
 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 
 

Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak 
szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban 
történik.  

 

AZ INTÉZMÉNY NEVE: ........................................................................KINCSES ÓVODA 

 

Az intézmény  székhelye, neve, címe: …………...Béke téri Tagóvoda, 2030. Érd, Béke tér 1. 

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-365-968 

Az óvoda alapítványa:.................................................................Kis Herceg gyermekalapítvány 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:…………...Fácán Tagóvoda, 2030. Érd, Fácán köz 3.                       

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-365-590 

Az óvoda alapítványa:                                   For-fa Csemete alapítvány 4.sz. óvoda Fácán-köz 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:………..Harkály Tagóvoda, 2030. Érd, Harkály u.48.  

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-365-312 

Az óvoda alapítványa: 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:…..Kutyavári Tagóvoda, 2030. Érd, Kutyavári út 10. 

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-375-160 

Az óvoda alapítványa:                                                              Együtt Egészségesen Alapítvány 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:………………Ófalusi Tagóvoda, 2030. Érd, Fő u.12. 

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-365-769 

Az óvoda alapítványa:                                                                           Hétszínvirág Alapítvány 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:…...Riminyáki Tagóvoda, 2030 Érd, Riminyáki út 18  

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-366-066 

Az óvoda alapítványa:........................................................... Alapítvány a kis Kincses óvodáért 

 

A tagintézmény telephelye, neve, címe:…………….Tállya Tagóvoda, 2030. Érd, Tállya u.1. 

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-375-516 

Az óvoda alapítványa:                                                              Együtt Egészségesen Alapítvány 
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A tagintézmény telephelye, neve, címe:………Tündérkert Tagóvoda, 2030. Érd, Felső út 51. 

Intézmény telefonszáma: ...........................................................................................23-365-514 

Az óvoda alapítványa:                                                                               Tündérkert alapítvány 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: ................................. Érd Város Önkormányzat 

 
Óvodánk neve „KINCSES” a gyermeki személyiség – „mint a még csiszolásra szoruló 
drágakövek”, illetve a gyermekek, mint a mi legféltettebb kincseink” asszociáció és egyben 
pedagógiai hitvallásunkra való utalást jelenti. 
 
Az óvoda nevelési feladatinak tudatos, szakszerű ellátását csoportonként  óvodapedagógus, 
illetve 1 fő  nevelőmunkát segítő szakalkalmazott , óvodai dajka segíti.  
 
 BÉKE TÉRI TAGÓVODA 
 
A Béke téri épület 1983 szeptember 01-vel nyitotta meg kapuit 4 gyermekcsoport 
működtetésével.  2002. szeptember 1-től bevezette és működteti a Commenius közoktatási 
minőségfejlesztési rendszerét. 
Az óvoda fennállásának, működésének 20. évfordulója alkalmából a nevelőtestület közös 
elhatározása és döntése alapján az Önkormányzat képviselőtestületnek jóváhagyásával 2003-
tól működik KINCSES ÓVODA néven. 
Az óvoda nevéhez illeszkedő drágakövek adják csoportjaink elnevezését is. E szerint az 
óvoda az alábbi csoport elnevezésekkel működik: 
Gyémánt, Zafír, Rubin, Smaragd  
A gyermekek számára ezek az elnevezések kissé távolinak tűnnek, ezért a drágakövekhez 
való kapcsolatot a csoportokban a drágakövekre jellemző színekkel igyekszünk kialakítani a 
gyermekek számára. Uralkodó színek a csoportokban: 
 
Gyémánt csoport _________ sárga 
Zafír csoport ____________ kék 
Rubin csoport ___________ bordó 
Smaragd csoport _________ zöld 
 
Az óvoda a lakótelep közepén, követve annak stílusát, a bölcsődével egybeépítve épült 1983-
ban óvodának. 
Óvodánk modern kivitelezése, színes, esztétikus dekorációi, megfelelő, praktikus tárgyi 
felszereltsége a 4 csoportban 100 gyermek részére nyújthat derűs, tartalmas időtöltést, tiszta 
vagy vegyes csoportösszetételekben. 
Óvodásaink kényelmét, komfortérzetét a csoportszobákhoz tartozó gyermeköltözők és 
gyermekmosdók biztosítják.  Tornaszobánk és felszereltsége a tudatos mozgásfejlesztést 
teszik lehetővé. 
A tornaterem a mindennapos intenzív mozgásszükségletek kielégítése mellett lehetőséget 
nyújt az óvodai hagyományok, fakultációs programok, ünnepek családias megszervezésére is. 
Óvoda udvarunk lehetőséget ad gyermekeinknek az évszaktól, időjárástól függetlenül a 
szabadban való tartózkodásra. 
Napos, illetve árnyékolóval ellátott, füves, illetve betonozott részei lehetőséget adnak 
gyermekeink önfeledt játékának és mozgásának kibontakozására. 
Az épületben 16 felnőtt dolgozik a gyermeki igények, szükségletek kielégítése céljából. Itt 
található az óvodavezetője, 8 fő óvodapedagógus, 4 óvodai dajka, 4 gazdasági ügyintéző 
adminisztrátor és 1 udvaros, karbantartó. 
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FÁCÁN-KÖZI TAGÓVODA 
 
A Fácán közi Óvoda 1979-ben épült a Gyermekév tiszteletére. 
Először négy csoport volt, majd a növekvő létszám miatt a közös ebédlőnket csoportszobává 
kellett alakítani. Így most óvodánkban 4 homogén és 1 vegyes csoport működik. Mind az öt 
csoportnak külön öltözője van, de a két mosdón osztozkodnia kell. Ennek 
zökkenőmentességét a helyes időbeosztással biztosítjuk. 
Udvarunk fás, füves, részben fajátékkal felszerelt. A nyári melegben az árnyas fák alatt 
nyugodt játéklehetőséget tudunk biztosítani gyermekeinknek a változatos udvari játékokkal. 
Óvónőink kiemelt feladatként egészségnevelő programot választották, és ebben képezik 
tovább magukat: könyvek, továbbképzések, egyéni képzés útján. 
E célok megvalósítását segíti, hogy óvodánk jól felszerelt sporteszközökkel, kézi szerekkel, 
melyek jól mobilizálhatók. (szabad tevékenység alatt is használhatók.) Ez a felszereltség a 
tudatos mozgásfejlesztést teszi lehetővé. 
Az óvónői párok kiválasztásában a szakmai felkészültség kiegészítésére törekszünk, hogy 
minden tevékenységben a gyerekek megkapják a legoptimálisabb tudást. 
Az óvónők és a dajkák szakmai együttműködése szintén elengedhetetlen. 
A dajkák feladati közül a legfontosabb az óvónők pedagógiai céljai megvalósításának 
elősegítése.  
A tárgyi, dologi feltételeink javítása érdekében pályázatokat írunk. Nevelési oktatási 
eszközeinket folyamatosan bővítjük minden foglalkozási ághoz, melyhez a szülők is 
hozzájárulnak alapítványunkon keresztül. 
 
Az óvoda jól felszerelt sportszerekkel, kézi szerekkel, melyek jól mobilizálhatók. Az óvoda 
udvara fás, füves terület, fajátékokkal. 
 
Tagóvodánk feladata azoknak az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekeknek a 
nevelése, fejlesztése is, akik érzékszervi fogyatékosok (hallás tekintetben). 
 
HARKÁLY  TAGÓVODA 
 
Intézményünk a IV. kerületben található, ahol az utcákat madarakról nevezték el. Óvodánk a 
Harkály utcában épült, így lett a nevünk  Harkály Tagóvoda. 
 

Óvodánk épülete régi családi ház (az 50-es évek végétől óvodaként működik). 2006-ban 
felújításra került. A belső és külső falak szigetelése megoldotta az évtizedek óta tartó talajvíz 
okozta problémát.  

Három csoportunk, három hazánkban élő madár nevét viseli, így a sármány, szalakóta és a 
tengelice csoportba járhatnak a gyerekek. 
Sok olyan verset, éneket, mesét ismertetünk meg a gyerekekkel amelyek érzelmileg közel 
állnak a szívükhöz tartalmilag, hangulatilag motiváló hatással bírnak. Mindhárom csoportnak 
van saját madaráról verse, dala, amelyet közös programjaink alkalmával szívesen énekelnek a 
gyerekek egymásnak. 
Óvodánkban különös figyelmet fordítunk a testi nevelésre, ezen belül a testnevelésre. A 
hozzánk érkező gyerekek fizikai és általános egészségi állapota nagyon változó. A 
mozgásszegény életmód, valamint egyéb összetevők következtében egyre több ügyetlen, 
mozgásban koordinálatlan, helytelen testtartású gyerekekkel találkozunk. Éppen ezért 
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket már az óvodába kerüléstől kezdve 
megszerettessük és megismertessük a mozgással, a mozgás örömével, hozzászoktassuk a 
rendszeres mozgáshoz, megfelelő teret és eszközt biztosítsunk számukra.  
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Óvodánk jól felszerelt sportszerekkel, kézi szerekkel, melyek mobilizálhatók (pld. Roticom, 
Wesco, Bady-Roll stb.) 

Udvarunkon különböző méretű mászókák, csúszdák, mászó kötelek találhatók, melyek 
lehetőséget biztosítanak a gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti 
testi képességeiket, az ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet.  

 
Meglévő programunk mellett, kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem is, ezen belül a 
madarak gondozása, védelme. Udvarunk olyan mint egy kis liget, a sok fa többféle madarat is 
ide csalogat. Így természetes környezetükben is lehetőségünk van megfigyelésükre. Télen 
madáretetőket helyezünk ki, amelyekbe közösen készítünk madárcsemegét, de a gyerekek is 
örömmel hoznak eleséget a fázó, éhező kismadaraknak.  
Nevelésünk során szeretnénk olyan ismeretekhez, tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni s 
hozzánk járó gyermekeket, amelyek megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy természet 
szerető és vigyázó felnőtteké váljanak, és mások felé továbbadják azt. 
 
KUTYAVÁRI TAGÓVODA 
 
Az óvoda épülete 1976-ban épült, Érd kertvárosi részében eredeti funkciója szerint is 
óvodának. Óvodánk a megnövekedett igények hatására 1985-ben 7 csoportosra bővült, mely 
200-210 gyermek napközbeni ellátását valósítja meg négy szinten. A szintenként 
elhelyezkedő csoportszobákhoz közös gyermekmosdó és öltöző tartozik. 
 
Pedagógiai programunkban célunk a környezettudatos nevelés, szeretnénk ha gyermekek 
megszeretnék, megismernék és tisztelnék a természetet, megismernék a természet értékeit, az 
egészséges életmód alapjait. Célunk sokoldalú, harmonikus fejlődésük elősegítése, 
kibontakoztatása, a gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve. 
Segítünk abban, hogy minden gyerek képességének megfelelő, számára kedvező tevékenység 
által gazdagíthassa személyiségét és a közösséget. Nevelésünket demokratikus óvodai 
légkörre építjük, amely gyermekközpontú és aktív részvételen alapul. Csoportjaink között 
homogén és vegyes korosztály egyaránt megtalálható. A csoportok nevei is tükrözik kiemelt 
nevelési céljainkat, a közvetlen természeti és gyermek közeli környezetből kapták nevüket, 
így található: Katica, Micimackó, Napocska, Mackó, Méhecske, Süni és Nyuszi csoport. 
Pedagógiai, szakmai munkánkat a környezetismereti munkaközösség segíti. 
 
A zöldövezeti elhelyezkedésből adódóan az udvar részek biztosítják a gyermekek számára a 
mindennapi mozgás, levegőzés igényének kielégítését. 
Az intézményben a sokoldalú személyiség fejlődését, az egészséges nevelés megvalósulását 
13 óvodapedagógus és 8  dajka segíti elő. Az óvoda életének zökkenő mentes megvalósulását, 
a napi ritmus tartásának biztosítását, gazdasági ügyintéző és 2 konyhai kisegítő valósítja meg. 
 
1997 óta a szülői munkaközösség létrehozta az „Együtt egészségesen” alapítványt, melynek 
célja, az óvodánk pedagógiai programjával összhangban a gyermekek sokoldalú és 
differenciált fejlesztéséhez tárgyi eszközök beszerzése és felújítása. 
 
ÓFALUSI TAGÓVODA 
 
Óvodánk régi építésű, első községházának épült. Átalakítások után, négycsoportos óvoda lett.  
Két mosdóhelységünk van, zuhanyozónk, felnőtt öltöző, tálaló konyha és egy iroda. Amely 
helyt ad a logopédiai és a fejlesztő foglalkozásoknak. A gyermekek öltözője- mind a négy 
csoportnak a folyosón helyezkedik el.  
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A fáskamrából átalakított tároló, a szertárunk. Két tágas udvarunk van: Egy 
játszóudvar, hatalmas homokozóval, fa mászókával, padokkal, asztalokkal és libikókákkal. 
Füves, sövénnyel körbeültetett, hatalmas árnyat adó fákkal ideális, egyedi adottsága 
óvodánknak. A másik gyümölcsfákkal beültetett füves terület ahol minden csoportnak saját 
virágoskertje van. Óvodánk udvarának legnagyobb különlegessége, hogy itt található egy I. 
világháborús emlékmű. Előkertjébe szépen illeszkedő „halastó” sziklakerttel. 

A gyermekekkel minden csoportban szakképzett óvodapedagógus foglalkozik. 
Jelenleg hét főállásban, egy fél állásban. A kollegák többsége már több mint 120 óra 
tanfolyamot elvégzett. Sajátosságunk a Napocska csoportban havi két alkalommal tartott láb 
és_tartásjavító tornafoglalkozás.  
Pedagógiai munkánkat segítik csoportonként egy-egy dajka néni. Közülük hárman évtizedek 
óta nemzedékek gondos dadusai voltak. Az udvar és óvodánk környékének rendbentartásáról, 
valamint kisebb szerelésekről az ÉKF dolgozója gondoskodik. Az óvodai étkeztetést végző 
Junior alkalmazottja egy konyhalány, ki a napi háromszori ételt feltálalja. Nevelő-oktató 
munkánkat segíti alapítványunk.  

Csoportszobáink szűkösek, de otthonosak. A berendezés: igényes szekrénysor, 
nagyszőnyeg, gyermeklétszámmal azonos mennyiségű szék, négy asztal babaszobabútor, a 
polcokon fejlesztő, kirakó, lego, könyvek, építőkocka. A babaszobában kicsi eszközök 
fodrászat, rajzeszközök egy másik polcon. Két csoportban televízió DVD, ill. videó található. 
Egyik/ Maci/ csoportszoba két egybenyíló szobából tevődik össze. A tágasabban asztali játék 
és szőnyegen építés, étkezés és kezdeményezések van. A szűkösebben babaszoba található.
  Óvodánkban két számítógép segíti a vezető munkáját. Szertárunkban a foglalkozási 
eszközök, tornaszerek, fejlesztőeszközök /holdjáró, trambulin, forgótölcsér/ kaptak helyet. A 
két mosdó felújított, szűkös, de a tisztálkodási szokások alakításának megfelel.   

 
Sok a többgyerekes, hátrányos helyzetű családból származó és cigány gyermekek száma.  
 
Tagóvodánkba fogadjuk és fejlesztjük azokat az integrálható, sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is akik értelmi fejlődésükben akadályozottak. 
 
Az óvodánk mindennapjairól információt szerezhetnek a www.hetszinviragovi-gportal.hu 
honlapunkon 
 
RIMINYÁKI TAGÓVODA 
 
Tagóvodánk kertes házi övezetben található a Riminyáki úton. Épülete régi, eredeti funkciója 
szerint lakóépületnek épült. 1983-ra átalakításokkal nyilvánították óvodának, mely két vegyes 
életkorú csoportnak ad otthont. 
A földszinten és az emeleten egy-egy csoportszoba kapott helyett a mosdókkal. Itt található 
mindkét csoport öltözője, és a tálaló konyha is. Az ételeket készen kapjuk a főzőkonyhájáról.  
Sajnos az épület adottsága itt nem ad lehetőséget külön tornaszoba kialakítására. A 
gyermekek mozgásfejlesztését a csoportszobákban, illetve az óvoda udvarán tudjuk ezért csak 
megszervezni. 
Az emeletes, teraszos házat az udvaron lévő nagy fák, bokrok ölelik körül, mely családis, 
meghitt hangulatot árasztanak. Az udvar barátságos környezete biztosítja a gyermekek 
számára az önfeledt szabad játéktevékenységet. 
Az óvoda nevéhez illeszkedő drágakövek adják csoportjaink elnevezését, Gyöngy, Borostyán. 
A gyermekekhez a megközelítés a színek harmóniáján keresztül vezet, melyet a tört fehér és 
borostyán sárga színekkel érzékeltetünk csoportjainkban. 
Nyolc felnőtt dolgozik itt (négy óvodapedagógus, két dajka egy konyhás, egy udvaros, 
karbantartó) azért, hogy a gyerekek szükségleteit, igényeit megfelelő színvonalon ki tudjuk 
elégíteni. 
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TÁLLYA ÚTI TAGÓVODA 
 
Az óvoda Érd-ligeten található. Épülete hosszú múltra tekint vissza. 1933-ban épült Károlyi 
Gróf idejében, cselédlakásnak. Óvodává 1966-ban alakították. Családi házas jellegét, a mai 
napig is őrzi, ami egyedi hangulatot kölcsönöz az intézménynek. 
Kis óvodánk 3 csoportnak ad „otthont”.Vegyes életkorú (3-tól – 7- évig/) csoportokkal 
működünk. Foglalkoztató szobáink azonos méretűek (40 m2) , így egy-egy csoportban 25 
kisgyermek tölti mindennapjait. A csoportszobáinkat a lehetőségekhez képest, igyekszünk 
természetes anyagokból készült berendezési tárgyakkal ellátni, az esztétikumra és harmóniára 
törekedve. 
Kiszolgáló helyiségeink az épület jellegéből adódóan szűkösek, nem felelnek meg a mai kor 
követelményeinek. .Egy mosdó helyiséget használ 75 kisgyermek. Gyermeköltözőnk a 
folyosón van. Kisebb méretű szertárral rendelkezünk, ahol a közös fejlesztő játékokat és 
tornaeszközöket tároljuk. Tornaszobánk nincs. A vezetői iroda,  egyben  logopédiai 
foglalkoztatóként is működik. 
Óvoda udvarunk természetes anyagból készült mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt. Alap- 
területe kicsi, azonban a teljes felület gumitégla borítású. Egy füves játszókert is tartozik 
óvodánkhoz, amit egy 300 m-es sétával érünk el. Itt fa, és régi fém mászókák egyaránt 
megtalálhatóak. Játszókertünkben veteményeskertet is kialakítottunk. 
Óvodánk játékkészlete, a személyiségfejlesztéshez szükséges szakmai eszköztára minden 
évben bővül, alapítványunk támogatásával. 
A gyermekek nevelését 6 óvodapedagógus, s 3 dajka  biztosítja. Minden kollégánk 
rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel. 

Mottónk: „ A test, a lélek, a környezet harmóniája!” 

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA 
 
Az óvoda épülete a város központjához közel, családi házak között, szép környezetben van. 
Az 1920-as évek körül épült vályogból, azóta egy csoportszoba és egy kazánházzal bővült az 
épület.  
Szép udvara van, sok fával, bokorral, virággal. Az udvar napsütötte részén futballpályát 
létesítettünk a focizni szerető gyermekeknek. Az udvarnak árnyékos és napos része is van, a 
legnagyobb kánikulában is kellemes hűs részen a szabadban homokozhatnak a gyermekek. 
 
Sajnos a gyerekek a folyosón öltöznek és mosakodnak, mert nincs külön öltöző és mosdó 
helyiség. 
 
Az épületben négy csoportszoba található, kis, középső, és két nagycsoportot működtetünk. A 
csoportszobák különböző méretűek, de elég kicsi alapterületűek. Az óvónők és dajkák a 
csoportszoba berendezéseinek helyes elrendezésével, barátságossá tételével próbálják a 
csoportszoba kicsiségét valamelyest kompenzálni. Külön mosdóhelység nincs, a mosdók a 
folyosón kerültek elhelyezésre, ezt a gyermekek folyamatos mosdóhasználatának 
megszervezésével oldjuk meg. Mint már említődött, óvodánkban négy csoport működik 
/pitypang, tulipán, margaréta, jázmin csoport/ Iparkodunk tiszta csoportokat létesíteni, kis, 
középső, és két nagycsoport. Jelenleg hét óvónő és négy dajka néni vigyázza, szereti, fejleszti, 
a gyermekeket. A hét óvónő közül hat már több évtizede együtt dolgozik, családias barátságos 
légkörben. Az óvónők közül mindenkinek megvan a maga profilja, amihez jobban ért, így 
egymást is jobban tudjuk segíteni. Az óvónők és a dajkák minden feladatkörben, gondozásban 
harmonikusan kiegészítik, segítik egymást. Alapelvünk, mindent szeretettel végezni, ami a 
feladatunkkal kapcsolatos, minél barátságosabb családiasabb légkört, és környezetet 
biztosítani a ránk bízott gyermekek számára. Az óvodába lépő szülők és gyermekek lássák, 
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hogy jó helyre jöttek, nyugodtan ránk bízhatják szemük fényét, gyermeküket. A „ránk 
bízottak” pedig nem csak játszanak, hanem játszva tanulnak is, egymást becsülni és szeretni, 
kultúráltan viselkedni, alkotni, számolni, rajzolni, mesét hallgatni, öltözködni stb.  
 
Mindezeknek köszönhetően már generációk nevelkedtek fel ebben az óvodában, sok esetben 
az anyuka, vagy apuka is már ebbe az óvodába járt, sőt az ő óvó nénije is ugyan az a 
pedagógus volt, aki a gyermekéjé.  

 
 



2.GYERMEKKÉPÜNK, NEVELÉSFILOZÓFIÁNK 
 
Az érdi KINCSES ÓVODA a közoktatás hálózat részeként, biztosítja az óvodai nevelés 
alapellátását. Feladatunknak tekintjük a gyermekek sokoldalú nevelését, készség – és 
képességfejlesztését a családi nevelés kiegészítéseként, melynek eredményeképpen 
gyermekeink alkalmassá válnak arra, hogy az iskolai tanulmányaikat megkezdhessék. 
 
Gyermekeink szabad személyiségek ezért joguk van a sajátos ütemű fejlődéshez.                        
„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy magukra hagyjuk, hanem segítő 
szeretettel emeljük a gyermekek köré a legmegfelelőbb környezetet… Minél tökéletesebb a 
környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről…. (Maria 
Montessori) 
 
Nevelésen, fejlesztésen értjük az óvodapedagógusoknak a gyermek fejlődését elősegítő 
szervező, feltételeket teremtő, azaz az indirekt és direkt irányítását . Fejlesztésünk célja: hogy 
a gyermek fejlődésében - az érés és a tanulás eredményeképpen -  előrelépés történjen.  A 
fejlesztés a fejlődés segítését, serkentését tudatosan szervezett segítő eljárások köre.  
A fejlesztés kifejezést kettős értelmében használjuk: 

- A fejlődési rendellenesség, fejlődési zavarból, hátrányos helyzetből adódó 
lemaradások kiküszöbölésére szolgáló fejlesztési eljárásokként; 

- Illetve a gyermek szabad tevékenységére épülő nevelési hatásrendszerként. 
 
A fejlődés a gyermek aktivitására, tevékenységére, illetve az óvodapedagógus irányításának 
hatására következik be. A fejlődést a genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, 
a spontán és a tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. 
 
Pedagógusaink elfogadják a gyermekek közti másságot, értékelik az eltérő, szokatlan egyéni 
megoldásokat, bátorítják a gyermekeket új utak keresésére, biztosítják a fejlődéshez 
szükséges legoptimálisabb környezetet, az önfeledt sokoldalú megtapasztaltatás 
lehetőségével. 
 
A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és figyel, nem, pedig attól 
lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.” 
 
Úgy gondoljuk, tehát, hogy az egészséges gyermek nem tud nem fejlődni, azonban el kell 
fogadnunk, és tiszteletben kell tartanunk, hogy a gyermekek haladási tempója egyéni, más-
más ütemű, érésének és környezetének függvénye. 
A gyermeki személyiség aktuális fejlődési állapotának feltérképezése után – 
óvodapedagógusainknak - kiemelt feladata a természetes fejlődés segítése, tudatos, tervszerű 
nevelőmunkával. 
 
A fejlődés segítése azt jelenti, hogy  

 a gyermeki fejlődés egyenetlenségeit, hiányosságait pótoljuk, korrigáljuk,  
 az elért fejlődési eredményeket megerősítjük,  
 lehetővé tesszük a fejlődésben való továbblépést. 

 
A gyermekek fejlődésének elősegítését az óvodai nevelés rendszerén belül az óvodai élet 
tevékenységrendszerében kívánjuk megvalósítani, kiemelt szerepet szánva a játéknak, játékos 
módszereknek, játékos tevékenységeknek. Ezen belül valósítjuk meg az értelmi nevelés 
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feladatait is , a személyiségformálást, képességfejlesztést a hagyományos foglakozási 
területek komplex értelmezésével. 
Hisszük és valljuk, hogy a gyermek akkor is fejlődik, ha az nem külső kényszerből, hanem a 
gyermeki érdeklődésből, spontán játékos formában megy végbe. 
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3. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 
 
1./ Családorientált nevelésre törekvés: Nevelőmunkánk alapja a gyermekközpontú és 
családorientált szemlélet. Tudomásul vesszük és tiszteletben tarjuk a szülők elsődleges jogait 
a gyermeknevelésben és ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint partneri módon segítjük 
őket. Ennek megfelelően az óvoda a családi nevelést segítő, kiegészítő feladatokat lát el.  
 
2./ Gyermekközpontúságra törekvés: A gyermeki személyiség központba állítása, gyermeki 
jogok tiszteletben tartása a nevelés, fejlesztés folyamatában. 
Minden gyermek ember, s nem kicsinyített mása a felnőtteknek.  A biztonságot nyújtó 
felnőttek nélkül ugyanakkor még nem képes boldogulni, szüksége van a gondoskodásra, az 
óvónő szakszerű nevelésére, segítő, támogató, példamutató személyére és szeretetére. Az 
óvoda minden dolgozója munkája során a gyermekek mindenek feletti érdekeit helyezi 
előtérbe. 
 
3./ Nevelésközpontúságra törekvés: Hangsúlyozzuk a játék, a nevelés elsődlegességét a 
kényszerű, direkt oktatással szemben. A nevelés nem más, mint a pedagógus által, tudatosan 
és ösztönösen irányított, önkibontakoztatási folyamata a gyermeki fejlődés elősegítésének 
céljából. 
 
4./ Fejlődésközpontúságra törekvés: A gyermekek optimális fejlődésének közösségben 
történő egyéni fejlesztése, módszerek, eljárások egyénre szabottságának biztosításával, 
valamint az életkori sajátosságok és képességek figyelembevételével. A fejlesztés sohasem a 
pillanatnyilag adottra, hanem a legközelebbi fejlődési zónára kell, hogy irányuljon. 
 
5./ Együttműködés kialakítására törekvés: A gyermekkori fejlődés kérdésében minden 
kompetens szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartjuk 
(Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat) 
Ösztönözzük az együttműködések kialakítását minden olyan szervezettel, szolgálattal melyek 
a szülőket is támogatja, a gyermekeknek pedig szolgáltatásokat biztosít. 

 
A tagóvodák arculatát, egyéni sajátosságait a Módszertani segédanyagok tartalmazzák 
(1.sz. függelék). 

 



4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA ÉS 
FELADATAI 
 

4.1 NEVELÉSI CÉLUNK 
 
A nevelés legfőképpen a családban és az óvodában megy végbe ott, ahol a gyermekek élnek. 
A család és az óvoda a nevelés színtere, és mint közvetlen környezet, a legnagyobb hatással 
alakítja, fejleszti, neveli a gyermekeket.  
 

A nevelésen keresztül a gyermekek erkölcsi, magatartás és szokásbeli viselkedésének 
terelése a mindenki számára elfogadott társadalmi normák megértésének és 
elfogadásának irányába.  
 
A gyermekek személyiségének fejlesztése olyan készségek, képességek által, amelyek 
segítik és megalapozzák a tanulás kudarc nélküli megkezdését. 

 
Az esélyteremtés érdekében kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, helyzetükből adódó lemaradásaik sikeres 
ellensúlyozására és kompenzálására. 
 
Óvodai nevelésünk során a fent említett gyermekeknél is az általános célkitűzéseinek 
megvalósítására törekszik 
 
A személyiség fejlesztésének módszere és eszköze a prevenció és a korrekció. 
 
A prevenciót, a fejlesztendő gyermekek érési folyamatához igazított és az életkori 
sajátosságainak megfelelő eszközökkel történő támasznyújtás, melyet a lehetséges problémák 
megelőzése érdekében, az óvodába lépéstől kezdve minden gyermekre vonatkozóan 
alkalmazzuk.  
 
A lemaradó részképesség fejlesztésére a korrekciós nevelést alkalmazzuk a még egy évig 
óvodában maradt gyermekek esetében. 
 
A normához való alkalmazkodást szokásrendszerek kialakításával kívánjuk kialakítani a 
gyermekek viselkedésben, magatartásban. 
 
Óvodai nevelésünk eredményességét, sikerét erősen meghatározza a családokkal való 
együttműködés, a nevelés összehangolásának eredményessége. Az elvárások, 
szokásrendszerek, követelmények, akkor válnak igazán belső, automatikus 
viselkedésirányítókká a gyermekekben, ha több oldalról is megerősítést nyernek a  
nevelésében (család-óvoda).  
A hatások egysége érdekében az óvoda a kezdeményező, a nevelési célok, feladatok 
ismertetésével, tudatosításával segíti az egységes nevelés kialakulását.  
Tudatos pedagógiai munkánk segítségével az esetleges hátrányokat az óvodai nevelésünk 
csökkentheti. 
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Nevelési célunk megvalósításában általános feladataink: 
 
- szoros, partnerközpontú együttműködés kialakítása a családokkal, az Egységes Pedagógiai  
  Szakszolgálattal 
- a családi és az óvodai nevelés erőteljesebb összehangolása, egymás felé közelítése 
- szélesebb, sokoldalúbb információnyújtás a szülőknek a gyermeki fejlődésről, általános    
  nevelésről, nevelési módszerekről  
- a gyermeki személyiség feltérképezése (kiinduló állapot rögzítése, nyomon követése,  
  fejlesztése) 
- tradícionális értékek megalapozása 
- az ízlésformálás megjelenése az óvodai élet mindennapjaiban, a természetben, a tárgyi  
   társadalmi környezetben egyaránt 
- integrációs stratégia kialakítása, megvalósítása. 
 



 

4.2 NEVELÉSI FŐ FELADATAINK 
 
A nevelési célok megvalósítása érdekében az óvodai nevelőmunkánknak az alábbi feladatokat 
kell megvalósítania: 
 

 Egészséges életmódra nevelés 
 Érzelmi nevelés és szocializáció 
 Értelmi  nevelés 

 
Egészséges életmódra nevelés  
 
Célja: a szervezet védelme, az egészséges fejlődés biztosítása, a testi képességek 
kibontakoztatása, a mozgáskészség fejlesztése. 
 
Az egészséges életmód biztosítása érdekében segítjük azt, hogy a gyermekek 

 egészségesek, edzettek, alkalmazkodó képesek legyenek 
 egészséges táplálkozási szokások kialakítása 
 mozgása váljék összerendezetté 
 sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat 
 ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket és maguk is járuljanak hozzá 

kielégítésükhöz 
 szívesen tartózkodjanak, tevékenykedjenek a szabadban. 

Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonása, prevenciós és korrekciós feladatok 
ellátására. 
 
Érzelmi nevelés és szocializáció 
 
Célja: az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 
beszoktatástól az óvodáskor végéig, olyan erkölcsi normák és követelmény rendszerekkel, 
amivel a gyermekek közösségi magatartását formáljuk.  
 
Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása érdekében segítjük azt, hogy a gyermekek  
 

 természetes igénye, életformája legyen a közösség, azt belső szükségletként igényeljék 
 alakuljon ki szociális érzékenységük, mely segít a másság elfogadásában 
 rendelkezzenek a nyugodt, derűs, tevékeny közösségi élethez szükséges szokásokkal 
 erkölcsi, viselkedésbeli és magatartásbeli szokásai igazodjanak a közösség által elvárt 

normákhoz 
 a viselkedésében, feladatok teljesítésében tükröződjön az alakuló feladattudatuk, 

kötelességérzetük 
 társaikhoz és a felnőttekhez való viszonyukban jelenjen meg  az érzelmekre épülő, 

kapcsolatteremtő képesség és a felnőtt tisztelete 
 alakuljon ki a természethez való pozitív viszony, tiszteljék és becsüljék a természet 

értékeit 
 
Az egyéni, sajátos törődést igénylő gyermekek speciális fejlesztésére, szükség esetén 
szakemberek közreműködését kérjük. 
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A fent említett feladatok: az erkölcsi, értelmi, közösségi nevelés feladatait a 

 Gondozás, nevelés 
 Játék 
 Munka 
 Játékos tanulás egységes folyamatában valósítjuk meg. 
 

Végrehajtásuk a gyermekek mindennapi életében, tevékenységeik egységében, egymást 
áthatva, egymással kölcsönhatásban eredményezi a gyermeki személyiség fejlődését. 
 
A nevelés, fejlesztés a közösség hatóerejének felhasználásával, a közösségben az egyéni 
bánásmód megvalósításával megy végbe. 
 
A játék, a munka, a játékos tanulás a gyermekeknek olyan tevékenységformái, amelyek 
egyben az óvodai nevelés alapvető eszközei is, és amelyek lehetővé teszik a feladatok 
céltudatos megvalósítását. 
A gyermekek legfőbb tevékenységeként kiemelkedik a játék, mely áthatja a többi 
tevékenységet is.   
 
Nevelésünk rendszerét vizuálisan az 1. ábra szemlélteti. 
 
Értelmi nevelés  
 
Célja: az életkori sajátosságokra építve, a beszédfejlesztés, az érdeklődés felkeltése, az értelmi 
képességek, kreativitás komplex fejlesztése. 
 
Az értelmi fejlődés biztosítása érdekében segítjük, azt, hogy a gyermekek képesek legyenek 

 érzékszerveik útján (látás, hallás, tapintás) az őket körülvevő valóságot tapasztalati 
síkon megismerni, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket az 
óvónő irányításával észrevenni 

 fejlődésben lévő, illetve a kialakult észlelési képességeiket a látás-hallás-tapintás 
területén, és a finommotoros képességek: szem,-kéz-és mozgás-koordináció területén 
összerendezetten használni 

 az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására 
 a tapasztalat útján szerzett ismeretek emlékezetben tartására 
 feladatok irányított, majd önálló megoldására 
 gondolataik, érzéseik kifejezésére 
 érthetően, tisztán beszélni. 



4.3 ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NEVELÉSI  CÉLOK ÉS FELADATOK 

 
 

1. ábra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI, 
SIKERKRITÉRIUMAI 

 NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI  
 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

ÉRZELMI NEVELÉS 
KÖZÖSSÉGI, ERKÖLCSI NEVELÉS (SZOCIALIZÁCIÓ) 

KOMMUNIKÁCIÓ 
EGYÉNI BÁNÁSMÓD  
 ESÉLYEGYENLŐSÉG 

INTEGRÁCIÓ 
 

A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI: 
 

JÁTÉK                   JÁTÉKOS ISMERETSZERZÉS         MUNKA JELLEGŰ    
                                         A FEJLESZTÉS ESZKÖZEI:             TEVÉKENYSÉGEK 

 
                        

KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI, TÁRSADALMI VISZONYAI 
KÖRNYEZETÜNK FORMAI ÉS MENNYISÉGI VISZONYAI 

MESE-VERS, DRAMATIKUS JÁTÉK 
ANYANYELVI NEVELÉS 

ZENEI NEVELÉS 
RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

MOZGÁS 
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5. NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI  
 

5.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 
Az életmód testi, lelki fejlődést jelent. 
 

Az egészséges életmód alakításának célja a gyermekek   
- egészséges életvitelének alakítása 
- egészséges életmód szokásainak megalapozása 
- testi fejlődés elősegítése. 

 
Feladata: 

- a rendszeresség kialakítása 
- a megfelelő bioritmus (alvás-ébrenlét) váltakozásának kialakítása 
- biztonságos, szeretetteljes légkör biztosítása, mely elősegíti az egészséges lelki 

fejlődést, egyéni képességek kibontakozását 
- gyermekeink idegrendszerének óvása a lelki károsodásoktól 
- a megváltozott fizikai, testi, szellemi képességek felmérése, javítása, korrekciója 
- a gyermekvédelmi feladatokon belül a kulturált életkörülményekhez való segítségadás 
- sokoldalú tevékenységek lehetőségének megadása, mely sokszínű és fokozataiban a 

gyermek fejlődéséhez igazodik 
- egészséges személyiségformálás, a testi.-lelki összhatás fejlesztése az iskolaérettség 

érdekében 
 
Feltétele:  

 a gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus helyiségek, egészséges óvodai 
környezet  

 a gyermekek méreteihez igazított bútorok, eszközök 
 saját jellel ellátott  

o fogkefe 
o törölköző 
o fésű (lehetőség szerint) 
o ágynemű 
o megfelelő, elegendő játszóruházat, váltóruha 
o váltócipő 

 
Az egészséges környezet fenntartása érdekében napi, heti, negyedéves takarítást végeznek az 
óvoda dajkái. 
  

Az óvónő feladatai: 
- gondozás, testi szükségletek kielégítése 
- gyermekek egészségének védelme, mozgásigényének kielégítése, edzettségének biztosítása 
- a gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése 
- a mozgásképességében korlátozott gyermekek segítése szakemberek bevonásával 
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Gondozás, testi szükségletek, mozgásigény kielégítése 
 
Az óvoda és a család gondozási szokásait összehangoljuk, azonos elvek betartását várjuk el. 
Az óvodapedagógusok az óvodába érkező új gyermekekről ezért „Adatgyűjtő lapon” (3.sz. 
függelék) tájékozódnak a gyermekek otthoni neveléséről, szokásrendszeréről, melynek célja a 
gyermeki szokások, szükségletek megismerése, annak figyelembe vétele az óvodai gyermeki 
szükségletek kielégítésében. Ezzel elindítjuk az ismerkedés folyamatát és a testi szükségletek 
kielégítésének a megalapozását. 
 
A gyermekek megfelelő gondozásának alapfeltétele az óvodapedagógus és a gyermekek 
közötti meghitt, megértő, kapcsolat és a testközelség megléte. Ez tőlünk, óvónőktől őszinte, 
szeretetteljes, bizalomkeltő, tapintatos, elfogadó, hiteles magatartást, viselkedést kíván.  
 
Az óvodapedagógus a gyermekek önálló testápolás, étkezés, öltözködés szokásainak szintjét 
az óvodába lépéstől kezdve figyelemmel kíséri és fejleszti. 
 
A gyermekek óvodai nevelésében, fejlesztésében a helyes szokások kialakításában az óvónő a 
dajka néni bevonásával, állandó, segítő közreműködésével együtt végzi a teendőket. Az 
óvónő a (testápolási, öltözködési, étkezési, pihenési) szokásrendszerek tudatos 
kialakításával, annak betartatásával segíti a szokásrendszerek rögzülését a gyermekekben, 
illetve érzelmi biztonságuk erősítése érdekében.  
 
A gyermekeknek csak saját tapasztalatai, cselekvései alapján alakul ki annak tudata, hogy a 
felnőttek segítőkészek, de senki nem csinál meg helyettük semmit, amire ők is képesek.  
Az óvodapedagógusok, dajka nénik ezért a gyermekek gondozása közben beszélgetnek a 
gyermekekkel, és csak akkor segítenek az egyes tevékenységek során, ha a gyermekeknek 
szükségük van rá.  
 
Étkezés 
 
A gyermekek a napi háromszori kellő összetételű és elosztású étkezéssel a 
tápanyagszükségletük háromnegyed részét itt az óvodában kapják meg. Az étkezési időt 
(napirendet) úgy alakítottuk, hogy az étkezésekre mindig azonos időpontban, minél kevesebb 
várakozási idővel kerüljön sor.  
 
Étkezés, szokáskialakítás: 
 

- Az étkezések nem folyamatos rendszerben, hanem együtt, közösen történnek 
- Elvárjuk a mindenkori esztétikus terítő, szalvéta, kanál, villa, nagycsoportban kés 

használatát 
- A különböző fogásokhoz megfelelő eszközöket használunk 
- Biztosítjuk, hogy a nap bármely szakában fogyaszthassanak a gyermekek folyadékot 
- Toleráljuk az esetleges étvágytalanságot, válogatást. A kiadagolást követően nem 

kényszerítjük a gyermekeket az ételek elfogyasztására, eldönthetik, hogy 
elfogyasztják, vagy sem, de mindenképpen ösztönözzük a gyermekeket az étel 
megkóstolására. 

- Étkezések előtt kötelező mosdóhasználattal szoktatjuk a gyermekeket ahhoz, hogy 
tiszta kézzel, szükségleteinket elvégezve ülünk le étkezni. 
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- Étkezés közben kultúrált étkezésre szoktatjuk a gyermekeket (helyes testtartás, 
csendes, halk beszéd, eszközök megfelelő használata, csukott szájjal rágás, esztétikus 
asztalrend igényének alakítása, szalvéta helyes használata 

-  
Testápolás:  
 
Testápolás, szokáskialakítás: 
 

- A testápolási szokások, szükségletek elvégzése során törekszünk arra, hogy az 
intimitás biztosítva legyen 

- A szokáskialakítás során arra törekszünk, hogy  
o A családi és az óvodai szokások összehangolása azonos elvek alapján történjen 
o Különös gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit 
o A bőrápoláshoz,fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztántartásához, a WC 

használatához olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek fokozatosan 
önállóan végezhessék ezeket a teendőket 

 
Öltözködés:  
 
Öltözködés, szokáskialakítás: 
 

- A csoportban, illetve az udvaron is a gyermekek igényének (illetve az időjárás 
tényezőinek) megfelelően, önállóan le-fel vehetik a ruhadarabjaikat. Ennek érdekében, 
biztosítjuk az udvaron is a ruhadarabok megfelelő elhelyezését. 

- Az öltözködés gyakorlására megfelelő, elegendő időt biztosítunk, annak, érdekében, 
hogy minden gyermek önállsági fokának megfelelően próbálkozhasson az egyéni 
öltözködéssel. 

 
Alvás, pihenés:  
 
Pihenés, szokáskialakítás: 
 

- Figyelembe veszzük a különböző alvásigényeket: a kevesebb alvást, pihenést 
igénylőket nem kényszerítjük alvásra  

- A nagyobb alvásigényű gyermekeknél lehetőség szerint biztosítjuk az alvásidő 
meghosszabbítását 

- Az alváshoz tiszta levegőre van szükség, ezért szellőztetéssel megteremtjük ezt a 
feltételt 

- Biztosítjuk a nyugodt pihenés lehetőségét a csend és a bizonyos bezártság 
megteremtésével  

- A kondicionáló reflexként ható elalvás előtti mesélést, altató dúdolását minden 
körülmények között biztosítjuk 

   
Mozgás:  
 
A mindennapi mozgás nélkülözhetetlen eleme, az óvodai életnek. Óvodai nevelésünk 
biztosítja, hogy a gyermekek szabadon, mozgásszükségletüknek megfelelően mozogjanak, 
tevékenykedjenek az óvodában. A gyermekek csoportban töltött ideje viszonylag szűk 
mozgásteret ad a mozgásigény kielégítésére, ezért az udvaron eltöltött szabadjáték során 
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törekszünk a tartalmas, sokszínű mozgásformák gyakorlására, melyet udvarunk és annak 
játékeszközei is biztosítanak 
 
Mozgás, szokáskialakítás: 
 

 a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálják a heti kötelező testnevelés foglalkozások 
 heti rendszeres séták 
 alkalomszerű kirándulások (évszakonként) 
 mindennapos mozgás 

 
Gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 
 
A gyermekek egészséges életmódját úgy tudjuk biztosítani, ha mindennap edzési lehetőségük 
van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a gyermekek 
ellenálló képességét. Ezért mindennap (lehetőség szerint) kivisszük őket a szabadba. 
 

o Az óvodában megbetegedett gyermekeket a csoportban ápoljuk, míg a gyermekhez 
meg nem érkeznek szülei (a szülőt értesítjük, ha szükséges orvost hívunk). Ez 
feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, erős köhögés esetén.  

o Csak egészséges, gyógyult gyerekeket fogadunk megbetegedés után, melyet orvosi 
igazolással köteles igazolni a szülő. 

o A fertőzések terjedését igyekszünk gátolni, a gyermekcsoportokban, mosdókban a 
fertőző betegségek ellen a következőkkel védekezünk, biztosítjuk a 

o gyakori , rendszeres szellőztetést,  
o gyermekenként a gyermektörölközőket 
o óvoda tisztaságát a rendszeres napi, heti, havi, éves takarításokkal 

o A szervezett mozgásos tevékenységekbe (testnevelés foglalkozás), beépülő gyakori 
rövid prevenciós gyakorlatokkal segítjük a deformitások megelőzését. 

 
Egészségvédelem szokáskialakítás: 
 

o Szabad levegőn való tartózkodásra szoktatás  
o Az időjárásnak megfelelő öltözködésre szoktatás 
o A rendszeres tisztálkodásra szoktatás  
o Megfelelő, egészséges táplálkozásra szoktatás 
o Megfelelő és elegendő folyadékmennyiség elfogyasztására szoktatás 

 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

- A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 
nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek 

- Zsebkendőjüket önállóan használják 
- Kultúráltan étkeznek, viselkednek.  
- Készségszinten használják az evőeszközöket 
- Teljesen önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek  
- Környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.  
- Önállóan használják  a mosdót 
- Ügyelnek a saját külsőjükre, melyben megjelenik meg a szépre, ízlésesre törekvés 
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5.2 ÉRZELMI NEVELÉS  
 
Az érzelmi nevelés óvodai nevelésünk alapvető kerete, ezért a gyermekek óvodába 
érkezésétől hazamenésig fontos szerepet kap a nap minden percében, pillanatában. 
Az érzelmi nevelés terén megoldásra váró feladataink nagyon összetettek, nevelőmunkánk 
egészét átszövi, annak minden területén fontos szerepet kap. 
Arra törekszünk, hogy a gyermekeket az óvodába lépéstől kezdve pozitív érzelmi hatások 
érjék úgy az óvodapedagógus-gyermek, mint a gyermek-gyermek kapcsolatban. 
 

Az érzelmi nevelés célja a gyermekek érzelmi biztonságának, érzelmi 
kiegyensúlyozottságának megteremtése, a gyermekek zavartalan fejlődésének alapvető 
feltételeként. 

 
Feltétele:  

 állandó óvodapedagógusok, dajka nénik jelenléte az óvodai évek alatt a csoportokban 
 óvónő-szülők mintaértékű érzelmi, együttműködési kapcsolata 
 óvónő-dajka-gyermekek közti meghitt, segítő kapcsolat, viszony és a testközelség 

megléte 
 biztonságos érzelmi légkör 
 a felnőttek gyermekszerető viselkedése, mintaszerű kommunikációja a gyermekekkel 

(a megnyilvánulásokban a gyermeki tisztelet, elfogadás, és gyermekszeretet kerüljön 
középpontba) 

 az óvoda otthonos, barátságos környezete 
 

Az óvónő feladatai: 
- a csoportban a nyugodt, kiegyensúlyozott érzelmi légkör megteremtése, biztosítása 
- a beszoktatás megkönnyítése, körültekintő megszervezése 
-  a gyermekek érzelmi élet változásának nyomon követése  
 
A nyugodt, kiegyensúlyozott érzelmi légkör biztosítása, megteremtése 
- A gyermekekkel szeretetteljes, személyes, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki, mely 

tapasztalható minden megnyilvánulásunkban (viselkedésünkben, szóbeli közléseinkben 
stb.). Ez a szeretetteljes, bizalomkeltő, tapintatos, elfogadó, empatikus, toleráló 
viselkedés, és kommunikáció jellemzi a gyermekek tiszteletét a nevelés, gondozás teljes 
folyamatában.  

- A családokkal, szülőkkel kölcsönös bizalomra épülő partneri kapcsolatot, együttműködést 
alakítunk ki és tartunk fenn. 

- A napirendet következetesen, szükség esetén rugalmasan, de betartjuk, biztosítjuk ez által 
a csoportban a rendszerességet, a játék kiemelt szerepét 

- Odafigyelünk a gyermekek egyéni érzelmi szükségleteire, és lehetőség szerint igyekszünk 
azt kielégíteni 

- Szükség esetén szakember segítségét kérjük és együttműködünk az érzelmi sérült 
gyermekek nevelésében 

- A tiltó és korlátozó nevelői attitűd helyett az ésszerű szabályok, szokások kialakítására, 
betartására helyezzük a hangsúlyt  
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Érzelmi nevelés, szokáskialakítás: 
 
- Év elején szokásokat, hagyományokat alakítunk ki a csoportokban, melyet a 

csoportnaplóban rögzítünk  
- A gyermekeket a reggeli érkezéskor személyesen, szeretetteljesen (simogatással, öleléssel, 

pár kedves szóval stb.) fogadjuk, igény szerint biztosítjuk a testközelséget  
- A gyermekek távozásakor elbúcsúznak társaiktól, felnőttektől a csoport szokásainak 

megfelelően 
- Pihenéshez, alváshoz nyugodt körülményeket biztosítunk; meséléssel, halk zenével, 

(gyermeki szükségletek, igények szerinti) simogatással, stb. segítjük az elalvást 
- Elfogadjuk, megengedjük, hogy a gyermekek a csoportba behozzanak olyan játékokat, 

egyéb tárgyakat, melyek az otthonosság érzését segítik. 
 
Beszoktatás 
 
A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek óvodához, óvónőkhöz, dajkákhoz fűződő 
érzelmi kötődését.  
Az óvodavezető a felvett gyermekek szüleit a törvény által meghatározott formában értesíti, a 
gyermekek óvodai felvételéről, illetve az első tájékoztató szülői értekezlet időpontjáról, 
legkésőbb május 31-ig.  
Az óvónők az első szülői értekezletre (időpontja minden év június hónap), „Beszoktatási 
ütemtervet” készítenek a gyermekek tervezett fogadásáról. 
 
A szülői értekezleten az óvónők ezt az ütemtervet egyeztetik a szülőkkel, illetve módosítják 
azt, a szülői igényeknek megfelelően. 
A szülői értekezleten ismertetésre, bemutatásra kerülnek az óvoda működését meghatározó 
legfontosabb dokumentumok, melyek ismertetése előírás. 
 
Az új gyermekeket szeptember hónapban folyamatosan fogadják az óvónők a beszoktatási 
ütemtervnek megfelelően.  
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:  
 
A közösségi, erkölcsi nevelés fejezetébe építve található meg. 



 

5.3 KÖZÖSSÉGI, ERKÖLCSI NEVELÉS (SZOCIALIZÁCIÓ) 
 

A közösségi, erkölcsi nevelés célja:  
- az erkölcsi normák és követelmények megalapozása az életkori sajátosságoknak    
   megfelelően a társas érintkezésben, viselkedésben 
- a közösség iránti igény kifejlesztése, társas, közösségi gyermekek nevelése 
- a gyermek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak kibontakoztatása a közösség által, a    
  közösség normáinak érvényesítésével 

 
Feltétele: 

 Az óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység 
 Óvónői (felnőttek) mintaértékű viselkedése a társas érintkezésben 

 
A közösségi nevelés a gyermekek életének céltudatos megszervezését igényli. A szervezéssel 
alakítjuk ki a gyermekek életének rendjét, ritmusát, időbeosztását. A közösségi élet szervezeti 
keretét a napirend biztosítja, mely elősegíti a gyermekek egészséges, tevékeny életét, a 
közösségi élet fejlődését. A közösségi élet tartalmát a különféle tevékenységek és az ezeket 
kísérő élmények alkotják. Minden tevékenységet úgy kell megszerveznünk, hogy az erősítse 
az együvé tartozás érzését. 
 
Az óvónő feladatai: 
- Közösségi kapcsolatok fejlesztése  
- A közösségi élet szokásainak, hagyományainak kialakítása 
- Erkölcsi követelmények megismertetése, megértetése, elfogadtatása, gyakoroltatása 
 
Közösségi kapcsolatok fejlesztése 
 
Óvónő kapcsolata a gyermekekkel: 
 
Az óvónő mintául szolgál a gyermekek számára a kapcsolatok kialakításában, a kapcsolatok 
irányításában. Mintakövető viselkedést nyújt a gyermekeknek az óvónő-gyermek, és az egyéb 
felnőttekkel való kapcsolatiban.    
 
Gyermek-gyermek közötti kapcsolat: 
 
Az óvónő a gyermekek közösségi életének irányítója, ezért segítse: 

 a gyermekek helyét a csoportban megtalálni 
 serkentse, barátságok kialakulását 
 a peremhelyzetű, visszahúzódó gyermekek beilleszkedését a csoport közösségébe 
 alakítsa a gyermek egymáshoz való viszonyát, közösségi érzelmeket. 
 a másság elfogadását 

 
A közösségi élet szokásainak, hagyományainak kialakítása 
 
A gyermekek számára a szokások, szabályok egyben a közösségi követelmények közvetítői 
is. A szokások kialakításának alapvető feltétele a családokkal való összehangolt nevelés. 
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Egyöntetű követelmények, szokások nélkül a gyermekek szokásai megbízhatóan nem 
alakíthatóak ki. 
 
Az alapvető szokásokat már kiscsoportos korban bevezetjük, a további évek folyamán az 
óvónőknek a szokások teljes mértékű begyakorlására, fejlesztésére és csiszolására kell 
törekedniük. Ahhoz, hogy a szokások, erkölcsi, magatartási normák a gyermekek viselkedési 
szabályozóivá válhassanak feltétlenül sok időt kell hagynunk kialakulásukra, 
begyakorlásukra. 
Néhány példa a közösségi élet szokásai terén azok közül a szabályok közül, amelyeket 
elvárjuk a gyermekektől: 
 

o a leesett játékokat fel kell venni 
o azt, amivel már nem játszunk el kell rakni a helyére 
o a teremben normál hangerővel kell beszélni 
o környezetünk eszközeivel óvatosan kell bánni, meg kell védeni 
o távozáskor, érkezéskor, - csoportba érkezőknek, belépőknek - köszönni kell 
o meg kell köszönni, ha kapnak valamit 
o el kell kérni a játékszereket egymástól, türelmesen várják meg, amíg megkapják 
o segíteni kell egymásnak 
o meg kell egymást hallgatni 
o étkezésnél nyugodtan fegyelmezetten, halkan, csendben kell beszélgetni 
o tisztelettel kell viselkedni a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival 

 
Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvoda, a gyerekek életében. A visszatérő 
ünnepek, hagyományok a közös élmény erejével hatnak, (érdekes, örömteli) erősítik a 
közösséghez, az óvodába tartozás érzését, biztonságot ad az óvodai éveken át, hiszen minden 
évben visszatérnek.  
 
Erkölcsi követelmények megismertetése, megértetése, elfogadtatása, 
gyakoroltatása 
 
Ahhoz, hogy a gyermekek az élet adta helyzetekben mindig gyorsan és megfelelően tudjanak 
eligazodni, meg kell nekik tanítanunk a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait, 
amelyeket természetes élethelyzetekben gyakorolhatnak. 
A szabályok kialakításában fontos, hogy a gyermekekkel megismertessük és megértessük, a 
szabályok szükségességét, jelentőségét (értelmet kell adni nekik). Ha ez elmarad, legfeljebb 
csak! az óvónői tekintélynek fog engedelmeskedni a gyermek és nem a belső belátás, értelem  
fogja vezérelni  a gyermeki viselkedést.  
 
A gyermekekkel az alábbi udvariassági, illemszabályokat, szokásokat gyakoroltatjuk a 
mindennapokban, amikor arra alkalom, illetve lehetőségünk nyílik. Néhány példa az 
udvariassági, illemszabályok témái közül: 

o Bemutatkozás 
o Köszönés 
o Megszólítás 
o Tudakozás, 
o Kérés 
o Segítségnyújtás, segítségadás 
o Étkezés 
o Illemszabályok az utcán 
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o Óvodán kívüli viselkedés, öltözködés (más intézményekben) 
o Vendégfogadás 
o Kínálás 
o Jó megjelenés 
o Ajándékozás 
o Előzékenység ( lányokkal, kisebbekkel, felnőttekkel) 
o Egymás türelmes meghallgatása (gyermek-óvónő, gyermek-gyermek) 

 
A szocializáció változásának nyomon követése, egyéni fejlesztés 
  
A gyermekek érzelmeinek alakulását, közösségben elfoglalt helyét, szerepét, erkölcsi, 
magatartási viselkedését, normákhoz való viszonyát nyomon követjük. 
 
A fejlődés egyenetlenségeit, - melyet a csoporthoz viszonyítva határozunk meg - egyéni, 
differenciált fejlesztéssel igyekszünk korrigálni.  
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

o A gyermekek igényévé válik a helyes viselkedés, cselekvés, szokás szabályainak 
betartása 

o Segítenek egymásnak 
o Meghallgatják egymást 
o Konfliktushelyzetben társaival egyezkednek 
o Elkérik, átadják egymásnak az elkért játékszereket   
o Felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak 
o Le tudnak mondani mások érdekeiért a saját érdekeikről 
o Érdeklődnek társaik, barátaik iránt 
o A csoportba érkező vendéget udvariasan fogadják 
o Ragaszkodnak a csoporttársaikhoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez 
o Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben 
o Türelemmel meghallgatják egymást, a felnőtteket, nem vágnak egymás szavába. 
o Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat 
o Szociálisan éretté vállnak az iskolába lépésre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A kommunikáció, a beszéd, nevelésünk legalapvetőbb feltétele, az egymással való 
érintkezésünket szolgája.  
A gyermekek anyanyelvüket a sokféle tevékenység közben, társaikhoz és a felnőttekhez való 
viszonyának fejlődése során sajátíja el, végigkíséri az óvoda egész napi élet, a gyermekek 
minden megnyilvánulását, az óvónő és a gyermekek kapcsolatát.  
 
A beszéd fejlődésének alapja 

 az óvoda tartalommal gazdag élete, a szóbeli közlést kiváltó derűs, nyugodt légköre 
 és az óvónő mintaértékű beszéde,  ezért az, legyen mindig  nyelvtanilag kifogástalan, 

egyszerű, de mégis kifejező.  
 
A mintaértékű beszéd mellett az óvónő : 
 

 A nap folyamán sok-sok beszédhelyzet lehetőségének kihasználásával, beszédhelyzet 
teremtésével fokozza a gyermekek beszédkedvét, adjon lehetőséget arra, hogy a 
gyermekek élményeiket, gondolataikat, problémáikat bátran megfogalmazzák. A 
gyermekeket mindig hallgassa meg 

 A gyermekek kérdéseire mindig válaszoljon 
 Tegyen fel ő maga is kérdéseket 
 Fordítson figyelmet a gátlásos, ritkán beszélő gyermekekre, empátiával törekedjen a 

szóbeli aktivizálásukra  
 Fektessen nagy hangsúlyt a prevencióra 
 Szükség esetén igényelje szakember segítségét  

 
A kommunikációs érintkezés, kapcsolat így egyrészt spontán hat a gyermekek beszédre, mely 
azonban nem tekinthető kizárólag a fejlesztés egyedi eszközeként.  A tudatos, tervszerű 
anyanyelvi neveléssel fejlesztjük a gyermekek beszédének technikáját, beszédének tartalmi 
oldalát. Ennek megfelelőn a beszédfejlesztést egyrészt spontán, illetve tudatosan (tervszerű, 
tudatos anyanyelvi nevelés) használjuk fel a gyermekek beszédtartalmának, 
kommunikációjának fejlesztésére a nap teljes folyamatában. 
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5.5 EGYÉNI BÁNÁSMÓD  
 

- Az egyéni bánásmód célja a gyermekek  
- egyéni szükségleteinek, fejlődésének figyelembevételével a differenciált nevelés, fejlesztés a 
különböző neveltségű, értelmi, érzelmi, testi fejlettségű gyermekek sajátos ütemű 
fejlődésének elősegítése, biztosítása. 

 
Feltétele:  
a gyermekek 
 előtörténetének (személyiséglap) 
 személyiségének megismerése, a képességek, erősségek, gyenge pontok regisztrálása; 

személyiség feltérképezése 
 
Az óvónő feladatai:  

o a fejlődés folyamatos nyomon követése, értékelése 
o o az eltérő fejlődési ütemben fejlődő gyermekek gondozása: 

o a fejlődés feltételeinek biztosítása  
o az egyéni szükségletek és igények figyelembe vétele, kielégítése 
o biztatás, támogatás 
o változatos tevékenységek, eszközök biztosítása 
o gátló tényezők kiküszöbölése  
o másság kezelése. 

o szükség esetén szakemberhez való irányítás, együttműködés a szakemberrel.� 
 
Az egyéni bánásmód alkalmazása során, a differenciálás olyan pedagógiai szemléletünk és 
gyakorlatunk, amellyel a különbözőségekhez való illeszkedést valósítjuk meg. Igazodunk a 
gyermek saját fejlődési ritmusához.  
Az eltérő fejlődési ütem adódhat  

 a készségek, képességek lassúbb, vagy gyorsabb (tehetséges gyermek) ütemű 
fejlődéséből, 

  illetve adódhat a gyermek hátrányos helyzetéből is.  
 
Az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van más ütemben haladni. Az 
együttműködésre kész, támogató figyelem és segítségnyújtás biztonságát az óvodapedagógus 
személye, attitűdje jelenti. 
A tévedéseket természetesnek tekintjük, és segítjük a helyes megoldás felismerését. 
 
A gyermek egy-egy, illetve több területen észlelt eltéréseinek, fejlődésbeli különbségeinek 
átgondolásával, minden folyamatban, minden helyzetben, minden tevékenységben több 
szinten biztosítjuk a differenciálást, az egyénre szabott fejlesztést. 
 
Tehetséges gyermekekkel ritkábban találkozunk az óvodában. Tehetséges gyermeknek 
tekintjük azt, aki valamely képességében átlagon felüli fejlődést mutat, (kreativitás, kognitív 
képességek, feladat iránti elkötelezettség stb.). 
 
Az eltérő fejlődési ütemben fejlődő gyermekek gondozása: 
 

 A fejlődés feltételeinek biztosítása - szükségletek kielégítése 
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 Biztatás, támogatás 
 Változatos tevékenységek, eszközök biztosítása 
 Gátló tényezők kiküszöbölése  
 Másság kezelése. 

 
Programunk a célnak, egyénnek legmegfelelőbb munkaforma megválasztással segíti az 
egyéni bánásmód alkalmazását. 
 
A gyermekek közti különbségek rendkívül sok félék., ezért fontos a differenciálás, mely nem 
azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel. A differenciálás óvodánkban azt 
jelenti, hogy minden gyermek a számára a saját komplex személyiségének leginkább 
megfelelő, optimális fejlesztésben részesül. 
 Az óvodapedagógus páros kapcsolatba kerül a gyermekkel, és így a személyiség ismerete 
alapján célirányosan, a képességek fejlettségére, vagy fejletlenségére, illetve hiányára 
tekintettel tud hatni. 
A differenciálás érvényesül a gyermekekkel szemben alkalmazott 
 

 bánásmódban 
 kapcsolatkialakításában 
 az eszközök biztosításában 
 az elvárásokban 
 az elvártak teljesítésben 
 az értékelésben 
 a feladatok adásában 
 fejlesztési módszerekben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6 ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 

Az esélyegyenlőség célja  
- Az esélyegyenlőség célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítása 
- emelni a hátrányos helyzetű gyerekek neveltségi szintjét, képességeik kibontakozását  

 
Feltétele:  
 a megfelelő ismerettel, szaktudással rendelkezés 
 diszkrimináció mentes nevelés biztosítása 
 befogadó, toleráns légkör kialakítása, fenntartása 
 az Integrációs Program intézkedési tervben foglaltak ismerete, annak megvalósításában 

történő részvétel 
 az esélyegyenlőség sérülése esetén azonnali jelzési kötelezettség 
 
 
Az óvónő feladatai:  

o A hátrány okának mielőbbi feltárása 
o Az esetleges elmaradások gyors felismerése, felzárkóztatás 
o A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése 
o Szülőkkel, különböző intézmények szakembereivel való együttműködés kialakítása, és a 

tényleges együttműködés 
o A szülőkkel való együttműködés, a szülői ház és az óvoda mint intézmény világának 

közelítése 
o Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése 
 
A gazdasági-társadalmi folyamatok eredményeként kialakult a társadalom perifériáján 
tengődő, alacsony iskolázottságú, a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló, mélyszegénységben 
élő embertömeg. Ezekbe a családokba születő gyermekek születésük pillanatától súlyos 
negatív hatásokat élnek meg, melyeket a későbbiekben még az optimális intézményi 
viszonyok esetén is nagyon nehéz mérsékelni. Törekszünk arra, hogy tudatos pedagógiai 
munkánk segítségével az otthoni környezet hiányossága miatti hátrányokat óvodai nevelésünk 
csökkenteni tudja. 
Az esélyegyenlőség (az esélyegyenlőség olyan cselekedet amelynek eredménye, hogy a 
„védett gyermekcsoport” tagjai élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel.) 
érvényesülése érdekében különös figyelmet  fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekre (halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az aki szociális helyzetéből és a 
képességei fejlettségéből eredő hátrányai vannak és szülője nyilatkozata alapján, 
nyilvántartásba kerül). 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének feltétele a megfelelő 
minőségű és időtartamú óvodába járása, hiszen az iskoláskor kezdetéig a gyermekek 
fejlődésének üteme igen nagy sebességű. 
Igyekszünk a hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat szakszerű, érzékeny pedagógiai 
szemlélettel, módszerekkel a szülőket is partnerré téve, velük együttműködve ellensúlyozni. 
 
Fontos a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának segítése. 
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Ezen felül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
előmozdításának elengedhetetlen feltétele, hogy olyan támogató lépéseket tegyünk, mely 
szolgáltatások megvalósítása csökkentik a meglévő hátrányokat, illetve segítik az érintett 
gyermekek iskolába lépésének időbeni lehetőségét is. 
 
Éppen ezért nagy hangsúly fektetünk: 
 
- a szülőkkel, családokkal való együttműködésre 
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó megbízható adatgyűjtésre 
- az elkészült esélyegyenlőségi terv, integrációs program érvényre jutására 
 
Kiemelt területek: 
 A nevelőtestület együttműködése 
 Nevelési Programunk tartalmi elemeinek megvalósítása 
 Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos 

munka 
 Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 
 Óvoda-iskola átmenet támogatása 
 Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 
 
Az óvodai IPR nem jelent külön programot óvodai munkánkban, hanem annak szerves 
része és megtalálható óvodai nevelésünk egész rendszerében. 



5.7 INTEGRÁCIÓ 
 

Az integráció célja: 
- A értelmi, és hallás fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása,  
   újak kialakítása.  
- A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében  
- Apróbb sérüléssel, élő gyermekek együtt nevelése, fejlesztése a normál fejlődésű társaikkal 

 
Feltétele:  
 
 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési irányelvének ismerete 
 a sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása, 
 indokolt esetben speciális segédeszközök használata; a segédeszközök elfogadtatása, azok 

következetes használatára és megóvására nevelés; 
 a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 
 annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes, 
 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához; 
 az óvodai dolgozók és a szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek 

befogadására, együttműködés a sérült gyermek családjával. 
 

Az óvónő feladatai: 
o elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való 

beilleszkedését a többi gyermekkel együtt  
o figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének speciális igényeit, 
o tudatosan fejleszti a funkciók differenciáltabb működését 
o külön gondot fordít  arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez 
o szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, képes az individuális módszerek, 

technikák alkalmazására, 
o a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba 
o  egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 
o alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 
o együttműködik a különböző szakemberekkel 
o elvárásait a fogyatékosságok jellegéhez és súlyosságához igazítja 
o a korszerű egyéni bánásmódok, módszerek, terápiák, technikák, eszközök megismerése, 

kiválasztása, használata. 
 
A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, amely a szokásos 
tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő nagyobb mértékű differenciálást, a szokásostól 
eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszik 
szükségessé.  
 
Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermek esetében is a nevelés általános 
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos 
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nevelési igényű kisgyermeknél is fejlődnie kell az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, 
az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek.  
 
A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása és a szükséges tárgyi feltételek és 
segédeszközök megléte biztosítja a célok megvalósítását.  
 
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakításakor igénybe kell venni a szakirányú 
végzettségű, integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus 
közreműködését.  
 
Az integrációban a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit követjük és tartjuk 
szem előtt, melyek a következők: 
 

 az elvárásokat a gyermekhez kell igazítani  
 csak annyi segítséget kapjon, hogy önállóan tudjon cselekedni  
 elfogadó, az eredményeket értékelő környezet  
 nem sérült, vagy kevésbé sérült funkciók bevonása a fejlesztése. 

o multiszenzorális fejlesztés  
o az  észlelés fejlesztése  
o a memóriai fejlesztése  
o a szociális-emocionális fejlesztés.  

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos 
észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az 
egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 
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6. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

6.1 JÁTÉK 
 
Az általános értelemben vett játék magába foglal minden szabadidős tevékenységet, amely a 
nap folyamán megjelenik.  
A játék létforma, a gyermekek fejlődésének alapja, fejlesztésének legfőbb eszköze. 
 

A játék célja: az aktív, önálló, tartalmas, érzelemmel telített játék kibontakoztatása, mely 
sokoldalúan fejleszti a gyermekek egész személyiségét. 

 
Feltétele: 

 nyugodt, vidám játéklégkör 
 megfelelő, elegendő 

o hely 
o  idő 
o játékeszközök 

 
A játék feltételeinek megteremtésével olyan szokásokat, szabályokat alakítunk ki, melyek 
lehetővé teszik minden gyermek számára a nyugodt játéktevékenységet. 
 
Az óvónő feladatai: 

o a feltételek biztosítása 
o tartalmas játék segítése, irányítása 
o élmények biztosítása 
o a játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, továbbfejlesztése 
o a gyermekek megismerése és fejlesztése a játékban 
 
 

 
A játék feltételeinek biztosítása 
 
A játékhoz szükséges megfelelő és elegendő hellyel, idővel és játékeszközökkel biztosítjuk a 
gyermekek elmélyült játéktevékenységét. Ezek a feltételek adják az alapját a nyugodt, vidám, 
kreatív légkörnek és a játék fejlesztő hatásának. 
 
A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy mivel, kivel és mit játszanak, milyen 
helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz változatos játékeszközök, különböző 
játéksarkok állnak a gyermekek rendelkezésére. 

 
A gyermekek érkezésétől kezdve, hazamenetelig lehetőségük van mindenfajta játékra, 
kedvük, igényük szerint birtokba vehetik a csoport (nyáron, jó időben az udvar) 
játékeszközeit. Az óvoda felnőtt dolgozói nem szabályozhatják, gátolhatják a gyermekek 
szabad döntését a játéktevékenység megválasztásában az összevont, csoportokban való 
működés esetén sem. 
A játékhoz szükséges időt a „rugalmas”, viszonylag kötetlen napirend biztosítja, és a játékba 
integrált, játékos kötetlen ismeretszerzés sem bontja azt meg.  
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A tartalmas játék segítése, irányítása 
 
Az önálló játék érdekében az óvodapedagógusok csak bizonyos szituációban segítik a 
gyermekek játékát.  
Az óvónők annyiban segítik a gyermekek bontakozó, vagy elmélyült játékát, amennyiben azt 
a gyermekek, vagy a játékhelyzet igényli. A segítsége lehet: 

- A játékfeltételek megteremtése (hely, idő, eszközök) 
- Tapasztalatok bővítése 
- Élmények biztosítása 
- Játék továbbfejlesztése 

 
Minél kisebb a gyermek, annál inkább szüksége van az óvó nénire, mint játszótársra. A 
kicsikkel különösen szoros kapcsolatot alakítunk ki, a gyermekek együttes tevékenységében 
részt veszünk. Megtanítjuk, hogy mi mindent és  hogyan lehet játszani. Fokozatosan 
megtanítjuk a játékszerekkel kapcsolatos kezelési, viselkedési szabályokat is. 
Mindezt tesszük példamutatással, közvetlen irányítással, a gyerekekkel való közös, együttes 
játékban.  
 
A nagyobbak esetén többnyire elegendő, ha csak figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni és 
társak felé irányuló játékkezdeményezéseit, a tartalmas játékot, biztosítjuk a játék 
önkéntességét, az önálló elgondolások megbecsülését, támogatását.  
 
Figyelmet fordítunk és segítjük azokat a gyermekeket, akik:  

 félénkebbek, nehezen barátkoznak 
 nehezen találnak játékot maguk számra 
 nem érdeklődnek, akiket nem köt le a játék 
 az életkoruknak nem megfelelő szinten játszanak 

 
Új játék bevezetését, a játék továbbfejlesztését a játékban való részvételünkkel segítjük, 
irányítjuk.  
A gyermekek játékának irányításában, segítésében tilos óvodánkban a játék menetének 
„kívülről” való irányítása. A játékba az óvónő mindig, mint a gyermek játszótársa, az 
együttműködést segítve „lép” be.  
 
A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, továbbfejlesztése 
 
A játékok tartalmát az élmények elevenítik meg, ezért a játék témáját és tartalmát a 
környezetben szerzett benyomásokkal, élményekkel alakítjuk, fejlesztjük. A játékok 
gazdagításának, fejlesztésének alapvető feltétele az élmény. A játékok témája, tartalma 
nagyrészt a gyermekek valóságról szerzett benyomásaitól, ismereteitől, tapasztalataitól függ. 
Minél több tapasztalattal, ismerettel rendelkezik a gyermek a környezetéről, annál gazdagabb, 
tartalmasabb a játéka is.  
Az óvodai mesékkel, sétákkal, kirándulásokkal, ünnepekkel újabb és újabb lendületet adunk a 
gyermekek gazdag, tartalmas játékának kibontakoztatásához. 
A hétköznapi élet „figuráinak” szereplőinek eljátszásához is biztosítjuk az élményeket  és a 
helyszínek berendezéséhez szükséges feltételeket, játékeszközöket. 
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Játékfajták: 
 
1. Gyakorlójáték 
 

 Hang, beszéd játékos gyakorlása 
 Mozgások gyakorlása (ugrálás, szaladgálás, tologatás stb. 
 A különböző anyagokkal való játékok (víz, homok, töltögetés, stb) 
 Játékeszközök, játékszerek rakosgatása 

 
2. Szerepjáték 
 
A szerepjátékot tartjuk a gyermekek nevelési szempontjából a legértékesebb játékfajtának, a 
személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszközének. A játék alapvető feltételeit, ha lehet, még 
fokozottabban kell érvényesítenünk a szerepjátékok során.  
A szerepjáték játékeszközeinek lényeges szerepük van, azok eseményeinek tartalmában. 
Folyamatosan fejlesztjük, gazdagítjuk a szerepjátékok tartalmát, ennek megfelelően 
biztosítjuk hozzá a szükséges játékeszközöket. A kész játékeszközök mellett a gyermekekkel 
közösen, illetve a gyermekek önállóan is készítenek játékeszközöket a szerepjátékokhoz.  
 
3. Dramatizálás 
 
Gyakran összefonódik a szerepjátékkal. A gyermekek szerepjátékában segítjük, ösztönözzük 
azt, hogy a mese-vers élményeiket eljátszhassák. Ennek a játékfajtának kialakulását, segítjük 
a színes, érzékletes mesemondással. A mozgással, beszéddel végzett dramatizálás során 
serkentjük a gyermekeket arra, hogy önállóan, maguk által kitalált meséket, meseváltozatokat 
is játszanak el fantáziájuk, képzeletük segítségével. 
 
4. Bábozás 
 
A gyermekek bábozását az óvónői bábjátékunk által keltet hangulat hatására indítjuk meg. 
Olyan légkört és lehetőségeket teremtünk, amelyben a gyermekek szabadon választhatják meg 
maguknak a bábokat. Az alapélmény lehet irodalmi, és személyes jellegű. A báb 
mozgatásától, a rövidebb-hosszabb bábjáték kialakulásáig fontos példamutató, segítőkész 
szerepünk van.   
 
5. Barkácsolás 
 
A barkácsolás a bonyolultabbá váló továbbfejlesztett játékigényből fejlődik ki. 
A szerepjáték, dramatizálás, bábozás közben alakuló játékszituációkhoz, szükséges sokféle 
eszközök egy része a csoportszobában rendelkezésünkre áll, illetve az eszközök egy részét 
egyszerű formában a gyermekekkel közösen készítjük el, nagycsoportban pedig  a gyermekek 
már önállóan. 
 
6. Konstruáló, építőjáték 
 
 Az építőjáték a kisebb gyermekeknél a gyakorlójáték fejlettebb formájaként jelentkezik. A 
nagyobb gyermekek már tudatosabban építenek, mely gyakrabban kapcsolódik 
szerepjátékhoz, összefonódik vele, kiegészíti azt. Igyekszünk elősegíteni azt, hogy a 
gyermekek minél többször éljék át az „én készítettem” alkotás örömét. 
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7. Szabályjáték 
 
A szabályjátékokkal szoktatjuk, neveljük a gyermekeket ahhoz, hogy bizonyos szabályokat el 
kell fogadni, azokat be kell tartani, azért, hogy részt vehessenek a játékban. A játékok 
szervezésével az önként vállalt szabályok betartására, szabálytudatra és az ezeknek megfelelő 
magatartás fejlesztésére törekszünk.  
 
8. Értelmi képességeket fejlesztő játékok 
 
 A szabályjátékokhoz tartoznak, azonban ezeknek a játékoknak kiemelt szerepe van a 
gyermekek értelmi képességeinek fejlesztésében, mint: érzékelés, megfigyelés, emlékezet, 
gondolkodás, problémamegoldás, ismeretgazdagítás stb.  
A csoportokban változatos értelmi képességeket fejlesztő játékok találhatók. A gazdag kínálat 
választékából törekszünk ezek folyamatos bővítésére, fejlesztésére, mivel ezeknek a szerepe a 
gyermekek fejlesztésében az utóbbi időben rendkívül megnőtt. A gyermekek a nap folyamán 
ezekkel a játékokkal önként, igényük és kedvük szerint bármikor játszhatnak, ezért elérhető, 
állandó helyük van a csoportszobákban. Az önálló játék kialakulásáig fontos, közvetlen 
szerepünk van a játékirányításban. 
 
A gyermekek megismerése, fejlesztése a játékban 
 
A játék és különösen a szerepjáték lehetőséget ad a gyermekek érzelmi világának, 
közösségben elfoglalt helyének, közösséghez való viszonyának, személyiségének, 
ismereteinek megismerésére. 
 
Megfigyeljük: 

 mennyire tudnak a gyermekek elmélyülni a különböző játékokban (szerepjáték, 
gyakorlójáték, szabályjáték stb.) 

 hogyan kezelik, bánnak a különböző játékeszközökkel 
 a gyermekek tulajdonságait, személyiségjegyeit 
 a társakhoz való viszonyát stb. 

 
A gyermekek fejlődését az óvodába lépéstől kezdve az Egyéni fejlődés nyomon követő 
rendszert használva kísérjük végig. A fejlődési ütemre, lemaradásra utaló jeleknél az 
óvodapedagógus a gyermekek fejlesztése érdekében fejlesztési tervet készít, egyéni, illetve 
csoportos fejlesztéseket szervez. 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

- A gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együtt részt venni. 
- Játékukban dominál a szerepjáték, melyhez önállóan alakítják a teret, eszközöket 
- Bonyolult építményeket képesek létrehozni 
- Élvezik a szabályjátékokat és képesek a szabályok betartásra 
- Az ismert meséket szívesen dramatizálják, elbábozzák 

 
 
 



 „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és 
eszét, szaporítja tapasztalatait. 
Ő azt hiszi: csak játszik. 
De mi már tudjuk, mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, 
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

 

6.2 JÁTÉKOS ISMERETSZERZÉS 
 
A nevelési folyamat szerves része, melyet fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében sajátos 
módon valósítunk meg. 
 

 
A játékos ismeretszerzés célja:  

- A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek1 rendezése, célirányos 
bővítése 

- Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek 
egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása 

- Minél sokrétűbb, tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, s a játékba integrált tanulás 
 

 
Feltétele: 

- A játékhoz szükséges légkör, hely, idő, eszközök, tapasztalatszerzés, élmények 
biztosítása 

- A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának 
biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során 

- A szociális és értelmi funkciók fejlesztését elősegítő játékok tervezése, beépítése 
- A 3-7 éves korban megjelenő boldogító játékfajták és azok tartalmának, minőségének 

gazdagítása a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével 
- A gyermekek beszédkészségének fejlesztése verbális és drámajátékok segítségével 

 
Az óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 

 nagymozgások fejlesztése 
 finom motorika fejlesztése 
 érzékelés,  
 megfigyelés,  
 figyelem,  
 emlékezet,  
 képzelet,  
 gondolkodás 
 beszéd fejlesztése 
 számfogalom megalapozása 

 
Az óvónő általános feladatai: 

 Játékos ismeretszerzés fejlesztési eszközeinek, mint:  
 Mese-vers, 
 Anyanyelvi nevelés,  

                                                 
1 Ismeret: tények, tényekből levont következtetések, szabályok, általánosítások egysége, rendszere. 
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 Külső világ tevékeny megismerése,   
 Mozgás,  
 Rajzolás, mintázás, kézimunka,  
 Zenei nevelés, témaköreinek, anyagának igényes összeválogatása,  
 A gyermekek játékának megfigyelése, elemzése, továbbfejlesztése 
 Az óvónő játék segítő metódusai 

 Az éves tervből a heti feldolgozásra szánt téma, anyag megtervezése, ütemezése  
 A gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása, a fejlődés nyomon követése, a 

következő fejlettségi szintre való eljuttatás megtervezése  
 Heti kötött, vagy kötetlen játékos ismeretszerzés kezdeményezése, megtartása 
 A kötött, kötetlen szervezeti formákban az érdeklődés felkeltése (motiváció), az 

érdeklődés fenntartása, a sokoldalú megtapasztaltatás, komplexitás, és játékosság 
érvényesítése 

 Segítse elő, adjon útmutatást arra vonatkozóan, hogy a szülők otthon is adjanak 
lehetőséget a játékos ismeretszerzés egyes tevékenységeire (mese, vers, éneklés, 
ábrázolás stb.). 

 A szülő kérésére az óvónő tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és 
javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a 
továbbiakban: fejlesztési javaslat). 

 
A gyermekek a játékos ismeretszerzés tevékenységei során szerzett benyomások, 
megtapasztalások, tapasztalatok, élmények alapján „tanulnak”, s általuk fejlődnek. A 
készségek, képességek, ismeretek bővítésnek, rendszerezésének terepe a játék , a játékon 
keresztül fejlődik. 
Programunk felfogása szerint a játékos ismeretszerzés azt jelenti, hogy  
 

 az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységek többnyire a játékidőbe 
ékelődnek, 

 a játék, a játékos jelleget megtartva, 
 tudatos, tervszerű pedagógiai munkával fejlesztik a gyermekek ismereteit, készségeit, 

képességeit. 
 
Az igényesség azt jelenti az összeválogatás során, hogy a fejlesztésre szánt anyag 
 

 alkalmazkodik a gyermekek életkorához, életkori sajátosságaihoz (módszertani 
szempontok) 

 eredeti, nyelvileg tiszta, értékes népköltészeti, illetve neves írók, zeneszerzők művei 
lehetnek (mese, vers és ének) 

 
Tervezés 
 
A nevelés egészén belül megvalósuló tudatos fejlesztés többnyire kötetlen kezdeményezések, 
játékos szituációk, séták, kirándulások stb. formájában valósulnak meg, melyekben 
érvényesülnie kell a nevelői céltudatosságnak. A céltudatosságot a különböző tervek 
elkészítése, a játékos ismeret megszervezése biztosítja.  
 
A tudatos fejlesztő munka témaköreit, anyagát éves tervben rögzítjük, melyet heti (heti 
tervben) lebontásban valósítunk meg a készségek, képességek fejlesztése érdekében.  
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Szervezés 
 
Programunk szélesen értelmezi a játékos ismeretszerzést. A játékos ismeretszerzés, fejlesztés 
a nevelés egész folyamatában megvalósuló folyamat. A nevelés egészén belül az 
ismeretszerzés megvalósulási formái: 
 

 Spontán ismeretszerzés: a spontán adódó helyzetek, alkalmak megragadása a 
fejlesztéshez  

 Irányított ismeretszerzés: tudatos, tervszerű helyzetek, alkalmak megteremtése a 
célirányos, tervszerű fejlesztéshez. Ezen belül megkülönböztetjük a 

- Kötött 
- Kötetlen ismeretszerzéseket. 

 
Az ismeretszerzés módjai, formái: 
 Játék, (pl.: dramatizálás, dalos játék, stb.) 
 Játékos szituációk 
 Séta 
 Kirándulás 
 Intézmények, üzletek, munkahelyek stb. látogatása (Múzeum, Könyvtár, 

Tűzoltóság, Hentes, Fodrászat stb.) 
 
Megvalósítás 
 
Az irányított ismeretszerzésben előfordulhat egy-egy kötött foglalkozás, melynek 
alkalmazását a magas csoportlétszám teszi indokolttá, így például 
 

o kötött játékos ismeretszerzéssel valósítjuk meg  
o kötetlen játékos ismeretszerzés keretében valósítjuk meg  
o Választható formában valósítjuk meg  

 
Az ismeretszerzések során az óvónőknek érvényesítenie kell a következő szempontokat: 

 tervszerű kötetlen ismeretszerzések: 
o az ismeretszerzés nincs időhöz kötve, a nap folyamán bármikor megvalósulhat 
o a részvétel nem kötelező a gyermekeknek, ezáltal az elmélyült játékát nem 

szakíthatja meg (nincs játékelrakás) 
o a gyermek bármikor bekapcsolódhat a különböző tevékenységekbe, illetve 

onnan elmehet kedve, érdeklődése 
o Ideje minimum 5 – maximum 35 perc lehet a korosztály és az érdeklődés 

figyelembevételével 
 

 tervszerű kötött ismeretszerzések: 
o időhöz kötött (napirendben meghatározottak szerint) 
o a részvétel minden gyermek számára kötelező, a játékot ez megszakítja 
o a játékosság hatja át, örömteli, élményszerű, maximum 20 perces 
o Ideje minimum 5 – maximum 20 perc lehet a korosztály és az érdeklődés 

figyelembevételével  
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A gyermek, amit lát, hall elfelejtődik benne, ha nem kapcsolódik élményhez, de maradandóan 
rögzül az, amelynek ő is aktív részese, ezért a játékos ismeretszerzés megvalósításának 
követelményei: 

 élménynyújtás (a fejlesztés alapja) 
 az érdeklődés felkeltése (motiváció), fenntartása.   
 a sokoldalú megtapasztaltatás,  
 játékos cselekedtetés, 
 játékosság érvényesítése.  

 
A játékos ismeretszerzés nem lehet 

 unalomba fullasztó, csupán információt, ismeretet nyújtó tanulás, melynek a 
gyermek csak kívülálló, befogadó részese. 

 
A szervezett játékos ismeretszerzés munkaformái: 
 

 Csoportos 
 Kiscsoportos 
 Páros 
 Egyéni (egyéni fejlesztési igények szerint) 

 
Ellenőrzés, mérés, értékelés 
 
A gyermekek ismeretének, készségének, képességeinek fejlődését rendszeresen nyomon 
követjük, (Egyéni fejlődés nyomon követő rendszer, indokolt esetben kezdeményezzük a 
szülőknél a szakszolgálat igénybevételét. 
 
A fejlődés értékeléséhez fontos, hogy tudjuk, hogy a gyermek milyen szintről indul a 
fejlődésben, ezért rögzítjük a gyermekek fejlődésének kiindulópontját óvodába lépéskor. Ezt 
követően, rendszeres alkalmakkal, évente kétszer (október30-ig és április 30-ig)  – mérjük 
(ellenőrizzük), értékeljük - nyomon követjük a fejlődésben - értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 
mozgásfejlődés - bekövetkezett változásokat.   
 
A mérés eszköze, módszerei: 

- megfigyelés (különböző tevékenységekben, játékhelyzetekben) 
- a gyermekek produktumainak (gyermekmunkák, rajzok stb.) elemzése. 
 

A fejlődés ellenőrzésének, értékelésének alapja a fejlődés várható eredményeiben 
meghatározott sikerkritériumok és a gyermek fejlettségi állapotának összehasonlítása.  
 
Fejlesztés, továbbfejlesztés 
 
A fejlettségi szint megállapításából az a tudatos pedagógiai munkánk, 

 amely a jelenlegi, elért fejlődési eredményeket megerősíti 
 lehetővé teszi a fejlődésben való továbblépést, a gyermeki fejlődés 

egyenetlenségeinek, hiányosságainak pótlását, korrigálását. 
 
A fejlesztés tudatos tervező munkáját az Egyéni fejlesztési naplóba rögzítjük. Az elért 
eredményeket szintén itt rögzítjük, hatását mérjük, ellenőrizzük 
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Az ellenőrzés, értékelés, mérés eredményei illetve a szakszolgálat véleményezése (fejlesztési 
javaslatai) határozzák meg az egyes gyermekek esetében az óvónők egyéni fejlesztési 
feladatait. A fejlesztési feladatokat az Egyéni Fejlesztési tervek tartalmazzák. 



6.2.1  A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 
 
A külső világ tevékeny megismerését csak programunkban bontjuk szét tartalmában, azonban 
ez a nevelő-fejlesztő munkában, tervezésben, szervezésben, szerves egységet alkot. Mivel 
fejlesztő munkánk tervezése a környezetünk természeti és társadalmi viszonyaira épít, minden 
fejlesztő munka ebből indul ki.  
 
A külső világ tevékeny megismerését a környezetünk természeti-társadalmi viszonyai során 
végzett tevékenységekben keressük, melynek során megtapasztaltatjuk a mennyiségi és 
formai viszonyokat is gyermekeinkkel. 
 
6.2.1.1 Környezetünk természeti társadalmi viszonyai 

 
 
A tevékenység célja:     

 a gyermekek spontán szerzett természeti-társadalmi tapasztalatainak, ismereteinek 
bővítése, rendezése, 

 értelmi képességek fejlesztése. 

 
  
Feltételei: 

 legalapvetőbb, adott feltétel, maga a természet, amely körülvesz bennünket 
 egyéb eszközök, amelyek a cselekedtetést, manipulálást teszik lehetővé:: 

 
Az óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 

 a tapasztalatok, ismeretek gyarapítása, ismeretek rendezése 
 a környezeti értékek felismerése (tudatformálás) 
 környezeti fogalmak tisztázása (ismeretszerzés) 
 értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás, beszéd )  
 pozitív viszony kialakítása a környezethez, a környezet védelmének megalapozása 

(attitűdök formálása) 
 megfelelő tájékozottsági szint kialakítása a gyermek szűkebb, tágabb 

környezetében 
 a természetben végbemenő változások, folyamatok, kölcsönhatások 

összefüggésének megértetése 
 

Az óvónő általános feladatai: 
 

 Adjon lehetőséget sokféle tevékenységgel a tapasztalatszerzésre, a minél több 
érzékszervvel való megtapasztalásra  

 Szervezze meg, biztosítsa a természetben, a valóságos környezetben való 
tapasztalatszerzés lehetőségét (többnyire a szabadban történő megszervezése) 
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 Vezesse rá a gyermekeket a legfontosabb ismertetőjegyek, hasonlóságok, 
különbségek, összefüggések észrevételére. Alkalmazza ehhez a megfigyeléseket, 
vizsgálatokat, összehasonlításokat, méréseket, kísérleteket, mint módszereket 

 Építse be a környezetismeret témáiba a gyermekek által kezdeményezett, 
környezetükben hallott témákat  

 Végezzen különböző egyszerű kísérleteket a gyermekekkel az összefüggések 
megértetésére 

 Engedje a gyermekeket elmélyülten kutatni, keresni 
 Teremtsen olyan helyzeteket, ahol a széles körben értelmezett környezetet a 

gyermek élményszerűen megtapasztalhatja, megfigyelheti, cselekvő, játszó részese 
lehet 

 Érzékeltesse a környezeti értékeket 
 
A fejlesztés eszközének témakörei, anyaga 
 
Az óvodai nevelés területeit a természeti és társadalmi környezet köré csoportosítjuk, hiszen 
ez a közeg az amely természetes módon mindent átölel, amiről az óvodás gyermeknek 
ismeretei vannak, a gyermeki lélekhez, gondolkodásmódhoz közel áll. Ehhez szorosan 
kapcsolódnak a társadalmi események (ünnepek, hagyományok). 

Természeti környezet 

 
- Napszakok, napszakok változásai 
- Évszakok 
- Növények 
- Állatok 
- Természetvédelem, környezetvédelem 
- Színek 

Társadalmi környezet 

 
- A család 
- A felnőttek munkája 
- Az emberi test, egészségvédelem 
- Az óvodai környezet és az óvoda környéke 
- Közlekedés 

 
A fenti témakörök a gyermekek érdeklődésétől, ismereteitől függően tovább bővíthetők. A 
témakörök anyagát a csoportos óvónők éves tervükben állítják össze, határozzák meg. 
 
Szervezés 
 

 A tevékenységet kötetlen formában a hét minden napján szervezzük 
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Megvalósítás, szokásrendszer 
 
Megtanítjuk gyermekeinket látni, mindenre odafigyelni. Minél több sétát, kirándulást teszünk 
a szabadba, ahol észrevesszük az apró csodákat, felfedezzük az életet. A természetben gyűjtött 
„kincseket” felhasználjuk különböző tevékenységeink alkalmával. 
 
Az ember a természet része, és így különleges kapcsolatban van önmagával és a 
környezetével. Kölcsönhatásban vagyunk a természettel.  
 
Megvalósulási lehetőségei: 
 

 Szimulációs játékokban:  
 Szerepjátékokban 
 Sétákon, kirándulásokon 
 Témakörhöz kapcsolódó képek nézegetése, rendezgetése során, a tapasztalatok 

feldolgozására 
 Beszélgetések során (spontán és tudatos) : közvetlen élmény, gyermeki érdeklődés, 

vagy óvónői javaslat hatására  
 Megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek a környezetben 
 Kóstolás során 
 Egyéb tevékenységekben 

 
A megvalósulás egyéb jellemzői: 
 

 A gyermeki részvétel, az ismeretszerzésben: a gyermek a megismerési folyamatoknak 
nem passzív szemlélője, hanem cselekvő részese (pl.: közlekedési szabályok 
megismertetése a gyakorlatban, a közvetlen séta alkalmával) 

 Játék, munka, játékos ismeretszerzés ötvöződik a gyermekek tevékenységében, nem 
különülnek el egymástól 

 Az ismerteszezést, értelmi képességek fejlesztését természetes környezetben, a 
valóságban tesszük meg. 

 Komplexitás 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 

 
- Tudják saját adataikat, (név, lakcím, szülők neve, foglalkozása, testvérek neve)  
- Ismerik, megnevezik testrészeiket, érzékszerveiket 
- Tudják a napok, napszakok, hónapok, évszakok nevét, sorrendjét, 
- Ismerik az óvoda  környezetében a fontosabb épületeket, azok funkcióit (rendelőintézet, 

iskola, bölcsőde, mentőállomás, tűzoltóság, rendőrség, áruház, templom, művelődési 
ház, könyvtár, múzeum, stb.) 

- Ismernek és megneveznek legalább 10 fontosabb közlekedési eszközt, (szárazföldi, 
vízi, légi) ismerik azok funkcióit, ismerik a közlekedés alapvető szabályait (jelzőlámpa 
jelentősége, színei, gyalogos átkelőhely jele, stb.) 

- Ismerik, megnevezik,  az alapszíneket, a színek világosabb, sötétebb árnyalatait 
- Tudják csoportosítani az élőlényeket, (ember, állat, növény) 
- Ismernek, megneveznek legalább 6 féle virágot, zöldséget, gyümölcsöt, felismernek, 

megneveznek legalább két féle fát 
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- Felismernek és megneveznek legalább 6 féle ház körül, és vadon élő állatot, legalább 3 
féle madarat 

- Ismernek, megneveznek legalább 6 féle foglalkozást 
- Hallás útján felismerik, megkülönböztetik környezetük hangjait (közlekedési eszközök, 

madárhangok,  stb.) 
- Részt vesznek természetvédelmi tevékenységekben (természetvédelem, szemétgyűjtés, 

téli madáretetés) 
 

6.2.1.2  Környezetünk formai és mennyiségi viszonyai 
 

A tevékenység célja:     
 a gyermekek spontán szerzett matematikai jellegű tapasztalatainak, ismereteinek 

bővítése, rendezése,. 
 értelmi képességek fejlesztése.  

 

Feltételei: 
 matematikai összefüggések megláttatása 
 a valóság objektív bemutatása, megismerése különféle eszközökkel 

 

Az óvónő személyiségfejlesztő feladatai:      
 
 az érzékelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése 
 matematikai fogalmak tisztázása, szókincsbővítés (ismeretszerzés) 
 számfogalom kialakítása, fejlesztése 
 

Az óvónő általános feladatai: 
 
 tegye jó játékká a matematikát 
 építsen a problémaszituációkban rejlő motiváló hatásra 
 tegye lehetővé a sikeres feladatmegoldást 
 gazdagítsa a gyermekek matematikai tapasztalatait 
 a matematikai ismeretek összefüggéseinek felismertetése 
 ismertesse meg  

o a gyermekeket matematikai tényekkel (halmazalkotás, halmazok számlálása, 
stb.) 

o matematikai és nem matematikai kapcsolatokkal, összefüggésekkel (különböző 
hosszúságokkal, súlyokkal, több-kevesebb fogalmaival, sorszámnevekkel) 

o matematikai műveletekkel (elvevés, hozzáadás, bontás stb.) 
 
A fejlesztés eszközének témaköre, anyaga, tartalma 
 
A matematikai nevelést folyamatként értelmezzük, anyagát elsősorban nem ismeretek 
alkotják, hanem gondolkodásfejlesztést jelent, cselekvéses és gondolati tevékenységeket 
tartalmaz. 
 
Tárgyak, személyek összehasonlítása, válogatások, rendezések. Halmazalkotások 
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Számfogalom előkészítése, alapozása 
 
Tapasztalatok a geometria körében 
 
Szervezés 
 

 hetente egy alkalommal kötetlen formában (kisebb gyermekeknél) 
 hetente egy alkalommal kötött, vagy kötetlen formában a 6-7 éves gyermekeknél 

(téma, feldolgozás módszerének függvényében) 
 

Megvalósítás, szokásrendszer 
 

- hetente egyszer kötetlen formában 
- spontán helyzetek alkalmával, matematikai „problémákkal” való szembesítés a 

mindennapi élet során 
 
Miután minden matematikai tapasztalat a környezetünkből származik, minden matematikai 
téma, kapcsolható egy-egy környezeti tartalomhoz.  
 
Az óvodáskor jellemző fejlődésében a matematikai nevelés terén két életkori szintet 
különböztetünk meg: 
 

 Az első szint bevezetés a matematikába, általában a gyermek 5. életévéig tart.  
Feladata a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakozásának segítése, a 
matematikai beállítódás, a szemlélet megalapozása. 

 A második szint az intenzív fejlesztés szakasza, az 5.-6.-7. életévben. Feladata a 
matematikai tapasztalatszerezés,  részképességek, gondolkodási műveletek, szokások 
elsajátíttatása. Eligazítás a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése. 

 
3-4 éves korban spontán nyílik lehetőség a gyermekek egyszerű matematikai tapasztalatainak 
fejlesztésére a játékidő során, pl.: gyöngyfűzéskor megmérjük kié rövidebb, hosszabb stb. Sok 
ilyen és ehhez hasonló jelenség észrevételével, ezekről való beszélgetésekkel spontán 
fejlesztjük a kisebb gyermekeket is. 
 
A matematikai fogalmakkal gyakran találkoznak a gyermekek a mindennapi óvodai 
életben, a játék során, így szinte önmaguktól, mindenféle kényszer nélkül ismerkednek 
meg velük. Először passzív szókincsükké válik, később azonban egy része beépül beszé-
dükbe is. 
 
A környezetismeret során olyan eszközök és tevékenységek biztosítása szükséges, ami egyben 
felkelti a gyermekek érdeklődését, és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra a 
matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését is. 

 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 

 
 Tudnak saját testükön, illetve térben tájékozódni, helyesen használják a névutókat 

(előtt, mellett, alatt, fent, lent, mellett, mögött stb.; megkülönböztetik a jobb és bal 
kezüket 
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 Tárgyak tulajdonságait felismerik, megnevezik, kiemelt tulajdonság szerint szét tudják 
válogatni 

 Tudnak halmazokat létrehozni, szétválogatni, osztályozni, egyesíteni, bontani 
 Képesek megkezdett sorban a szabályt felismerni, azt folytatni 
 Ismerik a semmi, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat, e szerint össze tudják 

hasonlítani a halmazokat 
 Tudnak halmazokat összemérni, elemeiket párosítani 
 Biztonsággal tudnak számlálni 10-es számkörben 
 Ismerik, használják a sorszámneveket 10-es számkörben 
 Megadott mennyiségből 10-es számkörben el tudnak venni, és hozzá tudnak adni 
 Ismerik a relációs szavakat 
 Meg tudják különböztetni a tükrös és nem tükrös alakzatokat  
 Tudnak tájékozódni „labirintusban”  
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6.2.2 MESE – VERS, DRAMATIKUS JÁTÉK 
 

A tevékenység célja:  

 

 az anyanyelv, a mese, vers, irodalmi művek megszerettetése,  
 a gyermekek nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése 

Feltételei: 
 

 korcsoportnak megfelelő témájú, tartamú könyvek 
 bábok (sík, kesztyű, zacskó, ujjbáb, termésfigurák) 
 képek 
 „maskarák”, különböző ruhadarabok 
 bábparaván stb. 
 

Óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 

- a gyermekek érzelmi,  
- akarati tulajdonságainak,  
- értelmi képességeinek,  
- erkölcsi,  
- magatartásbeli viselkedésének fejlesztése 
- jellem- és ízlésformálás 
- beszédfejlesztés 
- könyvhöz való vonzódás kialakítása 
 
Az óvónő általános feladatai: 

 
- Biztosítsa a feltételeket, eszközöket és alkalmazza azokat a tevékenység során 
- Igényes irodalmi alkotásokat válogasson és használjon fel a fejlesztésben 
- Megbízható szövegtudással rendelkezzen (mesélés, verselés esetén) 
- Használjon szemléltető eszközöket az érdeklődés felkeltésére, fenntartására (motiváció) 
- Teremtse meg, alakítsa ki a mese-vers hallgatás hangulatát, körülményeit, szokásait 

 
A mese, vers közege a nyelv. Fontosnak tarjuk ezért, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes 
mesét, mondókát, verset halljanak tőlünk a gyermekek. A legtöbb művet a népköltészetből 
választjuk. Ezen kívül neves gyermekvers és meseírók, költők legszebb műveit tanítjuk a vers, 
mese és dramatikus játéktevékenységek során.  
 
A mese-vers kezdeményezéseink nyelvi fordulatai erőteljesen szolgálják, segítik 
megvalósítani az óvónő feladatait az anyanyelvi nevelésben. Az anyanyelvi-kommunikációs 
nevelés módszereink egy jelentős köre az irodalmi alkotások tartalmához kapcsolódik. Az 
irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek sokszínűek, változatos megoldásokat 
kínálnak számunkra: képeskönyv képeinek nézegetése, képolvasás, beszédhelyzetek 
teremtése, mesereprodukció, drámajáték, dramatizálás, bábozás, stb. 
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A fejlesztés eszközének anyaga 
 
Mese, vers 
 
Történet, elbeszélés 
 
Közmondás, szólás 
 
Szervezés 
 

 A mese, verskezdeményezések kötött, vagy kötetlen formában valósulnak meg a 
fejlesztési cél és az anyag függvénye szerint, heti 2 alkalommal  

 
Megvalósítás, szokásrendszer 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
 Naponta spontán mesélés, verselés, mondókázás a játékhoz kapcsoltan 
 Alvás, pihenés előtt 
 Alkalmanként szervezett formák: 

 
A mesék-versek ismertetésekor  nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy azokat a 
gyermekek biztosan ismerjék, fel tudják idézni. Ezért év közben túlnyomórészt az ismétlések, 
a tanult versek mesék, felidézése, gyakori ismétlése kerül előtérbe. Az ismétlésekben a 
változatosságot biztosítjuk a mese-vers feldolgozásokkal. 
 
A mese-vers tanítása, többnyire könyv nélkül, kívülről történik.  Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy minden esetben szó szerint meg kell tanulnunk a mesét. A folytatásos mesék ez alól 
természeten kivételt jelentenek. 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

o A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, meséket 
o Ismétlésüket kérik a tanult, elhangzott verseknek, meséknek 
o Egyénenként vállalkoznak a versek, mesék elmondására 
o Várják, igénylik a mesehallgatást 
o Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak 
o Megjegyeznek, tudnak 12 gyermekmondókát, 8 verset, 8 mesét 
o Tudnak meséket, történeteket kitalálni 
o Vigyáznak a könyvekre 
o Szívesen nézegetik a mesekönyveket 
o Megértik a vers, mese mondanivalóját 
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6.2.3 ANYANYELVI NEVELÉS 
 

Az anyanyelvi nevelés célja:  
 A gyermekek nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése 

 
Feltétele:  
 
 a felnőttek mintaértékű helyes és szép beszéde 
 különböző bábok (kesztyű, ujj, síkbáb stb.) 
 képek 
 könyvek stb. 

 
Az óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 
 a gyermekek a beszédkedvének felkeltése, beszédaktivitás fokozása 
 beszédszervek erősítése 
 szókincsgyarapítás 
 helyes mondatalkotás, gondolkodásmód csiszolása, folyamatos beszédre nevelés 
 a jó kiejtés, a magyar beszéd ereszkedő dallamának megszoktatása 
 a párbeszéd és a függő beszéd megkülönböztetése 
 a helyzethez illeszkedő beszédfordulatok, mimika, gesztusok gyakorlása, elsajátíttatása 

 
Az óvónő általános feladatai: 

 
 A napi nevelőmunka során észre venni, kihasználni mindazokat az alkalmakat, 

tevékenységeket, amely során lehetősége nyílik a gyermekek spontán anyanyelvi 
nevelésére, beszédfejlesztésére 

 Együttműködés a családdal, logopédussal 
 
Az anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztésében a mese-vers „foglalkozások” 
(értékes irodalmi műveinek hallgatása, a mesék, versek különböző feldolgozásai: bábozás, a 
dramatikus játékok, a dramatizálás, képolvasás, stb.) különféle módszertani megoldásai 
mellett hatékony eszköz az anyanyelvi nevelés és, az anyanyelvi játékokat alkotó 
szabályjátékok. 
 
A beszédfejlesztésünk a beszéd formai tartalmának fejlesztésén kívül (a beszédhangok, 
hangkapcsolatok, szavak hibátlan kiejtése) kitér a beszéd tartalmi oldalának fejlesztésére is, 
mellyel a gyermekek beszédmegértését fejlesztjük, (ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok 
és mondatok összességének a helyes felismerése és értelmezése). 
A beszédelsajátítás folyamatában igen jelentős szerepe van a beszédértésnek. A 
nyelvfejlesztésünk csak akkor lesz eredményes, ha a gyermek meg is érti a közölt 
információkat. Ha a gyermek ugyanis nem érti a közlés tartalmát, ha nem világos előtte a szó 
jelentése, ha nem egyértelmű számára a szöveg, akkor nem képes magáévá tenni az 
„üzenetet”. Ennek érdekében spontán, a nap folyamán, minden egyes óvodai tevékenységben 
és tudatos tervszerű munkával a mese-vers kezdeményezéseken, anyanyelvi nevelésen 
fejlesztjük a gyermekek beszédét. 
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A fejlesztés eszközének témaköre, anyaga 
 
A beszéd formai, beszédtechnikai oldalát fejlesztő anyanyelvi játékok 
 

 Hallásfejlesztő játékok (zörejhangok felismerésére, megnevezésére) 
 Légzőgyakorlatok 

o Szöveges  
o szövegmentes légző gyakorlatok (Fúvó- és szívógyakorlatok) 

 Beszédszervek ügyesítésére szolgáló játékok 
o Arc-és ajakgyakorlatok 
o Nyelvgyakorlatok 

 Fonémahallást fejlesztő játékok 
o Mássalhangzókkal végzett gyakorlatok 
o Magánhangzókkal végzett gyakorlatok 

 
A beszéd tartalmi oldalát fejlesztő anyanyelvi, kommunikációs játékok  
 

 Szókincsgyarapító játékok: 
o Általános szókincsre 
o Relációs szókincsre (relációk felfedeztetésére) 
o Rokon jelentésű szavak, gyűjtőfogalmak elsajátítására 
o A passzív szavak aktivizálására 

 Mondat-és szövegalkotást fejlesztő játékok 
o Ismerkedő játékok: köszönés, megszólítás, bemutatkozás, kérés, tudakozódás 
o Kérdés-felelet játékok 

 Mondatfonetikai eszközök használatát fejlesztő játékok 
o Hangerőváltási gyakorlatok 
o Hangsúlyjátékok 

 Nem verbális kommunikációt fejlesztő játékok 
o Játékok a gesztusokkal, mimikával, testmozgással 

 
Szervezés 
 

 Az anyanyelvi nevelés kötött, vagy kötetlen formában valósul meg spontán naponta, 
tudatos szervezett formában heti egy alkalommal 

Szokásrendszer, megvalósítás 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
 Naponta spontán   

 
Kiscsoportban az anyanyelvi játékok egyszerű formáit játsszuk, s ezekre építve, fokozatosan 
egyre nehezebb játékokat válogatunk – figyelembe véve a gyermekcsoport életkori és egyéni 
adottságait. Minden korcsoportban úgy válogatjuk össze az anyanyelvi játékokat, hogy a 
beszéd minden területét fejlesszék, csak egyre-egyre magasabb szinten. 
 
Az egyes játékok időtartama tekintettel a gyermekek életkorára 5-15 perc között változik.  
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Nem arra törekszünk a játékok során, hogy ezek minél hosszabb ideig tartsanak, és minél 
tovább vegyenek részt benne a gyermekek, hanem inkább a „többszöri gyakoroltatás” a 
célunk. 
 
Az anyanyelvi játékokkal akkor érjük el fejlesztési célunkat, ha azok valóban szórakoztató 
nyelvhasználati játékok és nem unalomba fulladó nyelvhasználati gyakorlatok! 
 
Együttműködés a családdal, logopédussal 
 
Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és a leggyorsabban 
óvodáskorban végezhető. A beszédészlelés és a beszédfejlesztés az óvodai nevelés mellett a 
családi életben, a család mindennapjaiban működik a legnagyobb hatásfokkal. Éppen ezért 
segítséget, tanácsot, módszertani útmutatást nyújtunk a szülőknek az otthoni fejlesztés 
érdekében is. 
 
A rögzült beszédhibák javítása nem a mi feladatunk, de azok felismerésével, logopédushoz 
való irányítással, a logopédussal való szoros együttműködéssel, az anyanyelvi játékok tudatos 
alkalmazásával a beszédhibák rögzülésének megelőzésében sokat tehetünk, elősegíthetjük 
azok spontán javulását. Óvodák „utazó” logopédusai heti rendszerességgel foglalkoznak a 
beszédhibás gyerekekkel.  
Az együttműködés   

 során tájékoztatást kérünk a logopédus által végzett logopédiai szűrés eredményéről, 
egyben egyeztetjük, tájékoztatjuk mi is a logopédust saját észrevételeinkről 

 a nevelési évben legalább kétszer megbeszéljük a fejődés, a fejlesztés eredményeit. 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
  

 Mondatszerkesztésükben összetett mondatokat használnak 
 Képesek 6 szóból álló szócsoportot hallás után visszaidézni 
 Tudnak „ robotnyelven” beszélni 
 Tudnak szavakat képezni az első szótag kiegészítésével 
 Tudnak azonos hangzókkal szavakat mondani 
 Megkülönböztetik a hasonló ejtésű hangokat 
 Meg tudják különböztetni a beszédhangok időtartamát   
 Tisztán ejtik a magán és mássalhangzókat 
 Gazdag általános, és relációs szókinccsel rendelkeznek 

 
 
 



6.2.4 ZENEI NEVELÉS 
 

Mottó: Kodály Zoltán: „ A zene mindenkié” 
 

A zenei nevelés célja:  
 Az éneklési készség és a zenei képességek fejlesztése, zenei ízlés formálása 

 
Feltétele: 
 
 változatos hangszerek 
 bábok 
 különféle hanghordozók 
 fejdíszek 
 szoknyák 
 mellények 

 egyéb kiegészítő kellékek  
 
Óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 
 éneklési készség, 
 zenei hallás, 
 ritmusérzék, 
 mozgáskultúra, tánc, 
 zenei formaérzék, 
 és zenei alkotókészség fejlesztése 

 
Az óvónő általános feladatai: 
 
 formálja a gyermekek zenei ízlését művészi értékű zenei anyaggal 
 szerettesse meg az éneklést  
 formálja a gyermekek mozgáskultúráját 
 keltese fel a gyermekek zene iránti érdeklődését 
 szoktassa tiszta éneklésre a gyermekeket 
 formálja a gyermekek zenei alkotókedvét 
 teremtsen jó zenei légkört 
 törekedjen a népi hagyományok megőrzésére, továbbfejlesztésére 
 
A fejlesztés eszközének témakörei 
 
Zenei anyag 

 
 Mondókák: melyek a beszélni tanuló gyermeket a pontos hangzóejtésre, folyamatos 

lüktetés észlelésére, szép kiejtésre, folyamatos beszédre szoktatja. Játékuk szerint 

lehet: ölbevevős, cirógatós, csiklandozós, tapsoltatós stb. 

 Magyar gyermekdalok, énekes játékok: felnőttek népszokásaiból ellesett motívumokat 
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 Műzenei anyag: mennyiségileg nevelésünkben kisebb szerepet kap. Előkészíti a 

gyermekek zenei kultúráját, a műzenei formák gazdag változásainak befogadására 

 Más népek gyermekdalai: kevesebbet alkalmazunk belőlük, elsősorban azokat, ame-

lyek a magyar zenei sajátosságokhoz hasonlóak. 

 
Készségfejlesztés anyaga 
 
Éneklési készség fejlesztése 

 Éneklés 
 
Hallásfejlesztés 

 Magas-mély 
 Halk-hangos 
 Dallamfelismerés, zenei emlékezetfejlesztés 
 Dallambújtatás, belső hallás fejlesztése 
 Motívum-visszhang 

 Hangszínek megkülönböztetése   
 Zenehallgatás 

 
Ritmusérzék fejlesztése 

 Egyenletes lüktetés 
 Ritmus 
 Gyors lassú 

 
Zenei formaérzék fejlesztése 

 Egyszerű beszélt és énekelt ritmusmotívumok visszatapsolása  
 A motívum (4 egység) hangsúlyának kiemelése játékos mozdulatokkal 
 Ritmus-és dallamvisszhang  
 A motívumok hangsúlyainak kiemelése tapssal, járással, játékos mozdulatokkal,  
 Ritmus- és dallamvisszhang 

 
Zenei alkotókedv fejlesztése 

 Dallamfordulatok kitalálása (név, köszönés) motívumokkal  
 Zenei kérdés-felelet (motívumonként)  
 Dallamkitalálás 

 
Szervezés 
 

 A foglalkozások heti 1 alkalommal szerveződnek  



Szokásrendszer, megvalósítás 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
 Naponta spontán (éneklés, dalos játékok játszása, hangszerekkel való játékok) 
 Alvás, pihenés előtt 

 
Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek zenei, művészeti értékű mondókákat, énekes 
játékokat, gyermekdalokat ismernek meg. A kisebb gyermekekkel ölbeli játékokat (arc, kéz, 
ujj, lovagoltató, stb.), egyszerű énekes játékokat, játékos mozdulatokat kezdeményezünk.  
A nagyobb gyermekeknek megteremtjük a lehetőséget, hogy minél gyakrabban játszhassanak 
akár egymással is ölbeli játékokat, mondókázzanak, énekes játékokat kezdeményezzenek. 
Számukra már összetettebb hangkészletű énekeket, énekes játékokat, komponált 
gyermekdalokat kezdeményezünk.  
A dalanyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a korcsoportok dalanyagának a hangkészletét, 
ritmusát, terjedelmét, szöveg tartalmát, a csoportok összetételét, zenei képességeit.  

A zenehallgatás dalanyagával hangulatokat, érzelmeket közvetítünk, mintát nyújtunk. 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

 Örömmel énekelnek, játszanak énekes játékokat 
 A dalos játékok, zenei ritmusára ütemesen tudnak járni 
 Megkülönböztetik az elemi zenei fogalmakat (halk, hangos, magas-mély, gyors-lassú) 
 Érzi az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát 
 Motívumok hangsúlyait ki tudják emelni tapssal, mozdulatokkal 
 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 
 Szeretnek dudorászni, énekelgetni játék közben 
 Tudnak 15 énekes játékot, 8 dalt, 15 mondókát tisztán, helyes szövegkiejtéssel 

énekelni 
 A dallam, vagy ritmusmotívumokat vissza tudják énekelni, tapsolni 
 Tudnak magukban énekelni 
 Felismerik, megkülönböztetik az alapvető zenei hangszereket. 
 Dallamot felismernek kezdő, belső motívumról, dúdolásról 
 Figyelemmel, élvezettel tudnak zenét hallgatni 
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6.2.5 RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 

A tevékenység célja:  
 a képi-plasztikai kifejezőképesség, 
 elemi képolvasási, 
 komponáló, 
 térbeli tájékozódó képesség és 
 finommotorika fejlesztése 

 
Feltételei:  

o megfelelő minőségű és mennyiségű vizuális eszköz (színes ceruza, zsírkréta, 
vízfesték, tempera, ecsetek, rajzlapok, gyurma, ragasztó, színes lapok, stb.) 

o megfelelő hely  
o megfelelő téma  

 
Óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 

 szín- és formavilág gazdagítása 
 tájékozódó képesség (síkban, térben) fejlesztése 
 kreativitás fejlesztése, kibontakoztatása 
 türelmes, kitartó munkára nevelés 
 koordinációs képességek fejlesztése a kismozgások területén (finommotorika) 
 esztétikai ízlésformálás 
 értékelő képesség fejlesztése 

 
Az óvónő általános feladatai: 
 

 biztosítson megfelelő élményanyagot a gyermekek számára az ábrázoláshoz 
 ismertesse meg a gyermekeket különböző technikákkal, anyagokkal, különböző 

munkafogásokkal 
 alakítsa ki az eszközök használatának, karbantartásának szokásait 
 fejlessze, ismertesse meg a gyermekekkel a helyes ceruzafogást, fejlessze a csukló és 

kéz finommozgását 
 gyűjtse és elemezze a gyermekmunkákat 
 segítse a gyermekeket abban, hogy hogyan és miből lehet valamit készíteni  
 a gyermeki fantázia, kreativitás kibontakoztatása 
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A fejlesztés eszközének témaköre, anyaga 
 
Képalakítás 
 

 firkálgatás, rajzolgatás, festés képzelet, emlékképek után ceruzával, zsírkrétával 
 rajzolás az udvaron, aszfalton egészen nagy méretekben is 
 rajzolás homokba pálcával, betonra krétával, földre fektetett csomagolópapírra 
 emberalakok, környezet, tárgyak rajzolása saját elképzelés alapján, cselekményes 

jelenetek, pl. mese, vers 
 ábrázolás  a megszokottól eltérő formájú és nagyságú képfelületen, változatos anyagú 

papíron 
 vonalakkal és színekkel képzett foltok használata  
 vékonyabb, vastagabb vonalak, tagoltabb formák, részformák, a színek színfoltok 

alkalmazása 
 egyéni és közös kompozíciók rajzolása, festése kisebb-nagyobb méretekben 
 a környezetben található érdekes tárgyak megfigyelése, emlékezet alapján egyéni 

témába ágyazott megjelenítése 
 a rajzolt formák gazdagítása, díszítése tetszés szerinti részformákkal, színekkel, 

formaismétléssel 
 mesék, események elképzelése, képi ábrázolása kül. technikákkal, anyagokkal 
 képek festése egyénileg választott színekkel 
 festés ecsettel, gombfestékkel, temperával, színkeveréssel  
 álarcok, bábok, díszletek festése 
 keveréssel előállított színek 
 képek készítése festéssel, rajzolással, ragasztással, nyomattal stb. 
 emberalak részformái, fej, törzs, karok, láb 
 tájékozódás a kép síkján, szélén, közepén; térviszonyok jelzése (fent-lent, egymás 

mellett); térkifejezés a kép síkján egymás melletti, fölötti formákkal; térviszonyok 
ábrázolása,  

 anyagkompozíciók alkotása tárgyak lenyomataival, beszurkálással, karcolással, 
egyszerű anyaglapok díszítése 

 tépés, ragasztás 
 
Plasztikai munkák 
 

 kezdeti fokon, tetszés szerint különféle formák, tárgyak gyurkálása, formálgatása és 
díszítése különböző eljárásokkal 

 természetben található tárgyak, anyagok gyűjtése; apróbb tárgyak válogatása szín, 
forma szerint; formájuk, színük nézegetése, tapintása, a gyűjtött tárgyak formáinak 
összehasonlítása más formákkal, szétválogatása különböző. szempontok alapján  

 könnyen megmunkálható anyagok pl. homok, hó, agyag, gyurma, papírok, dobozok, 
termések, textildarabkák, fonalak, gallyak kartonok, stb. használata 

 anyagok formálásának próbálgatása, oldhatóság, nyomhagyás, karcolható, 
képlékenység nyomkodva, ütögetve, darabolva, gyurkálva, mintázva, gömbölyítve, 
bemélyítve, sodorva, simítva, karcolva, gyűrögetve, tépkedve, ragasztva stb. 

 emberalakok, állat és játékfigurák mintázása, főbb részformák ábrázolása, 
 egyszerű ajándéktárgyak, játékok készítése szerkesztő-összerakó munkával 
 díszítés változatos eszközökkel 
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 bábok, díszletek készítése 
 különféle technikák, vágás, tépés, hajtogatás, kerekítés, szövés, ragasztás, stb. 
 formák kisebb részformákkal (pl. emberalak feje, nyaka, törzse, végtagjai, virág szára, 

levele, szirmai stb.) 
 arányviszonyok: részekre osztás félbe, negyedbe hajtogatással, tépéssel 
 játékok, modellek, bábok, ajándékok, fenyődíszek készítése szerkesztő, konstruáló 

munkával változatos, képlékeny anyagok alkalmas eszközökkel, szerszámokkal való 
alakítása, formálása 

 a szerkesztés, barkácsolás eszközeinek, a kézimunka és az ábrázolás technikájának 
együttes használata a tárgykészítés céljának megfelelően 

 a papírtépés, nyírás, hajtogatás, ragasztás, varrás, mintázás, kötözés, fonás, szövés 
eljárásainak, a textilnek, fának, agyagnak, gipsznek, kartonoknak, hullámpapíroknak, 
lehetőleg természetes anyagoknak használata 

 
Építés 
 

 különböző formák rakosgatása, sorakoztatása játék közben 
 különböző anyagokból tárgyak, elemek felhasználásával kisebb és nagyobb térbeli 

alakzatok építése együtt is 
 különféle anyagokból, tárgyakból építéssel, összerakással, térbeli rendezéssel kisebb-

nagyobb formacsoportok, építmények alakítása 
 a térrészek berendezése a célnak megfelelő játékokkal, maguk készítette tárgyakkal 
 az építőjátékok változatos felhasználása mellett közös játékoknak megfelelően 

nagyobb méretű elemekből összeállított térrészek, búvóhelyek, sátrak építése 
 udvari játékok során nagy térbeli alakzatok létrehozása körben állással, mozgással stb. 
 különféle makettek építése és berendezése a gyerekek által alkotott modellekkel, 

formákkal, tárgyakkal 
 téralkotó tevékenység könnyen mozgatható bútorokkal, dobozokkal, takarókkal stb. 
 nedves homok, hó építőjátékok, berendezési tárgyak, takarók, nagyméretű dobozok 

stb. használata az építésben 
 tájékozódás a dolgok térbeli helyzetei, formák egymáshoz rendelésének egyszerű 

lehetőségei között, soralkotás, ritmusképzés, térrészek összefüggés, összekapcsolása,  
 tájékozódás térben, téralakítás, egyensúlyi viszonyok az egymásra rakott formák által, 

irányok, arányok felfedezése 
 
Ismerkedés a műalkotásokkal 
 

 műalkotások nézegetése  
 beszélgetés a műalkotásokról, hangulati, térbeli, formai és színbeli szempontból 
 művészeti albumok nézegetése 

 
Szervezés 
 

 a rajzolás, mintázás, kézi munka kötetlen formában valósul meg heti egy alkalommal a 
mindennapi ábrázolás mellett   

 a kötetlen tevékenység megszervezésére a szabadban és a csoportszobában egyaránt 
törekszünk 
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Szokásrendszer, megvalósítás 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
o az egyéni segítségnyújtás érdekében kisebb csoportokban vesznek részt a 

gyermekek a tevékenységben 
o a gyermekeknek a témán belül több választási lehetőséget ajánlunk fel 

 Naponta spontán ábrázolás a játékidőben (rajzolás, gyurmázás, festés stb.) 
 
Az alkotó tevékenységekre a gyermekeknek az egész nap folyamán van lehetőségük, hiszen 
az ábrázoló eszközök túlnyomó része elérhető helyen van minden csoportszobában. Az egész 
napi játéktevékenységnek egy részét képezi a szabad ábrázolás, rajzolás, mintázás, melyen a 
gyermekek kedvük, igényük szerint alkothatnak. 
 
A kötetlen tevékenység során - a segítségnyújtás érdekében - kisebb csoporttal foglalkozunk 
egyszerre. A dajka nénik csoportban való jelenléte segíti az ábrázolótevékenység nyugodt, 
kiegyensúlyozott megvalósítását, így megfelelő és elegendő időt tudunk biztosítani az egyes 
gyermekekre, a feladatok megvalósítására. A gyermeket addig hagyjuk „alkotni”, dolgozni, 
amíg alkotó kedve tartja. Természetesen a nagyobb gyermekeknél törekszünk már a kitartó 
munkára való nevelésre, a munkák teljes befejezésére. 
 
A mikro-csoportos foglalkoztatással biztosítjuk, hogy a gyermekeknek egyenként megtanítsuk 
az eszközök biztonságos használatát, a különböző munkafogásokat, ábrázolási technikákat. 
A gyermeki fantáziát, kreativitást nem korlátozzuk az ábrázolás során. Kisebbeknél főleg a 
különböző technikák elsajátítására törekszünk, a nagyobbaknál pedig, hogy az elsajátított, 
biztosan használt technikákat saját fantáziájuk, ötleteik szerint használják fel ábrázolásukban. 
A kreativitás fejlesztése érdekében kerüljük azt, hogy a gyermekek egy kaptafára készült, 
sémákban dolgozzanak. Biztosítjuk, megadjuk ezért a lehetőséget a gyermekeknek a témán 
belüli és az ábrázolási technika önálló megválasztására. A fejlesztés érdekében elsősorban 
nem a produktum, az alkotás a fontos, hanem a tevékenységben való részvétel.  
Az ábrázolási témák megválasztásában nem az, az elsődleges célunk, hogy a szülők 
megelégedettségét és az óvoda díszítését szolgálják.  
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

 Képesek a teljes ember ábrázolásra, abban megjelennek a részformák (haj, fül, ujjak 
stb.) 

 Finommozgásuk könnyed, összerendezett (könnyed, összerendezett csukó, 
ujjmozgások) 

 Tudnak gyöngyöt fűzni, pontosan vágni, hajtogatni, egyszerű öltésekkel varrni 
 Tudnak hiányos rajzot kiegészíteni, pontokat összekötni minta után, formákat alakítani 

kiegészítéssel 
 A ceruzát helyesen fogják, használják rajzolás közben, vonalvezetésük könnyed 
 Örömmel, szívesen ábrázolnak 
 Tiszta, esztétikus munkára törekednek 
 Kreatívak, ötletesek ábrázoló tevékenységükben 
 Bátrak, ötletesek az építésben, téralakításban 
 Ábrázolásukban megjelennek a  részletek, fontosabb megkülönböztető jegyek  pl. fiú, 

lány, nyuszi, tulipán stb. 
 Szóbeli véleményt nyilvánítanak saját alkotásukról és a műalkotásokról 
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 Önállósággal, változatosan alkalmazzák a megismert technikákat 
 Eligazodnak a kép síkján 
 Rácsodálkoznak a szép látványára, tudnak gyönyörködni benne 

 
 
 
 



6.2.6 MOZGÁS 
 

 
A mozgásfejlesztés célja:  

 a mozgásigény kielégítése 
 mozgáskészség, motoros képességek fejlesztése  
 testi képességek fejlesztése 
 a gyermeki szervezet megerősítése, egészséges működőképességének fokozása 
 

 
Feltétele: 
 
A mozgást fejlesztő tornaeszközök, mint: 

 tornaszőnyeg 
 számoly 
 bordásfal lehetőség szerint 
 tornapad 
 karika 
 szalagok 
 babzsák 
 labdák 
 ugrókötél stb. 

 
Óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 

 koordinációs képességek fejlesztése (járás, futás, kúszás, mászás, egyensúlyozás, 
gurulás, ugrás) 

 kondicionális (testi) képességek fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 
 szem-kéz, szem-láb, szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 
 téri tájékozódó képesség fejlesztése 
 testséma fejlesztése, testrészek megismertetése 
 ritmusérzék fejlesztése 
 a mozgás megszerettetése 
 a mozgásigény kielégítése 
 egészséges versenyszellem alakítása 
 alakítja, fejleszti a gyermekek jellembeli tulajdonságait: akaraterő, kitartás, bátorság, 

fegyelmezettség. 
 

Az óvónő általános feladatai: 
 

 a mozgások nagy részének lehetőleg a szabadban való megszervezése 
 változatos, sokoldalú mozgáslehetőség biztosítása 
 különböző mozgások bemutatása, megtanítása  
 a hibák gyakorlat közbeni tapintatos javítása 
 az ügyetlenebb gyermekek ösztönzése, bátorítása, segítése  
 az alapvető, mozgással összefüggő szakszavak használata, megtanítása 

(terpeszállás, guggoló támasz stb.) a mozgásos tevékenységek során 
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 együttműködni a mozgás megszerettetésében a családdokkal  
 a szervezet edzése, ellenálló képesség növelése  

 
A fejlesztés eszközének témaköre, anyaga 
 
Rendgyakorlatok 
 
 vigyázzállás 
 sorakozás 
 testfordulatok 
 különféle alakzatok 
 

Gimnasztika gyakorlatok 
 
 szabadgyakorlatok  
 légzőgyakorlatok 
 kézi eszköz gyakorlatok (babzsák, bot, kocka, karika, szalag, ugrókötél, labda, kendő 

stb.) 
 páros és társas gyakorlatok 
 padgyakorlatok 
 

Főgyakorlatok: 
 
 Járások   

o egyenletes  
o speciális  
o átlépő 

 Futások 
o irányváltoztató 
o tempóváltoztató 
o akadályleküzdő 
o jelre megszakított feladattal  
o verseny 

 Támaszgyakorlatok 
o csúszás 
o kúszás 
o mászás 
o gurulás 
o gurulóátfordulás 
o kézállás előgyakorlatai 

 Függésgyakorlatok  
 Ugrás 

o Szökdelések 
o Mélyugrás 
o Átugrás (távol, magasugrás, nekifutással történő átugrás) 
o Fellépés, Felugrás 

 Dobás  
 Testnevelési játékok 

o szerep 
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o utánzó 
o futó 
o fogó 
o szabályjáték 
o sorverseny 
o labdajátékok 
o váltóversenyek                                   

 
Szervezés  
 
 az  irányított kötelező mozgásos tevekénységet  heti egy alkalommal szervezzük meg 

 
Megvalósítás, szokásrendszere 
 
 Hetente tudatos szervezett formában 

 
 Naponta szervezett formában 

 
 Naponta spontán, szabad mozgás keretében a csoportszobában, udvaron 

 
A feladatokat minden esetben bemutatjuk, illetve bemutattatjuk. A bemutatásnál egyszerre 
van jelen a látható minta, mely szinkronban tükrözi a hallható utasítást.  
 
Biztosítjuk a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és a délutáni udvari játék és séta során is. 
A szabadban szervezett énekes játékokkal is segítjük a gyermekek mozgásszükségletének 
kielégítését. 
 
A foglalkozások rendgyakorlatokkal kezdődnek, melyben olyan helyzeteket teremtünk, ahol a 
gyermekeknek egymáshoz alkalmazkodva kell mozogniuk. Kialakítjuk a menetirányt és 
azokat az alkalmazkodási kötelezettségeket, melyek biztonságot adnak és balesetmentessé 
teszik a foglalkozást. A bemelegítés fokozatosságával, a gimnasztikai gyakorlatokkal 
folytatódik a foglalkozás. Ebben a részben a fő gyakorlatokban használt izomcsoportok 
bemelegítése a cél. Itt adódik meg a csoporttal való együttmozgás élményének 
megtapasztalása, a feladatmásolás és értés együttes működésének sikeres vagy kevésbé 
sikeres volta. A főgyakorlatban a gyerekek a teljes mozgássor begyakorlását végzik. A 
begyakorolt mozgásformák a játékban állnak össze teljes mozgássorrá. Korosztályonként 
szaporodnak a szabályok, megkötések, melyeknek a gyerekek tudásuk gyarapodásával 
boldogan tesznek eleget. A foglalkozások anyagába beépítjük a mozgásszervi 
rendellenességeket (gerincferdülés, lúdtalp) megelőző speciális gyakorlatokat is. 
 
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

 Szeretik és igénylik a mozgást 
 Megértik az egyszerűbb vezényszavakat: Rajt! Állj! Indulj!  
 Tudnak ütemesen járni 
 Tudnak egyensúlyozni padon 
 Tudnak helyben labdát pattogtatni 
 Tudnak egykezes felsődobással célba dobni 
 Tudnak előre gurulóátfordulást végrehajtani 
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 Versenyjátékokban betartják a szabályokat 
 Tudnak térben mozogni, ismerik az irányokat. Jobb- bal, előre- hátra, előtt- mögött, 

alatt- felett. 
 Képesek 50- 100 métert kocogni 
 Képesek páros lábon szökdelni 
 Képesek egy lábon szökdelni 

 
 

 



6.3 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A gyermek munkáján a saját személyével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a közösség 
érdekében kifejtett tevékenységét értjük. 
A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játéktól. 
A munkára nevelés az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, amely áthatja a gyermek 
mindennapi tevékenységének egészét. A munka célra irányuló tevékenység, külső szükségesség 
indokolja, kézzelfogható, valódi eredménye van. 

 

A tevékenység célja: 
 az egyéni és a közösségért végzett munka szükségességének, fontosságának, annak 

eredményének felismerése 
 kitartásra, kötelezettségvállalásra, kötelességtudatra nevelés 

 
Feltételei: 

 megfelelő munkaeszközök 
 elegendő munkavégzési lehetőség ( ami az adott életkorban elvárható, végezze el a 

gyermek ) 
 megfelelő, elegendő idő a munka elvégzéséhez 
 napos- és felelőstáblák 
 

Óvónő személyiségfejlesztő feladatai: 
 

 felelősségtudat kialakítása 
 ismeretek, készségek fejlesztése 
 más és saját munkájának tiszteletének kialakítása, fejlesztése 
 munkához szükséges készsége, fejlesztése 
 munkaszervezés képességének fejlesztése 
 a munka fontosságának tudatosítása 

 
Az óvónő általános feladatai: 
 

 tanítsa meg az egyes munkafolyamatok sorrendjét 
 tanítsa meg a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát 
 ismertesse, gyakoroltassa a különböző munkavégzéssel kapcsolatos szokásokat 
 ösztönözze, erősítse az önállóságot 
 teremtse meg az önálló munkavégzés lehetőségeit 
 biztosítsa az állandóságot, rendszerességet és folyamatosságot  
 következetesen tartassa be a csoport munkavégzéssel kapcsolatosan kialakított szokásokat 
 vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat 
 a gyerekek fejlettségének megfelelően értékelje a munkát 
 a munka hasznosságának tudatosítása 
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A fejlesztés eszközének anyaga, tartalma 
 
A gyermekek saját személyükkel kapcsolatos munkája 
 

 Önkiszolgálás 
 

Közösségért végzett munka 
 

 Naposság 
 A csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák 

 
Szervezés 
 

 Naponta megjelenő, állandó jellegű munkák 
o önkiszolgálás  
o naposi munka 
o teremrendezés 

 Alkalmanként, alkalomszerű jellegű munkák 
o gyermekek egymásközti segítésnyújtása egymásnak, az óvónőnek, dajka néninek  
o teremrendezés 
o megbízatások teljesítése 
o kerti munkák 
 

Megvalósítás, szokásrendszer 
 

 tervezett, szervezett munkák 
 a játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben spontán adódó 

munkavégzésre adódó lehetőségek  
 Kiscsoportban az étkezések önkiszolgálással történnek, nagyobb gyermekeknél kerül csak 

bevezetésre a naposi munka, a mosdó és öltözővel kapcsolatos egyéb munkák. 
 A naposi rendszert napostáblán, a mosdó és öltöző felelőst felelősségi táblán követjük 

nyomon, mely a megfelelő helyen vizuálisan szemléltetve megtalálható a 
csoportszobában) 

 A naposok a naposi teendők elvégzéséhez napos kötényt használnak 
 A kisebb gyermekek szabadon eldönthetik, hogy vállalják-e a naposi, illetve egyéb 

felelőségi feladatokat, vagy sem.  
 
Az óvodai csoportba való beilleszkedés egyik fontos feltétele, hogy a gyermek először önmagát 
tudja kiszolgálni. A saját személyével kapcsolatos munkakészség kialakulásán át vezet az út a 
közösség érdekében végzett munkához. 
 
Az önkiszolgálás során szerzett készségek, kialakult szokások adják az alapját a későbbiekben 
bevezetésre kerülő naposi munkának.  
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Fontos, hogy a naposok, felelősök pontosan tudják mi a feladatuk, mit várunk el tőlük, ezért a 
feladat meghatározása és a következetesség betartása kiemelt szerepet kap.  

  
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére: 
 

 Szívesen végzik a munkajellegű feladatokat 
 Önállóan, örömmel, igényesen végzik feladataikat 
 A munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan használják 
 Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére 
 Önként vállalnak munkába való részvételt,  
 Tudják, ismerik a munkavégzés pontos menetét 
 Megbecsülik egymás és mások munkáját,  
 Kialakult kötelességtudatuk, tudják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, 

újra és újra el kell végezni. 
 A gyermekek önállóak a saját személyükkel kapcsolatos munkavégzésben 

 



7. A SZÜLŐK ÁLTAL IGÉNYELT, ÉS 
FINANSZÍROZOTT  FAKULTATÍV SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A szülők által igényelt "speciális szolgáltatásokat" igyekszünk megszervezni az óvodában, 

melyek térítéskötelesek. 

 

A szülők minden év végén szóban, vagy írásban jelezhetik az óvónőknek, hogy a következő 

nevelési évre milyen szolgáltatások, megszervezését javasolják, kérik az óvodától.  

 

A speciális szolgáltatások igényének kielégítésében elsősorban azokat a szolgáltatásokat vállaljuk 

fel, szervezzük meg ennek eredményeképpen, amelyek hozzájárulnak a gyermekek sokoldalú 

fejlődéséhez, fejlesztéséhez és 

 

 a gyermekek életkorához igazodnak, illetve 

 nem zavarják meg egészséges fejlődésüket. 

 amelyre lehetősége van az intézménynek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 67



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 68



1. AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 
A módosított törvény vitathatatlanul fenntartja az óvodai neveléshez való jogot, az óvoda 
igénybevételének lehetőségét az óvodáskorú gyermekek teljes körére. Az óvodai nevelésben való 
részvétel három éves kortól minden gyermeket megillet. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvételének támogatása nagyon fontos, 
hiszen a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás ebben a célcsoportban nagyobb 
esélyegyenlőségeket biztosít. 
 
A törvény  az 5 évesekre és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan, 
általános érvényű nevelési kötelezettséget állapít meg. 
 
Jelentkezés az óvodai elhelyezésre: 
 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai felvétel időpontjáról. Az óvodai jelentkezést a fenntartó a helyileg szokásos 
módon teszi közzé, illetve az óvoda bejárati ajtaján tájékoztatást nyújt a beíratás pontos idejéről, 
legkésőbb március 15-ig. 
 
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 
Felvételi Bizottságot hív össze, javaslatot tesz a felvételre. A felvételi kérelmek elbírálásának 
rangsora: 
 

- első körben előnyben részesítjük azokat az érdi lakosú az intézmény körzetébe tartozó 
o 5. életévüket betöltő, illetve 
o halmozottan hátrányos helyzetű  
o rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeket. 

- másodfordulóban azok a gyermekek vehetők fel, akiknek, szüleinek az óvoda körzetében 
található munkahelyük 

- végezetül felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akiknek szülei szimpátia alapján 
választották intézményünket gyermekük nevelésére, de nem esnek bele az előbb felsorolt 
szempontok közé  
 

Az óvodai felvételről, átvételről - szükség esetén a Felvételi Bizottság javaslata szerint - az 
óvoda vezetője dönt. 
 
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, 
amennyiben a gyermek felvételére lehetősége van  óvodánknak. 
 
Az óvodai beíratáshoz szükséges adminisztratív formai kellékek: 
 
A szülő által beíratott gyermekek adatait a Felvételi előjegyzési naplóba dokumentáljuk. Az 
adatok közléséhez a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e azok közléséhez. 
 
A beíratáshoz, az adatokhoz való hozzájárulást követően szükséges bemutatni a gyermek 

 Lakcím kártyáját 
 Születési anyakönyvi kivonatát 

 
A szülők e hivatalos okmányokkal, lehetőség szerint a leendő óvodásokkal együtt keressék fel az 
óvodát beiratkozáskor. 
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2. AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZERKEZETE 
 

Intézményünk épületeiben az eltérő lehetőségek miatt különböző életkorú (vegyes) és azonos 
életkorú (tiszta) csoportokat szervezünk.  
 
A vegyes csoportok előnye az életszerűbb, családiasabb összetétel, az új kicsik beilleszkedése 
hamarabb lezajlik. A vegyes csoportokban a fő elv, hogy a gyerekeket a csoportban azonos 
lehetőségek illetik meg. A csoportok szervezésénél arra törekszünk, hogy megközelíthetően 
arányos legyen a különböző életkorú gyermekek száma, de figyelembe vesszük az egyéni 
kéréseket is (testvérpár, barát stb.). 
 
Az óvónő szerepe miden korcsoportban más-más hangsúlyt kap: 
 kiscsoportban 

 az érzelmi kötődés kialakítása a legfontosabb. 
 a testi szükségletek kielégítése 
 az együttélés elemi szabályainak, az "én" és "mi" együtt érzés kialakítása. 

  középső és nagycsoportban az érzelmi biztonság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
képességek fejlesztése 

  
A szülők az óvoda házirendjében további tájékoztatást kapnak óvodai életünk szabályairól. A 
házirend jól látható helyen megtalálható minden épületben. 
 

3. AZ ÓVODA NAPIRENDJE 
 
A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a gyermekek testi-lelki harmóniájának 
megteremtéséhez.  
 
A napirendünkkel biztosítjuk 
 
 a gyermekek számára a rendszerességet 
 a változatos tevékenységeket, 
  a csoportok, a gyermekek, az óvoda nyugalmát. 

 
Legfőbb tevékenységek a napirendünkben: 
 
 Játék ( a leghosszabb időt kitöltő gyermeki tevékenységség) 
 Étkezés 
 Pihenés 
 Öltözés és testápolással járó teendők 

 
A napirendi javaslat, tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan épülnek egymásra a különböző 
tevékenységek, hogyan alakul mindennapja a gyermekeknek.  A csoportok napirendjét a 
csoportnaplók tartalmazzák, az óvónők készítik el . 
 
A napirendi pontok, időkeretek rugalmasan változtathatók az esetleges előre tervezett, vagy nem 
várt esemény, időjárásnak megfelelően. 
 
 Az udvari szabad játékot, illetve sétákat a napirendben megjelölt időponttól korábban is, 

illetve később is meg lehet kezdeni, de mindenképpen ajánlott minden csoportnak legkésőbb 
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10.45-től már az udvaron tartózkodnia. 
 Amennyiben a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé válik az udvari játék befejezése, úgy 

azt a csoportban szükséges folytatni, a napirendnek megfelelően. Tilos a gyermekek 
bárminemű várakoztatása egy-egy napirendi ponthoz való ragaszkodás miatt.  

 

4.  AZ ÓVODA HETIRENDJE 
 
A tervezett, tudatos ismeretszerzés szeptember 2. hetében kezdődik meg a nagyobb 
korcsoportokban, kiscsoportban november 01-vel. Az első két hét az ismételgetések, nyári 
élmények felidézésével zajlanak. Kiscsoportban a beszoktatás ideje alatt a mondókázás, mesélés, 
éneklés fontos szerepet kap. 
 
A heti-rendet minden óvodapedagógus a csoportnaplóban rögzíti, úgy, hogy összhangban legyen 
az intézményen belül minden csoport heti programja az átfedéseik elkerülése miatt. 
 

(Útmutató a csoportok heti rendjének elkészítéséhez) 
 

Óvodai életünk 
mindennapi 

tevékenységformái 

A mindennapi 
tevékenységformákat 
komplexen kiegészítő 

irányított 
tevékenységformák 

Heti tervezett alkalma 
Szervezése 

 

 
Vers-mese 

 
2 Kötött, vagy kötetlen 

 
Anyanyelvi nevelés 

 
1 Kötött, vagy kötetlen 

Zenei nevelés 1 

Kötött (zenei képességek 
fejlesztése) 

kötetlen (éneklés, dalos 
játékok játszása) 

 
Rajzolás-mintázás, 

kézimunka 
1 kötetlen 

 
Mozgás 

 
1 kötött 

 Játék 
 Környezetünk   
    természeti-társadalmi 

viszonyai 
 Beszédtartalom, 

kommunikáció 
 

 
Környezetünk formai és 
mennyiségi viszonyai 

1 kötetlen 

 



 

5.  PÁRBESZÉD, EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÜLŐKKEL 
 
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Az óvoda csak a családdal együtt, azt kiegészítve 
szolgálja a gyermekek fejlődését. A pedagógusok és a szülők kapcsolatának középpontjában 
mindig a gyermek áll. 
 
A szülőkkel való együttműködés célja: 
 
 Őszinte, nyílt párbeszéd a szülők és a pedagógusok között, kölcsönös tájékoztatás, 

tapasztalatcsere a gyermek neveléséről 
 A szülői elvárás, elégedettség megismerése 

 
Az óvoda feladatai: 
 A szülőkkel való bizalmas, partneri kapcsolat kialakítása 
 A családok nevelési céljainak, a gyermekek személyiségének alakulására ható értékek 

megismerése 
 A családi és az óvodai követelmények összehangolása 

 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy alapvetően új szemléletre, új módszerekkel szükséges 
fejlesztenünk a szülőkkel való kapcsolatunkat, a tényleges partneri együttműködés kialakítása 
érdekében. A régi, hagyományos módszerek, szerepek mára már elavultak, (szülő-pedagógus 
alá-fölé rendeltségi viszonya; a pedagógus, mint kommunikátor, tájékoztató, informáló 
szerepe a szülői,  hallgatói szerepével szemben). 
 
Az együttműködésünk új módszerei: 
 

 egyenrangú, mellérendelt viszony az együttműködésben 
 párbeszéd, kölcsönös kommunikáció, információcsere  
 a szülőket lehetőség szerint keresztnevükön szólítjuk (kerüljük „az anyuka” 

személytelen megszólításokat) 
 
A hagyományos együttműködés tartalmi, formai rendszere 
 
Szülői értekezlet (beszélgető kör) 
 
Célja: általános információcsere az óvoda-óvodapedagógusok és a szülők között, 
meghatározott témában. 
 
Minden évben 4 alkalommal szülői értekezletet - beszélgető kör formájában - tartunk meg . A 
beszélgetések légkörét nyitott, őszinte egyenrangú kapcsolat jellemezze. 
 
Megbeszélés ( fogadónap ) 
 
Célja: Egyéni tájékoztatás, információcsere a pedagógus-szülő között meghatározott helyen és 
időben. 
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A megbeszélés lehetőségéről, (fogadónapokról) az első szeptemberi szülői értekezleten 
kapnak tájékoztatást a szülők. Ennek rendjéről folyamatos információt a szülők az óvoda 
hirdetőtábláján is kapnak. A fogadóórák rendjéhez, meghatározott idejéhez nem ragaszkodunk 
mereven, a szülők előzetes bejelentkezése, óvónővel való egyeztetése után rugalmasan 
alkalmazkodunk a szülői igényhez.  

Vezetői fogadóórájáról, ügyfélfogadás rendje 

 
Vezetői, tagóvodavezetői fogadóóra, ügyfélfogadás célja: az óvodavezető, tagóvodavezető - 
szülők közötti információ cserének a biztosítása és a szülők hivatali ügyintézés rendjének 
szabályozását szolgálja 
 
Az óvodavezető, tagóvodavezető fogadónapjáról, ügyfélfogadás rendjéről, szintén az első 
szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a szülők. Ez az információ is, az óvoda 
hirdetőtábláján megtalálható. 
 
Szülői szervezet 
 
Célja: A szülői érdekek képviselete , a szülők és az óvoda (pedagógusok) kapcsolatának 
erősítése 
 
A fenti célok megvalósítása érdekében a szülők, a szülők jogai érvényesítése, kötelességük 
teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szervezet létrehozását 
az óvodapedagógusok kezdeményezik saját csoportjukban, ha a szülők nem hozzák létre, nem 
kezdeményezik a szervezet létrejöttét. A csoportokban megválasztott szülői szervezeti tagok 
(legalább 3 fő) alkotják az óvodai szülői szervezetet. A szülői szervezet (közösség) dönt saját 
működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. 
Amennyiben a szülői szervezet nem él jogaival, úgy az óvodavezető kezdeményezi legalább 
évente két alkalommal a szülői szervezeti tagok, és az óvodapedagógusok párbeszédét. 
 
Közös programok (nyitott ünnepek, közös kirándulások a szülőkkel) 
 
A szülői igényeket figyelembe véve és az óvoda lehetőségeit összehangolva biztosítjuk a 
szülők részvételét egyes ünnepeinken. Az ünnepek nyitottságát szükséges korlátoznunk, mivel 
a gyermeki élmények, a gyermeki öröm kárára történhetnek meg ezek a „nagyobb tömeget 
érintő ünnepek” megrendezése. Nevelési programunk tartalmazza a nyitott ünnepek 
felsorolását az Óvodai ünnepei, hagyományai című fejezetben. Lehetőséget adunk, örömmel 
vesszük azonban, az ünnepek, ünnepélyek előkészítésében való szülői közreműködést. 
Támogatjuk azokat a szülői kezdeményezéseket, amelyek célja az együttes, közös kirándulás 
(szülők-gyermekek-óvoda). 
 
Szülői fórum 
 
Célja: Hatékonyabb segítségnyújtás a gyermekek családi neveléséhez. 
 
A Fórumot kizárólag szülői igény alapján szervezünk meg. A Fórum meghatározott témában 
vitaindítóval kezdődik, majd a közös, kölcsönös párbeszéd, vélemény zárja. A Fórumokra 
különböző szakembereket is hívunk (Szakszolgálat, logopédus, pszichológus, Gyermekjóléti 
szolgálat stb.) 
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Nyílt napok 
 
Egy évben egy meghatározott alkalommal a szülők részére biztosítjuk az óvodai 
nevelőmunkával való ismerkedést, betekintést az óvoda mindennapi életébe.  
 
Panaszkezelés 
 
Panasz esetén, a legalsóbb szinten kell kezdeményezni a panaszkezelését. Amennyiben az 
alsóbb szinteken nem történik meg a panasz orvoslása, úgy a következő, magasabb szinten 
lévő illetékes személynél lehet bejelentést, észrevételt, panaszt tenni. 
 
A panaszkezelés szintjei: 

1. Óvodapedagógus 
2. Tagóvodavezető 
3. Óvodavezető 
4. Fenntartó Önkormányzat 

 
Az egész óvodát, illetve az óvodába járó összes gyermeket érintő panasz kezelésének legalsó 
szintje a tagóvodavezető. 
 
Az együttműködés írásos formai rendszere: 
 
Tájékoztatók: 
 
A szülők  

 Óvodai beiratkozáskor tájékoztatót  kapnak az óvodáról és megkapják az óvoda 
házirendjét 

 
Információs táblák: 
 
A szülők folyamatos tájékoztatása a csoportok és az óvoda tevékenységéről, melynek formái: 
 

 Csoportok információs táblája 
o A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális információkról 
 

 Óvodai információs tábla  
o A gyermekek heti étrendjéről 
o Házirendjéről 
o Az aktuális információkról 
 

 Minőségfal  
o Aktuális intézményi minőségfejlesztési feladatokról 
o Felmérések eredményeiről 
o Fejlesztési feladatokról 

 
Partneri elvárás, igény megismerése: 
 
Évente egy alkalommal (bővebb információt a partneri igényfelmérés szabályzata 
tartalmazza) tájékozódunk a szülők elvárásairól, igényeiről nevelőmunkánkkal kapcsolatban. 
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„Véleményláda”: 
 
Az óvoda bejáratánál elhelyezett „Véleményláda” szolgál arra, hogy a szülők, dolgozók az 
intézmény működéséről írásban jelezzék megelégedettségüket, panaszaikat. A Véleményládát 
a minőségfejlesztési vezető hetente kiüríti, tartalmáról feljegyzést készít, melyet átad 
intézkedésre a   tagóvodavezetőnek, szükség esetén az óvodavezetőnek. 
 



6.  ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 
 
Az óvoda, különböző mélységű kapcsolatokat alakít ki, és tart fenn az óvodai nevelés 
hatékony és szakszerű megvalósítása érdekében.  
 

 Azokkal a személyekkel, intézményekkel, akik az óvodai nevelőmunka 
eredményességére, a nevelési feladatok ellátására hatással vannak, (dolgozók, szülők, 
fenntartó) 

 Azokkal az intézményekkel, akik a szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a 
nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segítik (Pedagógiai szakszolgálat, 
Gyermekjóléti szolgálat, Egészségügyi Szolgálat) 

 Azokkal az intézményekkel, akik a gyermekek életútjának megelőző, és következő 
állomásai (bölcsőde, iskola) 

 Azokkal az intézményekkel, akik segítik nevelési feladataink sokoldalú, színes 
megoldását (közművelődési intézmények) 

Az óvoda dolgozói közti belső kapcsolattartás 
 
Az óvodai nevelőmunka összehangolása érdekében fontos a naprakész és hiteles információk 
átadása, a feladatok egyeztetése, tervezése, melyet az alábbi kapcsolattartási formákon 
keresztül  valósítunk meg: 
 
Vezetőkkel (Vezetői tanács) 
 
Az óvoda vezető beosztású (óvodavezető - tagóvoda-vezetők) dolgozói minden hónap első 
szerdáján vezetői értekezletet tartanak, melyen megbeszélik, értékelik az elmúlt hónap 
munkáját és a következő hónap feladatait.  
 
Értekezletek 
 
Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás - az óvodavezetői 
munkaterv és a tagintézmények munkaterve szerint - ütemezett nevelőtestületi értekezleten, 
illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. Az alkalmazotti közösség 
értekezlete biztosítja a z óvodapedagógusok, valamint az óvoda többi dolgozója közötti 
együttműködést.  

Szülőkkel való kapcsolattartás 

 
Kiemelt helyet és szerepet kap nevelőmunkánk során a szülőkkel való kapcsolattartás, ezért 
ennek kibontására külön fejezetet szántunk. Részletes kidolgozását az előző, 5. fejezet 
tartalmazza. 

Külső kapcsolattartás 

Fenntartóval való kapcsolattartás 

 
A fenntartóval való együttműködés, a rendszeres és jó kapcsolat kialakítása a működés, 
működtetés elengedhetetlen feltétele. Az együttműködésben döntő szerep jut az 
önkormányzat részéről irányításnak, ellenőrzésnek, értékelésnek, forrásbiztosítás a 
működéshez, a fenntartói elvárások megfogalmazásának. A fenntartóval való kapcsolatot 
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többnyire az intézményvezetője gyakorolja, tartja. Az önkormányzattal való együttműködés 
érdekében kapcsolatot tart fenn az óvodavezető a következő csoportokkal, személyekkel: 
 

 Polgármester 
 Jegyző 
 Humánpolitikai Iroda 
 Információs Iroda 
 Pénzügyi Iroda 
 Szociálpoltikai és Egészségügyi Iroda 

 
Az Óvoda – iskola kapcsolata 
 
Az iskolával a kapcsolattartás folyamatossága az együttműködés nélkülözhetetlen eleme. A 
kapcsolatok kialakításában, fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 
A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés, érdeklődés egymás munkája iránt. El kell 
fogadni egymás tevékenységét, a szakmai viták, véleménykülönbségek természetesek. A 
kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves részeként kell tekinteni. 
 
Az együttműködés formái és módjai: 
 
Jól bevált hagyományai vannak az óvodák életében a kapcsolat ápolásának. Az átmenetet 
közösen kell megkönnyítenie a tanítónak és az óvoda-pedagógusnak. 
Az óvoda célja, hogy a gyermekek örömmel várják azt,hogy iskolába mennek. 
 
Egyéb kapcsolattartások 
 
Kapcsolatot azokkal az intézményekkel alakítunk ki, ahol az óvodával kapcsolatos nevelő-
fejlesztő munkához ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhet gyermek, szülő, óvónő. 
 
Az együttműködés formái és módjai: 
- Közművelődési intézmények segítik nevelőmunkánk színvonalának emelését, ezért  

törekszünk a jó kapcsolat kialakítására és kínálataik igénybevételére, a lehetőségek 
kihasználására 

- Az intézmények kínálataiból úgy válogatunk, hogy az elősegítse a nevelési feladatok 
sokoldalú, színes megoldását, s zárja ki azokat a kezdeményezéseket, amelyek az óvoda 
pedagógiai elveivel, értékközvetítésével, tartalmával nem összeegyeztethető. 

- Kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a szakmai szolgáltató intézményekkel. 
- A Szakszolgálat partner lehet a gyermekek iskolaérettségének megállapításában, az 

átlagostól eltérő gyermekek egyéni bánásmódjának alkalmazásában, kidolgozásában. 
Nagyon fontos a szakszolgálatban folyó pedagógiai munkáról is tájékozódnunk. 

- A logopédussal heti rendszeres a kapcsolatunk, mivel az intézményben végzi fejlesztő 
munkáját. Nevelőmunkánkkal segítjük az ő szakszerű munkáját. 

- A gyermekek testi fejlődésének ellenőrzése érdekében a védőnő és a gyermekorvos szűrő 
vizsgálatot végez az óvodában. Fogászati szűrővizsgálaton évente minden gyermek részt 
vesz. Probléma esetén a megfelelő szakrendelésre irányítják a gyermekeket. 

 
A kapcsolattartás részletes formáit, szabályozottságát óvodánk Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 



7. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYI 
 
„Ünnepek: kiemelkedő események évfordulói vagy hagyományos megemlékezések 
napjai.”2 
 
Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvoda, a gyerekek letében. A visszatérő 
ünnepek, hagyományok a közös élmény erejével hatnak, (érdekes, örömteli) erősítik a 
közösséghez, az óvodába tartozás érzését, biztonságot ad az óvodai éveken át, hiszen minden 
évben visszatér. 
 
Jellegük szerint az óvodában megkülönböztetjük a: 
 

1) Naptári ünnepeket (Nemzeti ünnepek, Jeles napok, ünnepi szokások) 
2) Természet ünnepeit 
3) Magánjellegű ünnepeket 

 
Ünnepeinkre vonatkozó pedagógiai nézeteink: 
 

o Emelkedjenek ki az óvoda mindennapi életéből, de előzményei, megvalósításai, 
illeszkedjenek az óvoda természetes életének menetébe. 

o Az ünnepeket öröm, várakozás és készülődés előzze meg. Legyen meg minden 
ünnepnek a sajt jellege, légköre, ami az óvoda ünnepi díszében, szimbólumokban jut 
kifejezésre. 

o A felszabadult, vidám hangulatot ne nyomják el betanult szólamok, ne rontsa el a 
gyermekek fárasztó felkészülése. 

o Szülők csak programunkban kijelölt ünnepeink alatt vehetnek részt, mert ez külön 
szervezést igényel helyhiány miatt, illetve kedvezőtlenül befolyásolja, rontja az ünnep 
kiegyensúlyozott hangulatát. 

o Érvényesül a pedagógiai szabadság 

                                                 
.oldal2 Új mag.yar lexikon S-Z  
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8. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 
Az 1997. XXXI. évi Gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot lát el óvodánk, óvodai nevelésünk alaptevékenységének keretében.  
 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és 
megszüntetése érdekében együttműködünk 

 az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, különösen a védőnőkkel, házi 
gyermekorvossal, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, különösen a családsegítő 
szolgálattal, a családsegítő központtal, 

 a nevelési tanácsadóval, 
 a rendőrséggel, 
 a bírósággal, 
 a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 

 
Az óvodai beíratás során biztosítjuk a körzetünkbe tartozó hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai felvételét. Ennek felderítésére - a beíratást követően, de a felvételt megelőzően -  
segítséget kérünk az óvoda védőnőjétől. 
 
A jelzőrendszer működtetése: 
 

 A jelzőrendszerünk legelső láncszeme a védőnő (óvodai beíratások alkalmával) 
 A következő láncszem maguk az óvodapedagógusok, hiszen csoportjukban 

közvetlenül ők észlelik, ők tapasztalják először, ha a gyermekek nevelésben 
problémák vannak. 

 a gyermekvédelmi megbízott az óvodapedagógusok jelzései alapján tájékoztatja az 
óvodavezetőt a gyerekek veszélyeztetettségéről, gyermekbántalmazásokról, súlyos 
elhanyagoló nevelésről, illetve más egyéb veszélyeztető okok fennállásáról; Javaslatot 
tesz a gyerekek rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásának 
kezdeményezésére 

 
Az óvodapedagógusok feladata: 
 
A veszélyeztető okok pedagógiai eszközökkel való megszüntetése minden óvónő 
nevelőtevékenységének szerves része, munkaköri feladatként végzik a gyermekek családi 
nevelésének problémáinak feltárását, annak kezelését. 
Az óvónők pedagógiai eszköztára viszonylag szűk lehetőség a veszélyeztető okok, tényezők 
megelőzése érdekben, mivel azok többnyire óvodán kívüli okokra vezethetők vissza. 
 
Legfőbb pedagógiai eszközeink, feladataink:  
 

- a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének figyelemmel kísérése, 
- problémák észlelése esetén az óvónők egyéni bánásmód, alkalmazása a gyermekkel 

szemben (a problémának megfelelően testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztés, 
kompenzálás).  

- az eredményes iskolakezdéshez a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve 
azok a hátrányos helyzetű gyermekek, akik hátrányos helyzetük miatt nem érték el az 
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- Szükség esetén – amennyiben az óvoda pedagógiai eszközei kevésnek bizonyulnak - 
külső szakemberek segítségét kérjük ezen gyermekek fejlesztéséhez  

- a szülők tájékoztatása, szükség esetén szülői fórumon történik 
- gyermeki jogokról 
- gyermekek fejlődését biztosító lehetőségekről,  
- gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról. 

 
A gyermekvédelmi megbízott feladatai: 
 
Intézményükben a fenti célok, feladatok megvalósulását az óvodavezető irányítása mellett 
gyermekvédelmi megbízott koordinálja. Feladata:  

- Összefogni az óvodapedagógusok csoportos gyermekvédelmi munkáját, 
- A csoportos óvónőktől származó információk továbbítása az óvodavezető felé, 

(óvodavezető tájékoztatása) 
- A Gyermekvédelmi Szolgálat esetmegbeszélésein való részvétel  
- Szükség esetén a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

hatásos működtetése 
 
Az óvodavezető a gyermekvédelmi megbízottól kapott információk alapján a  

o jelzi, értesíti, illetve segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól gyermek 
veszélyeztetettsége esetén, 

o  illetve hatósági eljárást kezdeményez a gyermekek bántalmazása, illetve 
súlyos elhanyagolása esetén, 

o kezdeményezi az önkormányzat szociálpolitikai osztályán, az anyagi, pénzbeli 
ellátás, támogatáshoz való hozzájutás megszervezését.  
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9.  CSOPORT DOKUMENTUMOK 

 
9.1 GYERMEKEKKEL, NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK: 
 

 Csoportnapló 
 Felvételi – és mulasztási napló 
 Éves terv 
 Adatgyűjtő lap 
 Egészségügyi törzskönyv 

 
A csoportnapló tartalmazza:  (óvoda által szerkesztett dokumentum) 
 
A csoport óvodapedagógusai és óvodai dajkája 
A gyermekek névsora és jele  
A gyermekek születésnapjai 
A gyermekek névnapjai 
Csoport tervek 

o Napirend 
o Hetirend 
o Heti ütemtervek (csoportnaplóban,vagy annak mellékleteként) 
o Éves terv a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére 
o A csoport szokásainak és hagyományainak terve 

Az óvoda ünnepeinek és hagyományainak terve 
Kapcsolattartás a szülőkkel  
Feljegyzés az óvodai felelősökről, megbízottakról  
Gyermekekkel kapcsolatos feljegyzések, nyilvántartások 

o Gyermekvédelmi lap  
o Feljegyzés a gyermekek egyéni fejlesztéséről  
o Feljegyzés az év közben óvodából kimaradt gyermekekről 
o Feljegyzés a tanköteles korú gyermekek beiskolázásáról 
o Statisztikai adatok 

Szakmai ellenőrzések 
 
9.2 A GYERMEKI FEJLŐDÉS ÉS FEJLESZTÉS NYOMON KÖVETÉSÉNEK 
DOKUMENTUMAI 

 
 Adatgyűjtő lap 

Újonnan érkező gyermekek esetén a szülő által kitöltött, a fejlődés kiindulópontját 
regisztráló dokumentum 
 

 Egyéni fejlődés nyomon követő rendszer  
 

Ez a rendszer egy olyan számítógépes programrendszer, amely 

o az óvodába kerülő gyermekek fejlődésének (a DIFER mérések eredményei) 
folyamatos nyomon követését végzi el, 

o zavarok, problémák esetén alternatív szempontrendszerű értékelés és fejlesztési 
terv készíthető az egyéni fejlesztő foglalkozások tevékenységeinek 
összeállításához 
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o Értékelést végez a befogadáskor (bemenet), az óvodai évek alatt folyamatosan 
(évente kétszer: novemberben, áprilisban), az iskolába készülő nagycsoportosokról 
(kimenet) 

o Lehetővé teszi az értékelés adatainak további feldolgozását grafikonok 
készítésével, illetve lekérdezések, statisztikák formájában; 

o Összesítőt készít az értékelések alapján egyéni, csoport- és és óvodai szinten 
o egyéni fejlesztési tervet állít össze  
o a fejlődés eredményeinek adatrögzítésekor a gyermekek fejlődéséről szöveges 

értékelést, az értékelés alapján pedig egyéni fejlesztési tervet  készít 
o jelentősen csökkenti az adminisztrációra fordított időt és energiát, mégis egységes 

szerkezetű, részletes, pontos, személyre szabott értékelést és fejlesztést biztosít, 
o könnyen áttekinthető, lefűzhető a kinyomtatást követően 
 

 Fejlesztési terv 
 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányított gyermekekről 
szakvéleményekben megjelölt fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében, Egyéni 
fejlesztési tervet készítenek a gyermek óvodapedagógusai.  
 

 
 



 

10.  AZ ÓVODAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 
TERVEZÉSE 
 
NEVELÉS TERVEZÉSE 
 
A csoportok számára nem készítünk, nem írunk nevelési tervet, (Egészséges életmód, 
Közösségi, erkölcsi nevelés, Munka stb.) mert úgy gondoljuk, hogy a gyermekek fejlesztése 
nem időhöz (hónapok), vagy korhoz kötött. A fejlődés nyomon követése, az egyéni fejlesztés 
megtervezése jobban szolgálja a tudatos pedagógiai munkát. 
 
A JÁTÉKOS ISMERETSZERZÉS TERVEZÉSE 
 
Az ismeretszerzés  tervezése éves tervekben készül el.  A tervezés célja a tudatosság, hogy az 
óvónő folyamatban lássa, kezelje a tapasztalatszerzés, megismerés útját.  
 
Az éves tervben rögzítjük a fejlesztés évre tervezett anyagát, melyet minden év szeptember 
15-ig (kiscsoport esetén október 30-ig) készítik el a csoportok óvónői közösen. 
 
Heti tervezés biztosítja az éves tervek lebontását, a fejlesztési feladatok egymásra épülését. A 
heti terv nem megmásíthatatlan, az élethelyzet, az időjárás, a spontán helyzetek, a gyermekek, 
a gyermekek fejlődési üteme, igénye, az élmények, az aktuális feladatok irányítják, 
befolyásolják a folyamatot. 
A heti tervet az előző hét eredményeire építve tervezi meg a két óvónő együtt, az alábbiak 
figyelembevétele alapján: 
 
Az anyag elrendezésének, feldolgozásának szempontjai:: 

 Az évszakok 
 Az évszakok jeles napjai 
 Az évszakok ünnepei 
 Komplexitás 

 
Ebben a korban a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, éppen ezért lebontjuk az 
ismeretszerzések közti falakat (mese-vers, ének-zene, anyanyelv, matematika) és a 
felkínálkozó lehetőségekhez igyekszünk minél jobban kihasználni a komplexitást.  

 

11. A NEVELÉSI PROGRAM 
VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ 
MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZ ÉS 
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
 
 
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény elvárásának megfelelően, nevelési 
programunk végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelési jegyzék 
mennyiségi mutatóit tagóvodánként az 1.sz. függelék tartalmazza.  
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12. MÓDOSÍTÁSI RENDELKEZÉS 
 
PROGRAMMÓDOSÍTÁS ELJÁRÁRÁSI SZABÁLYAI 
 
Automatikus programmódosítást eredményez az olyan Fenntartói döntés, amely  az 
intézmény működésében  változtatásokat eredményez, vagy arra  hatással van, mint 
 

 újabb fenntartói igények megfogalmazása az intézménnyel szemben  
 az intézmény Alapító okiratának módosítása 
 az intézmény működésének átalakítása, átszervezése. 

 
 
A nevelési program módosítását kérheti, kezdeményezheti a 
 

 Nevelőtestület, amennyiben a nevelőtestület 40%-a azzal egyetért 
 Szülők, amennyiben a szülők 20%-a azzal egyetért. 

 
 
Eljárásrendje: 
 

1. A módosítást kezdeményezők csoportja írásbeli programmódosítási javaslatot terjeszt 
elő az óvodavezetőnek 

2. Az óvodavezető a nevelőtestület elé terjeszti a javaslatot, 
3. A nevelőtestület, szülők közössége véleményezi a javaslatot, 
4. A nevelőtestület döntést hoz a programmal kapcsolatban 
5. A program módosítását a programellenőrző munkacsoport (folyamatgazda) módosítja 

 
 



 

13. LEGITIMÁCIÓS ÉS ÉRVÉNYESSÉGI 
ZÁRADÉK 
 
 
A Kincses Nevelési Program nyilvánossá tétele a nevelőtestület felé 2009. 05.13.-án 

megtörtént, melyet e napon elfogadtak, ez által legitimmé vált. A program elfogadásáról 

jegyzőkönyv készült, mely a program 1.sz. mellékletét képezi. 

 

2009. 05.14-én a Szülők Közössége a Nevelési Programot megismerték és kinyilvánították 

egyetértésüket az abban foglaltakkal. Az erről készült Jegyzőkönyv a program 2.sz. 

mellékletét képezi. 

 

Jelen Kincses Nevelési Programot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  …../2009.sz. 

határozatával jóváhagyta, ezáltal 2009.................................................................... -től 

 
VISSZAVONÁSIG  ÉRVÉNYES. 

 
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét vesztik a következőkben felsorolt intézmények 

Nevelési Programjai: 

Kincses óvoda: .................................... Kincses Nevelési Program 
1.sz. Óvoda: ......................................... Együtt egymásért egészségesen Nevelési Program 
4.sz. Óvoda: ......................................... Életfa Egészségnevelési Program 
8.sz. Óvoda: ......................................... Szívvel, fejjel, kézzel Óvodai Nevelési Program 
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