 

válság elmélyülését megakadályozzák, hogy segítsék az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát, a globalitás 

felismerésével. Céljaink elérése érdekében szorosan együttműködünk a 

családokkal. 

Modell szerepünkből adódóan személyes példamutatásunkkal, hiteles 

értékközvetítéssel sokat tehetünk azért, hogy gyermekeink képesek 

legyenek újra harmóniában élni az őket körülvevő emberi és természeti 

környezettel. 

Az óvodapedagógus személyes példaadása nevelésének felelőssége is 

egyben. 

Kiemelten foglalkozunk az állat- és növénygondozással, a 

környezettudatos életmód közvetítésével, az öko-szemlélet, takarékos 

anyag-, áram- és vízhasználattal, szelektív hulladékgyűjtéssel. Az 

ŐSZI és TAVASZI környezet- és természetvédő heteinken 

koncentráltan foglalkozunk a minket körülvevő környezettel. 

Óvodánk Állatkuckójában kisállatokról gondoskodunk. Madárbarát 

óvodaként nyomon követjük az óvodánk udvarait látogató madarakat. 

Részt veszünk téli etetésükben, itatásukban, tavasszal megfigyeljük 

párválasztásukat, költésüket, esetenként fiókáik növekedését, etetését. 

Virágokat ültetünk, veteményest, fóliasátrat művelünk. 

Az élő környezettel való szeretetteljes, gondoskodó attitűd növeli a 

mentális egészséget. 

 A mindennapos mesélés, verselés segíti a gyermekek érzelmi 

biztonságának megalapozását, az anyanyelv megismerését és 

megszerettetését, az értelmi és erkölcsi fejlődés, fejlesztés leghatékonyabb 

eszköze is egyben. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek 

szemléletmódjának és világképének kialakítására. Visszaigazolja 

szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A mentális egészség 

megőrzésében igen fontos szerepet tölt be. 

Kezdeményezzük a szülők körében, hogy otthon is rendszeresen 

meséljenek, verseljenek gyermekeiknek és érdeklődéssel hallgassák végig 

gyermekeik előadását. 

A most már évente megrendezésre kerülő MAGYAR NÉPMESE 

HETÉNEK keretében mesedélutánokra invitáljuk a családokat az 

élőszavas mesélés fontosságát hangsúlyozva. A népmesék lélekre 

gyakorolt pozitív hatása közismert. 

 A mindennapos ének, zene, énekes játék, gyermektánc éppoly 

meghatározó a pozitív életszemlélet kialakításában, a mentális jól-lét 

formálásában, mint az irodalmi élmények nyújtása, ezért rendszeresen 

élünk is vele. Segít a gátlások feloldásában, az önkifejezés megélésében. A 
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zenei tehetséget jelezzük a szülők felé, óvodánkból többen is járnak 

szolfézsra, valamilyen hangszeren elkezdték tanulmányaikat. 

 A mindennapos rajzolás, festés, mintázás, kézi munka a 

személyiségfejlesztés fontos eszköze. Kialakítjuk a gyermekek igényét az 

alkotásra, a kreatív önkifejezésre, az esztétikai élmények befogadására. A 

gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül, a gyermek legbensőbb 

világát képes megmutatni általa. 

Alkotó légkör megteremtésével, változatos lehetőségek és eszközök 

felkínálásával segítjük a fantázia, kreativitás kibontakozását. A tehetség 

jeleire felhívjuk a szülők figyelmét is. Az Őszi Környezet- és 

Természetvédő Hét jegyében „Kedvenc állatom”, a Magyar Népmese 

Hetének keretében pedig „Kedvelt mesehősöm” címmel rajzkiállítást 

szervezünk az óvodában. 

 Az óvodánkban folyó gyermekvédelmi tevékenység célja, hogy 

megelőzze, elhárítsa, vagy enyhítse azokat a gyermekre ható 

károsodásokat, amelyek az egészséges személyiségfejlődést 

megzavarhatják, meggátolhatják, másrészt segítse azoknak a pozitív 

hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek 

társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához, 

kifejlesztéséhez. 

 Az esélyegyenlőség segíti elérni azt a célunkat is, hogy mindenkinek 

egyenlő esélye legyen a benne lévő értékek kibontakoztatására, a jövőben 

való boldogulásra. 

Az esélyegyenlőség alapja a diszkrimináció mentesség. Minden 

gyermeknek joga van az egészséges testi-lelki fejlődéshez, nevelő 

munkánkban elsődleges feladatunk ennek biztosítása, a „gyermek 

mindenek felett álló érdekében”. 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések során az egyenlő 

bánásmód elvét érvényesítjük. 

Befogadó környezetet alakítunk ki. Figyelembe vesszük a gyermekek, a 

családok szocio-kulturális helyzetét. Felmérjük a hátrányos helyzetű 

gyermekek lehetőségeit, intézkedési tervet készítünk a hátrányok 

kompenzálására, érzelmi biztonságot nyújtunk számukra. A szociális 

hátrányok enyhítésére étkezési kedvezményt biztosítunk. 

A gyermekek érdekében együttműködünk belső- és külső szakemberekkel. 

 

9.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézményi gyakorlat meghatározó 

jellemzői 

 

Erősségek: 

Az óvodánkban zajló „jó-gyakorlat”, a testi-lelki egészség védelmére, fejlesztésre 

irányuló törekvéseink, erősségeink az előző oldalakon, a különböző tevékenységi 

formákban kifejtésre kerültek. 

 

Fejlesztendő területek: 

 Tárgyi feltételrendszer javítása, bővítése. 

 Mindennapi egészségfejlesztő testmozgás intenzitásának javítása, életkori 

sajátosságoknak megfelelő differenciálás. 

 A szülők egészséges életmódra motiválásának intenzívebbé tétele 

érdekében: 
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o előadások szervezése 

o „Egészség” faliújság cikkek, receptek kihelyezésével. 

 Egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok szervezése a dolgozók 

számára. 

 

9.4. Az egészségfejlesztés tartalma óvodánkban 

 

a) Az óvoda környezetének rendben tartása, folyamatos fejlesztése 

 

 A korszerű egészségfejlesztési elveknek és a törvényi előírásoknak 

megfelelő tisztaság és környezetépítés biztosítása. 

 A fejlesztési, ésszerűsítési javaslatok konzultációja a dolgozói 

közösséggel, illetve évente, a nevelési évzárón összegzés. 

 A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 

Felelősök: óvodapedagógusok, dajkák, kertész, óvodatitkár. 

 

b) Az egészséges életmód alakítása, a mindennapi életre való felkészülés kiemelt 

szerepének biztosítása: 

 

 szakemberközi együttműködés a szokás szabályrendszer alakításában, 

 a gyermeki fejlődés nyomon követése, differenciált fejlesztés, 

 a terület rendszeres ellenőrzése, értékelése. 

Felelősök: óvodapedagógusok, dajkák. 

 

c) Szakmaközi együttműködés biztosítása: 

 

A megelőzés, hátránykompenzálás, tehetséggondozás, kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek fejlesztése területén megfigyelések, szűrések, konzultációk, 

esetmegbeszélések szervezése, munkamegosztás kialakítása az 

óvodapszichológussal. 

Felelősök: óvodapedagógusok, logopédus, óvodapszichológus, védőnő. 

 

d) Az egészségnevelés tartalmának bővítése a korszerű egészségfejlesztés 

elveinek megfelelően: 

 

 Óvodapszichológus bevonása a mentálhigiénés szemléletű nevelőmunka 

kiteljesítésébe, elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

fejlesztése (szűrés, tanácsadás a pedagógusoknak) és a családi nevelés 

támogatása területén (pszichológusi fogadóórák, tájékoztató előadások, 

konzultációk szülőknek). 

Felelős: óvodavezető. 

 A védőnővel, óvodaorvossal való kapcsolat megerősítése: 

o Évente minimum egy alkalommal a védőnő, háziorvos felkérése 

konzultációra, esetleg közös szülői értekezleti tájékoztató 

előadásra, vagy óvodai szintű programon való részvételre.   

Felelős: tagóvodavezető, gyermekvédelmi megbízott 

o Évente minimum egy közös konzultáció a nevelőtestülettel, 

óvodapszichológussal, logopédussal az egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos erősségek és fejlesztendő területek beazonosítására 

(nevelői értekezlet). 
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Felelős: tagóvodavezető. 

  

 Pályázati lehetőségek keresése az Országos Egészségfejlesztő Intézet 

által akkreditált gyermek programokra (pl. Szív Kincses Láda program). 

 Pályázati lehetőségek keresése a nevelőtestület számára az elsősegély 

nyújtási ismeretek felelevenítésére, gyakorlására (anyagiak hiányában a 

védőnő felkérése). 

Felelős: óvoda vezetése. 

 

Az egészségfejlesztés módszerei, formái 

 

Módszerek Formák 

Az egészséges életmód szokásainak 

megalapozása – mindennapos 

egészségfejlesztő mozgás, levegőzés, 

pihenés, valamint a személyi higiéné 

biztosítása 

Mindennapi pedagógiai 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 

rendezvények, pl. sportnap 

Rizikócsoportos megközelítés (pl. 

túlsúlyos gyermekek szüleinek, dyslexia 

veszélyeztetett gyermekek szüleinek) 

Fogadóóra, réteg szülői értekezlet 

Érzelmi intelligenciát, társas 

kommunikációs képességeket, 

alkalmazkodást segítő nevelés 

pedagógiai programunk alapján 

(érzelmi biztonságot teremtő légkör 

kialakítása, konflikuskezelés, 

asszertivitás fejlesztés, nemet mondani 

tudás mellett egészségfejlesztő 

szokások megtartására nevelés, negatív 

érzések kulturált kifejezése, 

viselkedésproblémák kezelése – 

erkölcsi normák megalapozása 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Kortárs segítő program helyett az 

életkornak megfelelő kedvenc 

mesehősökre épülő filmek, 

bábjelenetek: pl. Makk Marci 

Mindennapi pedagógiai gyakorlat része 

Módszerek Formák 

Az óvoda dolgozóinak egészségszűrése Évi kötelező szűrés 

Az óvoda dolgozóinak testi – lelki – 

szociális egészségét fejlesztő 

továbbképzés, közös program 

szervezése 

Továbbképzés, tréning, 

közösségfejlesztő programok, 

hagyományok (karácsonyi vacsora, 

kerti parti stb.) 
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Közösségi alapú komplex 

egészségfejlesztő program 

(bekapcsolódás kerületünk 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

programjainak kialakításába – pl. 

óvodaudvarok, játszóterek fejlesztése, 

óvodaközi szülőklubok szervezése) 

Együttműködés a kerület vezetőivel 

szakmai kezdeményezések, innovációk 

megvalósításában, részvétel a kerület 

egészségfejlesztő programjain 

 

 

Az egészségfejlesztés erőforrásai: 

 Humán erőforrás: óvodánk munkatársai (óvodapedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek, dajkák, kertész, óvodatitkár, védőnő, gyermekorvos, 

pszichológus, logopédus), 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. 

 

9. 5. Az egészségfejlesztés belső, külső kapcsolatai – segítő kapcsolatok színterei 

és kapcsolódási pontok 

 

Szülők (család) 

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a 

családból hozza magával az óvodába. Ezért fontos az együttműködés. 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 

szakértelmükkel is jelentősen növelhetik 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. 

Orvosunk: dr. Grőber Katalin 

Védőnőnk: Ungi Györgyné 

Az együttműködés Egyeztetett munkaterv alapján történik. 

 

A védőnő feladatai: 

 A gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése. A fejtetvesség 

felderítésére irányuló vizsgálat szükség szerint, 

 kötelező és ajánlott védőoltások meglétének ellenőrzése, 
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 új gyermekek törzslapjainak bekérése, illetve továbbítása az iskolákba, 

 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 rendezvényeken. 

 

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 leli 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 

védőnője és orvosa, dr. Grőber Katalin személyes közreműködésével alakítjuk ki 

egészségfejlesztő programunkat. 

 

Egészségügyi Szakellátás 

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és 

szakrendelők jelentik a segítő kapcsolatok részét. 
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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 

is 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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