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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 
Az óvónőink a fokozatosság betartásával törekednek arra, hogy a gyerekek egyre 
önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. 
Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 
biztosítjuk. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezzük a teendőket, 
hogy megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét. 
Az egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák bevonásával megállapodnak a szükségleteket 
kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében. 
A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, mely az elhasznált energiát pótolja és a további 
testépítést biztosítja. A gyerekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük ¾ 
részét az óvodában kapják. Ezért figyelemmel kísérjük a gyermekek étrendjét, hogy 
kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy 
alakítjuk ki, jól szervezetten, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon. A 
gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. Az egy csoportban dolgozó 
felnőttek ismerjék meg ezeket a szokásokat a szülők segítségével, és kellő toleranciával 
fogadják el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást.  
Lehetőséget biztosítunk, hogy a nap bármely szakában fogyaszthassanak folyadékot.  
 
Gondozás 
 
A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. 
Testápolás, öltözködés, önkiszolgálási tevékenységek közben, természetes módon fejlődik 
és fejleszthető a gyermek.  
Óvodánkban minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísér, ezért a 
napirendben elegendő időt biztosítunk, hogy minden gyermek nyugodt, kiegyensúlyozott, 
türelmes légkörben, saját tempójának megfelelően végezhesse ezeket. 
 
Testápolás 
 
A testápolás a gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 
szükségszerinti tisztálkodásukat és tisztaság igényük kialakulását szolgálja. Törekszünk a 
családi és az óvodai gondozási szokások összehangolására. 
A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. 
Minden gyermeknek van elkülönített fogmosó felszerelése, törölközője, fésűje. A 
gyermekek által használt helyiségekben vizuális jelek segítik a szokások beidegződését. 
 
Legfiatalabb gyerekek 

- testápolás, a mentálhigiénia fokozott figyelmet igényel, mert a tisztaság igényük 
kialakulását szolgálja. 

- WC után a papír használata 
- Szappannal, segítséggel kézmosás, törölköző használata 
- A fogmosás technikájának elsajátítása 
- Öltözékük (ruhájuk) a saját szekrényükbe legyen, kérjenek segítséget, ha nem 

tudják ruhájukat megigazítani. 
- Lefekvéskor próbálják meg ruhájukat levenni, segítséggel összehajtani és az ágy 

végére tenni. 
- Ha náthásak használják a sebkendőt, ha köhögnek, tüsszentenek tegyék a kezüket a 

szájuk elé. 

 2



 
Nagyobb gyerekek 

- önállóan tisztálkodnak, segítség és felszólítás nélkül (ellenőrzés mellett) 
- szükség esetén használják a körömkefét 
- kezüket szárazra törlik (ellenőrzés mellett) 
- ruhájuk ujját fel- és letűrik. 
- Ha rövid a hajuk megfésülködnek, a fésűt a helyére teszik. 
- Önállóan mossák a fogukat. 
- Használják a zsebkendőt, kifújják az orrukat. 
- A ruhájukat szükség esetén kifordítják. 
- A pulóvereket összehajtják, kabátjukat segítséggel a vállfára akasztják. 

 
Legidősebb gyerekek 

- szükség esetén önállóan tisztálkodnak 
- Vigyáznak a mosdó rendjére és tisztaságára. 
- A fogmosószereket gondosan lemosva teszik a helyére. 
- Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, ruhájukat összehajtva teszik 

el. 
- Segítenek az ágyak ki- és berakásában 
- Teljes önállóság. 

 
Étkezés 
 
Az étkezés megszervezése és lebonyolítása fontos gondozási feladat. 
Az étkezéshez mindig és tiszta porcelán étkészletet használunk, amely a gyereket 
kézméretének megfelelő. Az önálló étkezés, az önkiszolgálás, naposi munka szokásainak 
kialakítását fokozatosan, tapintattal végezzük, megfelelő időt hagyunk a gyerekeknek a 
tevékenységekre. 
Folyadék (víz) egész nap rendelkezésre áll a szomjas gyerekeknek, mindenki a saját jelével 
ellátott pohárból ihat. 
 
Legfiatalabb gyerekek: 
Tárgyak fogásmódjának megtanítása:  

- eleinte két kézzel, két oldalról (pld. Pohár, tányér), majd ahogy erősödnek az 
ujjizmok, egy kézzel, marokra (pld. Pohár). 

- Evőeszköz tartása, irányítása hegyével a száj felé (eleinte a könyököt emelik, majd 
csuklóból fordítják). 

- A gyakorlás lehetőségének biztosítása. 
- Terítésnél tegye a tányért mindenki maga elé, szalvéta adásánál minta adás. Szóbeli 

megerősítés. 
- Az ízekkel való ismerkedés (sós, édes, savanyú felismerése étkezés közben). 
- Hideg, meleg érzékelése az étel elfogyasztása közben. 
- Ételek neve, ízekhez ételnevek kapcsolása. 
 

Nagyobb gyerekek: 
Tárgyak fogásmódjának finomítása (kanál, villa) 

- kézbe vehető ételeket (sütemény, zöldség, gyümölcs stb.) önállóan szednek. 
- Kanál és villa több fogásmódja: a mutatóujj felülről kitámasztja a kanalat, villát. 
- Asztalterítő hajtogatás: sarkok összeillesztése, meghajtás segítséggel. 
- Ízek felismerése és megnevezése az étel fogyasztása közben. 
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Legidősebb gyerekek: 
Tárgya fogása, egyre biztosabb mozgatása. 

- kés használata: a kézizmok erősítését és a két kéz koordinált mozgatását szolgálja. 
- Ételszedés merőkanállal is. 
- Önálló folyadéköntés. 
- Tányérok, evőeszközök összeszedése. 
- Asztalterítő hajtogatása önállóan. 
- Biztos folyadéköntés. 
- Villa, szalvéta baloldalon, kés a jobb oldalon belül, kanál kívül. 
- Étkezés végén a kést és a villát egymás mellé kell helyezni a tányérban. 
- Ízek alapján az összetétel felismerése és megnevezése (pld. Körözött: miből 

készülhetett?) 
- Ízek részekre bontása, erős, édes, sós, savanyú, csípős. 
 

Naposi munka 
 
Legfiatalabb gyerekek: 
Naposi munka nincs! Ebben az időszakban egyrészt az önkiszolgálás pontos 
megtanításával, másrészt egyéni, alkalmi feladatként kiadott részmunka mozzanatok 
elvégzésével az alapvető technikai készségeket kell elsajátíttatni a gyermekekkel. 
 
Nagyobb gyerekek: 

- Napos rendszer fokozatos bevezetése. 
- Legyen a gyermekeknek világos a kiválasztás módja, sorrendje. (napostábla, 

ülésrend stb. szerint) 
- A naposokat megfelelő kellékkel (kötény) jelöljük. 
- Naposok terítik a terítőt, szétosztják az étkezéshez szükséges eszközöket, segítenek 

az étel kiosztásában. 
- Egyedül vagy ketten összehajtják a terítőket. 

 
Legidősebb gyerekek: 

- Sok feladat azonos, de nagyobb önállósággal végzendő. 
- Feladatbővülés: az asztalokon az eszközöket esztétikusan rendezzék el, fokozottan 

ügyeljenek, hogy mi kerül a tányér jobb és bal oldalára. 
- Letörlik az asztalokat, étkezés után összesöprik a morzsákat. 
- Közreműködnek a foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában, 

összeszedésében. 
 
Öltözködés 
 
Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejlesztik a gyermek 
ízlését, önállóságát. Kérjük a szülőket, hogy a gyerekek öltözéke célszerű, 
önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Figyelmüket arra irányítjuk, 
hogy a megfelelő ruházatban a gyerek nem fázik, nem izzad meg, szabadon mozog. 
Kérjük a szülőket, hogy az óvodai szekrényben tartalék fehérneműt, nadrágot, pólót is 
tartsanak. Az óvodai váltócipőnek nem alkalmas a papucs, mert ez lúdtalpat idézhet elő 
és balesetveszélyes is a közösségben. 
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Öltözőink berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosít minden feltételt a 
nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez. A ruhák és cipők elhelyezéséhez öltözőszekrényeket 
biztosítunk. 
 
Legfiatalabb gyerekek: 
- A napirendnek megfelelően kezdjenek öltözni, vetkőzni. 
- Ruházatukat tegyék megfelelő helyre, ismerjék fel. 
- Próbálkozzanak a gombolással, a cipő le-, felhúzásával, fűzéssel. 
 
Nagyobb gyerekek: 
- Ruhájukat szükség esetén kifordítják. 
- A pulóvereket összehajtják, kabátjukat segítséggel a vállfára akasztják. 

 
Legidősebb gyerekek: 

- Teljes önállóság. 
- Ruhájukat feltűrik, ki-, begombolják. 
- Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, ruhájukat összehajtva teszik 

el. 
- Önálló cipőkötés. 
 
Mozgás 
 
- korcsoportjuknak megfelelően biztosítva van az udvaron is és a csoportban is. 
- Séták alkalmával az óvoda környezetének, az évszakok változásainak megfigyelése 

a természeti és épített környezetben egyaránt. 
- Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni fejlettségére, állóképességük 

fejlesztésére és egészségi állapotuk figyelembevételével és annak folyamatos 
ellenőrzésével annak fejlesztésére törekszünk. 

- Kirándulások és különböző tevékenységek során is a folyamatos, fokozatos 
terhelést is figyelembe vesszük. 

- A fejlesztő tevékenységben pedig a globális fejlesztést gyakoroljuk, amely minden 
gyermek számára a legmegfelelőbb. 

 
Edzettség 
 
- a testnevelés foglalkozás és a mindennapi testi nevelés aktívvá és tevékennyé teszi 

a gyermekeket.  
- Lehetőség szerint a játékidő alatt is rendelkezésre áll a gyerekek igényeinek 

megfelelő, aktív mozgáshoz szükséges eszközök 
- Emellett, ha az idő engedi, mindig kint vagyunk a szabadban és 

kezdeményezéseket is igyekszünk kint tartani számukra. 
 
Fokozottabb figyelmet fordítunk az alkatilag vagy egészségügyi okok miatt kevésbé 
mozgékony gyermekek aktivizálására. 
 
Mozgásukban törekszünk arra, hogy megfelelő módon, játékos formában testi 
fejlődésükben az összerendezettség kialakuljon. 
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Pihenés 
 
Egyéni adottságoknak és alkati tulajdonságaiknak megfelelően biztosítva van számukra az 
alvási lehetőség és ehhez megfelelő nyugodt légkör. 
 
Étkezés után a tiszta, szellőztetett teremben mindenki a saját ágyában pihenhet. 
Az elalvás előtti mesélés, altatók dúdolása kondicionáló reflexként hat. 
 
A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 
 
Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással elkülönítve gondozzuk 
mindaddig, míg a szülei meg nem érkeznek. Ezt feltétlenül fontosnak tartjuk láz, hányás, 
kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését a gyakori 
szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával 
igyekszünk gátolni. 
3-4 éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka 
általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. A 
tapintatos, szeretetteljes bánásmód és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat 
szüntetheti meg az okokat. 
4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 
testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységeink segítik a gerinc deformitások 
megelőzését. Lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása 
javítható. 
A gyermekek egészséges életmódját úgy tudjuk biztosítani, ha mindennap edzési 
lehetőségünk van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a 
gyermekek ellenálló képességét. Ezért minden nap kivisszük a gyermekeket a szabadba. 
Mozgásszükségletük kielégítése érdekében biztosítunk futó, kocogó lehetőségeket. A 
felnőttekkel végzett rendszeres kocogások, futások ösztönzően hatnak rájuk és fokozzák a 
szív jó vérellátását, rugalmasságot, állóképességet.  
Edzési lehetőségeink továbbá a rollerezés, a téli időszakban szánkózás, csúszkálás. Célunk, 
hogy a mozgások adjanak igazi felfrissülést, felüdülést a gyermekeknek. 
 
A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 
 
Az óvodánk feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. 
Igyekszünk a tárgyi környezetet úgy alakítani, hogy megfeleljen az egészségügyi 
előírásoknak és esztétikus, nyugtató hatású színharmóniával adjanak jó alapot az óvodai 
nevelőmunkához. 
 
Az óvodánk legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. 
Akkor tölti be funkcióját, ha a gyermekek szinte egész napjukat kint töltik. Lehetőségük 
van arra, hogy kisebb nagyobb társaikkal együtt játszhassanak, pld. Focipálya, homokozó 
stb. Az udvaron van árnyékos és napos játszórész, de füves, homokos rész is. Az udvar 
esztétikai szépségét adja a sok szép cserje. A mozgásfejlesztő eszközeink különböző 
mozgásokhoz adnak lehetőséget. A labdás játékokhoz megfelelő nagyságú terület áll a 
gyermekek rendelkezésére. Az óvoda udvarán van olyan udvarrész, ahol énekes játékokat 
játszhatnak a gyerekek, bábozhatnak és dramatikus játékra is van lehetőség. Az udvaron 
van ivókút, ahol a gyermekek szükségleteik szerint ihatnak. 
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 ÉRZELMI NEVELÉS 
 
Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 
beszoktatástól az óvodáskor végéig. 
 
 Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket 
az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül. Családias 
légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaikhoz és a felnőttekhez 
egyaránt. Ez olyan alaphangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra 
ösztönöz. A gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos, amit elsősorban az 
óvónők terveznek meg, de lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek ötletei, elképzelései 
is érvényesüljenek. Minden óvodai csoport megteremti hagyományát, 
szokásrendszerét, képrendszerét, ami sajátos egyéni színezetű légkört biztosít és ez is 
mélyítheti a gyerekek összetartozását, együttérzését. Az otthonosságérzését segíti elő, 
hogy hozhatnak kedvenc tárgyakat, játékokat. 

 A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekekben kialakuló érzelmi kötődést az 
óvodához. A szülőkkel együtt teremtjük meg a lehető legnyugodtabb feltételeket a 
gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. Nagyfokú körültekintést, 
gyöngédséget, megértést, türelmet kíván a kicsi gyermekek beszoktatása. Lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy a gyermekek a szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával. Ha 
lehetséges minél hosszabb időn keresztül, fokozatos időcsökkentéssel vegyenek részt a 
szülők ebben a folyamatban. Ez több szempontból is fontos. A gyermekeknek a szülői 
együttlét biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri 
az óvoda belső életét, a gyermek napirendjét, szokásait. 

 A beszoktatás ideje alatt a gyerekek elhozzák magukkal azokat a tárgyakat, melyekhez 
ragaszkodnak. A beszoktatásban mindkét óvónő részt vesz. A dajkával együtt 
gondosan előkészítik ezt az időszakot. A szülőkkel megbeszélik a beszoktatás menetét. 
A sok érdekes, ízléses játék mellett személyes kapcsolatokkal, mesével, ölbeli énekes 
játékokkal, mondókákkal kedveskedünk a gyermekeknek. Az idősebb óvodások is 
lepjék meg a kicsiket egy-egy szép verssel, mesével, énekes játékkal.  

 A lefekvésnél az új gyermekeket különös szeretettel vesszük körül. A nyugalmas 
légkör megteremtése érdekében leülünk közéjük és altató dalokat dúdolgatunk. 
Tapintattal, türelemmel mutatjuk be a testápoláshoz, étkezéshez használatos tárgyakat 
és azok használatát. 

 Már a beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végzik a 
tevékenységeket, amit sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltatunk, 
természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. A 
gyermekek segítsenek a kicsik öltöztetésében, vegyék körül őket gyengédséggel, 
szeretettel. 



KÖZÖSSÉGI, ERKÖLCSI NEVELÉS 
(SZOCIALIZÁCIÓ) 
 
 Az érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör 

megteremtés 
 Óvodánkban olyan életet szervezünk, melyben sok a közös élmény, a közös 

tevékenység 
 A közös együttlétek, a szimbólumok olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítsenek, mint 

az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, pontosság, 
szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, 
önzetlenség. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejleszti a gyermek erőnlétét, 
alkalmazkodóképességét, harmonikus testi fejlődését, testi harmóniájának kialakulását 

 A gyermek - gyermek, felnőtt – gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi 
töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az 
egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyerekek legyenek képesek a 
környezetükben levő emberi kapcsolatokban észrevenni a jót és a rosszat 

 Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés 
 A szociális érzékenység kialakítása segíti a másság elfogadását 
 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek, megerősítése segíti a barátkozást, 

lehetővé teszi, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban 
 A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak 

alakulását. Mindehhez gazdag, tevékenykedő élet szükséges. A közös élmények az 
óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek együttműködését, amiben formálódik 
egymáshoz való viszonyuk. A különféle cselekvésekben is biztosítjuk a nyugalmat, 
hogy az ingerek ne okozzanak zaklatottságot. 

 A gyermekeknek lehetősége minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet 
választani, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot.  

 Egy időben egymástól függetlenül különböző motivált cselekvések alakulnak ki 
egyénileg és csoportosan is, ahol a gyermekek képesek alárendelni spontán 
aktivitásukat a közös tevékenységeknek. 

 
 Világosan behatároljuk az együttműködés szokásait, elősegítve a normákhoz való 

alkalmazkodást, a követelmények következetes betartásával. 
 

INTEGRÁCIÓ 
 
A hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel halló társaival együtt  
részt  vehet óvodai nevelésünkben. Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak 
környezetében van.  
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – - a nyelvi kommunikáció 
megalapozása, megindítása, fejlesztése.  
A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés 
időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 
hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 
befolyásoló egyéb tényezőktől (például mentális állapot, szociokulturális környezet stb.).  
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Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében 
megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be 
kell vonni a hallássérült gyermekeket.  
 
A fejlesztés feladatai:  
 
Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - gyermekek a beszédtartományban mért 
hallásszintek enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, középsúlyos esetben 45-65 dB, súlyos 
esetben 65-90 dB hallásveszteséget mutatnak. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az 
emberi beszédhang, a környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. 
Beszédfejlődésük késve, általában spontán (hallókészülék segítségével), esetenként 
azonban csak speciális segítséggel indul meg.  

- A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap  
- a nyelvi kommunikáció megindítása,  
- a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése,  
- a beszédértés,  
- a szókincsfejlesztés,  
- a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése,  
- a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló 

gyermekek különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi 
teljesítményét.  

 
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele  
 

- a gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció 
helyzetekhez kötött alkalmazása,  

- szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb 
eszközrendszerek használata,  

- valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés 
rendszerébe. 

 

JÁTÉK 
 
Óvodánkban osztott, részben osztott csoportok működnek. 
Csoportszobáinkat, az egészségnevelést szem előtt tartva alakítottuk ki.  Termeink, 
berendezése szolgálja a gyermekek elmélyült játékát. Természetes anyagokból, 
vesszőkosarakból, nádbútorokból, faeszközökből tevődik össze. A csoportszobák más 
bútorai a gyermekek által önállóan vagy segítségünkkel variálhatók, hogy jobban 
kialakítható legyen a játékigényükhöz szükséges tér. E programban jelentős szerepet kap a 
játékos mozgás, ezért a mozgatható sportszerek a gyermekek rendelkezésére állnak a nap 
folyamán. Minden csoportban megtalálható a bábozáshoz, dramatizáláshoz, átváltozáshoz 
szükséges játékszer. A természetsarkot is alakítottunk, ahol a gyermekek megfigyelhetik a 
növények fejlődését, illetve ide gyűjtögetjük az intellektuális érzelmeket kiváltó sétáink 
során talált terméseket, kavicsokat, kincseket. Ezeket a gyermekek rendezgethetik 
különböző szempontok alapján, valamint itt kapnak helyet az albumok (állat, közlekedés, 
évszak), melyeket közösen készítünk egy-egy téma feldolgozásaként. 
A rajzolásnak, festésnek és egyéb technikáknak is nyugodt, a mozgó gyermekektől védett 
helyet alakítottunk ki. 
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Minden csoportban nagy szőnyegekkel ellátott teret biztosítunk a mozgásos, illetve a 
gyakorló – építő, konstruáló játék feltételeként. A gyermekek játéktere lényegesen 
megnövekszik az udvaron. A nagy tér és a különböző mászóka rendszereink sokféle 
lehetőséget kínálnak a változatos nagymozgások gyakorlására. Ezen kívül füves, árnyékos 
területeinken dalos játékokat, ügyességi és gyorsasági, szabály és sportjátékokat 
szervezünk. Az udvarunk betonozott részén közlekedési játékokat, illetve rajzolási 
lehetőséget biztosítunk (krétarajz) és más ábrázoló tevékenységek az udvari fa asztaloknál 
történnek. Udvarunk homokozójában a kisebbek gyakorló játék szinten, a nagyok közös 
építésben, vár és alagút rendszer kialakításában tevékenykednek. 
A játéktevékenység az óvoda nyitásával kezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon 
választott játékkal játszhatnak. 
A napirend tervezésénél törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több időt tölthessenek a 
szabadban. Jó idő esetén már a reggeli gyülekezés, illetve az étkezéseket, pihenőidőt, a 
tisztálkodást kivéve egésznapi játéktevékenységük az udvaron történik. Rugalmas 
napirenddel tudjuk megvalósítani azt a célt, hogy gyermekeink a lehető legtöbb időt 
játékkal töltsék. Így a  kicsik akár egyedül, egymás mellett összeverődve,  a nagyok már 
összeszokott csoportokban is játszhatnak.  A csoportok kialakulásához, a szerepek 
elosztásához nekik több időre van szükségük, mint a kicsiknek. Ezért figyelemmel kísérjük 
cselekvésüket, ha szükséges eszközzel, ötlettel segítjük fejleszteni játékukat. Akkor 
ajánlunk más tevékenységet, ha már játékuk felbomlóban van, s azt a körülmények miatt is 
szükségesnek látjuk. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy több napon keresztül folytassák 
játékukat, hogy olyan tulajdonságaik, mint a kitartás, állhatatosság kialakulhasson. 
 
A kreativitást segítő játékeszközök 
 
Játékszereink részben motiváló eszközök a gyermekek játékához, melyek kiváltják, 
gazdagítják, új irányba viszik a gyermekek elképzeléseit, ötleteket ad nekik, segítik az 
elgondolások megvalósítását és részben tárgyai magának a játéknak.  
A játékok beszerzésénél figyelembe vettük és vesszük a korosztályi sajátosságok mellett, 
hogy az eszközök külső formájukban is legyenek esztétikusak, praktikusak, könnyen 
tisztíthatók, veszélytelenek, jó minőségű, tartós anyagból készüljenek. Minden csoportban, 
széles választékban találhatók mind a gyakorló, mind a szerep-szabályfejlesztő játékokhoz 
való eszközök. 
Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek a gyakorló játék különböző fajtáihoz (mozgásos, 
manipulatív, verbális) sok eszközt biztosítsunk, hiszen ezek által fejlődnek a pszichikus 
funkciók. 
Különös gondot fordítunk a különböző témájú szerepjátékok kellékeire, hiszen ez az a 
játék, melyben gyermekeink egész személyisége, szocializációja fejlődik. Biztosítunk a 
gyermekeknek eszközt a hagyományos papás-mamás családjátékhoz, a felnőttek munkáját 
utánzó (fodrász, boltos, sofőr, tengerész, orvos) mesebeli szerepek eljátszásához (korona, 
királylány ruha, kendő, szoknyák). A nagyobb gyermekeket ösztönözzük arra, hogy 
folyamatosan tevékenyen vegyenek részt az eszközök elkészítésében, bővítésében. 
A különböző a gyerekek életkorának, fejlettségének megfelelő szabály és 
fejlesztőjátékokkal is felszereltük csoportjainkat, melyekkel a gyermekek egyénileg 
(puzzle, matrix, Ravensburger játékok stb.) vagy mikro csoportban, illetve óvónőjükkel 
játszhatnak.  
Az udvaron is biztosítjuk a változatos eszközöket a gyermekek játékaihoz. Nagymozgásos 
gyakorló játékhoz mászókák, csúszdák, hinták, ugrókötelek, trambulin stb. 
Finommozgásos gyakorló játékokhoz labdák, homokozó játékok, rajzeszközök, konstruáló 
játékok. 
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Mozgásos szabályjátékhoz különböző akadályok, sport és ügyességi versenyhez. 
Ritmushangszerek, kendő stb. körjátékokhoz. 
Rollerek közlekedési játékokhoz. 
 
A gyerekek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal a játék tartalmát gazdagítják. 
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a családban, óvodában, tágabb természeti és társadalmi 
környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékidőben átélhessék. 
Kiemelt szerepet biztosítunk a csoportos sétáknak, kirándulásoknak, illetve bármely szabad 
levegőn történő programnak. Ezek fejlesztő hatása megmutatkozik a gyermekek 
tapasztalatgazdagságában.  
Gyermekeink játékának megfigyelése során képet kaphatunk ismereteikről, élményeikről, 
mozgásigényükről, beszédkészségükről, értelmi fejlettségük egészéről. A megfigyelés által 
szerzett tapasztalatot a játékok, illetve a játékba integrált tanulás tervezése során a 
fejlesztés kiindulópontjaként kezeljük. Figyelembe kell vennünk, hogy az óvodáskorú 
gyermekekre jellemző a fokozott mozgáséhség. Motorikus tevékenységük során fejlődik 
csont és izomrendszerük, javul mozgáskoordinációjuk. Mozgásos játékokkal fejlesztjük 
állóképességüket, egyensúlyérzéküket, gyorsaságukat. Képessé vállnak összerendezett, 
differenciált mozgásokra. Ugyanakkor a játékok csak a szabályok révén lesznek igazán 
érdekesek, s mivel a gyerekek játszani szeretnek, önként és szívesen vállalják ezeket, a 
szabályokat. Ezáltal alakítjuk szabálytudatukat, türelemre, kitartásra neveljük őket. Fontos 
feladatnak tekintjük a testséma fejlesztést, ezen belül a dominancia kialakítását, 
térérzékelés fejlesztését. 
A játékok során, a fentieken kívül fejlődik a gyermekek megfigyelő és utánzó képessége, 
figyelem összpontosítása, vizuális emlékezete, finom-motorikus képessége, gondolkodása. 
Tapasztalatunk, hogy gyermekeink egy-egy kudarca olyan részképesség hiányra vezethető 
vissza, amely elkerülhető a percepció fejlesztés játékaival. Ezért nagy gondot fordítunk 
arra, hogy minél több olyan eszközt, játékot ismerjünk meg, illetve szerezzünk be, melyek 
az érzékelés és az észlelés csatornáit fejlesztik (látás, alak-, formaállandóság, hallás, 
tapintás, térérzékelés, mozgásos észlelés terén). 
 
A gyakorló, építő-konstruáló, a szerep- és szabályjáték, valamint a dramatizáló, bábozó, 
barkácsoló tevékenységek jellemzőinek pedagógiai, pszichológiai hatásainak ismeretére 
szükségünk van ahhoz, hogy tudatosan tudjuk irányítani, fejleszteni azokat. A gyermekek 
játékában keverednek a különböző játékfajták. A gyakorló játék során a véletlen 
mozgásból, cselekvésből fakadó sikerismétlésre készteti a gyermeket és ezek az újra 
ismétlések nagy örömet, jelentenek számukra. Ezért gyermekeinknek sokféle eszközt, 
játékot biztosítunk, hogy megismerkedhessenek a különböző tulajdonságaikkal, velük való 
cselekvési lehetőségekkel. Mintát adunk helyes használatukhoz, a játékok elrakásához. Ez 
a tevékenység jól fejleszti a gyermekek szem-, kézkoordinációját, kezesség, szemesség 
kialakulását, hat a laterális dominancia alakulására. A mozgásos gyakorló játékok során 
megismerkedik saját testével, testi képességeivel. A sokszor ismételt, begyakorolt 
mozgásokból magasabb szintű koordináltabb mozgások jönnek létre. Érdeklődéssel 
figyeljük gyermekeink verbális gyakorló játékait, amikor egy-egy szót, dallamot, 
verstöredéket ritmikusan ismételgetnek. Ezek a játékok fejlesztik ritmusérzéküket, 
halandzsázásukat. Pozitív érzelmeket keltenek bennük, és nagy jelentősége van a 
beszédgátlások megelőzésében. Udvarunkon is jól tudjuk biztosítani a gyakorlójátékok 
feltételeit. Kedvükre homokozhatnak, játszhatnak kavicsokkal, termésekkel, kisebb 
tárgyakkal, melyeket saját szabályaik szerint rakosgathatnak. Mozgásos gyakorló 
játékokhoz is adottak feltételeink, padok, zsámolyok, /(mind az udvaron) mászókák, 
csúszdák, labdák, gólyaláb. Mindig törekszünk arra, hogy gyermekeink játéka 
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továbbfejlődjön és a gyakorló játékból szerepjáték, bontakozzon ki. A szerepjátékban a 
gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, pozitív és negatív élményeit 
fejezi ki. Környezetük jelenségeit sajátos módon újra alkotják. A különböző életkorokban 
különös tapintattal kell kezelnünk, figyelnünk, segítenünk a szerepjátékok kialakulását. A 
kicsik nagyon sokmindent ellesnek a nagyobbaktól, de a nagyok játékát is sokkal 
tartalmasabbá, gazdagabbá teszik a kicsik. Ebben a kölcsönhatásban szocializációjuk 
magas szintre fejlődik. Minden nap gyakorolják a társakkal való együttműködést, 
csiszolódik empátiájuk, nyitottá válnak társaik érzelmeinek befogadására. Mindez elősegíti 
alkalmazkodóképességük, kommunikációs készségük fejlődését. 
A homogén csoportokban olyan szerepeket kezdeményezünk, vállalunk, melyek mintát 
adnak a különböző kapcsolatok kialakításához, a közös cselekvésekhez. Teret kapnak a 
hagyományos családi szerepjátékok, melyben egyszerű mozzanatokat jelenítenek meg, 
együttlét, együttmozgás formájában. Célunk, hogy a gyermekek szívesen vállaljanak 
szerepeket, használjanak szimbólumokat a mintahelyzetek megteremtéséhez. A bábokkal, 
bábozással először óvónőink ismertetik meg a gyermekeket. 
Első lépésként már a beszoktatás alatt egy kedves játékkal, bábfigurával fogadjuk 
gyermekeinket. Ez nagymértékben segíti az óvodába való beilleszkedést, a különböző 
szociális problémák megoldását. Lehetővé tesszük, hogy kedvenc bábjaikkal a nap 
folyamán bármikor játszhassanak, simogathassák, szeretgethessék őket. Kiscsoportosoknál 
kezdetben puha, szőrös állatokat, később ujj-, fakanál, kesztyűbábokat, síkbábokat, 
használunk. Ez utóbbiak elkészítéséhez már bevonjuk a gyermekeket is. A bábozás és 
dramatizálás szoros összefüggésben és kölcsönhatásban állnak egymással.  
Dramatizáláskor a gyermekeink saját, vagy irodalmi élményeket játszhatnak el. A 
feltételek megteremtése, érzelmileg megragadó irodalmi élmény nyújtása – rendszeres 
ismétlése – kellékek biztosítása mozgásformákra – metakommunikációra mintaadás 
óvónőink felelőssége.  
 

KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI ÉS 
TÁRSADALMI VISZONYAI 
 
Gyermekeink a közvetlen környezetükben érzékelik a környezet esztétikumát, hangokat, 
színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát. 
A gyermekeink az óvoda elfogadása, megszeretése után megismerkednek az óvoda 
közvetlen környezetével. Megfigyelik az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, 
időjárását, növényeit. Gyűjtenek terméseket, leveleket, kavicsokat, tollakat, évszakra 
jellemző képeket. Meglátogathatják a közelben lakó csoporttársaikat. Beszélgetnek a 
családról, családtagokról, életükről. Megismerik az óvoda utcáját, boltokat, fodrászüzletet 
az ott található intézményeket, az utcában élő állatokat, növényeket. Beszélgetnek a 
környezetben látható formákról, nagyságbeli, mennyiségi jellemzőkről. Lehetővé tesszük, 
hogy a gyermekek a téli időszakban vadállatokról szóló videó felvételeket nézhessenek. 
A gyermekeink tapasztalat-élményszerző sétáit már az óvoda utcáján túl, de az óvoda 
közvetlen környezetében szervezzük meg. Törekszünk a megfigyelések, gyűjtőmunkák 
gazdagítására, differenciálására. 
Tudnak gyönyörködni az évszakok növényeiben. Összefüggéseket keresnek az időjárás és 
az emberek tevékenysége között. Terméseket gyűjtenek, s azokat segítségünkkel 
hasznosítják. Ágakat rügyeztetünk, magvakat csíráztatunk, hajtatunk. Közösen készítünk 
albumot az évszakokról gyűjtött képekről.  
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Nézegetünk képeket a családról, a képek alapján a gyermekek be tudják mutatni családjuk 
tagjait, otthonukat. Ellátogatunk az óvoda közvetlen környezetében lévő orvosi rendelőbe, 
boltokba, intézményekbe. Gyakoroljuk a gyalogos közlekedés szabályait, ismerkedünk a 
személy- és teherszállító járművekkel. 
Megismertetjük a gyermekekkel az óvoda környezetében élő háziállatokat (kutyák, 
macskák stb.), madarakat (rigók, verebek, galambok, szarkák, varjúk, cinkék, harkályok 
stb.), bogarakat. Megszervezzük a téli madárvédelmet. 
A gyermekek már az óvoda tágabb környezetével is megismerkedhetnek. (Könyvtár, 
Színház, Múzeumok, Vasútállomás, Iskola) Megfigyelik az évszakok szépségét, a színeik 
árnyalatát, beszélgetünk a környezetszennyezésről (víz, levegő, talaj), a növények fejlődési 
feltételeiről. Közösen csíráztatunk, ültetünk növényeket, gondozzuk a halastavat. 
Megismertetjük a gyermekeket gyógyfüvekkel, mezei virágokkal, vadon termő ismertebb 
növényekkel. A természet kincseit a gyermekek osztályozzák az összegyűjtött anyagokat, s 
amit lehet közösen, hasznosítunk. 
Törekszünk arra, hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezzenek a szárazföldi, vízi, 
légi közlekedésről. 
Az állatok és növények jobb megismerése céljából kirándulásokat szervezünk. A 
gyermekek természetes élőhelyükön figyelhetik meg a különböző növényeket, állatokat. A 
tapasztalatok alapján a gyermekek össze tudják hasonlítani a megismert állatok 
környezetét, életmódját. Ebben a korcsoportban is lehetőségük van a gyermekeknek a 
vadon élő állatok környezetét, életmódját tanulmányozni a videó felvételeken keresztül is.  
Mindhárom korcsoportban foglalkozunk, a testünkkel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókkal és az egészséges életmódra neveléssel. 
 
A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikro csoportban történik, 
közvetlen tapasztalat- és élményszerző udvari megfigyelések, kirándulások, és séták 
alkalmával.  
Amennyiben a lehetőségek engedik és a feldolgozandó téma is úgy kívánja 
megszervezzük, hogy egyszerre 8-10 gyermekkel figyeltessük meg a tervezetteket. Módot 
adunk az élmények egyeztetésére, az ismeretek rendezésére a gyűjtemények közvetlen 
megnézésével és az évszaki albumok összeállításával is. 
Kirándulásokat szervezünk, így a gyermekek megtapasztalhatják a nagy távlatok jelentését. 
Fontos feladat, hogy ne csak kihasználjuk, hanem tudatosan keressük is a matematikai 
jellegű tapasztalatokat a mindennapi tevékenységükben. Sok játékos lehetőséget teremtünk 
a gyermekek számára ezek kiaknázására, megértésére és feldolgozására. 
 
Témák: 
 
- Család 
- Óvodások vagyunk, nagycsoportosok vagyunk 
- Évszakok 
- Növények (zöldségek, gyümölcsök, virágok) 
- Testünk (testrészeink, érzékszervek, az orvos gyógyító munkája) 
- Közlekedés (vízi, légi, szárazföldi) 
- Állatok (házi állatok, vadállatok) 
- Színek  
- Az óvoda környéke 
- Az emberek munkája 
- Napszakok 
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KÖRNYEZETÜNK FORMAI ÉS MENNYISÉGI 
VISZONYAI 
 
A fejlesztés eszközének témaköre, anyaga 

 
o Tárgyak, személyek összehasonlítása saját szempont, tulajdonság szerint   (szín, 

alak, forma)  
o Tárgyak, személyek, halmazok sorba rendezése mennyiségi tulajdonság szerint. 

Változások felismerése. 
o Halmazok összemérése, becslése, több-kevesebb-ugyanannyi fogalma: párosítás, 

hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá tétel. 
o Mennyiségek összemérése (hossz, tömeg, űrtartalom szerint), tapasztalatok 

szerzése. 
o Mennyiségek összemérése mérhető tulajdonság szerint: magasság, szélesség, 

terület. 
o Matematikai manipulációk 0-10-es számkörben (üres halmaz)  
o Halmazok szétválogatása, bontása részhalmazokra 
o Nagytükör előtti mozgások, tevékenységek. Tükörkép létrehozása térben és síkban. 
o Tájékozódás térben, irányok, névutók, nyitottság és zártság felismerése és 

tapasztalása, labirintus játék. 
o Összehasonlítások szabadon megnevezett vagy felismert tulajdonságok szerint. 
o Elrontott válogatás javítása, válogatások folytatása 
o Sorba rendezések, mennyiségi tulajdonságok szerint tőszámok, sorszámok és egyéb 

szempontok szerint, sorozatok alkotása 
o Geometriai formák felismertetése síkban és térben, összehasonlítása, rendezése, 

tudatos és szabad alkalmazása. 
 

 

MESE – VERS – DRAMATIKUS JÁTÉK 
 
 
A felhasznált irodalmi anyagot igényesen állítjuk össze. Csak a művészi értékű irodalmi 
alkotások biztosítják az esztétikai élmény mélységét. Ezért a választásban érvényesül a 
pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. 
 
A  kicsik vers anyagát népi mondókákból, rigmusokból és a legismertebb költőink 
ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze. Olyan meséket választunk, amelyek 
cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 
A nagyobb gyermekek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, 
dramatikus népszokások, novellisztikus, realisztikus mesék. Helyet adunk a magyar 
klasszikusoknak, és a mai magyar írók modern meséinek is. Ebben a korban a népi 
mondókák, név csúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás 
anyagát. Szerepelnek vidám, humoros versek, klasszikusok és a mai magyar költők 
népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. 
A legidősebb kor a mesehallgatás igazi ideje. 
A gyermekek mesetárába beépítjük az állatmeséket, a cselekményesebb népmeséket, 
novellisztikus-realisztikus meséket, klasszikus, tündér, tréfás műmeséket. A gyermekek a 
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mesés regényeket is szívesen hallgatják, folytatásokban, napokon keresztül izgatottan 
várják. A versanyag gazdagodik különböző típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal. A 
gyermekeket megismertetjük olyan közmondásokkal, melyeket a környezet gyakran 
hangoztat. Bátrabban tervezünk lírai verseket, mert a gyermekek már ebben a korban is 
megérzik a költői képek érzelmét, kifejező erejét. Kiválasztott versek, mesék megerősítik 
bennünk a környezet megszerettetését, a néphagyomány ápolást, az évszakok szépségét. A 
mindennapos mesélés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. 
 

ANYANYELVI NEVELÉS 
 
A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás, a 
dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta 
beszédhallást, és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítható 
a magán- és mássalhangzók helyes ejtése, megfelelő artikulációja, a hangkapcsolatok 
törvényszerűségei. A gyermekek a mesékből, versből sok új fogalmat ismernek meg. 
A bábjátékban, dramatikus játékban a gyerekek kibontakoztatják a szabad önkifejezésüket. 
A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, önálló 
versmondásra.  
A csoportos beszélgetésekben alakul ki a beszédfegyelem. A beszédet hangzásbeli 
sajátosságok is jellemzik. Mondathangsúly, beszédtempó, hangerő, szünet, 
beszédsebesség. A metakommunikáció szintén hangsúlyt kap. 
A gyermek önuralom hiányában érzelmeitől vezérelve gyakran beleszól a felnőttek vagy 
társaik beszédébe. Ezen a területen elsősorban arra kell figyelni, hogy a gyermekeket 
türelemre, kivárásra szoktassuk. Igyekezzenek egymásra figyelni, várják meg, amíg a 
másik befejezi mondanivalóját, ne harsogják túl egymást. 
Meg kell tanulniuk, hogy mesélés, versmondás közben nem illik beszélni, meg kell várni, 
míg befejezi a mesélő a történetét. 
 
Óvodánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy heti két alkalommal logopédus 
foglalkozik a beszédhibás nagycsoportosainkkal. Bár ahhoz, hogy a gyerekek 
beszédkedve, beszédkészsége oly módon fejlődjön, hogy iskoláskor kezdetén alkalmassá 
váljon az írás és az olvasás megtanulására, s a hallott, írott szöveg megértésére ez a heti két 
foglalkozás nem elég. Óvónőink ezért nagy gondot fordítanak a példamutató, helyes, tiszta, 
szép beszéd mellett olyan képességet fejlesztésére, melyek a hangok észlelését és helyes 
létrehozását, szavak megértését és alkotását segítik elő. 
A játék számtalan lehetőséget teremt ezeknek a képességeknek  fejlesztésére, a 
kommunikáció, párbeszéd kialakítására, a szókapcsolatok, nonverbális jelképek, 
hanglejtés, hangsúly, hangszín, hangerő gyakorlására 
 

ZENEI NEVELÉS 
 
Óvodánkban zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, komponált 
gyermekdalokat ismernek meg. A mondókák, énekes játékok zenei anyanyelvünk művészi 
értékei. 
 
A kisebb gyermekek megtanulnak 6-8 mondókát, ölbeli játékot és 10-15 énekes játékot. A 
rövid mondókák, dalok 2/4 üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad ritmusok 
vannak. E kor legjellegzetesebb játéka az ölbeli játék. 
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A gyermekek a jóízű játékok közben közvetve szerzik meg a zenei készségeket és ismerik 
meg az alapfogalmakat. Megtanulnak halkabban, hangosabban beszélni, mondókát 
mondani és énekelni. Megfigyelik a csendet, a környezet hangjait és a dallamjátszó 
hangszerek hangszíneit. Különböző mozdulatokkal érzékeltetik az egyenletes lüktetést. 
A gyermekek nevét, jelét énekelgetjük, és énekkel csalogatjuk őket a közös játékba, 
tevékenységbe. 
 
Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy képesek legyenek az 
áhítatos zenehallgatásra. Sok zenei élményt közvetítünk elsősorban énekes előadással. A 
mindennapok során a különböző tevékenységekhez gyakran kapcsolunk zenehallgatási 
élményt. A gyermekeknek többször van lehetőségük 2-5 percig tartó hangszeres zenét, 
kórusmuzsikát hallgatni. 
 
A nagyobb gyermekek 4-8 motívumból álló énekes játékokat, műdalokat énekelgetnek. A 
4-5 új mondóka és a 12-15 új gyermekdal megtanulása mellett ismételgetik a tanult dalokat 
is. Az európai és így a magyar gyermekdalok hangterjedelme is dúr hexacord marad.  
A körjátékok közül az óvónőink már nehezebbeket is válogatnak, pl. szerepcserés, 
párválasztós, sorgyarapító játékok stb. 
 
A tiszta éneklés érdekében óvodánkban a gyermekek gyakran énekelnek önállóan, 
egyénileg, kisebb csoportban, halkabban és hangosabban, magasabban és mélyebben. A 
gyerekek kérdés – felelet játékot játszanak változatos szövegekkel és ritmus 
motívumokkal. Érzik az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a mondókák, 
dalok ritmusát. Többféle népi ritmuseszközt használunk a ritmusérzék fejlesztése 
érdekében. Ezeket közösen készítjük a gyerekekkel, hogy együtt tudjunk mondókázgatni, 
énekelgetni a kis (ritmuszenekar) kíséretével. A zenei élmény mindennapos lehetőség 
óvodánkban, többféle tevékenységhez kapcsolódik. 
 
Az legidősebb gyermekek megtanulnak 4-7 új mondókát, 15-18 új énekes játékot és 3-4 
alkalomhoz illő műdalt. A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak kitalálnak 
szimbólumot, melyek emlékeztetnek a tanult dalokra és az élmények felelevenítésére ad 
alkalmat. Olyan dalokból is válogathatunk, amelyekben már a szünet és a szinkópa is 
előfordul. A legidősebb óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy bonyolultabb – 
párcsere, kapus, hidas, sorgyarapító-, fogyó – játékokat is tervezzük, amit e korosztály 
néptáncának is tekinthetünk. A gyermekekkel együtt variálhatjuk az énekes játékok 
mozgásanyagát olyan egyszerű táncos lépésekkel, amit a felnőtti minta utánzásával követni 
tudnak.  
A gyermekek tiszta éneklését a minél gyakoribb egyéni énekléssel segítjük elő. A 
hallásfejlesztést segítő fogalom párokat, pl. a halkabb – hangosabb éneklést 
összekapcsoljuk a tempóváltoztatással vagy dallambujtatással. A ritmusfejlesztés 
eredménye, hogy a gyermekek meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a dalok 
ritmusát.  
 
A gyermekek gyakran játszanak zenei formaérzéket, fejlesztő játékokat, hogy különböző 
mozgással megérezzék a motívumok hosszát. Fejlesztjük a gyermekek alkotókészségét, 
lehetőséget teremtünk arra, hogy egy-egy zenei feladatot többféleképpen lehessen 
megoldani. Az ügyesebb gyermekek metallofonon is játszhatnak. 
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RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 
Gyermekeink számára az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő 
eszközöket adunk. Az eszközök kiválasztásában arra törekszünk, hogy az esztétikum és a 
célszerűség domináljon. Az alakító tevékenységhez olyan nyugodt helyet jelölünk ki a 
csoportszobában, ahol a mozgó gyerekek nem zavarják az alkotók körét. A munkaasztalnál 
egyszerre maximum 6 gyermek dolgozhasson. Az alkotó tevékenységhez nyugodt légkört 
teremtünk, amelyben a gyermekek szívesen bekapcsolódnak és az esetleg sikertelen 
lépéseket kiigazítják. A tevékenységhez elegendő időt biztosítunk, hogy a gyermekek 
addig alkothassanak, ameddig kedvük tartja.  
A különböző méretű anyagokat olyan tárolóeszközökben (szekrénypolcon) tartjuk, hogy 
ezeket a gyerekek biztonságosan kezelhessék, miután egyenként megismerkedtek vele. 
A rajzoláshoz, festéshez, barkácsoláshoz, mintázás-anyagformáláshoz, építéshez, 
batikoláshoz, origamihoz a műalkotással való ismerkedéshez a feltételeket megteremtjük, 
és lehetővé tesszük a szabad játék idején is. Gyermekeink a festéshez „apapólót” 
használnak. 
 
Lehetővé tesszük az óvodába kerülő gyermekeknek, hogy játszva ismerkedjenek az 
anyagokkal, eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Felkeltjük az esztétikum 
iránti érzékenységüket. 
Az értékelő képességük kialakulását úgy segítjük elő, hogy észrevetetjük velük a szépet 
mind a saját munkájukban, mind a népművészetben és a műalkotásokban. 
A gyermekek tevékenységeit a képalakítás, a plasztikai munkák és az építés köré 
rendeljük. Ezek nem különülnek el élesen egymástól és ezek mellé komplex módon, 
beépülnek a jeles napok. Megtervezzük a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit. 
A téma nem tervezhető a szándéktalan firka és a látszólag szándékos forma-firka 
időszakában. 
 
Az óvodásainknak lehetőséget biztosítunk szabad témaválasztásra, hogy érdeklődésüknek 
megfelelően választhassanak. Lehetővé tesszük számukra, hogy a kudarcokat, negatív 
benyomásaikat „kirajzolják” magukból. 
A képalakítás megjelenik a festésben, a zsírkrétarajzokban, papírragasztásban, homokba 
karcolásban, nyomatokban stb. majd a közös alkotásokban is. Segítjük a gyermekek 
képalakító készségeinek megindulását a szórt elrendezéstől a képelemek, részformák 
elemeinek egymáshoz rendelésével.  
Gyermekeink tetszés szerint részt vesznek a plasztikai alakításban. Megismerik az anyagok 
alakíthatóságát: simítva, sodorva, nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, tépve, 
karcolva. A gyermekeknek biztosítjuk a mindennapos gyurmázást és az alkalomszerű 
agyagozást. 
 
Legfiatalabb gyerekek: 
Építés: 

- Nagy terek alakítása, átrendezése, lekerekítése 
- Homok, hó alakítása, építés (kiegészítő eszközök a természetből) 
- Térbeli alakzatok 
Barlang, kuckó, torony, kerekítés 
- Sorakoztatás 
Rakosgatás a térben – kerítés, út, vonat székekből, különböző méretű építőkockákból, 
dobozokból 
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Képalakítás: 
Ismerkedés az eszközökkel, anyagokkal, technikákkal és színekkel. 

- Firkálgatás, rajzolgatás, festés 
- Nyomathagyás (ujj, kéz, burgonya, dugó (ecset), tenyér 
- Képalakítás papírragasztással 

Tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása: 
Színre vonatkozó tapasztalatok 

- Színválasztás 
- Színhasználat 
- Színazonosítás 

Formára vonatkozó tapasztalatok 
- A vonalak és a színekkel képzett foltok használata,  
- Az ember alak részformái 

A gyermekek rajzi formáinak gyakorlása, ismétlése, továbbfejlesztése (együtt rajzolgatás a 
gyerekekkel) 
 
Plasztikai munkák – Mintázás: 

- Gyurkálgatás, formálgatás – ismerkedés a képlékeny anyagokkal, azok 
tulajdonságaival, formálhatóságával. Hó, homok, liszt és plasztilin gyurma, agyag. 

- Munkafogások megismerése, gyakorlása gyurmázás közben  
Gömbölyítés, lapítás, sodrás, nyújtás, hengerítés, egyszerű elemek összeillesztése 

- Sütemények, gyöngy, gombóc, egyszerűen elkészíthető állatfigurák stb. készítése 
- Díszítés nyomathagyással, karcolással 

 
Plasztikai munkák – Tárgy és eszközkészítés 
 

- Munkafogások megismerése a fonallal, papírral ismerkedés folyamán 
Tulajdonságaik – téphető, gyűrhető, gombóc formálható a papírból stb. 
Állatfigurák, képeslapok, díszek készítése 

- Gyöngyből, tésztából nyaklánc fűzése 
 
Nagyobb gyerekek: 
Építés: 

- Nagy terek 
Nyitott – zárt körök, oválisok, utak, kapuk, egyenes és kanyargó sorok, különböző 
alakzatok létrehozása 

- Térrészek berendezése 
(babaszoba, orvosi rendelő, fodrászüzlet), lakóhely, élőhely utáni rekonstrukciója, 
elképzelés szerinti építése városok, tornyok, házak, belső helyiségek építése dobozokból, 
építőkockákból 
 
Képalakítás: 

- nagyméretű rajz az udvaron krétával, pálcával 
- rajz 

Sajátos elképzelés után különböző cselekvéses jelenetek, mese, vers megjelenítése, 
élmények kifejezése 

- festés 
Élmények, érzelmek, képzelet alapján természeti jelenségek ábrázolása 

- díszítés rajzolással, festéssel, díszítő elemekkel való ismerkedés 
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- képalakítás lenyomattal (zöldség, gyümölcs, levél) 
- képalakítás tépéssel, vágással, ragasztással 
- díszítés tépéssel, vágással, ragasztással 

 
Mintázás (agyag gyurma) 

- a mélyítés technikájával történő ismerkedés 
- emberforma, állatfigurák, tárgyak formálása, péksütemények mintázása, 

szaggatása, díszítése nyomathagyással, karcolással 
- festés anyagnak megfelelően 
- illusztrációs jellegű témák elképzelés alapján 
- mintázás megfigyelés és emlékezet alapján 
- természeti tárgyak gyűjtése – folyamatos felhasználásuk, rakosgatásuk 

(állatfigurák, babák, díszek) 
- különféle anyagok megmunkálása 
- szövés – átlósan elhelyezett, rögzített hurkapálcára fonal, szalma tekerése 
- dekoratív síkmunkák hajtogatással, ragasztással, vágással 
- ajándéktárgyak készítése képlékeny anyagokból 
- terményképek 
- tojásfestés növényi festéklé felhasználással 

 
Legidősebb gyerekek: 
Építés: 

- nagy terek, térrészek építése, berendezés 
 
Különböző funkciójú életterek: 

- bábelőadások, drámajátékok helyszínének építése 
- sporttevékenységek helyszínének kialakítása, sátor, kunyhó építése a szabadban 
- kertben – utak, ágyások kialakítása, kirakása kövekkel, kavicsokkal, 

szalonnasütésre alkalmas terület, egyszerű játszótér, szabadtéri színpad építése 
 
Makettek (kül. Méretű dobozok, textil, fa, fonal, papír stb. felhasználásával) 
Műalkotások nézegetése 
 
Képalakítás: 

- rajzolás nagy felületen az udvaron és a csoportszobákban 
 
Egyéni és közös kompozíciók készítése 

- képalakítás keretben (terített rizs, gríz, liszt alapba) 
- rajz és festés 
- a természet változásainak, jelenségeinek, mozgásoknak, színeknek megfigyelése, 

feldolgozása 
- növények életszakaszainak megfigyelése, ábrázolása 
- cselekvéses jelenetek ember, állat, illetve növény „szereplőkkel”. Történetek, 

mesék, versek feldolgozása, élmények felidézése és megjelenítése 
- fény és árnyék összefüggéseinek megfejtése 
- képalakítás nyomathagyással (gyűrt papír, textil, zsinór, szivacs, sablonok stb.) 
- képalakítás festék fújásával, csöpögtetéssel 
- festés üvegre, fára, nedves és száraz papírra, textilre 
- képalakítás festés, zsírkréta kombinálásával és karcolással 
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- képalakítás festéssel, rajzolással, ragasztással, hajtogatással, tépéssel, vágással és 
azok kombinálásával 

 
Montázs 

- díszítés – kül. tech. alkalmazása saját elképzelés alapján 
- egyszerű népművészeti motívumok alkalmazása 
- ritmusképletek készítése 

 
Mintázás 

- Játék, mesefigurák, illusztrációk elképzelés, megfigyelés, emlékezet alapján 
- Mozdulat és mozgásábrázolás megjelenítése emberalak és állatfigurák 

mintázásakor 
- Dombormű készítése rátéttel 
- Egy tömbből történő figurális formázás  
- Ritmikus feladatok díszítő és ábrázoló jelleggel 
- Gipszöntés 
- Gyermekjátékok készítése népi hagyományaink alapján természetes anyagokból 

(bőr, fa, gyapjú, szappan, textil, fonal, papírok stb.) 
- Szövés 
- Csomók, kötések, fonások 
 

MOZGÁS 
 
Az egészségnevelés tartalma programunkban 
 
Programunkban a testi nevelés szervezetten és kötött formában jelenik meg. 
A testi nevelés fejleszti a gyermekek természetes mozgását:  

 Járást 
 Futást 
 Támaszt 
 Függést 
 Egyensúlyozást 
 Ugrást 
 Dobást 
 

   Megismerteti velük a gimnasztikát és néhány talajforma elemet, labda gyakorlatokat és a 
sokszínű, változatos testnevelési játékokat. 
Lehetőséget biztosít a gyermekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti 
cselekvő és feladatmegoldó képességüket, erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat. 
Fejleszti a testi képességeiket, az ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, a gyorsaságot, 
állóképességet. 
A testnevelés a testi nevelésen belül olyan tervszerű rendszeres ráhatás a szervezetre, 
amely a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a személyiség sokoldalú képzését teszi 
lehetővé. Továbbá a motoros képességek és a mozgáskészség kibontakoztatását, a 
mozgásműveltség fejlesztését szolgálja. 
Általános feladatai segítik az értelmi, erkölcsi, esztétikai, világnézeti és munkára nevelés 
feladatainak megvalósítását. 
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A testnevelés sajátos feladatai 
 
   A szervezet általános, sokoldalú képzésével a testi fejlődés biztosítása: 
 A szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása, 
 Az alsó és felső végtagok, a törzsizomzat sokoldalú, arányos erősítése, fejlesztése. 
 A fejlődési rendellenességekből, valamint az egyoldalú szellemi és fizikai munkából 

fakadó testi elváltozások megelőzése, javítása (megfelelő szakember bevonásával). 
 Motoros képességek fejlesztése: 
 A test erejének növelése 
 A mozgásgyorsaság és reakciógyorsaság fejlesztése 
 Az állóképesség növelése 
 A mozgásérzékelés, egyensúlyérzék, mozgékonyság, lazaság fejlesztése. 
 
Mozgásműveltség kialakítása: 
 A mozgásjártasságok, mozgáskészségek kialakítása 
 A mozgásos cselekvések gazdaságos végrehajtási módjainak elsajátítása 
 A mozgásos cselekvések szép kivitele 
 A játék és versenyigény felkeltése, kielégítése, a mozgás megszerettetése: 
 A gyermekek, fiatalok és felnőttek számára váljék biológiai és kulturális 

szükségletté a testnevelés. 
 A szervezet edzettsége, teherbíró-képessége a rendszeres sporttevékenységen 

keresztül fejlődjön. 
 A közösségi magatartást fejlessze szórakoztató élményekben gazdag versenyek 

szervezésével. 
 Az egészséges életmód szokásainak kialakítását tegye lehetővé. 
 Az óvodai testnevelés döntő feladatának kell tekintenünk a gyermeki szervezet 

sokoldalú arányos fejlesztését, a vázizomzat erősítését, a helyes testtartás 
kialakítását és a serkentettség túlsúlyából adódó nagy mozgásigény sok játékkal és 
egyéb természetes mozgással történő kielégítését. 

 
A testnevelés szerepe a gyermek személyiség fejlődésében 
 
   A testnevelés hatására a gyermekekben olyan személyiségtulajdonságok alakulnak ki és 
erősödnek, meg mint a bátorság, kitartás, fegyelmezettség, önbizalom, közösségi érzés, 
feladattudat, akaraterő stb. 
Az óvodai életben meghatározott szabályokkal találkozik a gyermek, így például a 
testnevelésben is, amikor versenyeznek, bizonyos feladatokat, szabályokat kell, hogy szem 
előtt tartson, ahhoz kell, igazodjon. Bizonyos figyelemmegosztásra is szükség van az 
előbbi példánál maradva, mert figyelnie kell magára, a végrehajtandó feladatra, 
ugyanakkor egymáshoz igazodniuk kell egy sorversenynél már sort is tartaniuk, kell, 
figyelmüket koncentrálni, hogy mikor ki következik. 
A testnevelés kedvezően befolyásolja a szervezet növekedését, teherbíró-képességét és az 
egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepe van az egészség megőrzésében, 
megóvásában. A gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását felerősíti és 
kiegészíti. Amellett a mozgáskultúrát fejleszti, segíti a térben való tájékozódást, a 
helyzetfelismerést, a döntést váratlan helyzetekben és az alkalmazkodóképességet, 
valamint a személyiség akarati tulajdonságainak alakulását. 
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Kondicionális képességek fejlesztése 
 
 
 Erő 
 Gyorserő 
 Szökdelések 
 Távol- és magasugrás helyből és 

nekifutásból 
 Fel- és leugrások szerekre, 

szerekről 
 A test általános ereje 
 Kúszások 
 Csúszások 
 Mászások 
 Nyuszi ugrás 
 Dobások 
 Medicinlabda gyakorlatok 
 Minden kézi szer gyakorlat magas 

ismétlésszámmal 
 
Állóképesség 
 
 Alapálló képesség 
 Hosszantartó lassú és közepes 

iramú futások 
 Minden hosszúideig tartó futást 

tartalmazó játék 
 
Globális állóképesség 
 Hosszú ideig végzett kúszások 
 Csúszások 
 Mászások 
 Nyuszi ugrás 

 
Gyorsaság 
 Mozgásgyorsaság 
 Gyorsfutások 
 Élénktempójú kúszások, 

csúszások, mászások, nyuszi ugrás 
 
Reakciógyorsaság 
 Futó játékok feladattal járásból, 

futásból (akusztikai jelre), 
irányváltoztatások, megállások, 
különböző testhelyzetek felvétele



Koordinációs képességek fejlesztése 
 
 Téri tájékozódási képesség 
 Átbújások 
 Minden természetes támaszgyakorlat irányváltoztatással 
 Járások, futások irányváltoztatással 
 Célba dobások 
 Labdagyakorlatok 

 
Mozgás, érzékelés 
 Minden kézi szer gyakorlat 

 
Reakcióképesség 
 Futó játékok különféle gyakorlattal 

 
Egyensúlyozási képesség 
 Keskeny felületen végzett járások, futások, természetes támaszgyakorlatok, nyuszi 

ugrás 
 
Gurulás a testhossz tengelye körül 
 Guruló átfordulás előre-hátra 

 
Ritmusképesség 
 Egyszerű ciklikus mozgások 
 Akusztikai jelre, ritmusának tartásával 
 Mozgékonyság, hajlékonyság 
 Valamennyi izületben közepes és élénk tempójú nyújtó hatású gyakorlatok 

 
A test deformitásának megelőzése és annak ellensúlyozása 
 
 A lábboltozat és a talpboltozat süllyedése, a hanyag testtartás megakadályozása a 

gyermekek izomzatának sokoldalú megerősítésével történhet. 
 
Emellett szükség van speciális: 
 Lábboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokra (bokaizületet 

összefogó szalagok stabilizálása és erősítése) 
 Talpboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatok (talp támasztó 

izmainak erősítése) 
 A helyes testtartás kialakítását segítő gyakorlatok a testnevelési foglalkozások keretén 

belül történnek. 
 
Bevezető részben bemelegítést és speciális képességfejlesztést is szolgálhatják. 
Fő részben aktív pihenő lehet. 
Befejező részben a szervezet lecsillapítását segítik elő. 
A mozgás, mozgásos játékok 
 
A tevékenység célja 
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A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 
formában. Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 
mozgáskedve. 
 
A gyermekek nagymozgását (járás, futás, kúszás, mászás) jól fejleszthetjük az óvoda udvarán, 
ahol tér és mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésünkre. (mozgópad, köteles mászóka, 
lengő hinta, roticom) A szabad mozgás zavartalan gyakorlati lehetőséget ad az irányított 
mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére. 
A mozgásos tevékenységeket és azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, 
fejlettségi szintjéhez és a csoportok összetételéhez méretezzük. 
 
A gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások fejlesztésére 
helyezzük a hangsúlyt. Megismertetjük a gyermekeket a futásgyakorlatokkal (futás különböző 
irányba, futás feladattal, különböző futásformák gyakorlása, futás helyes levegővétellel). 
Lehetőséget biztosítunk ugrásgyakorlatokra (szökdelések, sorozatugrások, rövid nekifutásból 
fellépés, majd leugrás). Megismertetjük őket a dobásgyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal 
(hajítás helyből távolba, hajítás helyből célba, labda feldobás, elkapás, labda leütés, elkapás 
stb.). A mozgásos játékok adjanak teret a támaszgyakorlatok ismétlésére is. (csúszások, 
kúszások, mászások ). A talajtorna elemeit is megjelenítjük a játékokban (gurulás a test 
hossztengelye körül). A gyermekekkel egyre több egyensúlyozó játékot játszhatunk. Többféle 
kézi szert alkalmazunk a különböző típusú mozgásos játékokhoz (babzsák, labda, karika, bot, 
kötél, kendő, szalag, bady-roll, székek). A mozgás fejlesztő játékok ne legyenek se túl 
könnyűek, se túl nehezek. A gyermekeket elvárható erőkifejtésre késztetjük. Mindig mutassuk 
meg a helyes mintát, és várjuk el a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlását. 
Az eszközöket változatos módon a gyermekek érdeklődésének megfelelően változtatjuk. 
 
A gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások fejlesztésére helyezzük a 
hangsúlyt. Az irányított mozgásos játékokban megjelenítjük a futás gyakorlatokat (futás 3-4 
akadályon át, fel- és lelépéssel, átbújással, tárgyhordozással stb.). Szervezünk 
ugrásgyakorlatokat is (egy lábon, páros lábon szökdelések, valamint felugrás páros lábbal és 
leugrás páros lábra, játékos helyből távolugró verseny). A dobásgyakorlatok során 
megtanítjuk a célba dobást, egykezes felsődobással, babzsák távolba hajításával, haránt 
terpeszállásból. Minél gyakrabban játszanak labdagyakorlatokat, annál jobban tudják a labdát 
feldobni és elkapni, különböző testhelyzetekben gurítani. Az irányított mozgásos játékok 
során gyakoroltatjuk a támaszgyakorlatokat (csúszás, kúszás, mászás talajon és szereken). 
Kiemelt szerepet kap az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem - kéz, szem – láb koordináció 
differenciálódása. A gyermekekkel egyensúlyozó játékokat játszatunk 5 cm vonalon, 
vízszintes és rézsútos szereken. Tervezünk lábboltozatot erősítő speciális járás és gimnasztikai 
gyakorlatokat. A csoportszobában alkalmanként a gyermekek szabad időben ismételgethetik a 
szervezett foglalkozásokon megismert mozgáselemeket (trambulin, greiswald).  
 
A legidősebb gyermekek mozgása már összerendezettebb, harmonikus ritmusú. Sokféle 
mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt fektetünk 
ennél a korcsoportnál az észlelés, az alaplátás, formaállandóság mozgás közben fejlesztésre, a 
finommotorika alakítására és a szabályjáték gyakorlati alkalmazására. Gyakran tervezünk 
kisebb testrészekkel mozgásokat, használjuk a különböző kézi szereket (szalagok, botok, 
kisebb-nagyobb labdák és kendők).  A különböző futó gyakorlatokat sorverseny, 
váltóverseny, versenyfutás közben gyakoroltatjuk a gyermekekkel. Megismertetjük a 
belegyorsuló futást, a gyorsfutást és a lassúfutást. Ugrásgyakorlatokat is végeztetünk. 

 24



Szökdeljenek páros lábbal és egy lábon haladással. Végeztetünk sorozatugrásokat, különböző 
magasságú és különböző távolságban elhelyezett tárgyakon át. Néhány lépéses nekifutással 
gyakoroltatjuk a magas- és távolugrásokat. Játszatunk dobásgyakorlatokat. Dobjanak 
egykezes, kétkezes, alsó-, felsődobással célba, két méter magas kötél felett. A gyermekek 
tudjanak párokban labdázni. Gyakoroltatjuk a támaszgyakorlatokat (pók-, rákjárás, 
talicskázás). Ismételtetjük a tanult talajtorna elemeket, a test hossztengelye körüli gurulást. 
Egyensúlyoztatunk padon járással, fej-, kar- és lábmozgásokkal összekötve. 
 

MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 
Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért és 
a közösségért végzik. Kezdetben az óvónő segítségével, később teljesen önállóan 
öntevékenyen végeznek munkajellegű tevékenységet. Óvónőink mindegyik munkafajtánál 
mintát adnak az eszközök használatához és a munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez.  
 
Úgy segítünk a gyermekeknek, hogy minél többször át tudják élni a munka örömét, a célért 
vállalt erőfeszítés szépségét, nehézségét. 
A felnőttek értékelése mindig buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony 
alakuljon ki a rendszeres munkavégzés iránt. Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az 
önkiszolgálás – testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás. A gyerekek az óvónőt 
figyelve vesznek részt a növények, állatok gondozásában, etetésében. 
Segítenek az elszáradt falevelek elszállításában, a kert- és szobai növények locsolásában. 
Óvónőink a legkisebb óvodásokat is bevonják az alkalomszerű munkákba, ami lehet 
esetleges, de rendszeresen ismétlődő is. Rendszeres mindennapi munka a rend fenntartásáért 
végzett tevékenységek (pl. játékok elrakása, mosása, tisztítása a babasarokban, terem  
díszítése).  
 
A gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit akkor célszerű 
bevezetni, ha a gyermekek készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait. (az 
önkiszolgáló tevékenység ezt jól előkészíti.) 
Programunk megerősíti a naposi munka fontosságát, az étkezési feladatok elvégzéséhez. Az 
óvónők, és a dajka közös megállapodás alapján gondolja végig a naposi munkát és alakítja ki 
a gyermekek összehangolt cselekvésláncát.  
Alkalomszerű ismétlődő munka a játékok helyrerakása, a csoportszoba átrendezése a 
tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének 
megőrzése. Ezeket, a munkákat a gyermekek együtt végzik a felnőttek átgondolt konstruktív 
vezetésével.  
 
Megtervezzük az egyéni megbízások lehetőségeit, pl.: információk közvetítése, kisebbek 
segítése az öltözésben, ajándék készítése a kicsiknek, az óvoda dolgozóinak, a jeles napok 
előkészületeiben.  
 
A gyermekek közreműködnek az élő sarok gondozásában, a virágoskert ápolásában, az 
óvodaudvar tisztántartásában. Felnőtt segítségével gondozzák a gyermekek a halastavat, 
madáretetőt. Az óvónő segítségével készítik el a madarak étkeit. 
A nagyobb óvodások önállóan végzik a naposi munkát. Közösen eldöntik a munka 
megosztását. Étkezés után szokásrendnek megfelelően mindent a helyére tesznek, felsöprik a 
morzsákat. Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalás alapján végzik, az óvónő 
soha nem alkalmaz kényszerítő eljárásokat. A gyakori dicsérettel, elismeréssel érjük el, hogy 

 25



a gyermekek szívesen vegyenek részt a munkában. Önállóan végzenek környezetszépítő 
munkát, játékok tisztítását, mosását, szárítását, egyszerű javításokat, polcok lemosását a 
babasarokban, édességek, kompótok, vitaminsaláták készítését. 
Úgy alakítjuk a növény és állatgondozást, hogy a gyermekek minél több műveletet tudjanak 
önállóan elvégezni.  
 
Felelősi munkák 
 

- mosdó felelős: elzárja a csapokat, feltölti a kiürülő WC papír tartót, feltölti a papír 
zsebkendő tartót, feltörli a kézmosásnál padlóra került vizet. 

- kisebbek segítése. 
 

AZ ÓVODA NAPIRENDJE 
 

Időtartam Tevékenység 

 
6-7 A gyermekek érkezése – szabad kötetlen játék összevont csoportban 
 
 
7-10,30 Játék a csoportszobában vagy a szabadban 

Személyes percek 
Mindennapi edzés 
Testápolási teendők 
Tízórai 
Kötött, kötetlen kezdeményezések 
 

10,30-11,30   Játék a szabadban 
Élményszerző séta 
Énekes játékok az udvaron 
 

11,30-12,45 Ebéd 

 Testápolási teendők 
 
12,45-15,00 Pihenés, alvás, mesével, altatóval 
 
15-15,30 Testápolási tevékenységek 

 Uzsonna 

 
15,30–17 Játék a csoportban vagy a szabadban 

 Egyéni fejlesztés 
Szabadon választható tevékenységek 
 

17-18 Szabad kötetlen játék összevont csoportban 
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PÁRBESZÉD, EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÜLŐKKEL 
 
Az óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülő tud 
legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont 
óvodapedagógusaink szaktudása, korosztályi tapasztalata alapján hathatós segítséget tudnak 
nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. Korrekt, partneri együttműködésünk elengedhetetlen a 
gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.  
Az óvodánk körültekintően szervezi meg az együttműködés formáit, mely az információk 
áramoltatását, a szemléletformálást, az óvodánk tartalmai munkáját segít megismertetni. 
 
A kapcsolattartás módja, formái: 

- Anyás beszoktatás A gyermekek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket 
- naponkénti párbeszéd (rövid lehetőség a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, a 

tájékoztatásra) 
- fogadóórák (előre egyeztetett időpontban, részletes tájékoztatást tudunk adni a 

gyermek fejlettségi szintjéről) 
- Játékdélutánok 
- szülői értekezletek (a faliújságon időben jelezzük az időpontot és annak témáját) 
- munkadélutánok (szülők a gyerekekkel együtt közösen barkácsolnak, 

kézműveskednek óvónői irányítással). 
- Nyílt napok (a szülők betekintést kaphatnak az óvoda mindennapi tevékenységébe) 
- Gyermeknap (közös játékos program a szülőkkel) 

A szülőkkel együtt szervezett rendezvények (sportnap, gyereknap), ünnepek, 
kirándulások  

- Szülői szervezet (szülői érdekek képviselete, a szülők és az óvoda (pedagógusok) 
kapcsolatának erősítése) 

 

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 
 
Az óvoda és az iskola 
 
Óvodánk a szomszédos Batthyány Általános Iskolával jól működő, tartalmas kapcsolatot 
alakított ki. Célunk, hogy a kölcsönös érdeklődés eredményeképpen megismerjük egymás 
nevelési céljait, elképzeléseit, s ez által elősegítsük a gyermekek zavartalan iskolakezdését. A 
szomszédos iskola sporttagozatos, ezért a nevelésünk (egészséges életmódra nevelő 
programunk) kapcsolódik a tantervükhöz. 
Kapcsolattartásunk formái: 
Óvónőink iskolalátogatása, volt óvodásaink fejlődésének megfigyelése, tapasztalatcsere a 
tanítókkal. 
A leendő elsős tanítóknak bemutató foglalkozás szervezése a nagycsoportokban, szakmai 
beszélgetés. 
Iskolalátogatás a nagycsoportos óvodásokkal. 
A tornacsarnok és a birkózóterem alkalmankénti használata. 
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Az óvoda egyéb kapcsolatai 
 
A nevelő-oktató munkánk segítése érdekében széleskörű kapcsolattartásra van szükségünk: 
 
Pedagógiai Szakszolgálat 
- Pszichológiai vizsgálatok kérése gyerekek saját óvodai környezetében való       

megfigyeléssel. 
-    Iskolaérettségi vizsgálatok igénybevétele 
- Fejlesztő foglalkozások igénybevétele 
- Logopédiai ellátás két alkalom helyett igény szerint (20-30 gyermek beszédjavítása) 
 
   
Családsegítő Központ 
Segítségkérés a családok életében adódó átmeneti problémák megoldásához. 
 
Művelődési Ház 
Kiállítások, rendezvények látogatása 
 
Orvos és Védőnővel való kapcsolat 
Előadás szervezése a szülők részére az egészséges életmóddal kapcsolatban (táplálkozás, 
mozgás, edzés) 
Gyermekvédelmi munkában segítés és bekapcsolódás az eü. részéről (szakrendelés, fogászat) 
 

AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI 
 
Az óvoda ünnepei, hagyományai fontos események az óvoda és a gyermekek életében. Ezeket 
a visszatérő, jelentős eseményeket úgy szervezzük, hogy a gyerekeknek közös élményt 
nyújtsanak. Ezzel szeretnénk erősíteni a közösséghez, az óvodába tartozás érzését. 
Ünnepeink kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből, de illeszkednek az óvoda 
természetes életének menetébe. 
 
Hagyományaink kialakítása 
 
Szeptember 20. a Takarítás világnapja 
 
Október 13. az Állatok világnapja 
 
November 11. Márton nap 
 
December 6. Mikulás 
December 24, 25, 26. Karácsony 
 
Február Farsang 
 Téltemetés 
 
Március 15. Nemzeti ünnep 
Március 22. Víz világnapja 
 
Április 22. Föld napja 
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Május  Pünkösdölés 
 Anyák napja 
Május 20. Madarak, fák napja 
 Gyereknap 
 Évzáró, óvodai búcsú 
 
 
Megünnepeljük még a gyermekek születésnapját. Az ünnepelt, erre a napra üzletben vásárolt 
édességgel, üdítővel kedveskedik társainak. Az ünnepelt a csoporttal szemben ül egy szépen 
megterített ünnepi kis asztalnál. 
A gyerekek verssel, énekkel, jó kívánságokkal köszöntik az ünnepeltet az óvónő által készített 
ajándék kíséretében.  
 
Óvodánk ünnepein a szülők csak az általunk kijelölt programunkon vehetnek részt, mert ez 
külön szervezést igényel, helyhiány miatt. 
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