
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGÓVODÁK MÓDSZERTANI 
SEGÉDANYAGA 

1. Függelék 
 
 

 
 
 
 
A segédanyagok tagolatlan szerkesztésben találhatók meg, mivel azok elfogadás után bele 
lesznek szerkesztve az „alap programba”, ezért azok nem tartalmaznak fejezet címeket, nem 
tartalmaznak tartalomjegyzéket.  
 
Az összeszerkesztés után minden tagintézményben megtalálható lesz az egységes, de mégis 
az intézményi sajátos jegyeket tartalmazó Program, míg a központi épületben lesz 
megtalálható a közös jegyeket tartalmazó alap, központi program, illetve a  8 épület 
módszertani anyagát is magába foglaló Kincses Nevelési Program. 
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 
Gondozás, testi szükségletek, mozgásigény kielégítése 
 
A gyermekek szükségleteihez, méreteihez és a fejlődéséhez biztosított óvodánk környezete.  
Az intézményekben törekszünk a kellemes, nyugtató színek alkalmazására. A 
csoportszobákban különböző színek dominálnak, utalva a csoportok elnevezésére. A textíliák, 
bútorok, és egyéb kiegészítő berendezések ezekhez, a domináns színekhez alkalmazkodnak. 
Óvodai udvarunk és játékkészlete lehetőséget ad különböző, változatos mozgás és 
játéktevékenységekre. 
A gyermekmosdók megfelelő méretű berendezései, eszközei segítik a gyermekek 
szükségleteinek kielégítését, a személyi higiénia ellátását.  
Gyermeköltözőink biztosítják a megfelelő ruházat tárolását, és a hőmérsékletnek megfelelő 
ruházat cseréjét, (mindenkinek jellel ellátott zsákja van, benne tartalék váltó ruhával, 
váltócipővel). 
 
Étkezés 
 
 Lehetőség szerint zöldséget, gyümölcsöt adunk a gyermekeknek az étkezési időn kívül is. 
 
Étkezés, szokáskialakítás: 
 

- Szennyezett asztalterítő esetén a dajka néni azonnal gondoskodik annak cseréjéről 
- A nagyok számára lehetővé tesszük a kés használatát 
- A folyadékszükségletet a nap egészében biztosítjuk a gyermekeknek (fedeles kancsó, 

saját pohár a csoportszobában) 
 
Testápolás:  
 
Testápolás, szokáskialakítás: 
 

- A testápolási szokások, szükségletek elvégzésére kerüljük a gyermekek, a csoport 
kivezetését a mosdóba. Célunk, hogy a gyermekek saját szükségleteiknek megfelelően 
használják a mosdót. (kivétel: étkezések előtt, ekkor is a szervezéssel arra törekszünk, 
hogy ne minden gyermek egyszerre vegye igénybe a mosdót) 

- A gyermekek mindennap ebéd után fogat mosnak A jellel ellátott fogkeféket, legalább 
3 havonta cseréljük 

 
- A szokáskialakítás során arra törekszünk, hogy  

 
o A WC papírt tudják funkciójának megfelelően, és megfelelő mennyiségben 

használni 
o A WC használat után tegyék rendbe (húzzák le) a WC-t, vagy ha ez nem megy, 

kérjenek segítséget a felnőttektől 
o WC használat után mindig mossanak kezet, hosszú ujjú ruhadarabok esetén 

kézmosás előtt szükséges azok feltűrése is 
o Folyékony szappan ( ahol lehetséges )használatakor egy-két nyomás elegendő 

a kéztisztításhoz 
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o A kézmosás után, jellel ellátott törölközővel történjék meg a kéz szárazra 
törlése, melyet használat után a megfelelő, jellel ellátott helyre tegyenek vissza 

o Szükség esetén használják a körömkefét 
o A fogmosáshoz használt eszközöket használat után kimosva, tisztán rakják 

vissza a helyére 
 
Öltözködés:  
 
Öltözködés, szokáskialakítás: 
 

- Az öltözés során az udvarra folyamatosan engedjük ki a gyermekeket, nem kell 
beöltözve végigvárniuk a gyermekeknek a csoport elkészültét 

 
Alvás, pihenés:  
 
Pihenés, szokáskialakítás: 
 

- Alvás előtt minden gyermekkel levetetjük a kényelmetlen, szorító ruhadarabjaikat 
(nadrág, pulóver, esetleg harisnya, zokni) 

- A gyermekektől megkívánjuk, hogy levetett ruháikat összehajtva, a levett cipőket 
pedig egymás mellé az ágyvégébe helyezzék 

- Megengedjük, hogy a gyermekek kedvenc alvós tárgyukkal alhassanak 
- Igény szerint simogatással, cirógatással altatunk 
- Ébredés, felöltözés után mindenki összehajtja a takaróját, segít az ágyak 

megigazításában, ügyesség, fizikum szerint az ágyak elrakásában 
- A nyugodt pihenés feltétele a csend, a megfelelő körülmények biztosítása. Alvás előtt 

ezért arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy alvás előtt minden gyermek végezze el 
azokat a szükségleteiket, amelyek zavarnák a nyugodt pihenésben (WC használat, 
orrfújás, hajából vegye ki a gumit stb.) 

- Mindennap egy megfelelően kiválasztott mesével, nagyoknál akár folytatásos mesével 
hangoljuk a nyugodt pihenéshez a gyermekeket 

- A mesét követően relaxációs zenével, altatódallal segítjük az elalvást 
- Az ébresztés (vagy igény szerint a folyamatos ébresztés) halk zenével, kedves 

simogatással, halk beszéddel történik  
   
Mozgás:  
                                                                                            
Lehetőség van a futkározásra, biciklizésre, rollerezésre különböző labdajátékokra, 
mászókázásra stb. 
 
Mozgás, szokáskialakítás: 
 

 mindennapos kocogó percek az udvaron, kijelölt futópályán, rossz idő esetén a 
csoportszobában feszültségoldó, megmozgató, „dühöngő perecek”. 

 
Gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 
 

o A gyermekek egészséges fejlődését (évente két alkalommal) ellenőrzi az intézmény 
számára kijelölt gyermekorvos. 
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o A fertőzések terjedését igyekszünk gátolni, a gyermekcsoportokban, mosdókban a 
fertőző betegségek ellen a következőkkel védekezünk, biztosítjuk a 

o párologtatást (főleg a fűtési és a gyakoribb betegségek, járványok 
időszakában). 

o A gyermekek egészségi állapotát az egyéni fejlődési naplóban követjük nyomon. 
 
Egészségvédelem szokáskialakítás: 
 

o a  csoportok legkésőbb  10.30-tól -  lehetőség szerint mindkét óvónővel, dajka nénivel,    
a szabad levegőn tartózkodnak, amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi 

o Az időjárásnak megfelelő öltözködésre szoktatás, (melyhez a szülőknek kell a 
gyermekük részére a megfelelő és elegendő ruházatot biztosítani : játszóruha, overál, 
esőkabát, stb.) 

o A rendszeres tisztálkodásra szoktatás ( olyan tevékenységek után, melyek ezt 
higiéniai, egészségügyi szempontból szükségessé teszik: pl. WC használat, 
homokozás, festés, .stb. és étkezések előtt). 

o Megfelelő, egészséges táplálkozásra szoktatás, (heti étrendünkben többször 
szerepeltetjük a nyers gyümölcsöket, zöldségeket is).  

o Megfelelő és elegendő folyadékmennyiség elfogyasztására szoktatás( a gyermekek 
korlátozás nélkül ihatnak a nap folyamán bármikor, ezért az ehhez szükséges 
folyadékmennyiséget a csoportokban, az óvoda udvarán (jó időben) biztosítjuk). 

 

ÉRZELMI NEVELÉS 
 
A nyugodt, kiegyensúlyozott érzelmi légkör biztosítása, megteremtése 
 
- A tiltó és korlátozó nevelői attitűd helyett az ésszerű szabályok, szokások kialakítására, 

betartására helyezzük a hangsúlyt (óvodánkban több helyen is a funkciótáblák, 
piktogramok segítik a gyermekeket ezek betartásában, melyek a külső kontroll helyett a 
belső működést indítják be). 

 
Érzelmi nevelés, szokáskialakítás: 
 
-    Már a nevelési év megkezdése előtt (gyermeknapkor) meghívjuk leendő óvodásainkat (egy    
     nekik címzett levéllel) egy játszó délelőttre szüleikkel, ahol ismerkedhetnek óvodánkkal, a   
     gyerekekkel és a felnőttekkel is 
-  A  gyermekek távozásának, a hiányzó gyermekekkel való kapcsolattartás, illetve a             
hiányzásból visszatérő gyermekek köszöntésének hagyományait is erősítjük                  
- Elfogadjuk, megengedjük, hogy a gyermekek a csoportba behozzanak olyan játékokat, 

egyéb tárgyakat, melyek:  
- segítik a gyermekeket az elválásban, délutáni pihenésben és 
- nem találhatók meg az óvodában, a nevelést-fejlesztést szolgálják és szívesen játszik 

vele, a gyermek társaival együtt 
 
Beszoktatás 
 
Óvodánkban lehetőleg kerüljük azt, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt ismerkedjenek az 
óvodával, mivel általános tapasztalatunk az elmúlt évekről, hogy  

 Az anyukás beszoktatás a beszoktatási időt megnyújtja,  
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 Illetve a szülőknek erre általában nincs igényük, vagy idejük. 
 
Az újonnan érkező gyermekeket fogadó óvónő feladatai: 
 

 ajándékkészítés (gyermekek óvodai jelét tartalmazza) 
 szülői értekezletre való felkészülés, annak megtartása 
 a beszoktatás idejére a napi élményt nyújtó tevékenységek, azok tartalmának 

megtervezése 
 
Az új gyermekeket szeptember hónapban folyamatosan fogadják az óvónőink a beszoktatási 
ütemtervnek megfelelően. Mivel óvodánk nem híve az anyás beszoktatásnak, ezért az óvónők 
minden napra gondoskodnak a gyermekek érzelmi kötődésének kialakításához apróbb 
„meglepetésekről, élményekről”,  (tevékenységek, élmények, napi lovagoltatók, höcögtetők, 
énekek, mondókák, mesék), olyan szeretettel, amely segíti a gyermekek biztonságérzetének 
kialakulását. 
 

KÖZÖSSÉGI, ERKÖLCSI NEVELÉS 
(SZOCIALIZÁCIÓ) 
 
A közösségi élet szokásainak, hagyományainak kialakítása 
 
Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvoda, a gyerekek életében.  Az óvoda 
részletes ünnepeinek, hagyományainak szokásrendszere, megvalósítása megtalálható 
programunk   Az óvoda ünnepei, hagyományai cím alatt. 
 
A szocializáció változásának nyomon követése, egyéni fejlesztés 
  
A fejlődés egyenetlenségeit, - melyet a csoporthoz viszonyítva határozunk meg - egyéni, 
differenciált fejlesztéssel igyekszünk korrigálni.  
 
Szokások, hagyományok a csoportban: 
 
A „Személyes percek” ideje alatt vesszük számba: 

o a hiányzó gyermekeket, /kifejezve azt, hogy mennyire várjuk vissza a csoportba/, 
o a hiányzó gyermekek megérkezését, együtt örülünk megérkezésüknek, 

meghallgatjuk mi történt vele, míg távol volt az óvodától. 
 
A csendjátékkal általában a játékidőt zárjuk le. A játékidő végét a csoportszokásoknak 
megfelelően jelezzük (zene, csengőszó stb.). A csendjáték célja, hogy a gyermekeket 
érzelmeikben lecsillapítsuk.  A csendjáték tartalmát, szokásait az óvónők alakítják ki 
csoportjukban, melynek maximum ideje 10 perc. 
 
 
 



JÁTÉK 
 
 
Az óvónő feladatai: 
 

o játék tervezése éves tervben, heti ütemtervben 
 
A játék feltételeinek biztosítása 
 
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 (babakonyha, babaszoba, fodrászsarok, 
építőjátékok,- társasjátékok, puzzle, színes ceruzák, zsírkréták, festékek, gyurmák, ollók, 
különböző papírok, ragasztók, mesekönyvek stb.). 
 
A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, továbbfejlesztése 
 
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 
(fodrászatba, közértbe, zöldségeshez, tűzoltóságra való ellátogatás), és a helyszínek 
berendezéséhez szükséges feltételeket, játékeszközöket. 
 

KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI ÉS 
TÁRSADALMI VISZONYI 
 
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 a gyermekek zenei képességének fejlesztését 
o mozgásfejlesztést (heti testnevelés foglalkozások) 

 
o kötetlen játékos ismeretszerzés keretében valósítjuk meg  

o az éneklést, dalos játékok játszását 
o rajzolást, mintázást, kézimunkát 
o a külső világ tevékeny megismerését (környezetünk természeti-társadalmi és 

formai, mennyiségei viszonyai) 
 

o Választható formában valósítjuk meg  
o a mese-verset 
o az anyanyelvi nevelést, melynek alkalmazását a készség, képességfejlesztés 

anyaga határozza meg. 
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Komplexitás 
 
A fejlesztésben kiemelt szerepet kap környezetünk természeti-társadalmi viszonyinak 
megtervezése. Erre, ennek figyelembevételével, ehhez hozzárendelve tervezzük komplexen a 
többi fejlesztési eszközt, heti egy-egy alkalommal. Ezt azt jelenti, hogy a környezeti nevelés 
hétre tervezett anyaga teljes egy héten át mindennap megjelenik, csupán feldolgozásukban  
térnek el (sokoldalú megtapasztaltatás, megértetés). Az aznap mellérendelt komplex egyéb 
tevékenységnek a heti környezeti anyaghoz, azt megerősítve kell hozzá kapcsolódnia. A külső 
világ természeti-társadalmi, illetve formai és mennyiségi viszonyainak megismerése 
érdekében lehetőség szerint a természetben, szabadban szervezzük, biztosítva benne a 
sokoldalú megismerést, megtapasztalást, és tevékenykedtetést. 
 
Minden ismeret lapja a tapasztalat, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekek minél gazdagabb 
természeti-társadalmi, és matematikai tapasztalatokra tegyenek szert az óvodában. ismerete. 
 
Feltételei: 
 

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

 mikroszkóp 
 nagyító 
 könyvek a természet megismeréséhez ( óvodapedagógus  és a gyermekek számára)  
 képek 
 földgömb 
 térképek 
 különböző termések stb. 

 
Megvalósítás, szokásrendszer 
 
Az ember a természet része, és így különleges kapcsolatban van önmagával és a 
környezetével. Kölcsönhatásban vagyunk a természettel. Mi ezt a kapcsolatot szeretnénk egy 
kicsit érzékeltetni a hét minden napjában, „percében”.  
 
 Naponta tudatos szervezett formában 

o A környezetismeret hétre tervezett anyaga a hét mindennapján előkerül, csak 
más-más megtapasztaltatás, feldolgozás formájában. Történik ez mindazért, 
hogy az adott témát megerősítsük, elmélyítsük, több oldalról bemutatva, 
megtapasztaltatva segítsük a gyermek ismeretének bővítését. 

o A tervezett anyagban integráljuk az egymáshoz kapcsolódó ismereteket (pl.: 
Testrészek: a kéz, ujjak szerepe, ehhez kapcsoljuk az Egészségvédelmet: a 
kézmosás szükségességét, fontosságát), ezért a hét több napján, vagy több hét 
folyamán teljesedik ki. 

 Naponta spontán adódó témafeldolgozások a gyermeki érdeklődés kielégítése 
érdekében, illetve , a spontán helyzetek felhasználásával stb. 

 
Megvalósulási lehetőségei: 
 

 Szimulációs játékokban: Az óvónő szervezi ezeket, a játékokat, előre meghatározott 
céllal, a téma, anyag megismerése, feldolgozása érdekében. Különböző élethelyzetek 
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 Szerepjátékokban: boltos, fodrászos, állatkertes stb. 
 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: párolgás, fagyás, olvadás, 

oldódás, növények fejlődése, stb. 
 Kóstolás, sütés-főzés során 
 Egyéb tevékenységekben: takarítás, udvar, csoportszoba rendezése, növénygondozás, 

növények nevelése, vásárlás, stb. 
 

KÖRNYEZETÜNK FORMAI ÉS MENNYISÉGI 
VISZONYI 
 
Feltételei: 

 MINIMAT készlet 
 gyöngyök 
 dominók 
 kártyák 
 dobókocka 
 lego 
 építőkocka 
 termések 
 szögestábla 
 rúdkészlet 
 logikai készlet 
 korongok 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 
 

 tárgyak, személyek tulajdonságainak felismerése, megnevezése 
o Érzékelőjátékok szervezése, annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú 

információt gyűjtsenek, kapcsolatokat fedezzenek fel a tárgyakról, 
személyekről  

 tárgyak személyek összehasonlítása felismert tulajdonságok szerint 
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o azonosságok, különbségek felfedeztetése  
 kiválogatás, általánosítás kiemelt tulajdonságok szerint 

o halmazképzés kiemelt tulajdonságok alapján  
 szétválogatás, osztályozás meghatározott tulajdonság szerint 

o halmazképzés: halmazba rendelt dolgok további rendezése  
 rendezés meghatározott elv, szempont, tulajdonság alapján 

o a gyermek fedezze fel a szabályt, folytassa a megkezdett sort cselekvésben, 
szóban  

 irányított összehasonlítások 
O Cselekvéshez kötött gyermeki soralkotás, mely állandó összehasonlítást 

eredményez  
 Szavakban történő összehasonlítások; az elemek tulajdonságainak, az elemek 

összetételének, az elemek helyzetének  
 

Számfogalom előkészítése, alapozása 
 

 mennyiségek összemérése 
o hosszúság, magasság, hosszúság-szélesség, vastagság-bőség, tömeg, térfogat, 

terület, (becsléssel, összeméréssel) 
 halmazok összehasonlítása, összemérése (párosítások), több, kevesebb, ugyanannyi 

o halmaz összehasonlítása becsléssel, párosítással 
 a mennyiségek mérhető nagysága, mérések, egységgel való mérés lehetőségei az 

óvodában 
o mértékegység-mérőszám viszonya: hosszúságmérés, tömegmérés, területmérés 

 a halmazok számlálható tulajdonsága, darabszám, természetes számok 
o Tőszámok; növekvő számsorozat; csökkenő számsorozat 
o Sorszámok 
o Halmazokkal végezhető műveletek (halmazok egyesítése, halmazok 

különbsége, halmazok bontása) 
o Darabszám változások (elvevés, hozzátevés) 

 
Tapasztalatok a geometria körében 
 

 építések, alkotások szabadon és másolással  
o szabad alkotások  
o alkotások egy feltétel megadásával  

 tevékenység tükörrel  
o személy,  
o tárgy 
o tükrösség észlelése papírhajtogatás, papírvágás, síkfigurák hajtogatása közben 
o tükörkép létrehozás tükör segítségével, majd önállóan 

 tájékozódás térben, síkban 
o relációkkal való ismerkedés  

 
Megvalósítás, szokásrendszer 
 
Miután minden matematikai tapasztalat a környezetünkből származik, minden matematikai 
téma, kapcsolható egy-egy környezeti tartalomhoz. A környezetismeretben megtapasztalt 
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jelenségeket használjuk fel a matematikai nevelésben is, pl.: őszi levelek alkalmasak 
összehasonlításokra, összemérésekre, esetleg párosításokra.   
 

 A külső világ tevékeny megismerését tulajdonképpen nem választjuk szét, a 
környezetünk természeti-társadalmi viszonyai során végzett tevékenységekben 
keressük, megtapasztaltatjuk a mennyiségi és formai viszonyokat is a gyermekekkel. 

 

MESE – VERS - DRAMATIKUS JÁTÉK 
 

Az óvónő általános feladatai: 
 
- Alakítson ki a gyermekkönyvtárral jó kapcsolatot, szervezzen könyvtárlátogatást 

 
A fejlesztés eszközének anyaga, tartalma 
 
Mese, vers 
 

- Mese-vers ismétlése 
- Beszélgetés a meséről, versről (mesehősről, tartalomról, mondanivalóról, stb.) 
- A mese, vers új műfajba való átültetése: bábjáték, dramatizálás 
- A gyerekek önálló mese, vers mondása (megkezdett mese folytatása, mesebefejezés 

gyermekmese egy – egy ismert mesehősről, mese adott címről, közös, vagy egyéni 
mesemondás különböző eszközökkel (képek, képsorozatok, stb. alapján), ismert mese 
feldolgozása kérdések alapján, mese átstruktuálása (új cselekményfordulatokkal, 
szereplőkkel stb.), mese kiegészítés, mesemondás 3 szó alapján stb.) 

 
Történet, elbeszélés 
 

- Történet, elbeszélés feldolgozása (történet, elbeszélés folytatása, befejezése, 
kiegészítése, adott címről eseménysor kerekítése, három szó alapján cselekmény 
alkotása, kép alapján kitalált történet stb. 

 
Közmondás, szólás 
 

- A mesék, versek, történetek, elbeszélések erkölcsi mondanivalóját, a viselkedési, 
magatartási szokásokat, szabályokat erősítik meg a feldolgozandó anyaghoz 
kapcsolódóan 

 
Megvalósítás, szokásrendszer 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
o a csoportokban a mese, verskezdeményezésre, állandó, egyöntetű kialakított 

szokást vezetünk be, ezzel „csalogatva”, ráhangolva a gyermekeket a játékos 
ismeretszerzésre 

o mesét, verset kettő-négy hétig „tartunk életben”, hogy a gyermekek meg tudják 
jegyezni és önállóan bármikor el tudják mondani, el tudják játszani 

o a mesék erkölcsi mondanivalóját szólásokkal, közmondásokkal erősítjük meg. 
a szólásokat, közmondásokat szimbólum formájában közvetítjük a gyermekek, 
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 Naponta spontán mesélés, verselés, mondókázás a játékhoz kapcsoltan 
 Alvás, pihenés előtt 
 Alkalmanként szervezett formák: 

o Óvodai bábelőadások, színházi előadások 
 
A közmondások kiválogatásának szempontjai: 

 Legyen egyszerű, érthető 
 Feleljen meg az óvodáskorú gyermekek szellemi fejlettségének, korának 
 Értelmezésük, ne legyen túl nehéz 
 Kedvelt mesékhez jól kapcsolódjanak 
 Élethelyzetekhez, magatartásformákhoz illeszthetők legyenek 

 
A hónap közmondásait vizuális jelekkel tesszük érthetőbbé a gyerekek számára. Az így 
elkészült „piktogram szerű” közmondás figyelemfelkeltő hatással bír, mondanivalója 
könnyebben felidéződik a gyermekek számára. 
 

ANYANYELVI NEVELÉS 
 
 
Szokásrendszer, megvalósítás 
 

 Hetente tudatos szervezett formában 
o az anyanyelvi játékok, fejlesztés feladatai, a téma, anyag függvénye szerint 

többféle tevékenység keretébe, más tevékenységhez kapcsoltan alkalmazhatók. 
a legszorosabb kapcsolata a mese, verssel van, de kapcsolható a 
környezetismeret, mozgás, és ének tevékenységekhez is  

o külön kezdeményezést (kötött, vagy kötetlen formában) arra a játékra 
szervezünk csak, amely nem kapcsolható, nem ágyazható be más 
tevékenységterületbe 

 Naponta spontán   
o a gyermekek játékához kapcsoltan 
o a nap bármely szakában, néhány percnyi holtidő kitöltésére is beilleszthető 

nagyrészük 
 
Lényeges annak eldöntése, hogy az óvónő a beszédfejlesztés számos összetevője közül 
melyik részterületet kívánja fejleszteni, gyakoroltatni, mert ehhez szükséges megválasztania a 
módszert, a szervezést, az eszközöket és a játékot (heti tervben) 
 

ZENEI NEVELÉS 
 
Szervezés 
 

 A foglalkozások heti 1 alkalommal szerveződnek az alábbiak szerint: 
o A képességfejlesztés kötött formában, a csoportban zajlik 
o Az énekes játékok kötetlen formában lehetőség szerint az udvaron 
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A tiszta éneklés és az egészséges életmód alakításakor gondolunk arra, hogy a friss levegőn  
sokkal hatékonyabb a zenei nevelés megvalósulása. Ezért az időjárástól és a lehetőségektől 
függően  az udvaron énekelünk, játszunk dalosjátékokat. 
 
„Beéneklésként” gyakran játszunk ének visszhang játékot. (a gyerekek nevét énekeljük, ők 
vissza pl.) 
 
Folyamatosan bővítjük hangszer állományunkat, mert fontos számunkra az, hogy 
gyermekeink minél több (esetleg nem szokványos) hangszert is használjanak. (kasztanyetta, 
rumbatök, körxylofon, stb) 
 
Minden lehetőséget megragadunk arra is , hogy többféle koruknak megfelelő zenei világot 
megismerhessenek. Lehetőséget biztosítva a szabad önkifejezésnek. Különböző népek zenéjét 
hallgatjuk , a gyermekek pedig erre mozoghatnak kedvük szerint. 
 
Ha tehetjük élő zenét is hallgatunk, hangszerekkel ismerkedünk. 
 
Minden alkalmat megragadunk az éneklésre, zenei feladatok játszására mindennapi 
tevékenységein során is (rajzolgatás, barkácsolás, esetleges várakozási idő alatt). 
 

RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 
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 és legalább kétféle 

technikát ajánlunk fel 
 Naponta spontán ábrázolás a játékidőben (rajzolás, gyurmázás, festés, vágás, 

hajtogatás, stb.) 
 
Az alkotó tevékenységekre a gyermekeknek az egész nap folyamán van lehetőségük, hiszen 
az ábrázoló eszközök túlnyomó része elérhető helyen van mindkét 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, maximum 6-8 
gyermekkel 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, illetve napirendünk engedi



MOZGÁS 
 
Megvalósítás, szokásrendszere 
 
 Hetente tudatos szervezett formában 

o az irányított kötelező mozgásos tevekénységet - többnyire a szabadban, illetve 
a tornaszobában,  szervezzük meg. e tevékenység során nélkülözhetetlen a 
megfelelő ruházat (sort v. tréningalsó, póló) és tornacipő. a gyerekek a 
csoportjukban öltöznek át. itt lehetőség nyílik a gyermekeknek az öltözködés- 
vetkőzés fázisainak elsajátítására, és ruházatuk rendbetételének megtanulására.      

 
 Naponta szervezett formában 

o mindennap 5-10 percben „folyosótorna” (8. 15-kor)  
o mindennapos kocogó percek az udvaron, kijelölt futópályán, 11. 30-kor. rossz 

idő esetén a tornaszobában/csoportszobában feszültségoldó, megmozgató, 
„dühöngő perecek” 

 
 Naponta spontán, szabad mozgás keretében a csoportszobában, udvaron 

o mindennap 10-30-tól az udvaron tartózkodunk, ahol levegő és napfürdővel 
átitatva szabad, kötetlen mozgásokat végezhetnek a gyerekek. Ez idő alatt 
zavartalanul gyakorolhatják a függéseket, átfordulásokat, ritmikus hintázásokat, 
mászásokat. Az udvaron lehetőség nyílik speciális mozgásformák 
megtanulására, gyakorlására is   

 
A tervszerűen összeállított mozgásnak nagy szerepe van a következő részképességek 
fejlődésében : 
- Az alaklátás  fejlődése révén a rész és az egész összefüggéseinek felismerése az írás - 
olvasás tanulásának alapfeltétele . 
- A formaészlelés  fejlődik a testmozgás közbeni látási és tapintási észlelések 
eredményeképpen . 
- A térészlelés kialakulása és stabilizálódása 5 – 7  éves korban a legintenzívebb , és 
elengedhetetlen feltétele az olvasás - írás tanulásának . A térészlelés alapvetően a mozgás 
fejlődés milyensége és a testséma alakulása határozza meg . 
- A testséma alakulása a testfelszínről egyazon időben érkező taktilis – motoros -vizuális 
érzékelési tapasztalatoknak az idegrendszerben való tükröződése , ennek az eredményeként 
észleljük a különböző testhelyzeteket , testmozgásokat , belső állapotokat is . 
 
A fent leírtak ismeretében része mindennapi életünknek a mozgás is. Kedvező időjárás esetén 
sokat tartózkodunk a szabadban ahol a nagy mozgások fejlesztése hangsúlyozott. (futások, 
kerékpározás, labdajátékok, ugrálások). 
 
Csoportszobáinkban elsősorban a kisebb mozgásteret igénylő mozgásformáknak adunk teret, 
melyek elsősorban bizonyos testrészeket mozgatnak meg. Nagyobb motiváltsággal végzik 
ezeket gyermekeink, ha rövid mondókákkal, versikékkel, dalokkal együtt mozgunk. 
 
Gyakran használjuk fejlesztő játékainkat is, melyek igen közkedveltek és igen jótékony a 
fejlesztő hatásuk. (trambulin, lengő rács, gólyaláb, lépegető kövek, páros sítalp, kúp forgó, 
stb) 
 
Formai felépítés : 
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A mozgásanyag felépítése a szervezet működési törvényeihez igazodik : 3 - 4 perces 
bemelegítés után következik a fő rész , végül az 1 - 2  perces levezetés . A nap folyamán 
többször a fáradság oldására , a feszültség levezetésére 2 - 3  perces frissítő mozgást végzünk 
amelynek szintén meghatározott formája van : kar - , láb - , törzsmozgások , intenzív 
légfrissítő mozgás , s levezetésül mélylégzés , fejmozgások . 
 
Fontos ,hogy ne kényszer , hanem pihentető , szórakoztató , örömteli játék legyen a mozgás . 
Ezt támogató , segítő hozzáállásunkkal érhetjük el . 
Nem bírálunk , versenyhelyzetet nem teremtünk , a pozitívumokat emeljük ki . Pl : ,, Az a 
legügyesebb , aki a térdét is kinyújtja . ” A mozgás nem teljesítmény centrikus . Célja nem az 
eredmény hibátlan volta , hanem a személyiség fejlesztése , az aktivitás , az együttmozgás 
öröme .  
 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A fejlesztés eszközének anyaga, tartalma 
 
A gyermekek saját személyükkel kapcsolatos munkája 
 

 Önkiszolgálás 
o Szükségletek fokozatos, önálló kielégítése (testápolás, étkezés, öltözködés) 
o A saját, személyes környezet rendjének megőrzése, helyreállítása; a 

gyermekek személyes holmijának kezelése (mosdóban, öltözőben, 
csoportszobában) 

 
Közösségért végzett munka 
 

 Naposság 
o étkezéssel kapcsolatos teendők 
o takarítással kapcsolatos munkák (csoportszobában, udvaron) 
o növénygondozással kapcsolatos feladatok 

 Öltöző felelős 
o öltözővel és a  
o takarítással kapcsolatos teendők  

 Mosdó felelős 
o mosdóval kapcsolatos és a 
o takarítással kapcsolatos teendők  

 A csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák 
o gyermekek egymásközti segítésnyújtása egymásnak, az óvónőnek, dajka 

néninek  
o teremrendezés 
o megbízatások teljesítése 

 

A megvalósítás szokásrendszere 
 

 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, mosdóban, öltözőben) 
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 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. A nagyobb gyermekek esetében nem adjuk már meg 
ezt a választási lehetőséget (de nem erőszakoljuk rá senkire) 

 
Az első perctől arra szoktatjuk a gyerekeket, hogy mindenki a saját holmiját (ruházat, 
törölköző, fogkefe, fésű) használja. Megtanítjuk őket az önkiszolgálás különböző területein 
(tisztálkodás, étkezés, öltözködés) az egyes használati tárgyak, eszközök kezelésére, 
használatára, az egyes műveletekre, azok egymásutániságára. Az önállóságot ezen a 
területeken fokozatosan várjuk el a gyermekektől.  
 
Az önkiszolgálás során rögzült készségek után alakítjuk ki a munkával kapcsolatos egyéb 
szokásokat. Megtanítjuk a gyermekeket az újabb teendőkre, az eddig végzettek pontosabb 
kivitelére. 
Tanácsainkkal, javaslatainkkal, dicséreteinkkel segítjük a gyermekeket a feladatok egyre 
precízebb, pontosabb végrehajtására. 
Az 5- 6-7 éves gyermekek esetében arra törekszünk, hogy az önkiszolgálást már teljeses 
önállósággal, biztonsággal, megszokott, természetes teendőként lássák el. 
 
A naposok irányításunk mellett önállóan terítenek meg az étkezésekhez, (asztal leterítése,  
asztalra helyezése a folyadéknak, kosaraknak, szalvétatartónak). Étkezések után leszedik az 
asztalt, letörlik azt, összehajtják a terítőt, . Természetesen a korosztály függvényben várjuk el 
ezeken a területeken a gyermekek önállóságát. Naposaink kísérik figyelemmel, hogy 
játékelrakáskor minden játék a helyére kerüljön, illetve az udvarról minden játékeszközt 
behoztunk-e. 
 
Kisebb gyermekeknél nagy szükség van még a jelenlétünkre a mosdóban. Később már 
segítőtársa lesz a mosdó felelős, míg nagyobb gyermekeknél önállóan ügyel a mosdó 
rendjére, ő osztja a fogkrémet fogmosáskor, figyelmezteti a gyermekeket a mosdóban 
elvégzendő feladatokra. Az öltöző felelős ügyel az öltöző rendjére. 
 
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 szokások 
minden csoportban hasonlóan alakulnak, (csoportnaplóban rögzítésre kerülnek egyeztetés 
után) ezért helyettesítés, illetve egyéb alkalmakkor nem okoz gondot a csoport szokásainak 
betartása, betartatása.  

  

A SZÜLŐK ÁLTAL IGÉNYELT, ÉS 
FINANSZÍROZOTT  FAKULTATÍV 
SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A szolgáltatások az óvodában minden esetben csak délután kerülnek megszervezésre, annak 

érdekében, hogy azok ne zavarják meg az óvoda, a gyermekek nyugalmát, napirendjét, 

tevékenységét. 

 
Szorgalmazzuk, támogatjuk azokat a fakultatív programokat, melyek gyermeki készséget, 
képességet fejlesztenek, mint: 
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 mozgás, mozgásigény kielégítése 
 kézügyesség fejlesztése 
 éneklési készség fejlesztése 
 beszédfejlesztés stb. 
 

Nem szorgalmazzuk, de lehetővé tesszük az idegen nyelvvel való ismerkedést azoknak a 
gyermekeknek, akik tisztán, beszédhiba nélkül beszélnek. Ehhez kikérjük, figyelembe 
vesszük a logopédus javaslatát is. 
 
Elvárjuk, hogy: 

 a fakultatív programokat nyújtó személyek, rendelkezzenek, készítsenek a fakultatív 
programokról részletező tematikát, 

 évente egy alkalommal bemutató foglalkozást szervezzenek a szülők részére. 
 
Nem vállaljuk, nem tesszük ehetővé, hogy a fakultatív programok díjait az óvoda dolgozói 
gyűjtsék össze a szülőktől. Ennek megszervezéséről a programszervezője köteles 
gondoskodni. 
 

 AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZERKEZETE 
 
 

Intézményünkben különböző életkorú (vegyes) és azonos életkorú (tiszta) csoportok 
szervezhetők. Lehetőség van mindkét csoportösszetétel biztosítására, melynek meghatározója 
az óvoda gyermeklétszámának korszerinti összetétele. 
 
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 
jogok és kötelességek illetik meg. A csoportok szervezésénél arra törekszünk, hogy 
megközelíthetően arányos legyen a különböző életkorú gyermekek száma, de figyelembe 
vesszük az egyéni kéréseket is ( testvér pár, ismerős, rokon, barát stb. ). 
 
Lehetőség szerint a csoportok alakításakor figyelembe vesszük a fiúk-lányok arányát, a 
korosztályok egyenlőségét. 
 
Figyelembe vesszük a szülők, gyerekek kérését is, hiszen a májusi közös gyermeknapi játszó 
délelőttünkön már alakulhat ki szimpátia  a gyermekek-óvónók-szülők között. 



AZ ÓVODA NAPIRENDJE 
 
A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a gyermekek testi-lelki harmóniájának 
megteremtéséhez.  
 

 
 
 

IDŐTARTAMA TEVÉKENYSÉG Egyes tevékenységek, és azok kezdő 
időpontjai a napirendben 

6.00 – 10.30 
 
 
 
 
 

SZABAD 
KÖTETLEN 

JÁTÉK 

8.00 – 8.15 
8.15 – 8.30 

 
 

8.45 – 9.15 
 

Személyes percek 
Zenés torna a folyósón 
(Mindennapi edzés) 
Testápolási teendők 
Reggeli 
Kötött, kötetlen kezdeményezések  

10.30 – 11.45 
 

JÁTÉK  A 
SZABADBAN 

 
 
11.30 – 11.45 
 

Séták, énekes, mozgásos játékok az 
udvaron                                  Kocogás, 
futás 
(Mindennapi edzés) 

11.45 – 12.30 EBÉD  
12.00 – 12.30 

Testápolási teendők 
Ebéd 

12.30 – 14.30 PIHENÉS, ALVÁS  
12.45 – 14.30 

Testápolási teendők 
Pihenés, alvás 

14.30 – 15.15 UZSONNA  
14.45 – 15.15 

Testápolási teendők 
Uzsonna 

15.15 – 18.00 
SZABAD 

KÖTETLEN 
JÁTÉK 

 
Egyéni, vagy kis csoportos fejlesztés 
Szabadon választható szolgáltatások 

 
 A modellként bemutatott példa korcsoportonként eltérő lehet l0.00-tól 14.30-ig, amely függ a 
déli étkeztetés időpontjától, és a gyermekek alvásigényétől. A délutáni pihenés, alvás 
időtartama a legkisebbeknek kettő óra, a nagyobbaknak másfél óra. A csoportok napirendjét a 
csoportnaplók tartalmazzák, az óvónők készítik el a javaslat alapján. 
 
A napirendi pontok, időkeretek rugalmasan változtathatók az esetleges előre tervezett, vagy 
nem várt esemény, időjárásnak megfelelően. 
 Az udvari, szabadjáték időtartama függ az időjárástól, ezért igen hideg, esős, erős szeles 

időben az udvaron tartózkodás ideje csökkenthető, de mindenképpen szükséges a napi 
levegőzés biztosítása. 
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PÁRBESZÉD, EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÜLŐKKEL 
 
Az óvoda a szülők részére nyitott. Ez azt jelenti, hogy a szülők előzetes bejelentés, egyeztetés 
után bármikor bejöhetnek az  óvodába, az óvoda csoportjaiba, ahol a gyermekekkel együtt 
tevékenykedhetnek, betekintést nyerhetnek az óvoda életébe. A szülők többek között 
megtapasztalhatják gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, óvodai viselkedéséről is. 
 
Rétegcsoport megbeszélések 
 
A gyermekek nagyobb csoportjára jellemző, nagyobb csoportot érintő kiscsoportos 
találkozók, megbeszélések, (pl.: iskolába menő gyermekek csoportja, tanulási, vagy 
viselkedési zavarokkal küzdő, nehezen nevelhető, illetve a tehetséges gyermekek szüleinek 
stb.) A rétegcsoport megbeszélésekre évente egy alkalommal kerül sor. 
 

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 
Az óvoda - iskola együttműködésének formái és módjai: 

A kölcsönös intézménylátogatás lehetőséget ad a programok megismerésére, 

összehangolására: 

- A leendő elsős tanító néni ismerje meg az óvodai nevelőmunka folyamatát, 

eredményeit. Látogasson el az óvodába, ahol a napi nevelőmunkát megismerheti, a 

napi tevékenységet megismerheti. 

- A tanítónők szülői értekezlet keretében tájékoztatják a szülőket a tanév kezdés 

feladatairól 
      -     iskolalátogatás 
      -  szakvélemény elkészítése. 

Figyelemmel kísérjük a gyermekek iskolai beilleszkedését, ősszel ellátogatunk az iskolába. 

Az első osztályos gyermekek a tavasz folyamán visszalátogathatnak az óvodába 

élménybeszámolót tartani. 

Az óvoda - bölcsőde kapcsolata 

 

A gyermeket az óvodába lépés előtt a bölcsőde is nevelheti, ezért az átmenet 

zökkenőmentessé tétele érdekében az óvodának a bölcsödével a kapcsolatot keresnie kell, és 

olyan tartalmi viszonyt kell kialakítani, mely során egymás nevelőmunkáját megismerhetik, 

segíthetik. 

Lakótelepi óvodánk speciális helyzetben van, mivel a bölcsödével egy épületben 

helyezkednek el. 

Az együttműködés formái és módjai: 

Látogatások, tapasztalatcserék. 

A bölcsőde, mint az óvodába lépés előtti intézményes nevelés színtere, hasznos információkat 
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adhat a gyermekek óvodáskor előtti fejlődéséről. 

- A bölcsődések többször ellátogatnak óvodánkba az év folyamán. Az előzetes 

ismerkedés megkönnyíti az átlépést a bölcsödéből az óvodába.  

- Mi is látogatást teszünk náluk és tájékozódunk leendő óvodásaink személyiségéről, 

körülményeikről. 

A beszoktatásnál különbséget kell tennünk a családból, bölcsödéből vagy más közösségből 

érkező gyermekek között. Beszoktatásra azért van szükség, mert minden esetben új 

környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a gyermek, ez a későbbi közösségi életet is 

meghatározza. 

 

AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI 
 
„Ünnepek: kiemelkedő események évfordulói vagy hagyományos megemlékezések 
napjai.”1 
 
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) 
o Mikulás 
o Karácsony 
o Farsang 
o Téltemetés 
o Március 15 
o Húsvét 
o Anyáknapja 
o Gyermeknap 

2) Természet ünnepeit: 
o A takarítás világnapja 
o Az álatok világnapja 
o A víz világnapja 
o A Föld világnapja 
o Madarak, fák napja 

3) Magánjellegű ünnepeket: 
o Gyermekek névnapjának, születésnapjának ünnepe 
o Évzáró, óvodai búcsú 
 

 
Az óvodai ünnepeinek szokás- és hagyományrendszere 
 
 A takarítás világnapja (szeptember 20) 
 

                                                 
.oldal1 Új mag.yar lexikon S-Z  
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Ezen a napon „nagytakarítást” tartunk a csoportszobákban és az óvoda udvarán, a 
gyermekekkel közösen. Előzményként beszélgetünk a szűkebb, tágabb környezetünkben való 
takarítás jelentőségéről, szükségéről, hasznáról.  
 
 Az álatok világnapja (október 4 
 
Ezen a napon kirándulást szervezünk a gyerekek számára állatkertekbe, Vadasparkba, ahol 
megtekinthetik, esetleg megsimogathatják az állatokat.  
Előzményként beszélgetünk az állatokról, hasznukról. Álatokról szóló népmeséket, verseket, 
történeteket mondunk, melyek közel állnak az óvodáskorú gyerekekhez. Különböző 
játéklehetőségekkel kötjük össze az állatokkal való témakör hangsúlyozását: pl: állatkertes 
játék. 
 
 Mikulás (december 6) 
 
Ezen a napon minden kisgyermek kipucolja a cipőjét óvodába érkezése után, aki igényli 
szülői, vagy óvónői segítséggel. A kitisztított cipőt kitesszük a csoportok ablakpárkányába. 
Dalokkal és versekkel várjuk a Mikulást , akit az óvoda udvarán vesznek észre a gyerekek, 
miközben osztogatja a cipőkbe az ajándékokat.  
 
 Karácsony 
 
Karácsonyi készülődés előzi meg az ünnepet, december elejétől (Advent időszakától). Ez a 
meghitt, bensőséges szeretetünnep teli van várakozással, melyet az óvónő  (Adventi időszak). 
Megkezdődik a csoportok, öltözők, folyosó díszítése, minek hatására az egész óvoda 
karácsonyi díszben pompázik. A csoportokban előkerülnek az adventi naptárak, koszorúk. A 
csoportokban készítjük a karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat, beszélgetünk az ünnep 
jelentőségéről, a szeretetről, a szeretet kifejezésének, kimutatásának lehetőségéről. 
Szeretetünk jeléül a gyermekek az óvónők irányításával ajándékot készítenek szeretteiknek. 
Az óvónők a várakozás örömét és az ajándékozás örömét hangsúlyozzák a gyermekekkel való 
tevékenységekben ebben az időszakban. 
 
Karácsonykor minden csoportban fát állítunk, melyet előző nap délután az óvónők 
feldíszítenek. A Béke téren közös fát is állítunk a tornaszobában. Az ünnep a csoportokban 
zajlik sok játékkal, énekkel. A meghitt hangulatról a csoportok maguk gondoskodnak. A Béke 
téren tízórai után az ünnep a tornaszobában kezdődik, majd a csoportszobákban folytatódik. 
Az óvónők énekkel, tánccal, bábozással, stb. fokozzák a gyermekek várakozását, örömét. , 
míg a csoportokba visszatérnek, ahol a karácsonyfa alatt megtalálják a gyerekek a csoport 
közös ajándékait, melyekkel bővül az óvoda játéktára. Egyéni ajándékokat a gyermeke az 
óvodában nem kapnak.  
 
 Farsang 
 
Farsangunk napján a gyermekekkel együtt az óvónők is beöltöznek. Az óvodai farsang 
ünnepe nyitott, a szülők részvételének egyetlen kikötése, a jelmezes beöltözés. A mulatságon 
a gyermekek jelmezes felvonulását vidám vetélkedők és táncmulatság követi. Előzményként a 
csoportot farsangi hangulatnak megfelelően díszítjük, díszeket farsangi álarcokat készítünk a 
gyermekkel közösen. 
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 Téltemetés 
 
Az évszakváltással, a természettel szorosan összefüggő hagyomány. Minden évben február 
végén farsang után zajlik. A telet jelképező Kiszebáb készítése szórakoztató és egyben 
fejlesztő tevékenység minden csoportban. Az óvoda udvarán máglyarakás körül a 
gyermekekkel körbeállva, mondókákkal űzzük el a telet. A tavaszt jelképező bábu 
körbehordozásával a kikeletet várjuk.  
 
 A víz világnapja (március 22) 
 
Az óvónők  vízzel kapcsolatos témákat szerveznek a beszélgetés témájaként a hétre, melyben 
a vízvédelem, vízzel való kapcsolatunk sokféleségét hangsúlyozzuk A gyerekeknek a héten 
játékeszközként biztosítjuk a vizet, víz és vízparti fényképet gyűjtünk. Nagycsoportban 
albumot készítenek a gyermekek a gyűjtött képekből. 
 Az ünnepnapján sétát, kirándulást szervezünk valamely patak,-, folyó- vagy tópartra vagy 
kiépített barlangba. 
 Húsvét 
 
A húsvéti készülődést áthatja a közösen végzett munka öröme, a gyermekek is részt vesznek a 
tavaszi nagytakarításban. Alkalomhoz illő díszeket, jelképeket készítünk, amelyekkel 
díszítjük az óvodát. Különböző technikákkal tojásokat festünk. A nyuszit kíváncsian várjuk, 
mert ha jó az idő, az udvarra hozza az ajándékokat. Fürkésző érdeklődéssel keresgetik a 
bokrok fák tövében a gyerekek. 
 
 Föld világnapja 
 
A Föld napján alkalmunk nyílik környezetünk ismét rendbetételre, szépítésére. A heti 
témában a csoportok feldolgozzák, megbeszélik, tapasztalatokat szereznek, a Föld szerepéről, 
védelmének fontosságáról. Föld napi plakátot készítnek a nagyok, rajzversenyre hívják fel az 
óvodás gyermekek figyelmét a Föld témakörben. A legjobb munkákat csoportonként 
díjazzuk.  
 
 Madarak, fák, napja (május 10) 
 
Az ünnepen kirándulást szervezünk valamely közeli erdőbe. Előzményként a csoportok heti 
témájukban a fáról, madarakról beszélgetnek. A fa tiszteletére nevelés a központi feladata a 
hétnek. Képeket gyűjtünk, nézegetünk a különböző fákról, erdőkről, madarakról melyet séták 
alkalmával, illetve az udvarunkban is megfigyelünk. 
 
 Anyáknapja 
 
Az anyák napját nyílt hét keretében ünnepeljük meg. Egy hétig nyitva áll az óvoda ajtaja, 
hogy a szülőkkel előre egyeztetett időpontban a hét folyamán délelőtt, naponta körülbelül a 
csoport egy ötödének az édesanyja, édesapja, nagymamája együtt játsszon gyermekével. Az 
egyeztetésre a zsúfoltság elkerülése végett van szükség. A délelőtti játszás után, akinek aznap 
eljött az anyukája megköszönti őt. Édesanyja ölébe ül, és a többiek segítenek neki elmondani 
a tanult verseket, énekeket, jókívánságokat. Átadjuk a nagy szeretettel készített ajándékokat. 
Ebéd előtt elköszönünk a szülőktől. 
 
 Gyermeknap, évráró, óvodai búcsú 
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A nevelési évben legutolsó közös ünnepünk, melyet május végén szervezünk. Ezen a napon 
délután közös, együttes vidám délutánt töltünk a szabadban, melyen a szülők gyermekeikkel 
közösen vesznek részt. Légvár, versenyjátékok, arcfestés stb. teszi izgalmassá a délutánt, 
melyen közösen főznek a szülők és az óvodai dolgozók. A közös játék, verseny, mulatság adja 
igazi hangulatát ennek a napnak. A búcsúzó nagycsoportosok „mese-dramatizálással 
„szórakoztatják” a közönséget. A nap végén, búcsúzáskor elköszönünk az iskolába távozó 
gyermekektől egy-egy szál virággal. Hagyományaink szerint a ballagók a tarisznya mellé 
(délelőtt kapják meg) jellel és névvel ellátott színes szalagot kapnak, melyet ilyenkor a 
búcsúzó „fára” köthetnek. Végezetül a gyerekek által szélnek eresztett léggömbök jelképezik 
a „fészekből kiröppenő fiókákat” vagyis az iskolába menő nagycsoportosainkat.  
 
 Gyermekek névnapjának, születésnapjának ünnepe 

A gyermekek névnapját naptárban követjük nyomon, mely alkalomból a gyermekeket csak 
felköszöntjük, „Boldog névnapot” kívánva nekik. 
 
A születésnapokról jobban megemlékezünk. Tízórai után a csoport, illetve a gyermekek 
versekkel, dalokkal köszöntik az ünnepeltet, majd átadjuk a csoport nevében a születésnapi 
ajándékot, melyet az óvónők egységesen, előre elkészítenek.  
 
Igyekszünk ezen ünnepeknek is, mint a karácsony alkalmával azt hangsúlyozni, hogy nem az 
ajándék, hanem az ajándékozás, a megemlékezés a fontos. Szervezésünkkel ezért arra 
törekszünk, hogy ne csak annak a gyermeknek legyen örömteli várakozás  akinek a 
születésnapja van, hanem a csoport tagok is várják az örömszerzés végett. 



 

 

AZ ÓVODAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 
TERVEZÉSE 
 
A JÁTÉKOS ISMERETSZERZÉS TERVEZÉSE 
 
Az ismeretszerzés  tervezése éves, havi, és heti tervekben készül el.  A tervezés célja a 
tudatosság, hogy az óvónő folyamatban lássa, kezelje a tapasztalatszerzés, megismerés útját.  
 

A 
tervező 
munka 
fajtája 

A tervező munka 
helye, formája 

Tervezés 
tartalma 

Tervezés módja 

Éves terv 

Külön fűzött dokumentum 
 
Egyedi, nincs 
formanyomtatványa, az 
óvónők önálló 
szerkesztéssel , 
kivitelezéssel készítik 

Játék 
 

 A nevelési évben tervezett, szervezett 
építőjéták, képességfejlesztő (szabály) 
tartalmát 

 Továbbfejlesztésükre vonatkozó 
elképzeléseket 

 Szükséges eszközigényt 

 
 Játékos ismeretszerzés 

eszközei 
 

Eszközönként  
A készség, képességfejlesztési feladatokat (mit?) 
A fejlesztés témakörét, anyagát) (mivel?) 

 
 Munka  A különböző típusú, munka jellegű 

tevékenységek tartalmát 
 Szükséges eszközigényt 

Havi 
ütemterv 

Az éves terv része Játékos ismeretszerzés 
eszközei 
 

A fejlesztés témakörének, anyagának hónapokra, 
ezen belül hetekre lebontott ütemezése 

Heti 
ütemterv 

Csoportnapló 
Formanyomtatvány, 
elkészítése kitöltéssel 
történik 

A fejlesztés eszközeit 
(kivétel a munka) 
Készség, 
képességfejlesztés 
feladatait 
A megvalósítás 
tartalmát, az anyagot 
Megvalósítás módját 
A hónap közmondását, 
szólását 

 

Egyéni 
fejlesztési 

terv 

Külön névre szóló, fűzött 
dokumentum 
Formanyomtatvány, 
elkészítése kitöltéssel 
történik 

Fejlesztendő terület 
Fejlesztés módja 
Ideje 
Dokumentációja 
Ellenőrzés ideje 
Ellenőrzés tapasztalatai 

 

 
Évszak Ünnepek Jelesnapok 
Ősz  - A takarítás világnapja (szeptember 20) 

- Az álatok világnapja (október 4 
 

Tél  Mikulás (december 6) 
 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Téltemetés 
 

 

Tavasz  Húsvét 
 

 A víz világnapja (március 22) 
 Föld világnapja 
 Madarak, fák, napja (május 10) 
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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. Ez azt 
jelenti, hogy a hét adott környezeti anyagához kapcsoltan valósítjuk meg az egyéb 
ismeretszerzés anyagát is. Ez az eljárás, módszer segít megerősíteni a feldolgozandó anyagot, 
illetve újabb élményt társít mellé.   
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