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A pedagógiai program jogszabályi háttere

Pedagógiai Programunkat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012.
(VIII.31.) EMMI Rendelet, a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet – az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjáról – alapján felülvizsgáltuk. 
Törvények:

 Magyarország Alaptörvénye (2011. 04. 25.) 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és módosításai
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

valamint a gyermekvédelmi törvényt több pontban módosító 2012. évi CXCII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

 2003.évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról

Rendeletek:
 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 
 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról,
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
 a köznevelési intézmények névhasználatáról,

Valamint:
 Az óvoda Alapító Okirata

2. lap

http://www.gyermekkertovoda.hu/
mailto:gyermekkertovodadebrecen@gmail.com
mailto:gyermekkert@emel.hu


Gyermekkert Alapítványi Óvoda Pedagógiai Program 2020. 09. 01  OM: 030916

                                                 TARTALOMJEGYZÉK     
Sorszám                                           Megnevezés Oldal

Az óvoda adatai 2
Pedagógiai Program jogszabályi háttere 2

I. BEVEZETŐ 4
II. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK 5
II.1. Gyermekképünk 5
II.2. Óvodaképünk 5
III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE, CÉLJA, ALAPELVEI, 

FELADATAI
8

III. 1. Óvodai nevelésünk célja, alapelvei 8
III. 2. Az óvodai nevelés feladatai 10
III. 2.1. Az egészséges életmód kialakítása 10
III. 2.1.1. Egészségfejlesztési program 12
III. 2. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 13
III. 2.2.1 Az óvodához szoktatás rendszere 15
III. 2. 3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 16
III. 2.3.1. Anyanyelvi nevelés és fejlesztés megvalósítása 16
III. 2.3.2. Az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 18
IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI, AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
19

IV.1. Játék 19
IV.2. Verselés, mesélés 21
IV.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 22
IV.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 24
IV.5. Mozgás 25
IV.6. A külső világ tevékeny megismerése 27
IV.6.1. Természeti, emberi környezetről szerzett tapasztalatok 28
IV.6.2. Matematika tartalmú tapasztalatok 28
IV.7. Munka jellegű tevékenységek 30
IV.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 32
V. AZ ÓVODAI NEVELÉS DOKUMENTÁLÁSA 34
V.1 A tervezés általános elvei és rendszere 35
V.2 A gyerekek fejlődésének, mérésének dokumentálása 35
VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 37
VI. 1. Személyi feltételek 37
VI.1.1 Az óvodapedagógus szerepe a nevelésben 37
VI.1.2. A nevelőmunkát segítő dolgozók szerepe a nevelésben 37
VI. 2. Tárgyi feltételek 38
VI. 3. Az óvodai élet megszervezése 39
VI.3.1. Az óvodai csoportok szervezése 39
VI.3.2. A napirend kialakításának alapelvei 40
VI.3.3. A heti rend kialakításának alapelvei 41
VI.3.4. Ünnepek, hagyományok 42
VII. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 42
VII.1. Családdal való együttműködés 42
VII.2. Kapcsolat a tágabb környezettel 43

VIII. GYERMEKVÉDELEM ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN 45

IX. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYEREKEK ELLÁTÁSÁNAK 46

3. lap



Gyermekkert Alapítványi Óvoda Pedagógiai Program 2020. 09. 01  OM: 030916

FELADATAI
X. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 49
XI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 51
MELLÉKLETEK
1. Jegyzőkönyvek:
1. melléklet: A Nevelő testület elfogadó nyilatkozata
2. melléklet: A Fenntartó határozata
FÜGGELÉKEK
1. függelék: A program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzéke

I. BEVEZETŐ

“  Jól  csak  a  szívével  lát  az  ember,  ami  igazán  lényeges  az  a szemnek
láthatatlan”  /Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg /

 

Minden gyermek egyedi és különleges.

Olyan életteret biztosítunk a gyerekek számukra, ahol az egészséges életmódra nevelés 
kiemelt területe a mozgásfejlesztés.

Segítjük őket abban, hogy változatos élményekben és tapasztalatszerzésben legyen 
részük, amelyek maradandó emléket hagynak. /Élménypedagógia/

Olvasó emberré neveljük őket, kiemelten kezelve az anyanyelvi nevelést a mesélést a 
könyvek szeretetére nevelést.

LYukas garast sem ér az óvodai élet, ha a gyerekek nem mosolyognak. Legyenek 
boldogok, vidámak. Boldog óvodás éveket éljenek meg.

Partneri kapcsolatban a családdal, őszinte nyitott családbarát óvodai légkörben 
neveljük a gyerekeket.

Rendületlenül hiszünk a játék kiemelt szerepében, amelyben gyermekeink megtalálják 
a boldogságot, az örömteli játék során fejlődnek képességeik, kompetenciáik.

Olyan gyerekeket nevelünk akik szeretik, védik a természetet és a környezetet. A 
mozgás az egészséges és környezettudatos életmód, mindennapjaik részévé válik.

Gondolkodni szerető, kreatív gyerekeket nevelünk.

Rengeteg változatos lehetőséget teremtünk számukra a széles körű tanulásra az egyéni 
képességek fejlesztésére az egyéni érési ütem szem előtt tartásával.

Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkörben a hatékony 
érzelmi, erkölcsi, és értékorientált közösségi nevelést tartjuk fontosnak.

Mindenki a gyerekekért” alapelv vezérli az óvoda dolgozóit.
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 II. GYERMEKKÉPÜNK, ÓVODAKÉPÜNK

 

 II. 1. Gyermekképünk

„A legtöbb amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” (Johann Wolfgang von 
Goethe)

 Minden gyermek egyedi     és különleges,   mással nem helyettesíthető személyiség, szociális 
lény, akinek biztonságra és szeretetre van szüksége. Óvodánkban ehhez biztosítunk mi 
megfelelő környezetet, keretet, eszközt, biztonságot és szeretetet. Megteremtjük az 
optimális feltételeket, a boldog óvodai élethez, biztosítjuk a feltételeket a sokoldalú 
személyiségfejlődéséhez. 

 Valljuk, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, családias légkörben   felnövő gyermekekből 
válik kiegyensúlyozott, másokat megértő és tisztelő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív 
ember.

 A gyermek, fejlődő személyiség  ,   fejlődését   meghatározzák:  
Genetikai adottságai, érésének üteme, a spontán és a tervszerűen alakított környezeti 
hatások, a nevelés minősége, így minden gyermeknek sajátos, életkoronként és 
egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.

 A személyiség szabad kibontakoztatásában a   gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 
környezetnek meghatározó szerepe van. Nevelésünk gyermekközpontú, elfogadó, a 
gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére törekszik, biztosítva minden gyermek 
számára a szeretetteljes előítélet mentes nevelést, az egyenlő hozzáférést.

 Az óvodáskor szenzitív időszak, a szabad játék elsődlegességét, az élmények 
feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek, maga is befogadóvá, elfogadóvá, 
együttműködővé, segítőkésszé válik. A játékot a fejlődés és a fejlesztés legjobb 
eszközének tartjuk óvodáskorban. Az örömteli játék során a gyerekek átélik a felfedezés, 
a tudás örömét.

 Szervezett nevelőmunkánk során, egyedi szervezeti keretben nyújtunk lehetőséget a 
változatos tapasztalatszerzésre. Játékba ágyazottan és szervezett mikrocsoportos 
formában biztosítunk széles körű tanulási lehetőségeket. A sikeres iskolakezdéshez 
nélkülözhetetlen az egyéni, differenciált képesség és személyiségfejlesztés. Az utolsó, 
iskolakezdés előtti nevelési évben a gyerekeknek iskola előkészítő mikrocsoportos 
foglalkozásokat szervezünk, amelyen egyéni, differenciált képességfejlesztés történik és a 
sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlen kompetenciákat fejlesztjük.

                                                 II.2. Óvodaképünk

„ Jól csak a szívével lát az ember,ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan”
 (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a 
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

 Az óvodánk, miközben teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-
személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 
kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az iskolára történő 
felkészítés folyamatos feladatunk, amelyet az óvoda utolsó évében, mikrocsoportos  
iskola előkészítő tevékenységek szervezésével teszünk még hatékonyabbá.
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 Óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítse a gyerekek sokoldalú, harmonikus 
fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, 
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

 A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
 Szeretnénk, ha az óvodánkból kikerülő gyerekek örömmel emlékeznének az eltelt 

óvodai évekre és magas neveltségi szintet érnének el. Számunkra a leglényegesebb, 
hogy a gyerekek nyugodt, családias hangulatú, gyermek centrikus óvodánkba 
örömmel járjanak.

 Az óvodánkban nevelkedő gyermekek barátságos, otthonos, inger gazdag 
környezetben ismerkedhessenek önmagukkal, és az őket körülvevő világgal.

 Intézményünkben előtérbe kerül a nevelés fontossága:   Kötődés alapú nevelés-szeretet 
pedagógia. Lélekben és szellemiekben kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket 
szeretnénk nevelni. 

 Óvodánk nevelőtestülete elkötelezte magát arra, hogy a családokkal szorosan 
együttműködve a természet szeretetét, a környezet tudatos életmódot szem előtt tartva 
valósítjuk meg a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztését. Erős 
közösségépítő tevékenység jellemzi óvodánkat. Összetartó, gyermek és felnőtt 
közösséget alakítunk. Óvodánk családbarát intézmény.

 A gyermeki közösségben sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő 
tevékenységeket szervezünk, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra. 
A tevékenységeken keresztül a gyerekek az életkorhoz és a gyermek egyéni 
képességeihez igazodó műveltségtartalmakkal, emberi értékekkel ismerkednek, 
amelyhez megteremtjük a szükséges személyi, tárgyi környezetet. 

 A tanulási folyamat egyedi, óvodánkra jellemző, rendszere   

Játékba helyezett tanulás a kisebbeknek

A játék kiemelt szerepét hangsúlyozva a kisebbeknek játékba integráljuk a tanulási 
tartalmakat, és alapozzuk a képességeket. Az egyéni érési ütemre építve biztosítjuk a 
folyamatos fejlődés lehetőségét. Alapozzuk, az óvoda utolsó évében kezdődő mikrocsoportos 
fejlesztéshez szükséges képességek kialakulását. A differenciált egyéni és mikrocsoportos 
fejlesztés során hatékony a gyerekek, képességeinek a kibontakoztatása, az iskolakezdéshez 
nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi, motoros és szociális képességek fejlesztése. 

Mikrocsoportos iskolára-előkészítés a legnagyobbaknak

A sikeres iskolakezdés feltétele, hogy kialakuljanak azok a képességek, amelyek birtokában a
gyerekek  boldogan,  kudarc  nélkül  kezdhetik  az  iskolát.  Fontos,  hogy  felkészítsük  őket  a
zökkenőmentes iskolakezdésre, ezért kiemelten foglalkozunk azokkal a területekkel, amelyek
az  első  osztályban  a  leghangsúlyosabbak.  Azok  a  gyerekek,  akik  a  következő  tanévben
iskolába készülnek mikrocsoportos iskola-előkészítő, fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt,
amelyeken  az  élményalapú  tanulás,  a  kooperáció,  az  értelmi-anyanyelvi  és  motorikus-
finommotorikus képességek kiemelt fejlesztése történik.

A  sikeres  iskolakezdés  elengedhetetlen  feltétele  a  szociális  kompetenciák,  az  érzelmi,
akarati tulajdonságok megfelelő fejlettsége. Fontosnak tartjuk többek között a feladattudat,
feladatértés,  a  feladattartás,  a  koncentrációs  képesség,  figyelem,  kitartás,  beszédfegyelem
fejlesztését is, amelyek az iskolaérettség előfeltételei.

 Más nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az
önazonosság  megőrzését,  ápolását,  erősítését,  átörökítését,  nyelvi  nevelését,  és  a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.  
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Kiemelt n  evelési területünk:  

Környezet és egészségtudatos, a mozgást mint lételemet elfogadó, természet szerető és 
óvó emberré nevelés
A mozgásfejlesztés minden tevékenység során kiemelt feladatunk. A gyerekeknek mozgásos 
tapasztalatszerzés közben aktivizálódik percepciójuk, melyek a megismerő folyamatok, 
kognitív képességek fejlődését segítik. Tudatos, egyéni fejlesztéssel kívánjuk megelőzni a 
potenciális tanulási zavarok kialakulását, segítjük az iskolai közösségbe történő 
beilleszkedéshez szükséges gyermeki képességek, kompetenciák fejlődését. 
Az egészséges életmód szokásainak kialakítása már óvodáskorban elengedhetetlen.

 Egészséges táplálkozás  :
- Napi 4-szer étkezés, mindennap friss gyümölcs, 
- rendszeres vízivásra nevelés (víztisztítóval ellátott ivósarok)

 Testápolás-higiénia  :   
-  Kiemelt terület a kézmosás, személyi higiéné megtanítása, 
-  Magas önállósági szint elérése az önkiszolgálás során. 
- A tiszta környezet iránti igény kialakítása (a gyermekeket körülvevő óvoda tisztasági
foka, professzionális fertőtlenítés, levegő tisztító, légkondicionált helyiségek,)

            - A környezettudatos életvitel, a természetvédelem a gyerekek mindennapjainak része.
 Természet-környezetvédelem kiemelt szerepe a tanulási projektekben.  

- Óvodánk a Madárbarát óvoda cím birtokosa, madárbarát kertet alakítottunk
  ki az udvaron.
- Jeles napok megjelenítése a tanulási projektek során.
- Szelektív hulladékgyűjtésre neveljük a gyerekeket. 
- A természetbe kirándulunk, ahol hasonlóan mint az udvarunkon az állat
  és növényvédelem megismertetése a célunk.

 Komplex egyedi Mozgásfejlesztő program  ot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a 
gyerekek a lehető legtöbb időt töltsék a különböző mozgásformák gyakorlásával.

            A motoros képességek fejlesztése meghatározza a gyermekek értelmi képességeinek 
            fejlődését, hozzájárul a magatartási problémák megszüntetéséhez, ezért 
            változatos, sokrétű, komplex és átgondolt fejlesztésre van szükség.
( A mozgásfejlesztés rendszere a Pedagógiai program Mozgás c. fejezetében található)
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III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE, CÉLJA, ALAPELVEI, FELADATAI

 

III.1. Óvodai nevelésünk célja és alapelvei

"A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a 
gyereket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél 
tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről."
(Mária Montessori)
Óvodai nevelésünk célja 

 A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége teljes kibontakozásának 
támogatásával az iskolai beilleszkedés zökkenőmentes elérése. Az iskolai beilleszkedés 
közvetett segítése, az iskolára való előkészítés feladatai a helyi nevelési program 
működtetése során természetesen megvalósuló folyamat.

 A tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztése révén 
kompetenciák megalapozása.

 A szabad játék elsődlegességének biztosítása. 
 Az anyanyelvi nevelés, olvasó emberré nevelés valamennyi tevékenységi forma 

keretében fontos feladatunk: a beszélő környezet, beszélgető kör, anyanyelvi játékok, 
gyermek könyvtár, a természetes beszéd és kommunikációs kedv ösztönzésével és a 
gyermeki kérdések támogatásával.

 Az óvodai nevelésünk célja az óvodás gyermek testi-lelki szükségletének kielégítése. 
       - Az egészséges és környezettudatos életmód iránti szükséglet megalapozása oly
         módon, hogy a gyermek egyéni szükségleteit tartjuk szem előtt.
       - Az értelmi és anyanyelvi nevelés megvalósítása során tevékenység központú,
         differenciált képességfejlesztés eredményeként fejlődjenek a sikeres
         iskolakezdéshez szükséges kompetenciák.
       - Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés, szocializáció során
         a kapcsolatteremtés magas szintű kialakítása, a különböző kommunikációs,
         kooperációs, konfliktuskezelő képességek fejlesztésével. Alakuljanak 
         ki az alapvető erkölcsi normák, a tolerancia, empátia.
         Élménygazdag a szülőföldhöz, hagyományokhoz kötődő attitűd kialakítása.
       
 Óvodai nevelésünk alapelvei

Alapelvek közül kiemelkedik a Személyiségközpontúság elve és a tevékenységközpontúság
elve
   Személyiségközpontúság   

 A differenciált bánásmód elvének alkalmazása: az életkori és az egyéni sajátosságok, 
szükségletek, igények, valamint a gyermekek mindenek előtti érdekeinek figyelembe 
vétele, az egyéni érés sajátosságainak szem előtt tartásával, a gyermek önmagához 
viszonyított fejlődésének elősegítése. A gyermekek differenciált egyéni fejlesztése, 
felzárkóztatás és tehetség ígéretes gyerekek fejlesztése közösség keretén belül, a 
mikrocsoportos foglalkoztatás előtérbe helyezésével.

 A játék kiemelt szerepe a nevelésben, amelyhez elegendő idő, hely és eszköz biztosítása, 
ahol a személyiség komplex fejlesztésére van lehetőség, a gyerek természetes érését szem
előtt tartva.

 Úgy tapasztaljuk, hogy a mai világ bonyolult a gyerek számára és az óvónő egyik fontos 
feladata segíteni az eligazodást és érthetővé tenni számukra a körülöttük lévő világot. 
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Segítenünk kell a gyermeket a megismerésben, "le kell guggolnunk, hogy értsük a 
gyereket" (Dr. Vekerdy Tamás), hogy kialakuljon a biztonságérzete.
A közösen átélt élmények és tapasztalatok fejlesztő hatásának tudatos kiaknázása, 
élménypedagógia.

 A tolerancia, inkluzívitás, a különbözőség, az egyediség, a másság elfogadása és 
elfogadtatása, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére törekvés az egyenlő 
hozzáférés elvének érvényesítése;

 A nyitottság a családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása, szoros 
együttműködés a családdal. A közösségi tér tágítása a családi kapcsolatok erősítése, az 
óvoda családias jellegének megőrzése kiemelt alapelvünk.

 A tevékenységek során, a gyerekek, nagy fokú “szabadságfokának” biztosítása:
       -  a gyermek fejlődésében sürgetésmentes egyéni utak biztosítása;
       -  számára a lehető legnagyobb mozgástér biztosítása, mozgásigény biztosítása
       -  a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése, nyitott nevelési légkör;
       -  a gyermek tisztelete, jogainak ismerete és érvényesítése;
       -  az általános életkori jellemzőktől eltérő fejlődésbeli különbségek elfogadása,
          Minden gyerek egy individuum aki:
           - eltérő adottságokkal születik, eltérő a fejlődési üteme
           - más-más környezetben nevelkedik,
           - eltérő az érdeklődése és eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik, ezért a fejlesztés 
             üteme is egyénenként és életkoronként eltér.

- Hisszük, hogy minden gyerek hordoz magában valamilyen tehetséget.

“Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és hogy ezt a valamit bármi áron el kell
érnünk”/Goethe/ 
 Egyenlő hozzáférés biztosítása minden tevékenységhez, minden programhoz.

 
Tevékenységközpontúság 

Célunk: A gyermek egyéni képességeinek változatos, élményalapú tevékenységek során 
történő fejlesztése, ahol kiemelt szerepe van a gyermeki ötleteknek, a gyermeki kérdéseknek, 
a kreativitásnak.
Alapelveink:

 A játék kiemelt szerepének hangsúlyozása, változatos tevékenységek lehetőségének, 
biztosítása.

 Élményszerű tevékenységek biztosítása során, sokrétű tapasztalás és a tevékenység 
közbeni tanulás elősegítése. Nem szeretnénk "ismerettömeget" zúdítani a gyerekre, 
ehelyett hangsúlyozzuk a gyermeki tapasztalás fontosságát, hogy egy dolgot, 
jelenséget többször érzékeljenek (végezzenek minőségi észlelést, vagyis ugyanazt a 
dolgot egyszerre több érzékszervvel érzékeljék). Szeretnénk, ha azokat a jelenségeket, 
tárgyakat ismernék meg sokoldalúan, amely őket körülveszi. Először a szűk 
környezetük jellemzőit, majd a világ “egyszerű” dolgait, jelenségeit.

 A tevékenységekhez a nyugodt, derűs légkör biztosítása, érzelmi biztonság 
megteremtése, amely a gyerekek szükségleteire, érdeklődésére épít, az 
óvodapedagógus támogató szerepe mellett.

 Véleményünk szerint a tevékenység többrétegű és komplex. Fontos eleme, hogy 
elégítse ki a gyermek cselekvési szükségletét, építve a gyermeki kíváncsiságra, 
ötletekre, szem előtt tartva, hogy a gyerek utánzással tanul.

 Fontos feladatunk a gyerekek képességeinek, fejlettségi szintjének ismerete, hogy 
pontosan tudjuk, honnan indul (input) és milyen irányba fejleszthető (output). Hisszük
és valljuk, hogy a fejlődést nem lehet siettetni, összhangban kell lennie a gyermek 
érési folyamatával. 
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 Úgy gondoljuk, nagyon lényeges, hogy a tanulási folyamatban pozitív érzelmet éljen 
át a gyermek, mert akkor a tevékenység eredményessége a cselekvés megismétlésére 
ösztönzi. Mindez kellemes emléket hagy maga után, s ha az emlékek erősek, hosszú 
időre meghatározzák a gyermek tanuláshoz való viszonyát. Az érzelmi motiváció 
akkor a legmagasabb, ha a végzett tevékenység a gyermeket közelről és mélyen érinti. 
Ilyenkor nő a figyelmi koncentráció, a cselekvőkészség, emelkedik az aktivitás

 Úgy alakítottuk ki a fejlesztő kereteket, hogy lehetőség nyíljon:
             - Minden gyermek önmagához mérten történő fejlesztésére.
             - Sokoldalú tevékenykedésre, differenciált feladat adásra, élményszerű, cselekvő
               tanulásra amely az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos és hasznos.  
               Gyakran alkalmazzuk a mikrocsoportos foglalkoztatási formát.

 A folyamatokat komplexen értelmezzük, szeretnénk, ha a tartalmilag összekapcsolható 
tapasztalatokhoz, ismeretekhez komplex projektek keretén belül jutnának a gyerekek, 
kihasználjuk a tevékenységi területek közötti kapcsolódási lehetőségeket.

 A csoportszobákban tevékenységre inspiráló „kuckókat” alakítottunk ki:
Mocorgó kuckó: A mozgásfejlesztés kiemelt feladatunk, ezért a tornaterem, udvar lehetőségei
mellett, a csoportszobában is biztosítunk helyet a mindennapos szabad mozgáshoz.
Kézműves kuckó: itt találhatók a rajzolás, az agyagozás, gyurmázás, festés, mintázás, vágás, 
ragasztás, varrás, szövés stb. eszközei, amelyek közül a gyerekek választhatnak és a 
szabályok és szokásrend betartása mellett bármikor és bármelyiket használhatják. Része a 
saroknak a „ matató fal” is, valamint a beltéri homokozó pad.
Gondolkodó- kísérletező- természet kuckó: itt kerültek elhelyezésre a logikai játékok, 
kirakók, párosítók, mágnes, mérleg, földgömb stb. Itt találhatók a különböző gyűjtések 
(kövek, magvak, stb.), akvárium, a nagyítók stb. Ennek a saroknak a része a hagyomány polc, 
amely a különböző néphagyományoknak, ünnepeknek megfelelően állandóan változik.
Mese, zene kuckó: A polcokon találhatók a könyvek, bábok, „mese-gyertya”,  magnó, 
hangszerek, bábparaván, fejdíszek, jelmezek. 

III.2. Az óvodai nevelés feladatai:

III.2.1. Az egészséges életmód alakítása
Kiemelt nevelési területe óvodánknak: 
Úgy gondoljuk, hogy az egészséges életvitel és a rendszeres mozgásra való igény 
kialakításának kiemelt jelentősége van az óvodai nevelésben. Környezet és egészségtudatos, 
mozgást mint lételemet elfogadó, természet szerető és óvó emberré nevelés a célunk 

Célunk:
 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

   - a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
   - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
   - Mindennapos, változatos mozgás /örömmel vegyenek részt a mozgásos 
tevékenységekben, életük szerves részévé váljon a mozgás./

Feladataink:
 Az egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása. 

- A napirendi tevékenységek szervezésében a gyermekek egyéni igényeinek 
megfelelően, a folyamatos étkezés biztosítása. 
- Az önálló terítés során, fontos az eszközök biztos kezelése, az esztétikus elhelyezése 
az asztalnál. Tanulják meg biztonsággal hordani a saját eszközeiket. 
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- Az étkezés során a különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és 
telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, 
illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése. 
- Az étkezések időpontjai mindig azonosak, így erősödnek a táplálkozási reflexek. 
Egészséges táplálkozás megismertetése, a különböző összetételű és ízvilágú ételek 
megkóstoltatása, elfogadtatása, egészséges étrend kialakítása.

 Naponta friss gyümölcs biztosításával egészséges, vitamindús táplálkozásra nevelés.
 Rendszeres folyadékbevitelre szoktatás, a folyadékpótlásról minden napszakban 

folyamatosan gondoskodunk, ivósarok szolgálja a rendszeres folyadékbevitelt, ahol a 
gyerekeknek víztisztítóval ellátott ivócsap áll a rendelkezésére. Poharaikat önállóan 
bármikor használhatják.

 A gyermekek fejlődéséhez egyéni szükségleteikhez igazodó életritmus (napirend) 
kialakítása, hiszen a rendszeresen, megszabott időben végzett tevékenységek, az 
életfolyamatok alakítói és feltételei az optimális fejlődésnek. Feladatunk, hogy a 
gyerekek élettere nyugodt, életmódjuk kiegyensúlyozott legyen, ne kelljen kapkodni, 
ne kerüljenek frusztrált helyzetbe. Úgy gondoljuk, ha az életciklus, a tevékenységek 
szervezése kiegyensúlyozott, akkor a gyerekek azt nem érzik fáradtságnak és örömmel
vesznek részt a folyamatokban. Törekszünk arra, hogy a tevékenységek változatosak 
legyenek, mert a monotonitás fáraszt, a tevékenységek váltakozása pedig pihentet. 

 A pihenéshez optimális feltételeket sikerült teremtenünk: külön pihenőszoba áll 
rendelkezésünkre amelyben levegőtisztító készülék és légkondicionáló működik.
Lehetővé vált az eltérő alvásigények figyelembe vétele is. A nyugodt légkör 
kialakítását mesével, altatóénekkel segítjük. A helyes életritmus kialakításának 
alapvető feltétele, hogy a gyerekek eleget pihenjenek. 

 A testápolási szokások alakítása, rögzítése, intimitás megőrzésére figyelve. Az 
önállóság szintjének fokozását, az egyéni bánásmód és a differenciált nevelési elv 
alapján, a következetesség, rendszeresség módszereit alkalmazva alakítjuk.

 A gondozás kiemelt jelentőségű a kapcsolatépítés szempontjából is, ahol lehetőség 
nyílik az összehangolt, sürgetésmentes munkára, kommunikációra, stb. Feladatunk, 
hogy a nap minden szakában, cselekedeteinkben példát mutassunk, így saját 
egyéniségünk is mintaként szolgál a gyerekeknek.

 Az öltözködés esztétikájának megéreztetése a mindennapokban. A ruházat óvása és 
rendezettségének biztosítása, az öltözők, szekrények rendjére vonatkoztatva is. Az 
önállóság fokozása az öltözködés terén az eltérő fejlődési szintek figyelembevételével.
A családdal való együttműködés eredményeként a gyermek számára az egészséges, 
praktikus, szabad mozgást segítő öltözet támogatása, különösképpen a cipő 
használatra.

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 
környezet biztosítása.

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás megalapozása; 

 Megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, az óvodapedagógussal 
együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 
feladatok ellátása.

 A gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása óvodába lépéskor az óvodához 
szoktatás folyamatában, anamnézis felvételével, rögzítése a fejlődési naplóban. 

 A napi tevékenységek szervezésénél az óvodapedagógus biztosítja a megfelelő 
időtartamú, minél hosszabb idejű levegőn tartózkodást. Kedvező időjárási viszonyok 
esetén biztosítsa a napi tevékenységek szabadban történő megszervezését.

 Higiénia, fertőtlenítés: Az óvoda kiemelt figyelmet fordít a fertőtlenítésre, amelyhez 
professzionális fertőtlenítő szereket használunk. A belépéskor az előtérben, a 
mosdóban, a csoportszobákban szenzoros kézfertőtlenítő áll rendelkezésre. 

11. lap



Gyermekkert Alapítványi Óvoda Pedagógiai Program 2020. 09. 01  OM: 030916

 A rendszeres szellőztetés mellett, Uv szűrős levegőtisztító gép, ultrahangos párásítók, 
só-levegő készülékek segítik a tiszta levegő biztosítását.

A mindennapos testnevelés, mozgás /lásd: Mozgás c. fejezet/

A fejlődés eredményei óvodáskor végére 

1. Az egészség értékként kezelésének képessége, egészség megóvásának képessége fejlett.
2. Kialakult a higiénés szokások betartásának képessége /tisztálkodás/
3. Az ápoltság igénye kialakult, öltözködésben gyors és pontos.
4. Kialakult a kulturált étkezés képessége.
5. Kialakult az önellátás során az önállóság képessége.
6. Kialakult az ügyesség, pontosság, gyorsaság képessége

III.2.1. 1. Egészségfejlesztési program

A program célja: 
Az óvodánkba járó gyerekek a teljes nevelési időtartam alatt részesüljenek a 
mindennapokban, összehangolt rendszerként működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 
A program tartalma:
  Egészséges táplálkozás
  Mindennapos testnevelés, mozgás
  Testi- és lelki egészség fejlesztése
  Környezettudatos magatartás kialakítása
  Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
 Legfontosabb feladtunk az egészséges táplálkozásra vonatkozó élettani szükségleteinek 

megfelelő étrend biztosítása a gyerekek számára. Az étrend kidolgozását a táplálkozás 
egészségügyi előírások alapján az étkeztetést biztosító vállalat és óvodánk közösen 
biztosítja. A gyermekeknek napi négyszeri étkezést biztosítunk (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna). Az egészséges táplálkozás érdekében tízóraira a gyerekek friss gyümölcsöt, 
zöldséget kapnak.

        A rendszeres folyadékpótlás   egész nap biztosított, ivósarok kialakításával, 
             ahol víztisztító berendezés működik.
      Az étrendtervezés szempontjai:
           - a változatossági mutató feleljen meg a közétkeztetésre vonatkozó
              táplálkozás- egészségügyi előírásoknak,
           -  az étrend összeállítása, az ételek elkészítése a nyersanyag- kiszabati 
              előírás szerint történjen,
           -  idényszerűség,
           -  elégítse ki a gyermekek folyadékigényét,
           -  a gyermekek igénye (mit szeretnek,
      A helyes étkezési szokások kialakítása érdekében együttműködünk a családokkal 
      és a szakemberekkel. A szülők tájékoztatása céljából a heti étlapot kifüggesztjük, 
      amivel segítjük az óvoda és az otthoni étkezés összehangolását.
  Mindennapos testnevelés, mozgás
/ld. a Pedagógiai Program „Mozgás” fejezetet/
  Testi- és lelki egészség fejlesztése
Célunk: Elősegíteni a gyerekek testi, lelki, mentális egészségének kialakulását a 
kiegyensúlyozott pszichés fejlődést.
Óvodapedagógus feladatai:
- A pszichés, az érzelmi, intellektuális fejlődés képességek fejlesztése. 
- Társas és közösségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása.
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- Az élettel együtt járó stresszel való megküzdés képességének és a kihívásoknak a
személyes fejlődés szempontjából való hasznosítása.
- Mentális alkalmazkodás a közösséghez, a személyiséget érő ingerek és kihívások 
konstruktív kezelése
- Deviáns viselkedésformák elkerülése
- Környezettudatos magatartás kialakítása /szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, 
komposztálás, a hulladék lehetséges újrahasznosítása/
- Az energiaforrások takarékos felhasználása /víz, elektromos áram/
- A természet közeliség hangsúlyozása, a természetes környezet alakítása.
- Az óvoda dolgozóinak példamutató magatartása
- A tevékenységek szervezésénél kiemelt szempont a levegőn tartózkodás.
-  Projektjeink nagy része a környezeti tartalmakra, jeles „zöld napokra” /Víz, Madarak és fák 
napja”, Föld Napja” stb./
Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
- Egészséges, biztonságos, balesetmentes környezet megteremtése. /A biztonsági 
intézkedéseket az óvoda használóival szembeni elvárásokat a házirend és a szervezeti- és 
működési szabályzat tartalmazza./ Az óvoda megkapta a biztonságos óvoda címet.
A balesetek elkerülésének konkrét feladatai:
- Baleset megelőzési szabályok megismertetése
- A veszélyhelyzetek felismertetése, elkerülése
- Az eszközök balesetmentes használatának megtanítása
- Biztonságos közlekedésre nevelés
Fertőtlenítés- higiénia:/ A Házirend részletesen szabályozza/
Óvodánk folyamatosan kiemelt figyelmet tulajdonít a közösség és az épület magas szintű 
higiéniájára. Folyamatos a gyerekek és a közösség higiéniai oktatása, tájékoztatása. 
Az épület rendszeres takarítása mellett, 2 hetes behatású fertőtlenítő szerekkel, naponta 
történik a játékoktól az épület minden helyiségére kiterjedő fertőtlenítési folyamat. 
A megelőzési szakaszban a betegségek megelőzésére és az általános higiénia megfelelő 
szinten tartására koncentrálunk, A megelőzésben a legfontosabb a gyerekek helyes 
higiéniai viselkedésének oktatása, amelyen belül az egyik legfontosabb elem az alapos 
kézmosás elsajátítása. Ezt magyar és nemzetközi, a World Health Organization (WHO) 
oktató videók segítségével és a kihelyezett WHO plakátok segítségével, bemutatással, 
egyénenként tanítjuk és rendszeresen gyakoroljuk, felügyeljük. 
A közösséget is tanácsokkal és információkkal látjuk el, fontos, hogy a szülők is 
felelősségteljesen tartsák be a higiénés szokásokat, mutassanak példát, hogy a gyerekek 
higiénés szokásai, helyes irányba alakuljanak és automatizálódjanak. Járványveszélyes 
időszakban szigorítjuk az óvoda működési rendjét. Elhalasztjuk a nyílt napjainkat, nyilvános 
rendezvényeinket, nyilvános ünnepeket, nem fogadunk külső fellépőt. Korlátozzuk és 
szabályozzuk a szülők és egyéb személyek óvodába történő belépését.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. 

III.2.2 Az érzelmi az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Célunk: 

 A gyerekek örömmel járjanak óvodába, az érzelmi biztonság megteremtése már az 
óvodába lépéstől megvalósuljon, kedvező érzelmi hatások érjék, szeretetteljes derűs 
légkör vegye körül a gyerekeket. Az óvoda alkalmazottai és a gyermek közötti 
kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.

 Az érzelmi intelligencia legfontosabb területeinek fejlesztése kiemelt feladatunk.
- Az érzelmek ismerete: képesek legyenek beazonosítani és megnevezni saját érzelmi 
állapotukat. Az érzelmek felismerése és megnevezése az első lépcsőfok a megfelelő 
érzelmi intelligencia kialakításához.
- Az érzelmek kezelése: képesek érzelmeik kezelésére, kontrollálni tudják azokat.
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- Empátia: képesek legyenek mások érzelmeinek felismerésére.
- Kapcsolatteremtés, a kapcsolatok kezelése: képesek legyenek kölcsönös 
elégedettséget és örömöt adó kapcsolatok megteremtésére és fenntartására.

 Az óvodánk egyszerre segíti a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, teret engedve önkifejező törekvéseiknek. Legyenek egymással
empatikusak, elfogadóak, fogadják el, hogy az emberek különböznek egymástól.

 A közösségi élet erkölcsi normarendszerének megismertetése (együttműködés, 
önállóság, segítőkészség, önkifejezés, önérvényesítés, önfegyelem, a közös értékek 
óvása, védelme, kitartás, akarat, feladat, szabálytudat, együttérzés, önzetlenség, 
figyelmesség, stb.) A szokások gyakorlásához szükséges tevékenységekbe 
kapcsolódjanak be. Az énkép pozitív irányú erősítése, az egyéni különbségek 
megismertetésével, tolerancia fejlesztése.

 Óvodák épít a gyermek nyitottságára és segíti a gyermekeket, abban, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a kulturális értékek, a 
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. 

 Fontos számunkra, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű.
 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a 
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) alakítása.

 Akaratának (ezen belül: önállóságának, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának),
szokás- és normarendszerének megalapozása. Az önfegyelem, önkontroll fejlesztése a 
magatartás belső fékjeinek megerősítése. Az önérvényesítés és az alkalmazkodás 
egyensúlyának megalapozása. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint, különösen jelentős az 
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 A pedagógus személyes példájával, erőszakmentes megoldásokat alkalmazva indítsa el a 
gyermekeket egy olyan konfliktus kezelő magatartás felé, amely konszenzusra törekvő, 
ennek érdekében a másik fél indítékait, érdekeit, szempontjait is mérlegelni tudó 
megoldásokhoz vezet. Kooperációra váljanak alkalmassá. Az énkép – önismeret – 
önértékelés fejlesztése, során váljanak alkalmassá önálló helyzetmegoldásokra. Tudják 
összehangolni az egyéni és közösségi érdekeket.

Kiemelt feladatunk a konfliktuskezelés szakszerű alkalmazása
 A konfliktus a pedagógiai folyamat szerves része és szakszerű kezelése a pedagógus 

szakmai kompetenciájához tartozik.
 A konfliktusok többsége jól hasznosítható a pedagógiai folyamatok során, mert az 

ellentétek általuk kideríthetőek, megbeszélhetőek és megoldhatóak lehetnek. Minden 
megélt konfliktus módot adhat szociális tanulásra, az egyén önismeretének fejlődésére. 

 Megkerülhetetlen teendő, hogy a gyermekeket alkalmassá tegyük saját konfliktusaik 
elviselésére, önálló megoldására. Nevelőmunkánk során gyakran szembesülünk azzal, 
hogy a szorongó és félelemmel teli gyerek agresszívan reagál. Ezért is fontos, hogy a 
pedagógus tisztában legyen azzal, hogy viselkedése modell, hogy konfliktusmegoldó 
gyakorlata direkt és indirekt módon formálja a gyermekeket. Így is tanulható a gyermek 
számára az erőszakmentesség!

 A pedagógusok és gyerekek, a pedagógusok és szülők, az egyes gyerekek és felnőttek 
személyes és csoportérdekei, szükségletei, nagyon eltérőek lehetnek. A pedagógus 
számára rendkívül lényeges, hogy tudatában legyen a lehetséges konfliktushelyzeteknek, 
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mert így felkészülhet az egyes esetekre, esetleg meg is előzheti őket, a már kialakultakat 
értően kezelheti. Nagyon lényeges a konfliktus pontos meghatározása. Az első reakció 
fontos, mert gyakran ettől függ a konfliktusmegoldás további menete. A megfelelő 
reagálás esetenként meg is oldhatja a helyzetet, míg a túlzott reakció károsan hathat, fel is
erősítheti azt. 

 Fontos a megfelelő légkör, ahol nem tesznek különbséget az egyének között, ahol 
nyitottak egymás indokaira, érdekeire, és együttműködés kialakulhat 
konfliktushelyzetben is.

 Az okok feltárása mindig elengedhetetlen, mint ahogy a szempontváltás is amellyel a 
másik helyzetébe is belegondolunk. Az empátia, az egymásra figyelés, az együttérzés, az 
egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítésének, a különbözőség elfogadásának, 
tiszteletének képessége alakuljon ki.

 Humanisztikus magatartás alapjainak megteremtése, az együttműködés technikáinak 
elsajátítása, az alapvető udvariassági szokások megismerése. A konszenzus, az érdekek 
összehangolása a kooperáció felnőttekkel, gyerekekkel.

III.2.2.1. Az óvodához szoktatás rendszere

 Az óvoda minden gyerek számára egy új, ismeretlen környezet, ezért fontos, hogy már az 
óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. 
      - Ismerkedési nap szervezése a leendő óvodásoknak- Fészekrakó
      - Betekintő nap a leendő óvodásoknak
 A teljes szeptember hónap a szokás és normarendszer megalapozását segíti elő. A kicsik 

számára már nem ismeretlen a környezet, fokozatosan megismerik a szűkebb és tágabb 
környezetet. Új kapcsolatok várnak a gyerekekre és idő kell ahhoz, míg a szorongás 
oldódik. 

 A közös tevékenységek gyakorlásával lépésről lépésre alakuljon ki az érzelmi biztonság, 
kötődjenek a felnőttekhez és a gyerekekhez. Sokat segítenek ebben a nagyobb gyerekek, 
akiket már a kisebbek érkezése előtt, aktívan részt vesznek az előkészületekben, együtt 
várjuk az új csoporttársakat. 

 A felnőttek összehangolt munkája, a szülőkkel, gyermekekkel való közös gondolkodás 
elősegíti a befogadó szellemiségű óvodakép, ill. inkluzív nevelés kialakítását. 

 Az óvodához szoktatás rendje gyermekenként változó, mindig a szülővel beszéljük meg 
az egyénhez igazított beilleszkedés tervét.

 Gazdag, változatos tevékenységrendszerben olyan szituációkat teremtünk, amelyekben a 
gyermek választásaiban, döntéseiben, a helyzetmegoldásokban való tájékozódása során, 
megtanulhatja irányítani saját érzelmeit. A közösség tartóereje erősebb lesz, az együtt 
átélt élmények magas érzelmi töltést jelentenek. A gyermekek megtanulnak egymásra 
figyelni, alkalmazkodnak egymáshoz, nő az önállóságuk, aktivitásuk, kompromisszum 
készségük. Kialakulnak az önálló véleménynyilvánítás megfelelő formái. A derűs légkör 
ösztönzi az egymás iránti érdeklődést, a nyitottságot.

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére

1. Az önmagunk elfogadása, önismeret képessége korának megfelelő.
2. Érzelmek kifejezésére való képessége kialakult.
3. Kudarctűrés és sikerkezelés képessége korának megfelelő.
4. Kitartása életkorának megfelelő
5.Képesek érzelmeik felismerésére, kezelésére, örömteli kapcsolatok kialakítására,  
önismeretre, feszültségeik oldására.
6. Törődik másokkal, empatikus, toleráns.
7. Együttműködik társaival.
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8. Erkölcsi normákat ismeri, szabályok követésének képessége korának megfelelő.
9. Konfliktuskezelő képessége jó.
10. Önállóság, önfegyelem, szabályok betartásának képessége életkorának megfelelő.
11. Az udvariassági formákat önállóan alkalmazza.

III.2.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

III.2.3.1. Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés megvalósítása

Célunk: Kiemelt feladatunknak tekintjük a hozzánk járó gyermekek anyanyelvi nevelését, a 
mesék, a versek, a beszélgetés, a könyvek megszerettetését és olvasó emberré nevelését. Úgy 
gondoljuk, hogy olvasóvá nevelésüket már óvodás korban kell elkezdeni és a könyvekhez 
való vonzódásukat már kicsi korban megalapozni. 

 A nyelv a kapcsolatteremtés, az önkifejezés alapvető eszköze. Nevelési céljaink 
eléréséhez az anyanyelvi képességek fejlesztése kiemelt jelentőségű. 

 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, az óvodai nevelőtevékenység 
egészében jelen van. 

 A gyerekek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartása, beszédre 
ösztönzése, a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok 
meghallgatása kiemelt feladat. A beszélgető kör is erre teremt még több lehetőséget.

 Mozgás-beszéd és gondolkodás egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek. Az 
anyanyelv ismeretének, használatának szintje meghatározza az értelmi képességek 
fejlődését, ezért az óvodai élet minden területén segítjük a nyelvi fejlesztés 
megvalósulását.

 A gyerekek örömmel, bátran közöljék mondanivalójukat, kérdezzenek, szeressenek 
beszélgetni. Érthetően, tisztán, artikuláltan beszéljenek, beszédtempójuk koruknak 
megfelelő legyen. Gazdag szókinccsel rendelkezzenek népi kultúránkról és más népek, 
nemzetek kultúráját is ismerjék meg.

 Az OVI KÖNYVTÁR használata során erősítjük a könyvek szeretetét, megismertetjük a 
kölcsönzés szabályait, a könyvek óvására, szeretetére nevelünk.

Az óvodapedagógusok feladatai:

 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó kiemelt
feladatunk, 

 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, javítgatás elkerülésével.

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére, nevelés közben a gyermek 
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermeki kérdések támogatására 
és a válaszok meghallgatására folyamatos figyelmet fordítanunk. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése, szókincs (relációs és 
általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. 

 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. 
 Nyelvi készség (társalgási, elbeszélő és összefüggő beszéd) fejlesztése. Kommunikációs 

(verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni 
bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával.
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 Kiemelt jelentőségű a testbeszéd, a gesztusnyelv, utánzás, mintakövetés. A mindennapi 
élet minden percében jelenlévő pozitív példa, az óvónői modell. Érdeklődésével, 
kérdéseivel ösztönzi a gyermekek egymás közötti kommunikációját. Kérdéseivel 
állásfoglalásra, véleményalkotásra is ösztönzi őket. Az egymásra figyelést, a másik fél 
mondanivalójának meghallgatását gyakoroltatja a gyermekekkel.

 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A 
szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, képességfejlesztés
megvalósítása.

 Az óvodai könyvtár használata a gyerekek számára folyamatos lehetőség. Feladatunk, 
hogy megszerettessük a könyveket, megtanulják a felelősségteljes használatát, 
megalapozzuk a könyvtárhasználat alapjait.

Komplex Anyanyelvi nevelés, olvasó emberré nevelés rendszere

 Mindennap mese, vers: Minden nap mesélünk a gyerekeknek, sokat verselünk.

 Beszédaktivitást ösztönző környezet: Nyitott, örömmel kommunikáló környezetet 
teremtünk (bátor kommunikáció)

 Beszélgető kör: Kötetlen beszélgetésre teremtünk időt, helyet, ahol a gyerekek 
elmondhatják élményeiket, álmaikat, érzéseiket.

 Anyanyelvi játékok- beszédfejlesztés, báb: Előtérbe kerül azon képességek, 
jártasságok fejlesztése, a játékos életkornak megfelelő módszerekkel, amelyek segítik a 
helyes beszédet, szövegértést, választékos beszéd alakulását, ezáltal segítve a későbbi 
olvasás tanulását. A bábozás, mindennapjaink része.

 Logopédiai szűrés, szükség esetén egyéni fejlesztés

 Gyermekkert OVI KÖNYVTÁR

Célunk, hogy a mindennapok során a gyerekeket a könyvek szeretetére, olvasó emberré 
neveljük, a könyvtárhasználat szabályait megismertessük, elsajátítsák a felelős, 
könyvhasználatot.

Óvodásaink számára létrehoztuk a Óvodai Gyermekkönyvtárat, amelyben a könyvek a 
mindennapi használatát, valamint a gyerekek és a szülők számára kölcsönzést is 
szolgálják. 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:

1. Összefüggően, érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél.
2. Párbeszédre, véleményalkotásra képes.
3. Beszédértése, mondat, szöveg és fogalom értése pontos.
4. Beszédfegyelem, várakozás, késleltetés képessége kialakult.
5. Önálló vers és szöveg mondásra képes, bátran kommunikál.
6. Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat kialakult a tiszta beszéd.
7. Nyelvi eszközökben választékos, beszédstílusa megfelelő.
8. Jellemző a beszédbátorság. 
9. Metakommunikációs képessége megfelel életkorának./gesztus, mimika/
10. Könyvek iránt érdeklődő, a könyvekre vigyázó és a könyvtárhasználatát ismerő 
gyermekké válnak.
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III.2.3.2. Értelmi nevelés 

Cél:
 A spontán és irányított tapasztalatszerzések, tevékenységek közben ismereteik 

bővüljenek, rendszereződjenek. Épüljenek a gyermek egyéni érdeklődésére, 
természetes kíváncsiságára, tudásvágyára. 

 Fejlődjenek mindazon képességei, melyek alkalmassá teszik majd az a sikeres 
iskolakezdésre. 

 Alakuljon ki életkoruknak megfelelő reális valóságképük. Legyenek érdeklődőek, 
kíváncsiak. Változatos tevékenységeken keresztül szerezzenek élményeket, 
tapasztalatokat az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről.

Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermekek tájékozottságának megismerése, az egyéni és közös tapasztalataikra 

épülő ismeretszerzés biztosítása.
 Óvodánkban értelmi nevelést, fejlesztést a gyerekek érdeklődésére, meglévő

tapasztalataikra és élményeikre építve, változatos tevékenységeken keresztül, a 
gyerekek aktív közreműködésével valósítjuk meg.

 A gyerekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 
rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 
gyakorlása.

 Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás, alkotóképesség fejlesztése, különösen a képzelet és a kreativitás 
fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 Az utánzásos tanulás és a problémakereső, problémamegoldó próbálkozásokra, 
felfedezésekre épülő gondolkodás megalapozása. A megtapasztalás, a saját élményű 
tanulás, a tudás örömének felébresztése.

 A gondolkodási struktúra megalapozása a logikai műveletek végzésével 
(tevékenységekben, élethelyzetekben).Sokoldalú tevékenységek során formálódnak, 
tökéletesednek gondolkodási műveleteik, percepciójuk, kialakul tér és időészlelésük.

 A tevékenységekben, több csatornán, az érzékszervi-mozgásos-cselekvő megismerési 
szintről a fogalmi szintű megismerés felé vezetjük a gyerekeket, fejlesztjük a környező
világ megismeréséhez szükséges tanulási képességeiket, kompetenciáikat.

 Sikerorientált, eredményre törekvés a nehézségeket legyőző, újrakezdő, önkorrekcióra 
képes magatartás erősítése.

 A gyermekek fejlődésének pedagógiai értékelése (mérőeszközzel és elemzéssel).
 Az egyéni fejlettségi szint ismeretében a gyermekek differenciált fejlődésének 

segítése, egyéni fejlesztési terv alapján.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
1. Hosszútávú vizuális, verbális, auditív emlékezete életkorának megfelelő
2. Feladatértése pontos, feladattartása életkorának megfelelő.
3. Tartós figyelemre és a figyelem megosztásra képes.
4. Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt.
5. Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő.
6. Él benne az iskola, tanulás utáni vágy.
7. Kreativitás, ötletgazdagság jellemzi, érdeklődő.
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 
FELADATAI

IV. 1. Játék

“Mindenek felett játszódjék és nőjön a gyermek: a szüntelen való tanítás elnyomja a növés 
erejét, s az eszet, mint az országút, olyan meddővé teszi."(Bólyay Farkas)

 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és egyben leginkább fejlesztő, mással nem 
helyettesíthető tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

 Az óvodáskor alapvető szükséglete, örömforrása spontán, szabad tevékenysége.
 A gyerekek életét, egész napját meghatározza, hiszen ekkor szerez tapasztalatokat, 

gyakorolja a magatartási és viselkedési formákat, társas kapcsolatokat.
 Mivel a játék létforma, fejlődésüknek alapja, személyiségük tükrözője, így játékuk 

megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteikről, élményeikről, 
beszédkészségükről, szociális és értelmi fejlettségük valamennyi területéről. 

Célunk: 
 A gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél optimálisabb szintű 

kielégítése, a megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, a szülők 
szemléletformálásával.

 Fontos, hogy magas legyen a játék szabadságfoka, a játék túlsúlya érvényesüljön. 
A gyerekek örömmel játszanak, szeressék az elmélyült tevékenységet, akár egyedül, akár 
társaikkal együtt tevékenykednek. 

 A 3-6-7 éves gyermekek fejlődésének, az életkoruknak megfelelően sokféle, a gyermek 
fejlődését elősegítő játéktevékenység biztosítása. 

 A játék során a kapcsolatteremtés, a probléma megoldás gyakorlatnak elsajátítása.
 A játék élményszerűségének biztosítása, a gyermek önállóságának és önkifejezésének 

lehetősége mellett élményt adó tevékenység, örömforrás, melyben testileg – lelkileg 
egészséges személyiség bontakozhat ki: érzelmeik kiteljesedhetnek, kreativitásuk 
fejlődhet. 

 Fontos a játék és a játékos tevékenység megkülönböztetése.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Érvényesüljön a játékidő, a játék tisztelete, a szabad játék hangsúlyos érvényesülése, 

zavartalansága, a játékalkalmak sérthetetlenségének biztosítása. Nevelői tevékenységünk 
során a játékos tevékenységek beiktatásával nem csorbíthatjuk a szabad játékválasztás 
kereteit, lehetőségeit. Az óvodapedagógus szükség és igény szerint legyen résztvevője és 
kezdeményezője a játéknak.

 A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a játékkal kapcsolatos szülői szemléletformálás 
megkezdésére, a játék fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is, annak érdekében, 
hogy elfogadottá váljon a játék elsődlegességére építő óvodai attitűd.

 Az óvodai játék legyen közösségi jellegű, belülről motivált, élmény. Az óvónők egyik 
legfontosabb feladata, hogy a játék lehetőségeit bővítse, annak érdekében, hogy a 
gyerekeknek változatos tapasztalatszerzésre nyíljon lehetőségük.
"A játék a kutatás legmagasabb formája."  /Albert Einstein /

 Fontosnak tartjuk, hogy a játék a gyermek élményeiből fakadjon és bizonyos szabályok 
betartása mellett a gyermek úgy játsszon, ahogy ő akar. A játékban az élmények, érzelmi 
állapotok tükröződnek és csak akkor nyugodhat meg a gyermek, ha élményeit, érzéseit 
“kijátszotta”. Feladatunk, hogy a gyerekek a játékban tanulják meg a kapcsolat teremtés 
lehetőségeit és az udvarias magatartást, valamint ismerjék meg a konfliktusok 
megoldásának módját.
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 Játékban alakul a jó közösségi légkör erősödik az összetartozás a társas kapcsolatok 
bővülnek, a gyerekek közötti együttműködés a “mi tudat” erősödik.
„ Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. - Melyik az a rész?
- Az, amikor te meg én mi leszünk..”
/ Milne: Micimackó Malacka és Micimackó párbeszéd/

 Játék közben elengedhetetlen a nyugodt, derűs légkör ahhoz, hogy a játék öröm legyen a 
gyerekek számára és csökkentse a feszültséget. A játék folyamán nem csak az 
utánzásnak, az illúziónak és a beleélésnek nagy a szerepe, hanem 
"a játék örömforrás és feszültség levezető is." /Mérei Ferenc/

 Olyan eszközöket biztosítunk, amely lehetővé teszi az anyagok (különösen a természetes 
anyagok) változatos megismerését, lehetőség nyílik a mozgásformák tökéletesítésére, a 
kézügyesség fejlesztésére. A változatos eszközhasználat során a gyerekek ismerkednek a 
külső világ tárgyaival, jelenségeivel, amely erőteljesen hat értelmi képességeik 
fejlődésére. 

 A közösen készített eszközök, a sokféleképpen felhasználható anyagok, szerszámok, 
különböző családi tárgyak, használatát is elősegítjük. Mindez ösztönzi a gyermeki 
kreativitást, önkifejezést, alkotókedvet, a közös tervezés, együttműködés kibontakozását, 
annak átélését, hogy az egyik legnagyobb öröm az alkotás öröme. Fontos, hogy egy-egy 
dolgot több érzékszervvel érzékeljenek, szerezzenek sok tapasztalatot.

 Kiemelten fontos a gyermeki ötletek felszínre hozása, azok megvalósítása a kreatív 
együttműködés formáinak fejlesztése.

A játékformák, játéktípusok
T  artalma     alapján:   
- funkciós- gyakorló- szimbolikus- szerepjáték- konstruáló- építő- szabályjáték
S  zociális jellege szerint:   
- a gyermekek egyedüli játéka- gyermek-gyermek közös játéka- gyermek-felnőtt közös játéka
A   kezdeményező személye szerint:   
- egy gyermek- gyermekcsoport- gyermek-felnőtt közös kezdeményezése

 Feladatunk a csoportszoba optimális kialakítása úgy, hogy a belső terek tagolásával a 
különböző jellegű játékok kibontakozhassanak (közös, egyéni, nagyobb, intimebb terek, 
zajos és csendesebb tevékenységek tere). Könnyen változtatható és biztonságos mozgás 
lehetőségét szolgáló, de elvonulásra is lehetőséget teremtő csoportszobát rendezünk be.

A játékfejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
A legfontosabb, hogy a gyerekek örömmel és felszabadultan, de az alapvető szabályok 
betartása mellett játszanak. Ötleteiket önállóan valósítsák meg, a mindennapi érzelmeiket a 
játékban éljék át, “játsszák ki”.

1. Alkalmazkodik a játék szabályaihoz.
2. Képes a tevékenységben történő együttműködésre/kooperáció/
3. A barkácsolás természetes része a szerepjátéknak. a játékhoz készített eszközöket 
felhasználja további játékai során.
6. Képes szerepvállalásra és a szerepek elosztására.
9. Képes szimbolikus, szerepjátékok megszervezésére, az ahhoz szükséges
játékszerek kiválasztására.
10. Játékban toleráns, empatikus, segítőkész.
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IV.2. Verselés, mesélés

“A mese- mint minden művészet- tanít és szórakoztat” (Bruno Bettelheim)
Célunk:

 Maradandó élmény nyújtása során komplex (esztétikai, erkölcsi, nyelvi) képességek 
fejlesztése.

 Örömmel hallgassanak mesét, verset, amellyel alapot teremtünk az irodalom 
szeretetéhez, az olvasóvá nevelés folyamatát elindítjuk, fejlődik az érzelmi 
intelligencia.

 Alakuljon ki a mesehallgatás szokásrendszere, önállóan is kezdeményezzenek 
mesélést, verselést, amely által kiejtésük is tökéletesedik, beszéd és kifejező 
készségük, anyanyelvi kompetenciáik fejlődnek.

 Szeressék és óvják a könyveket.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A mesehallgatás legyen számukra öröm, nyújtson esztétikai élményt, teremtsen érzelmi 

biztonságot. A mindennapos mesélés, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 
elmaradhatatlan eleme.

 A mese, vers bővítse a gyermek látókörét, belső képteremtés képességét fejlesztve a világ
megismerése fejlődjön, megismeri a természet és az ember legfőbb érzelmi viszonylatait, 
tájékozódik az emberi kapcsolatokról, a lehetséges és a megfelelő viselkedésformákról.

 A mesét, verset többször, több napon át ismételjük, hogy a gyerekek újra és újra átéljék a 
mese nyújtotta élményt, ezáltal fejlődik a belső képteremtés képessége amely elősegíti az 
olvasóvá válás folyamatát.

 Fontos feladat a mindennapi mese hangulatának megteremtése és a nyugalom biztosítása. 
Úgy alakítottuk ki a napirendünket, hogy a gyerekek minden nap hallgassanak mesét, 
ugyanabban az időben, zene, gyertyafény mellett. Óvodánkban a mesélést a mindennapok
nyugodt és biztos pontjának tekintjük.

 Feladatunk minél többet mesélni, verselni a gyerekekkel közösen és egyénileg. Dr 
Vekerdy Tamással egyetértésben mi is azt gondoljuk “a mesét mondani és hallgatni 
kell”. Nem illusztrálni, vagyis képen bemutatni szeretnénk a mesét, hanem 
metakommunikációs képességünk birtokában a gyerekek érzelmeire hatóan mesélni.

 Minden nap mesélünk, mert sokkal gyorsabb annak a gyermeknek a beszédfejlődése, aki 
minden nap hall mesét. Nagy József szerint másfél évvel előzi meg nyelvi fejlettség 
szempontjából az a gyermek a társait, akinek mindennap mesélnek. 

 Az óvodapedagógus válogasson igényesen a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazodóan a népi- népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a 
magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs 
irodalmi művek közül. Az óvónői repertoár tartalmazzon sok alkalomhoz illő rövid 
verset, mondókát, dúdolót, tapsoltatót, amelyet a gyerek hangulatához illően "spontán" el 
tud mondani.

 A mese kiválasztásában fontos, hogy segítse a gyerekben az erkölcsi fogalmak 
kialakulását és megtöltse azt tartalommal. Jó meseválasztás esetén, a mesék nyelvezete 
változatos, kifejezésekben és népi fordulatokban gazdag. 

 A nyelvi- kommunikációs képességek fejlesztésének kiemelt szerepe van a gyermeki 
személyiségfejlesztésben. A gyerekek beszédfejlődése és a gondolkodás fejlődése 
párhuzamosan halad, így az anyanyelv ismeretének, használatának szintje meghatározza a
tanulási képességet, az értelmi képességek fejlődését és a különféle közösségekbe való 
beilleszkedését. 

 Feladtunk a beszédértés és a beszédprodukció (szókincs, mondat-szövegalkotás, tiszta 
beszéd, artikuláció stb.) fejlesztése. Történhet ez továbbá élményalapú beszélgetésekkel, 
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a különböző tevékenységekbe épített és önállóan szervezett anyanyelv játékokkal, a 
pedagógusok mintaadásával. 

 A személyiségfejlesztés fontos eszköze a bábozás, a gyerekek közös élményhez juttatása. 
Hisszük és valljuk, hogy az érzelmi kötődés kialakulásának egyik fontos eszköze.

IV.3. Ének, zene, énekes játék, gyerektánc

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: azt 
bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.” (Kodály Zoltán)
Célunk:

 Élményt nyújtó ének-zenei tevékenységek hatására örömmel énekeljenek, játszanak 
énekes játékokat, szívesen hallgassanak zenét, táncoljanak.

 A zene megszerettetése és a zene iránti érdeklődés felkeltése, zenei ízlés formálása.
 Az életkori sajátosságaihoz igazodó, könnyen befogadható népművészeti örökség, 

néphagyományok átadása, népdalok éneklése, népi dalos játékok játszása, néptáncok 
megismertetése által.

 Komplex személyiségfejlesztés a gyermekdalokban összekapcsolódó, együtt jelenlévő
zene, mozgás, verbalitás, vizualitás által. 

 A zenében, mozgásban feloldódó, önmagát kifejező, boldog gyermek látványa a 
legnagyobb öröm, mely célunk és eredményünk egyaránt. 

Az óvodapedagógusok feladatai:
 Énekeljenek sokat és tisztán, törekedjen a zenei élmény nyújtására az életkornak 

megfelelő hangterjedelmű énekek kiválasztásával, amelyeket gyakran játsszon a 
gyerekekkel.

 A beilleszkedési időszakban az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok 
alkalmazása, zenei érdeklődés felkeltésével segítse az óvodához szokás folyamatát.

 Biztosítsa az alapvető feltételeket a mindennapos énekes játékokhoz, formálja a 
gyermek zenei ízlését, mozgáskultúráját. Énekes tevékenységet, dalos játékokat 
szervezhet a csoportszobában, de a fejlesztő szobában is, ahol tágasabb tér áll 
rendelkezésre. A csoportszobában mondókázzanak, énekeljenek, játszanak énekes 
játékot. A „mese-zene kuckóban” nyitott polcon biztosítson helyet a 
ritmushangszereknek és a körjátékok kellékeinek (kendő, bot, kalap, szoknya, köcsög, 
fejdíszek, szalag, stb.)

 Feladata, hogy a zene mindig örömforrás legyen, használja ki feszültségoldó hatását, a
visszahúzódó, félénk, gyermek is feloldódádását segítse az éneklés által is.

 Fejlessze a gyermek ritmusérzékét, hallását, zenei mozgását, ösztönözze a gyerekek a 
zenei alkotókedvének kialakulását. gyermek mindennapjainak, teremtse meg számukra
a mindennapos éneklés, mondókázás feltételeit.. 

 Az énekek, mondókák, zenei feladatok kiválasztásánál legyen igényes, és 
kapcsolódjon a kiválasztott anyag az évszakokhoz, néphagyományokhoz és az 
ünnepekhez. A zenehallgatás anyaga tartalmazza nemzetiségi, etnikai, kisebbségi 
csoportok dalait, zenéit, multikulturális műveket. 

 Építsen a csoportszerkezet előnyeire. A zenei nevelés szempontjából (is) előny, hogy 
óvodánkban a csoportok vegyes életkorú, osztatlan összetételűek. A nagyobbak 
finomabb, biztosabb mozgása, magasabb szintű készségszintjei modellként hatnak a 
kisebbekre. Ezáltal bátrabbak lesznek a kisebbek- vagy a zeneileg gyengébb 
képességűek- nő az önbizalmuk. Egy- egy zenei feladat feldolgozása több szinten 
történik, több mintát látnak, amit maguk is kipróbálhatnak, illetve utánozhatnak, 
egyéni képességeknek megfelelően.
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 Zenei képességek fejlesztése során fejlessze az:  
- Éneklési készséget: Tiszta éneklés kialakítása hallásutáni daltanítással, sokszori 
gyakorlással és ismétléssel, kis hangterjedelmű dalokon, megfelelő hangmagasságon. 
- Ritmuskészség fejlesztése: Egyszerű szerkezetű és ritmusú mondókák, illetve dalok 
megszólaltatása, az egyenletes lüktetés és a ritmus különböző mozgásformákkal, 
megfelelő tempóban való hangoztatásával.
- Halláskészség fejlesztése: A tiszta éneklésre épülve, s az óvodapedagógus 
fejlesztésének eredményeként alakuljon ki a gyerekek hangmagasság (magasabb-
mélyebb), dinamikai (halkabb – hangosabb) érzéke, hangszínérzéke és belső hallása. 
- Formaérzék fejlesztése: Rövid, négylüktetésnyi ritmus, illetve dallammotívumok 
hosszának és hangsúlyának megéreztetése, kifejezése énekléssel és mozgással.
- Alkotókészség fejlesztése: Az óvodapedagógus juttassa el a gyerekeket a spontán 
improvizációtól a szándékos improvizációig úgy, hogy legyenek képesek a gyerekek 
oldott zenei légkörben az elsajátított mondókák és dalok összetevőit (mozgást, játékot,
szöveget, ritmust, dallamot) önállóan variálni, vagy ismert elemekből új összetevőket 
kitalálni.
- Zenehallgatási készség fejlesztése: A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelően 
legyenek képesek rövid, élményt adó, elsősorban elő zenei bemutatásokat 
figyelemmel, érdeklődéssel végighallgatni. 

 Gyerektánc szervezésével, utánzásos tanulásra alkalmat adva, nyújtson az élményt a 
gyerekeknek. A zenei nevelés alapja a közös éneklés, ez irányítja az együttmozgást. 
Az örömteli tánc során megjelenő mozgások többszöri ismétlése és a szeretetteljes 
óvónői magatartás biztosítja, hogy a gyerekek mozgása a gyakorlás eredményeként 
fokozatosan összerendeződik. Lehetőség teremtődik a mozgásritmus fejlesztésére, a 
társas együttmozgás formáinak (kör, páros forgó, kapuzás, csigavonal stb.) 
megismerésére, a társakkal közös együttműködésre.

 Használja ki a tevékenység szervezésekor a fejlesztő szobában rendelkezésre álló nagy
teret, a gyerekek számára biztosított esztétikus öltözetet használja a tevékenység 
során.( kékfestő szoknyák, kendők, kötények, kalapok, botok, stb.)

 Szervezzen „táncházat”, hívjon vendégül néptáncosokat, akik a gyerekekkel együtt 
táncolnak, megismertetve a néptánc szépségét, népviselet ruháit.

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 
Célunk elsősorban az, hogy a gyerekek örömmel, érzelmi gazdagsággal és lehetőleg tisztán 
énekeljenek.
1. Élvezettel hallgat zenét.
2. Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.
3. Tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni.
4. Tud dallam vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, vissza tapsolni.
5. Tud társaival térformákat alakítani.
6. A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, 
    esztétikusan végzi.
7. Tud élvezettel, irányítás nélkül játszani néhány dalos játékot.
8. Felismeri a „halk-hangost” és tud halkan, hangosan énekelni, beszélni.
9. Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudja mindkettőt 
    mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni.
10. Megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni.
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IV.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Célunk:
 A gyerekek eltérő fejlettségét és fejlődési ütemét figyelembe véve örömmel végezzék 

a kézműves tevékenységeket, ismerjék meg a különböző technikákat, alkalmazzák 
azokat változatosan, alkossanak bátran.

 Jelenítsék meg gondolataikat, érzéseiket, síkon és térben történő vizuális tevékenység 
során, bontakozzon ki egyéniségük. 

 Az alkotás váljon önkifejeződés formájává, és alakuljon ki a világ szépségeire való 
rácsodálkozás képessége. 

Az óvodapedagógus feladatai

 Feladataink közül az elsődleges, hogy megteremtsük a fejlesztés mindennapi feltételeit. A
gyerekeknek minden nap lehetőségük van kézműves tevékenységekre, a technikák 
gyakorlására. Maga a tevékenység és ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása
az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmény 
befogadására. A „ kézműves kuckóban” nyitott polcról minden eszköz elvehető és 
használható egész nap folyamán. Nem határoljuk be a választást (pl. csak rajzeszközök), 
a gyerekek vághatnak, ragaszthatnak, mintázhatnak, festhetnek, szőhetnek, gyöngyöt 
fűzhetnek stb. Ehhez gazdag eszköztárunk van, amely stabil szokásrendszer mellett 
örömteli tevékenykedésre ösztönöz. 

 A tevékenységek során a gyermekek megismertetése az anyagok tulajdonságaival, 
megmunkálási és kifejezési lehetőségeinek sokféleségével, az eszközök használatával.
A technikai eljárások, fogások megismertetése, rajzolás, festés, építés, plasztika, 
kézimunka területén. Változatos eszközöket, anyagokat, tereket használjanak a gyerekek.

 A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző 
fajtái a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való 
ismerkedés során a gyermeki személyiség fejlesztése.

 A gyerekek önfejlődése érdekében a pedagógiai fejlesztés során alkalmazza a különböző 
technikai eljárások kombinálását. Dolgozzon együtt a gyermekekkel, segítse őket a 
technikai fogások elsajátításában, hiszen utánzás során van lehetőség a technikák az apró 
"trükkök” elsajátítására. Közösen készíthetőek az óvoda ünnepeihez, hagyományaihoz 
szükséges díszek és dekorációk.

 A differenciált segítségnyújtás, az egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva 
történjen. Szabad a téma választás, annak örülünk, ha a gyermeki élmény és fantáziavilág 
érvényesül, így az egyéni képességhez igazodva fejlődik a képi-plasztikai 
kifejezőképesség, komponáló-térbeli tájékozódó-rendezőképesség.

 A gyerekek ismerkedjenek műalkotásokkal, környezetükben lévő alkalmazott képző és 
népművészeti tárgyak forma, színvilágával, hogy gazdagodjon képi gondolkodásuk, szép 
iránti nyitottságuk. 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 

1. Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol.
2. Képalkotásban kifejezi gondolatait, élményeit.
3. Elképzelés után meseszereplőket stb. hangulatot is kifejezve 
    jellegzetes színekkel,formákkal, mozgással ábrázol.
4. Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.
5. Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot.
6. Téralakításban, építésben másokkal együttműködik. 
7. Ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat.
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8. Emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja.
9. Díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel, 
    papírmunkával, agyagba karcolással stb. megold.
10. Tud különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan  alkalmazza.

IV.5. Mozgás

"A környezetnek egyre fontosabb lesz a szerepe a mozgásfejlődésben. Azok a gyerekek, akiket 
sokoldalú mozgásélményhez juttat környezetük, messze felülmúlják társaikat."
(Siklósi Vilmosné)

Óvodánk Komplex Mozgásfejlesztő programja
Kiemelt nevelési területünkön az egészség és környezettudatos nevelésen belül a 
leghangsúlyosabb feladatunk a mozgás fejlesztés. A mozgás fejlesztése sokoldalú 
tevékenység és feladatrendszere a teljes nevelési-tanulási folyamatot átszövi. 
A tudományos eredmények azt bizonyítják, hogy a mozgás fejlettsége szoros összefüggésben 
van az értelmi képességek fejlettségével.
A motoros képességek fejlesztése ( koordinácós, kondícionális, szenzomotoros) meghatározza
a gyermek értelmi képességeinek fejlődését, hozzájárul a magatartási problémák 
megszüntetéséhez, ezért változatos, sokrétű, komplex és átgondolt fejlesztésre van szükség.
Célunk:

 A gyerekek számára sokféle mozgás-lehetőséget biztosítani és ezzel elősegíteni a 
gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődését, az egészség megóvását, és kedvezően 
befolyásolni az egész szervezet fejlődését. 

 Megalapozni a mozgás szeretetét és igényét, felfedeztetni a mozgás örömét változatos 
tevékenységek során, különböző helyszíneken.(csoportszobában, tornateremben, 
udvaron-szabad levegőn)

 A MOZGÁSFEJLESZTÉS RENDSZERE 

1. Mozgásfejlesztő alap foglalkozás (alapozó foglalkozás minden gyereknek hetente)
Célja     a természetes mozgások gyakorlása, testnevelési játékok megismertetése, mozgás mint 
életforma megszerettetése

 Futások, járások, gimnasztika, 
 kúszások, mászások, csúszások, 
 gyakorlatok kézi szerekkel (labdák, babzsákok, kendők, ejtőernyők stb.)
 torna és atlétika vonatkozású gyakorlatok, változatos komplex gyakorlása.
 Testnevelési játékok: futó, fogó játékok

2. Természetes mindennapos mozgások a szabadban  (minden gyereknek naponta)
 Teljes udvar a gyerekek rendelkezésére áll, egyenes és dombos változatos terület: a 

gurulások, télen csuszkázás, emelkedő-lejtőn való járás, futás
 Mezítlábas sétány
 Gumival burkolt motoros-biciklis pálya
 Egyensúlyozás: kötélpálya, gumigombák, billegő-ringató játékok, egyensúlyozó 

hidak, hinta.
 Összerendezett mozgás fejlesztésére: Gyermek fitnesz gépek: forgató korong, 

gyalogló gép
 Erőnlét: Mászókák, gyűrűs-forgó hinta, süllyesztett trambulin, mászófal, mászókötél
 Népi játékok, amelyek fejlesztik a mozgáskoordinációt, ügyességet: hegymászó, 

csigafutam, horgászat-fateknőben, fateke stb.
3. Mindennapos „mocorgás” a csoportszobában   ( naponta, játékidőben)  
A MOCORGÓ sarokban, függeszkedés, terápiás hinta, szivacs tornaszereken szabad mozgás 
a játéktevékenység idejében is választható.
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4. Gerinctorna, tartáskorrekció, lúdtalp prevenció/redukció   (  mikrocsoportos foglalkozás 
3-4 éves korban két hetente)
Célja: 

 hogy tudatosítsuk a gyermekben a helyes (fiziológiás) testtartást játékos gyakorlatok 
alkalmazása közben, a helytelen tartási formákat korrigáljuk,  

 A törzs és lábizmok erősítése, illetve nyújtása, lehetővé teszi, hogy kialakuljon a 
gyermekben az a belső ellenőrző képesség, ami figyelmezteti őt, ha nem tartja 
helyesen magát.

 A széken való helyes ülés, tartás tanítása, fejlesztése
5. Kulcsár-féle mozgásterápia   (   mikrocsoportos foglalkozás, szűrés-fejlesztés minden 
gyereknek, hetente)
Célja: A komplex mozgásterápia célja a tanulási nehézségek megelőzése. Eredményes 
minden egészséges gyermek esetében is, erősítve a tanuláshoz szükséges képesség 
fejlesztését. A fejlesztés gerincét a mozgáskoordinációs gyakorlatok adják.

 A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A tanulási 
nehézségek és a magatartási zavar hátterében az esetek 70-75%-ában az idegrendszer 
részleges éretlensége áll. Ha a mozgásfejlődés bármely szakasza kimarad (gurulás, 
kúszás, mászás) vagy nem gyakorlódnak be eléggé az érzékelő irányító központok 
nem fejlődnek, nem differenciálódnak megfelelően.

 Az agyi területek nem, vagy nem jó működése tanulási nehézségekhez, magatartási 
problémákhoz vezethet. A mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek 
az agyi rendszerek

6. Testnevelési játékok (mikrocsoportos foglalkozás 5-6 éves gyerekeknek két hetente)
Célja: a testnevelési játékok közül a labdajátékok, fogó játékok, sor és váltóversenyek 
keretében a kitartás, küzdőképesség, verseny és csapatszellem alakítása. A gyorsaság, 
reakcióidő fejlesztése. 
Összetett komplex játékos mozgásos feladatok végzése, gyakorlása, változatos kézi szerek 
használatával.
7. OVI- LOGI: Mozgás- gondolkodás- kooperáció ( mikrocsoportos foglalkozás tanköteles 
gyerekeknek kéthetente)
Célja: 
- A matematikai képességek komplex fejlesztése a mozgás és a matematikai játékok 
összekapcsolása révén élményalapú tanulás. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 
problémafelismerő és megoldó képesség.
- A gyerekek értelmi képességeinek fejlesztése, a térérzékelés, irányok fejlesztése a logikai 
feladatok és a mozgás összekapcsolása révén komplex képességfejlesztés.
- Kooperációs képesség fejlesztése-közös feladatok elvégzése során. Játékos feladatok 
mikrocsoportos megoldása.
8. „ÍGY TEDD RÁ” NÉPTÁNC- TÁNCHÁZ (mikrocsoportos foglalkozás minden 
gyereknek kéthetente)
Célja: A zene, a tánc, a nemzeti hagyományok megismertetése, a zenére történő ritmusos 
mozgás segítségével mozgáskoordináció fejlesztése.
- Az “Így tedd rá!” táncos mozgás megalapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai 
alapokra épülő, hagyományos értékeket továbbadó élményét nyújtja.
- Legfőbb eszköze a kreatív élménypedagógia, mely új utat ad mind a pedagógusoknak, mind 
a gyermekeknek nem csupán a hagyományápolás terén, hanem a mindennapi pedagógiai 
folyamatokban is. Fejlődik a gyerekek mozgáskoordinációja, ritmusérzéke.
7. Finommotorikus képességek fejlesztése a mindennapokban: (minden gyereknek)
Önállósági szint növelése, a gyerekek önkiszolgálási folyamatának széles spektrumú 
lehetőségei: Megtanítjuk gyakoroltatjuk a mindennapos önkiszolgálást, hogy nagycsoport 
végére, önállóak legyenek, az önkiszolgáló mozdulatokat gyorsan és biztosan végezzék a 
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gyerekek. Pl: kenyér megkenése-reggeli önálló elkészítése, töltés-szedés önállóan, villa-kés 
használata, öltözködés technikáinak tanítása.
Kézműves kuckóban egész nap folyamán bármikor végezhető tevékenységek (gyurma, 
gyöngy, vágás-ragasztás, festés, változatos technikák, homoktálca-rajzolás, terméstál stb.
Kinesztetikus és termés homokozó télen a csoportszobákban is.
Az óvodapedagógus feladatai

 A gyermekek természetes mozgásának fejlesztése, a mozgásigény kielégítése, a 
mozgás megszerettetése.

 A helyes testtartás kialakítására törekvés, prevenciós és korrekciós nevelési feladatok 
ellátása, ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával. A motoros képességek 
fejlesztésével a mozgásügyességük fokozása, az egyéni képességeknek megfelelő 
fejlesztése.

 A testnevelési játékok segítségével az együttmozgás örömének megéreztetése, közös 
mozgásélmény biztosítása.

 A kézi szerek változatos használatával a finommotorika, a mozgásügyesség fokozása, 
fejlesztése.

 Az óvónő feladata, hogy ösztönözze a gyerekeket az udvari játékok használatára, 
segítse őket, mutassa meg a játékok balesetmentes használatát. A gyerekeket nem 
eltiltjuk az esetleg sérülést okozható játékoktól (mászóka), hanem megtanítjuk annak 
helyes, biztonságos használatát. Használja ki az udvar lehetőségeit: lejtő – emelkedő, 
szabályos óvodai műfüves focipálya, trambulin, stb.

A mozgás fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 
Alapvető cél, hogy megszeressék és igényeljék a mozgást.
1. Megfelelő, erő, gyorsaság, és állóképességgel rendelkezik (járás,futás)
2. Versenyjátékokban szabálykövető.
3. Mozgáskoordinációja életkorának megfelelő(szem-kéz-láb).mogása összerendezett.
4. Térben jól tájékozódik, térlátása korának megfelelő,irányokat ismeri.
5. Mozgásmintákat pontosan végzi, mozgássorok önálló végzésére képes.
7. Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban.
8. Egyensúly érzékelése változatos körülmények között életkorának megfelelő.
9. Finommotorikus képességei fejlettek, a biztos iskolakezdést lehetővé teszik.

IV.6. Külső világ tevékeny megismerése

"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a természettel..."(Dr. Szent-Györgyi Albert)

Célunk:
 A gyerekek aktivitása és érdeklődése során szerezzenek tapasztalatokat a közvetlen és 

tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól.
 A világ felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a természethez, az 

emberi alkotásokhoz, tanulják meg azok védelmét, az értékek megőrzését.
 Alakuljanak ki a környezettudatos magatartás alapjai.
 Pozitív viszony alakuljon ki a szülőföld, az ott élő emberek, néphagyományok iránt.
 Kötődés alakuljon ki a nemzeti, családi, tárgyi kultúra értékeihez, tanulja meg ezek 

szeretetét, védelmét.
 A külső világ matematikai tartalmú összefüggéseinek megtapasztalása, a matematika 

nyelvének, fogalmainak megismerése, alkalmazása a mindennapokban.
 A gyerekeket körülvevő világ mennyiségi viszonyainak felfedezése, ezekről 

matematika jellegű tapasztalatok gyűjtése.
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 Az egyéni adottságoktól függően matematikai probléma megoldó gondolkodás 
fejlesztése, a gyermeki kíváncsiság, kutató kedv fenntartása, kielégítése.

Tevékenység tartalma:
IV.6.1. Természeti, emberi környezetről szerzett tapasztalatok
IV.6.2. Matematika tartalmú tapasztalatok

IV.6.1. Természeti, emberi környezetről szerzett tapasztalatok

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Tegye lehetővé a gyerekek számára a külső világ megismerését. Alkalmat, időt, helyet, 
eszközöket biztosítva a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre. A környezet 
felfedezése során olyan tapasztalatok birtokába jussanak a gyerekek, amelyek 
szükségesek az életkoruknak megfelelő biztonságos életvitel szokásainak kialakításához. 

 A természet védelmét, szeretetét kiemelten alakítjuk a gyerekekben, fejlődjön 
környezetkultúrájuk. Alakítjuk a környezettudatos életvitelt, a környezetvédelem szerves 
részét képezi a nevelésnek, komposztálás, szelektív hulladék gyűjtés, energiatakarékos 
életvitel.

 Ismerjék meg a gyerekek környezetszennyezés káros hatásait, az ember és természetbarát 
környezetet, különböző kirándulásokon: természetbe, mezőre, erdőbe, vízpartra, ezek 
nyújtsanak maradandó élményt a gyerekeknek.

 Megismertetjük a Magyarországon élő állatokat, madarakat, növényeket. Madárbarát 
Óvoda címet 2011-ben kaptuk, óvodánk udvarán szakszerűen elhelyezett madáretetőkben
gondozzuk a madarakat. Többféle odú és lepkeház is található.

 Kiemelt projektként valósulnak meg a környezetvédelem jeles napjai (Állatok, Víz, Föld, 
Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi Világnap, amelyet az óvónők érdekes 
programok szervezésével tesznek emlékezetessé, ezekbe bevonva a szülőket is.

 A külső világ megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokat is szereznek a 
gyerekek. Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, így alakul 
ítélőképességük, fejlődik tér és mennyiség szemléletük. 

 A fejlesztés csak olyan területekre terjed ki, olyan tevékenységek alkotják, amely 
helyszínen, természetes környezetben feldolgozhatók, tapasztalhatók.

IV.6.2. Matematika tartalmú tapasztalatok

Óvodapedagógus feladatai:
 
 A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése a matematikai szemlélet 

megalapozása. 
 Közvetlen környezetükben végzett tevékenységek során a konkrét tárgyakkal végzett 

műveleteken keresztül a matematikai viszonyok, összefüggések megtapasztaltatása. 
 Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldása iránt, a logikus

gondolkodás megalapozása, divergens gondolkodás fejlesztése, sokszínű megoldások 
keresése.

 Kreativitás fejlesztése.
 A környezetismeret és a világ matematikai jelenségei szorosan kapcsolódnak össze így a 

fejlesztési folyamat is hatékonyabb és segíti a tapasztalás útján szerzett ismeretek 
megszilárdítását.

 A komplexen és jól szervezett fejlesztő folyamatban a gyerekek változatos formában 
felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri viszonyokat, tudnak viszonyítani, 
összehasonlítani, fejlődik mennyiség szemléletük és olyan tapasztalatok birtokába 
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jutnak , amelyek a bennünket körülvevő világ részei. A sokirányú tapasztalatszerzés 
fontos feladat, lehetőséget adva az egy szituációban való elmélyülésre, utánzásra, 
gyakorlásra.

 Nem ismerettömeget szeretnénk a gyerekekre zúdítani, hanem igyekszünk megteremteni 
a változatos cselekvés, tapasztalatszerzés lehetőségét.

 Nagyon lényeges az óvónő pozitív viszonya a tevékenységhez, mert a gyerekek ezt is 
utánozzák ezért fontos, hogy pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a matematikai, logikai 
feladatokhoz, hogy a gyerekek éljék át a felfedezés, problémamegoldás, tudás örömét. 
Tapasztalataink azt igazolják, hogy az óvodás korosztály tempója lassúbb, nem 
szerencsés állandó új ismeretet zúdítani rájuk. Egy témában többször, hosszabb ideig 
szeretnek elmélyülni, szeretik többször átélni a sikert, a felfedezés örömét.

 Az óvodapedagógus teremtsen olyan helyzeteket, melyek felkelthetik a
       gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszik lehetővé számukra
       matematikai tartalmú tapasztalatok és ismeretek megszerzését. Egyéni próbálkozásra,  
       megfigyelésre és problémamegoldásra az egész óvodai élet során legyen lehetősége 
       a gyerekeknek.
 A szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, matematikai szemléletmód 

alapozása. 
 A számfogalom, nagycsoportos kor végére váljon stabillá. 
 A gyermeki kíváncsiság fenntartása, a gyerekeknek folyamatosan legyen lehetőségük a 

kérdezésre és kérdéseikre választ kapjanak.
A matematikai tapasztalatszerzést két szakaszra osztjuk:
/Mindkét szakasz egyformán fontos csak a feladataink változnak./
- Ismerkedés a matematikával /Ez az időszak a gyermekek 5. életévig tart./
Feladat  unk  :   a matematikai kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, motiváltság megalapozása, a 
matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. A spontán matematikai megismerés 
színtere a játék. Ebben a tevékenységben a gyermek sok, és változatos tapasztalatot szerez és 
nekünk kiemelt feladatunk a helyzetek optimális kiaknázása.
- A matematikai képességek intenzív fejlesztésének szakasza /Az óvodai nevelés utolsó 
évében, iskolába lépésig tart./
Feladat  unk  :   A  z iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, képességek, 
műveletek, elsajátítása. A logikai készség fejlesztése, problémamegoldó képesség alakítása, a 
felfedezés, gondolkodás örömének átélése.
A matematikai tapasztalatszerzés formái:
- Természetes környezetben,
- “Gondolkodó- Kísérletező- Természet Kuckóban “nyitott polcon, felhívó jelleggel állandóan
kint vannak a változatos tevékenykedésre ösztönző eszközök. Ezek nagyon sokrétűek: az 
érzékelő, megfigyelő, logikai képességet fejlesztő játékokon túl található itt mérleg, nagyítók, 
enciklopédiák, mágnes, tükör stb. Ezeket a tárgyakat, játékokat a gyerekek bármikor 
levehetik, próbálkozhatnak.
A fejlesztés színterei:
 - Tevékenységekben 
 - Élethelyzetekben 
 - Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben
A tanulási tartalmak:
Számfogalom előkészítése, alapozása: 
Halmazok: létrehozása, összehasonlítása, számosságuk érzékelése, megnevezése 
Halmazokkal végezhető műveletek: egyesítés, bontás, halmazok különbsége
Kiterjedések: összehasonlítások- Síkbeli kiterjedés- Térbeli kiterjedés- Magasság, hosszúság, 
szélesség- Mérések
Testek és síkmértani formák: Geometria- Összehasonlítás- Szimmetria megismertetése
Relációk térben – térben való tájékozódás
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
A természeti és emberi környezetről szerzett tapasztalatok:
1. Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat.
2. Ismeri környezete növényeit, állatait, részt vesz a növények gondozásban,
    természetvédelemben, ismeri a környezettudatos élet módozatait. 
3. Szelektíven gyűjti a hulladékot, ismeri a takarékos energiahasználat lehetőségeit.
4. Környezetéről elemei ismeretekkel rendelkezik, tudja lakcímét, testvérei nevét,
    szülei foglalkozását, saját születési helyét, idejét.
5. Ismeri és betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait. Ismeri városunk 
nevezetességeit. 
Matematika tartalmú tapasztalatok
1.Érti és helyesen használja a mennyiségekkel, relációkkal kapcsolatos kifejezéseket          
(több, kevesebb, ugyanannyi, rövidebb, hosszabb, stb.).
2. Önállóan is össze tud mérni különböző mennyiségeket, képesek becslésre, párosításra.
3. Jól ismert tárgyakkal, összehasonlítás alapján tulajdonságok szerint képes válogatásra,        
rendezésre, sorozatok létrehozására, a felismert rendezőelv megfogalmazására.
4. Különféle elemekből, különféle elrendezéssel, bontással többet, kevesebbet,      
ugyanannyit tud előállítani.
5. Építéseikben, síkbeli alkotásaikban azonosítani tudnak különféle alakú tárgyakat,          
síkbeli alakzatokat.
6. A térben való tájékozódásban érti és tudja az irányokat, helyesen használja a helyeket        
jelölő névutókat.
7. Problémamegoldó gondolkodásuk a szemléletes, képszerű szintről kiindulva
változóban, fejlődőben van.
8. A feladatok elvégzésében, a problémák megoldásában kitartóak.

IV.7. Munka jellegű tevékenységek

Célunk:
 A munka jellegű tevékenység/ önkiszolgálás, segítés a felnőtteknek, társnak/ a 

gyerekek által önként vállalt, örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység legyen.
 A tevékenység végzése során tapasztalatokat, ismereteket szereznek környezetükről és

alakulnak a munkavégzéshez szükséges attitűdök, készségeik, képességeik és 
tulajdonságaik.

Az óvodapedagógus feladatai, a fejlesztés tartalma:
 A munka jellegű tevékenységek a nevelési folyamat szerves részét képezik. A 

személyiség fejlesztés fontos eszközei. Sok vonatkozásban játékkal és a cselekvő 
tanulással azonosságot mutatnak, tartalmaznak játékos elemet.

 Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során a gyerekek, megélik a 
közösségért való tevékenység örömét is ami normák, értékek, szabályok kialakulásához 
vezet. 

 A közösségi kapcsolatok és kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 
elismerésére nevelés egyik formája.

 Az óvodapedagógus tudatosan szervezi a gyerekkel való együttműködést és 
folyamatosan, konkrétan reálisan vagyis, saját magához mérten fejlesztően értékeli.

 Az óvodapedagógusok aktív részesei vagyunk a munkafolyamatoknak, nem kívülről 
irányítják, hanem együtt tevékenykednek a gyerekekkel, így elsajátíthatják a 
munkafolyamatok sikeréhez nélkülözhetetlen műveleteket és megtanulhatják a 
hatékonyságot, eredményességet befolyásoló technikákat. 

 Fontosnak ítéljük a munkaszervezést, az összedolgozást és a kompromisszumkészség 
alakítását és a munka pontos elvégzésének igényét, a kitartás fejlesztését egészen a 
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munkafolyamat befejezéséig. Örülnek, ha a munka eredményét látják, átérzik tetteik 
felelősségét.

 Nagyon fontos a mi pozitív viszonyunk a tevékenységhez. Munkavégzés közben 
cselekedetünk példa és ezen keresztül kialakul a gyerekekben a munkához való pozitív 
viszonyt. Lényeges a munkafolyamatok, munkavégzés fontosságának felismertetése.

 Óvodánkban a munka közösségért végzett tevékenység, elősegíti az egymás iránti pozitív 
érzések erősödését. Lehetővé válik a közösségért végzett munka örömének átérzése, a 
kitartás, a felelősségtudat fejlődése. A különböző munkafajtákat fokozatosan vezetjük be,
oly módon, hogy a gyermek tevékenységben aktívan részt veszünk.

 Fontos hogy legyen elég idejük a gyerekeknek az önálló munkavégzésre, így alapvető 
jártasságok, készségek a gyakorlás útján kifejlődhetnek.

 Érezzék, tudják a játék és a munka közötti különbségeket. A tevékenységekhez 
kapcsolódó spontán beszédszituációkban lehetőség nyílik különböző beszédformák / 
udvarias megszólítás, kérés, buzdítás, dicséret verbális kifejezésének/ gyakorlására. A 
munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak megbeszélésére, az ok-okozat, összefüggések 
megértetésére.

Munka jellegű tevékenységek óvodánkban:
Naposság: 
A folyamatos tízórai és uzsonna során nem alkalmazzuk a naposi feladatokat, az 
önkiszolgálás dominál. A közös ebéd teremti meg a lehetőséget időnként a naposi munka 
megszervezésére. Ilyenkor, aki szeretné, vállalhat naposságot. Úgy gondoljuk ez azért is jó, 
mert a naposi munka feladattudatot igényel, és nem lenne szerencsés a gyerekek játékát, 
levegőzést, tevékenységét egy állandó készültségi állapot fenntartásával zavarni. 
Tapasztalataink azt igazolják, hogy az ebéd körüli teendők ellátását örömmel, felelősséggel 
vállalják a gyerekek és ez elegendő is a nevelési cél eléréséhez.
Alkalomszerű munkák:
Általában a cselekvő tanulási folyamat szerves részét képezik. Célja a fent említettekkel 
megegyezik, ezért formáit felsorolásszerűen érintjük.
Kerti munkák: 
Folyamatosan végezzük az egész év folyamán, hiszen a gyerekekkel együtt tartjuk rendben az
óvoda udvarát, mindig az évszaknak megfelelő munkákat végezzük, komposztálunk, 
madarakról, növényekről gondoskodunk stb.
Saját környezetük rendszeres tisztántartása.
Rajzlaptartó dobozok, szekrények takarítása
Játékok tisztítása, javítása
Takarítónapok szervezése
Csoportszobai növények, élősarok, akvárium gondozása, halak etetése
Cselekvő tanuláshoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó munkák.
Az óvoda díszítése, eszközök elkészítése, elhelyezése
Vitaminsaláta készítés (pl. közösen szüretelt almából)
Mézeskalácssütés, ill. különböző sütések, főzések

A tevékenység várható eredményei az óvodáskor végére
Szeretnénk, ha a gyerekek örömmel vennének részt a munka jellegű tevékenységekben, 
aktívan vállalnának feladatot és önállóan látnák el. 
1. Szívesen vállal egyéni megbízatásokat.
2. Aktívan vesz részt a teremrendezésben.
3. Szívesen végez munka jellegű tevékenységeket.
4. Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát.
5. A munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan használja
6. Ügyel saját személye és környezete rendjére
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IV. 8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

"A gyermeki tanulás alapvető formája óvodáskorban az utánzás. Ezért az óvoda az utánzásos 
tevékenységre adjon módot, kivárva az önkénytelen figyelem által irányított spontán utánzás 
legnagyobb hatékonyságú pillanatait."(Dr Vekerdy Tamás)
A tevékenységekben megvalósuló tanulás alapelvei  :  

A tanulás értelmezése:
 A tanulás elsődleges színtere a játék. A játéktevékenységben történő spontán tanulás 

feltételeinek biztosítása, a tapasztalás útján történő felfedező tanulás előtérbe 
helyezése.

 Az utánzásos tanulás mellett a próbálkozásra, gyakorlati problémamegoldásra, 
kísérletezésre, felfedezésre épülő tanulás elősegítése. A gyermek cselekvő 
aktivitásának erősítése.

 A gyermeki kíváncsiságra, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő spontán, játékos, 
sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzés megszervezése.

 Az élményszerű, sikerorientált személyiségfejlesztés, a képességfejlődés differenciált 
elősegítése.

 Az eltérő képességű gyerekek fejlődésének elősegítése: a prevenció, felzárkóztatás és 
tehetség ígéretes gyerekek egyéni fejlesztése.

 Támogató tanulási környezetben a kooperatív tanulás formáinak alkalmazása 
mikrocsoportos formák hatékony alkalmazása.

 A tevékenységben megvalósuló tanulást, jól szolgálja a témák projekt rendszer  ű   
feldolgozása. A projekt „módszer” a gyerekek érdeklődésére, az óvodapedagógus és a 
gyermekek közös tevékenységére épül, a gyerekek életkorához és tevékenységi 
jellemzőkhöz igazodik. 
A projektek gyakorlati jellegű komplex feladatok.
Jellemző rá, hogy: 
- interaktív a tanulási folyamat, a tevékenységformák komplex megjelenésével.
- az eltérő képességű gyerekek fejlődésének elősegítése: a prevenció és a tehetség 
ígéretes gyerekek 
- A kooperatív tanulás formáinak alkalmazása (mikrocsoportos formák).
Tanulási folyamat lehetséges formái
- Játéktevékenységben:- Önkéntes, szabadon választott – önkéntes, természetes 
tanulási folyamat.
- Munka jellegű tevékenységben: Utánzásos, modellkövetéses, viselkedésformák 
szokások tanulása
- Tervszerű, szervezett tanulási folyamat:
      Kezdeményezett tanulás : - spontán helyzetben 

                                                            - játékos tevékenységekben
                                                            - munka jellegű tevékenységben
                                                            - tevékenységekben
                                                            - élményszerzéskor
                  Kötött jellegű tanulás:      - felajánlott tevékenység során
                                                            - együttes kötelező
Célunk:
 A tevékenység központú személyiségfejlesztés olyan hatékony pedagógiai rendszerként 

működjön, amelyben a változatos tevékenységek során, a cselekvő tanulás révén, az érési 
folyamat szem előtt tartása mellett, optimális, egyéni ütemben fejlődnek a gyerekek 
képességei.

 Az óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység 
legyen, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Célunk, hogy az 
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egész óvodai nap folyamán a spontán adódó helyzetekben, vagy természetes és szimulált 
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett és szervezett 
tevékenységi formákban és időkeretekben valósuljon meg.

 A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe 
vételével, egyénre szabottan, differenciáltan történjen, az interaktív tanulási-tanítási 
módszerek alkalmazásával.

A tanulási folyamat szervezése  
Játékba helyezett tanulás a kisebbeknek
 A  játék  kiemelt  szerepét  hangsúlyozva  a  kisebbeknek  játékba  építjük  a  tanulási
tartalmakat, és játékba integrált tanulással alapozzuk a képességeket. Az egyéni érési ütemre
építve  biztosítjuk  a  folyamatos  fejlődés  lehetőségét.  Alapozzuk  az  utolsó  évben  kezdődő
mikrocsoportos fejlesztéshez szükséges képességek kialakulását.

 A differenciált egyéni és mikrocsoportos fejlesztés során a gyerekek, képességeinek a
kibontakoztatása, az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi, szociális képességek
fejlesztése.

Iskolára történő felkészítés a legnagyobbaknak

 Az iskola kezdésre való felkészítés az egész óvodai élet során folyamatos feladat, de a 
nagycsoport kiemelt feladata is. Fontos, hogy felkészítsük a gyerekeket a 
zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozunk azokkal a területekkel, 
amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak. 

 Azok a gyerekek, akik a következő nevelési évben iskolába készülnek, 
mikrocsoportos iskola-előkészítő, fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, amelyeken
az élményalapú tanulás, a kooperáció, az értelmi-anyanyelvi és motorikus- 
finommotorikus, szocializációs képességek kiemelt fejlesztése történik. 

 A sikeres iskolakezdés feltétele az érzelmi, akarati tulajdonságok megfelelő 
fejlettsége, ezért a feladattudat, feladatértés, a feladattartás, a koncentrációs képesség, 
figyelem, kitartás, beszédfegyelem fejlesztése is, előtérbe kerül.

Az óvodapedagógusok feladatai:
 Megismeri a gyermekek előzetes, anamnézisét (család, bölcsőde) tudását, tapasztalatait, 

és ezekre építi az egyéni fejlesztő feladatait.
 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.
 A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása.
 Az óvodapedagógus feladata a tanulást támogató környezet megteremtése amely 

lehetőséget teremt a felfedezésre a kreativitás erősítésére.
 A tevékenységkuckók állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a 

gyermekek szükségleteinek megfelelően.
 A gyermekek önállóságának és kreativitásának kibontakozása érdekében:

- a berendezéseink mobilak, a termet igények szerint alakítjuk, változtatjuk
       + A változó szükségletek kielégítése:

- a csoport életkori összetételétől, a gyermekek egyéni szükségleteitől,   
               érdeklődésétől, fejlettségétől, az aktuális élményektől függően,

- a lányok és fiúk arányától függően
            - az évszak, az időjárás, a téma projektek figyelembe vételével.         
 A személyiségfejlődést leginkább a projektek segítik:
hiszen a közös élményekre, előkészületekre épül, és egy téma köré szerveződnek a felajánlott 
tevékenységek, amelybe szervesen beépülnek az:
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- Az ünnepi készülődések, hagyományok
- a matematikai tartalmak, művészeti tevékenységek
- Környezetismereti tartalmak, jeles napok ( Föld napja, Madarak-fák napja, Állatok 
világnapja, Víz világnapja stb.)
A gyermekek aktív részvétele és érdeklődése biztosított. hiszen központi témája 
tevékenységekben vagy tevékenységek sorozatában valósul meg. A projekten belüli tanulási 
tartalmak integrált műveltségtartalmak amelyek sokoldalú tapasztalatok során épülnek be a 
gyermeki tudatba, a kompetenciák jól fejlődnek és sikeres a kreativitás fejlesztés.
 A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket, digitális 

anyagokat megismeri és mérlegeli használatát az óvodai tanulási folyamatban. Ha 
szükséges, céljainak megfelelően tudatosan alkalmazza őket a gyermekek érdeklődésének
felkeltésére, az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztésére. 

 Óvodánk IKT eszközökkel nagyon jól ellátott, de a számítógép nem található a 
csoportszobákban. A tanulási, megismerési folyamat “támogatójaként” alkalmazzuk, nem
tartjuk szükségesnek, hogy a gyerekek mindennapjaiban rendszeresen jelen legyen.
A laptop, tablet, interaktív tábla segíti a differenciált képességfejlesztést.

                   V. AZ ÓVODAI NEVELÉS DOKUMENTÁLÁSA

Az óvoda teljes adminisztrációs nyilvántartása és a pedagógiai tervezés a gyerekek 
mérésének folyamata online rendszerben történik, ahol a pedagógusok saját 
jogosultságainak megfelelően végezhetik a teljes adminisztrációt, valamint a tervező, 
mérő, értékelő pedagógiai folyamatot. 
Célja: Az óvoda és az óvodapedagógusok adminisztrációs feladatainak megkönnyítése, az 
átláthatóság, a naprakész információk biztosítása. Környezettudatosság előtérbe helyezése.
Alapelvek:
 Az óvodapedagógusok tervezésének alapja az Országos Óvodai Nevelési Programra 

épülő helyi Pedagógiai Program. Tervezése során épít az ebben található célokra, 
alapelvekre és feladatokra, valamint a fejlesztés elérendő kritériumaira./input-output/

 Az óvodapedagógus tervezés során épít a gyermek egyéni érdeklődésére, előzetes
       tudására, képességei fejlettségének szintjére és mindezek figyelembevételével tervezi 
       meg a képességfejlesztés folyamatát, az egyéni fejlődést segítő differenciált feladatokat.
 A gyermeki tevékenységek, teljesítmények értékelését minden esetben a fejlődésbe vetett 

hit, a segítő, támogató attitűd jellemzi. Tudatosan figyel a gyermeki kezdeményezések 
bátorítására. A hibák, hiányosságok megfogalmazásakor ügyel arra, hogy tárgyszerű 
legyen, és mindenkinek lehetőséget adjon a javításra.

 Tudatosan használja a tanulási tevékenységekben rejlő személyiségfejlesztési 
lehetőségeket, az értelmi, érzelmi, és szociális képességek terén egyaránt.

 Tudatosan tervez olyan munkaformákat, módszereket, (pl.: páros, mikrocsoportos 
tevékenységek, stb.), amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára a helyes viselkedési 
normák, mintaként szolgáló cselekvések, kommunikáció megismerését, a segítő 
együttműködést, közös feladatmegoldást és a csoportközösség erősítését.

Adminisztráció:
A felvételi és mulasztási napló: Az online rendszer része a hiányzások rögzítését kezelő 
felület, ahol gyorsan, áttekinthetően a kötelezően elvárt nyomtatványi dokumentációnak 
megfelelő Mulasztási napló készíthető (egyéni, csoportszintű, intézményi szintű hiányzás 
kezelés)
Lehetőség van a hiányzás okának megjelölésére is: pl. betegség miatti távollét, családi 
program, netán igazolatlan hiányzás. A rendszer elkészíti gyerekenként, majd csoport, 
intézmény, szinten is a hiányzások összesítését.
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Étkezés nyilvántartás:
Az étkezés megrendelése csoport és intézményi szinten is online történik. 
A nevelési és tanulási folyamat tervezése
Nevelési folyamat dokumentációi:
Csoportnapló     a törvényi kötelezettségek mellett a helyi egyéni sajátosságok beépítésével 
készül.
Tartalmazza a nevelési év során készült:

 névsorokat, a KIR rendszerrel kompatibilis statisztikákat (amelyek csoport és 
intézményi szinten különböző szempontok szerint lekérhetők)

 nevelési terveket- értékeléseket
 Tanulási terveket (projekteket)
 fejlesztési terveket, (egyéni és csoportos)
 mellékleteket,(nyilatkozatok, GDPR mellékletek)

amelyek online folyamatosan rendelkezésre állnak és az elkészült dokumentumok bármikor 
nyomtathatóak is.
A csoportnapló véglegesítése tanév végén történik, majd a kész csoportnapló dokumentuma 
mentődik, nyomtatható, archiválható.

V.1 A tervezés általános elvei és rendszere

Nevelési feladatok tervezése és értékelése (nevelési évente két alkalommal)
 A nevelési tervek készítése félévente.
 A rendszer az óvodapedagógus értékelése alapján összeállítja a következő félév 

nevelési feladatait tartalmazó dokumentumot, egyértelműen megjelenítve benne a 
gyerekek fejlettségének megfelelő aktuális nevelési feladatokat, illetve azon gyerekek 
feladatait, akik a csoport szintjétől lemaradást/elmaradást mutatnak

Tanulási folyamat tervezése: Projekt alapú tervezés
Az online rendszer lehetőséget ad a projekt alapú és heti tematikus terv készítésére is. 
Az adatbázisban egyetemi, módszertani szakemberek által készített és feltöltött óriási 
országos adatbank, agyaggyűjtemény áll a rendelkezésre, amelyből összeállítja az 
óvodapedagógus a saját tervét. 

 A pedagógus saját anyagaival bővítheti az adatbázist és egyéni szabadságának utat 
engedve teszik lehetővé a tervezést, a gyerekek a csoport igényeihez igazíthat. Az 
adatbázisban feltöltött anyagok folyamatosan bővíthetőek, frissíthetőek, egyéni 
igényekhez igazíthatóak, lehetővé téve az óvodapedagógus módszertani szabadságát.

 Részletesen tartalmazza: 
   - cél és feladatrendszert
   - A tervezett tevékenységeket
   - Módszereket, eszközöket
   - differenciálás feladatait
Napi Foglalkozásterv:

Az elkészítése nem kötelező a pedagógus kompetenciája, hogy készít-e. 
Gyakornoki beosztásban készítése kötelező.

V.2. A gyermek fejlődésének dokumentálása:

A gyerekek egyéni fejlődési naplója tartalmazza:
1. A gyermek anamnézisét / felvétele online, az óvodába érkezés után a befogadási folyamat
során történik/
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Az anamnézis klinikai szakpszichológusok, szakszolgálatnál dolgozó pszichológusok, illetve 
óvodapedagógusok együttes közreműködésével készült.
Az anamnézis kérdések válaszainak feldolgozásából, és azok összefüggéseiből készült 
dokumentum, megkönnyíti az óvodapedagógus munkáját azzal, hogy a szakemberek 
tapasztalatai alapján az anamnézisben azonnal kiemelésre kerülnek azok a területek, melyek 
figyelemre, odafigyelésre vagy akár konkrét vizsgálatra vonatkozó javaslatot jeleznek az 
óvodapedagógus számára a gyermekkel kapcsolatban.
Fontosabb Területei  :  

 Családi környezet 
 Terhesség: Perinatális - Postnatális szakaszok 
 Funkciófejlődés 
 A gyermek egészsége 
 Szocializáltsága 
 Érzelmi indulati élete 
 Viselkedése 
 Figyelme 
 Alvási szokásai 
 Egyéb kiegészítés 

2. Az egyéni képességek mérését (a gyermek teljes óvodai életét végigkíséri)
Az óvodapedagógus megfigyeléseinek és szükség esetén méréseinek eredményét rögzíti a 
rendszerben.
A rendszer 5 nagy képesség- ezen belül 15 részképesség területen méri a gyerekek fejlettségi 
szintjét: A rendszer a kapott eredményeket diagram segítségével összeveti a csoport átlagával,
mely szembetűnő kimutatást ad az egyes gyerek részképességenkénti fejlettségi szintjéről. 
 Motoros képességek

 Téri tájékozódó képesség és mozgáskoordináció
 Testhatárok érzékelése, egyensúlyérzék
 Kondícionális képességek 
 Reakcióképesség
 Finommotorika

 Értelmi képességek
 Érzékelés, észlelés
 Gondolkodás 
 Képzelet
 Emlékezet 
 Figyelem

 Érzelmi, akarati képességek
 Érzelmek 
 Szabálytudat

 Szocializációs képességek
 Énkép
 Társas kapcsolatok 

 Anyanyelvi képességek
 Kommunikációs képesség

3.A rajzfejlődés dokumentumai (évente két, a rajfejlődésre jellemző dokumentum)
4. A szülő tájékoztatását igazoló dokumentum ( évente legalább két alkalommal)
Óvodapedagógus feladatai

 Ahhoz, hogy a gyermek fejlesztése hatékony és egyéni fejlődéséhez igazodó legyen, 
tudnunk kell, hogy melyik képesség vagy részképesség az erőssége és melyek hiánya 
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okozza nála a lemaradást. Ezért meg kell ismernünk a teljes gyermeki személyiséget, a
képességeit, azon belül a részképességeket és azok összefüggéseit.

 Ennek óvodánkban alkalmazott módszere: a megfigyelés, esetenként az irányított 
megfigyelés, amelyet csoportos, egyéni vagy mikrocsoportos formában is 
végezhetünk. A megfigyelés akkor pontos: ha természetes környezetben történik, 
folyamatosan és tevékenység végzés közben történik. 

 A mérés a fejlesztés eszköze, a gyermek önmagához mért fejlődésének nyomon     
követéséhez, egyéni fejlesztési feladatok kijelöléséhez, korcsoporton belüli és intézményi
szintű összehasonlításokhoz, valamint az értékelés segítséget nyújt a szülők megfelelő 
tájékoztatásához.

VI. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

VI.1. Személyi feltételek

Óvoda dolgozói fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgával rendelkező, szakirányú végzettségű 
óvodapedagógusok száma

4

Pedagógiai munkát segítő főállású dolgozók száma: Szakképzett dajka, 2

Egyéb kisegítő dolgozó 1

Lehetőség szerint pedagógiai asszisztens is segíti a munkánkat.
Külső segítőként igénybe vesszük logopédus, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat, 
gyógypedagógus, pszichológus segítségét.
Fontos, valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése és összehangolt munkája az 
óvoda befogadó szellemiségének, az inkluzív nevelés alakításának érdekében.

VI. 1.1 A  z óvodapedagógus szerepe a nevelésben  
Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó, segítő, támogató, modell értékű. 

Az óvodapedagógus kulcsszerepének megnyilvánulási módjai:
  A gyerekek számára biztosítsa a nevelés, fejlődés feltételeit, szervezze a gyerekek 
óvodai életét, tevékenységeit.
 Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell, minta legyen a gyerekek számára.
 Az óvónő“egyéniség” legyen. Örömmel legyen a gyerekek között, hiszen a gyerekek a
tevékenységhez való viszonyát is utánozzák. Ha az óvónőről sugárzik a tevékenység 
szeretete, akkor “kisugárzása” a gyerekekre óriási hatással van.
 A pedagógusok munkáját közvetlenül segítőkkel szemben hatékony, rugalmas, 
észszerű  munkavégzéshez irányító, támogató szerepe legyen.
 A szülőkkel való jó kapcsolat alakítója, fenntartója, ápolója legyen.
 Problémaérzékenység, együttműködő készség, előítéletektől mentes, konstruktív  

magatartás vezérelje tevékenységét. Kiemelten fontosnak tartjuk a toleranciát.
 Fontos a humorérzék, mert hisszük és valljuk, hogy a humor megszépíti az életet.
 Elengedhetetlen a két, illetve négy óvónő “összedolgozása”, a nevelési módszereink  

összehangolása, a folyamatos elemző beszélgetések. 
 Egyetértünk mindazokkal, akik hiszik és vallják, hogy

        “nem az életre nevelünk, hanem élünk" (Horn György).
 A jól kialakított szokás és szabály rendszer az alapja annak, hogy a gyerekek 

         jól érezzék magukat a csoportban. A jó szokás és szabályrendszer egyszerű 
         és átlátható a gyermek számára, csak azt korlátozza, ami balesetveszélyes vagy 
         a közösség életét zavarja.
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 A jutalmazás formája óvodánkban elsősorban a dicséret, amelynek különböző 
           módozatait alkalmazzuk, egy mosoly, egy érintés, érzéseink megfogalmazása, 
           egy gesztus is jelenthet pozitív megerősítést. A tárgyi jutalmazást nem tartjuk  
           követendő példának, inkább a közös távlatok állítását, (kirándulások, kulturális 
           programok ) ígérjük a gyerekeknek, kiemelve a közös élmény és együttlét 
           várható örömét.

 Nagyon körültekintőnek kell lennünk az elmarasztalás formáinak alkalmazása 
          során. Fontos, hogy kontrolláljuk tetteinket, de ne rejtsük el érzéseinket 
          az elmarasztalásunknak legyen pedagógiai hatása. Tőlünk sohasem hallhatnak
          a gyerekek semmiféle “címkét” így elkerülhető, hogy a gyerekek sértő 
          megjegyzéseket használjanak. 

 Fontos, hogy átvegyék az elfogadó, megértő, segítő beállítódásunkat.
         A helyzetek megoldásával megerősítjük a helyes magatartást és segítjük az 
         elvárásaink belsővé válását.
VI.1.2. A nevelőmunkát    segítő dolgozók szerepe a nevelésben  
A dajka és a pedagógiai asszisztens a nevelő munkában társ és segítő, az óvodapedagógussal 
összehangolt munkája döntően hozzájárul az eredményes óvodai neveléshez. Feladatait a 
munkaköri leírása alapján végzi, de viselkedése cselekedetei beszéde, minta a gyerekek 
számára.
Fontos a nevelési év kezdete előtti és év közbeni folyamatos munkatársi megbeszélés ahol a 
részletes feladatokat és kompetenciákat ismerhetik meg.

VI.2. Tárgyi feltételek

A Gyermekkert Alapítványi Óvoda 1992 Szeptember 15-én kezdte meg a működését. Az 
óvoda fenntartója a Gyermekkert Személyiségfejlesztő Óvoda Alapítvány, amelyet a volt és 
leendő óvodásaink szülei alapítottak
Az épület     Debrecen MJV tulajdona, amelyet nagyon leromlott állapotban kaptunk meg.
Az 1992 óta eltelt évek alatt az óvodát fokozatosan felújítottuk és ma már egy korszerű, 
nagyon szép, vidám, hangulatos környezetben dolgozhatunk és nevelhetjük a gyerekeket. 
Az óvoda felújítását, karbantartását, működési költségeit, minden felszerelését a fenntartó 
alapítvány biztosítja, amely a költségek fedezetét támogatásokból teremti meg.
Az óvodában két csoportot alakítottunk ki, de kiválóan segíti munkánkat a két csoportszoba 
mellett a pihenő-fejlesztő szoba,   és   a tornaszoba   is.
Intézményünkre jellemző, hogy tágas térben viszonylag kevés gyermeket nevelünk. 
Fontosnak tartjuk és tudatosan alakítottuk ki a tágas környezetet, hogy lehetőség nyíljon a 
változatos, mikrocsoportos foglalkoztatási formában szervezett tevékenységekre is. 
Tapasztalataink igazolják, hogy az óvodás korosztály alapvető igénye, hogy közösségben 
nevelkedjen, de a zsúfoltság, a zaj kedvezőtlenül hat személyiségük fejlődésére. Óvodánk 
eltér más nagyobb intézményektől, hiszen a családias, légkör dominanciája érvényesül. 
Csoportjaink számát nem kívánjuk bővíteni, mert így látjuk biztosítva a nyugodt, családias, 
gyermekközpontú nevelést.
Az óvoda tárgyi eszköz ellátottsága jó, akár a felszereltség, akár játékok, vagy oktatási 
eszközök tekintetében. Az óvoda mesekönyv és szakkönyv ellátottsága szintén jó. Erre a 
területre kiemelt figyelmet fordítunk. Az óvónők csaknem minden frissen megjelent 
szakkönyvhöz és e-book- hoz hozzájutnak, amely a napi felkészülést segíti. 
A gyerekkönyvek tekintetében igényesek vagyunk, igyekszünk alaposan válogatni és csak az 
általunk megfelelőnek ítélt mese és természeti könyveket megvásárolni. A gyerekek az ovi-
könyvtárban sok könyvből válogathatnak.
/A kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke: 1 számú függelék/
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Az óvoda IKT eszközök tekintetében jól felszerelt: Csoportokban CD lejátszók, laptopok, 
bluetooth lejátszók, a fejlesztő szobában interaktív tábla, laptop, tablet, 2 projektor támogatja 
a pedagógus által szervezett mikrocsoportos tanulási folyamatot.
Az udvar az egyik legnagyobb odafigyelés tárgyát képezi, mivel a mozgásfejlesztés kiemelt 
nevelési feladatunk. Az udvar teljes területe a gyerekek rendelkezésére áll.
Kialakításának, fejlesztésének alapelve: „ mozgás és művészet, egyediség”
A játékok a mozgásfejlesztést, a szabad mozgást segítik, változatos formában. Kiegészíti ezt 
az egyedi tervezés, esztétika. 
A fából készült játékok és szánkódomb is jól szolgálja a gyerekek mindennapos szabad 
mozgását. A mozgás élménye párosul a művészet megjelenésével, számtalan fa szobor és 
fafaragás díszíti az udvart, illetve a játékokat. A növényzet dús, árnyékos, virágokkal díszített.
Madárbarát óvoda címet a Madártani Egyesülettől kaptuk, mert udvarunkon számtalan 
szakszerű madáretető, odú, található, amelyekben sokféle madár fészkel. A mokusok is 
állandó lakói udvarunknak.

VI. 3 Az óvodai élet megszervezése

VI. 3. 1. Az óvodai csoportok szervezése
Az óvodai csoportok kialakításának szempontjai:

 az adott évben felvételt nyert gyerekek korismerete, fiúk-lányok optimális aránya
 a szülők kérésének figyelembevétele
 az óvodapedagógusok véleménye 
 a fenntartó igénye

A két csoport osztatlan, vegyes életkorú, amely csoportszervezési mód az alapja a családias 
hangulatú légkörnek és támogatja az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 
előtérbe kerülését. 
Óvodánkban a nevelés legoptimálisabb színterének a osztatlan, vegyes összetételű 
csoportszerkezetet tartjuk, mind a nevelési feladatok során, mind pedig a cselekvéses 
tanulás folyamatában számos előnye mutatkozik meg:

“A gyerek számára sokkal természetesebb, megnyugtatóbb ez a közeg. A csoportnak 
csak egyharmada "új" az év elején. Az egy-két évvel nagyobb gyerekek egyébként is 
nagyszerű mediátorai, közvetítői az óvodai szokásoknak és a különböző "tudásoknak" 
is! Az utánzás bátrabb lesz és könnyedebb, gyorsabb. A differenciálás éppen azt jelenti, 
hogy úgy szervezzük meg a tanulást (egyéni formákban és csoportokban), hogy mind a 
tartalom, mind a módszerek, sőt, még az időkeretek is alkalmazkodjanak a gyermek 
képességeihez.” / Dr Vekerdy Tamás/

Előnyei a nevelés során az érzelmi, akarati, közösségi nevelésben, a szocializáció
folyamatában:
 Óvodánkban az ún. “egyke” gyermekek számára a testvérkapcsolatot igyekszünk pótolni 

életszerű körülmények között.
 Ez a csoportszerveződés hasonlít legjobban a családhoz, egy csoportba kerülhetnek 

barátok, testvérek.
 A csoport szokásrendjének, szabályainak a megismerése gyorsabb, nagyobb figyelem 

társul az egyénekre./kevesebb gyermek érkezik egyszerre a csoportba/
 Azon tanköteles gyerekek esetében, akik nem mennek iskolába, elkerüljük a 

korcsoportismétlést, maradnak a megszokott óvónővel és társaikkal.
 Lényegesen csökken a gyerekek közötti konfliktusok száma, mert a különböző érettségi

fokon állók mintát adnak egymásnak a megegyezésre.
 Jobban fejleszthető az egymás iránti tolerancia, felelősségérzet, erősebb a közösségi 

kohézió.
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 Megteremtjük a kisebbek számára a követendő példát nem csak az óvónő által, hanem a 
nagyobb gyerekek jelenlétével, a nagyobbak "húzóerőként hatnak", mintaként szolgálnak,
eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése.

 A gyerekek számára az érzelmi biztonság kialakulását az óvónő mellett segíthetik a 
gyerekek is. A kicsik a nagyoktól sok szeretetet, megértést kapnak, a nagyok a kicsiktől 
ragaszkodást. Fontossá válnak egymás számára. Természetes környezetben tanulnak meg 
alkalmazkodni, megtanulják, hogy toleránsan viselkedjenek, tartsák tiszteletben egymás 
tevékenységét.

Előnyei az egyéni, differenciált képességfejlesztés során a tanulási folyamatban, a 
mikrocsoportos tanulás szervezése során:
 Lehetőség van arra, hogy a fejlesztés folyamata ne csak az életkort tartsa szemelőt, 

hanem az egyéni adottságokhoz illeszkedő képesség fejlesztést.
 A tanulási folyamat differenciált, mikrocsoportos, így a nagyobb gyerekeket nem 

zavarják a kisebbek és lehetőség nyílik a gyerekek egyéni képességeinek optimális 
fejlesztésére. A mikrocsoportokban a gyerekek kevesen vannak, a pedagógus lehetőségei 
az egyéni képességfejlesztésre hatékonyabbak. A mikrocsoportos fejlesztésre a fejlesztő 
szoba is megfelelő teret biztosít.

VI. 3. 2. A napirend kialakításának alapelvei
 A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyerekek egyéni szükségleteihez, 

tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 
 A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartja a játék 

kitüntetett szerepét. Óvodánkban az évek óta kialakított folyamatos napirend jól biztosítja
a feltételeket a nyugodt tevékenykedéshez, a tartalmas fejlesztéshez. 

 A játékidő prioritása kiemelt jelentőséggel bír.
 A napirend ismétlődő “pontjai” megteremtik az érzelmi biztonságot, kialakul a helyes 

életciklus. Természetesen napirendünk igazodik a szülők igényeihez is. A gyerekek 
bármikor érkezhetnek és elvihetők intézményünkből, ezért az intervallumok nagyok, jól 
szolgálják a szülők igényeit is. 

 Az óvodai élet szervezésében az egészséges életmód alakítására tágas időkeretet 
biztosítunk, úgy alakítjuk a napirendet, hogy az óvodapedagógus ebben a folyamatban is 
nevel, építi kapcsolatait a gyerekekkel. A tisztálkodásra, öltözésre, étkezésre elegendő 
időt tervezünk, ahol lehetőségünk van az egyéni, differenciált fejlesztésre, melyben a 
gyerekek önállósága folyamatosan fejlődhet. 

 A napirendünk folyamatos és rugalmas, figyelembe véve a gyerekek mindenek feletti 
érdekét, hogy biztosítottak legyenek a szervezeti keretek az egyéni, páros, mikro-
csoportos, makro- csoportos tevékenység szervezésére.

 A nyári időszakban a módosult nyári napirend érvényesül.

                                                       Javasolt folyamatos napirend:
7:00- 10:30
   8:00-9:00

Játék
Folyamatos reggeli
Tevékenységekben megvalósuló tanulás (kötött, kötetlen, illetve választható 
tevékenységek, mikrocsoportos tanulás)
Verselés, mesélés
Tízórai (minden nap friss gyümölcs)

10:30- 13:00

           12:00

Levegőzés, szabad játék, természetes mozgások a szabadban
Mozgásos játékok szervezése (mindennapos testnevelés)
Munka jellegű tapasztalatok
Tisztálkodás, öltözködés
Ebéd

13:00- 15:15 Mese, Pihenés, folyamatos ébresztő, játék
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     14:30-15:15
     14:30-17:00

Folyamatos uzsonna
Játék

                                   Június 1- Augusztus 31. Nyári napirend

VI. 3. 3. A Hetirend kialakításának alapelvei

 A heti rendünk „KÉT HETI REND” a tevékenységekben megvalósuló tanulás kereteit 
határozza meg és segíti a pedagógus tervszerű munkáját.

 A hetirendet rugalmasan kezeljük, feladatainkat egy, vagy több hét alatt valósítjuk meg, 
alkalmazkodva a gyerekek pillanatnyi állapotához, időjáráshoz, illetve a fejlesztési keret, 
téma, projekt jellegéhez.

 A hetirend fontos a szülők számára is, hogy láthassák, milyen jellegű tevékenységek 
hatják át a nevelési folyamatot az óvodában. 

 A tevékenységek játékba helyezettek, így biztosítjuk a folyamatos játékidőt a gyerekek 
számára az egész nap folyamán. Nem tekintjük a délutáni időszakot sem másodlagosnak. 

 A hetirendünk biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, 
differenciált tevékenységek, szervezésére.

                                                         
                                                          HETIREND (két heti rend)

                                           Szeptember 1- május 31-ig

Alap Tevékenységek:
 szabad játék
 mozgás

- mozgásfejlesztő alap foglalkozás
- Természetes mindennapos mozgások a 
szabadban
- Mindennapos „mocorgás” a 
csoportszobában
-  Gerinctorna, tartáskorrekció, lúdtalp 
prevenció/redukció
- Kulcsárné -féle mozgás terápia
- Testnevelési játékok

 verselés, mesélés
- mindennap mese-vers
- Anyanyelvi játékok- beszélgető kör

 ének-zene, énekes játék, gyerektánc
-”Így tedd rá” néptánc

 külső világ tevékeny megismerése
- Természeti, emberi környezetről szerzett
tapasztalatok
- Matematika tartalmú tapasztalatok
- Ovi- logi

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Nevelési időn kívüli kiegészítő 
tevékenységek:

 Ritmikus sportgimnasztika-Zenés 
torna

 Labdajátékok-foci
 Bubu zenede (ének-hegedű)
 Sakk
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VI. 3.4. Ünnepek, hagyományok

Hónap Hagyományok, ünnepek Résztvevők csoportja

Szeptember 
Október
November

ŐSZI GYERMEKKERTES NAPOK
Kirándulások
Kulturális programok

 A zene világnap

Állatok világnapja

Gyerekek, óvónők, szülők

December
Január
Február

TÉLI GYERMEKKERTES NAPOK
Vendégünk a Mikulás
Karácsonyváró adventi hetek
Farsang farka- télbúcsúztató hetek

Gyerekek, óvónők, szülők

Március
Április
Május
Június

TAVASZI GYERMEKKERTES NAPOK
Március 15-e megünneplése
Húsvéti népszokások,
Kirándulások, Kulturális programok
Édesanyák köszöntése
Évzáró ünnep
Gyerekek hete
Iskolába készülő gyerekek 
búcsúztatása
Családi nap-Apák napja

Víz világnapja   Március 22

Föld napja          Április 22

Madarak fák napja  Május 10

Gyerekek, óvónők, szülők

A vastag betűvel kiemelt ünnepek nyilvánosak
A jeles napok az őszi-téli és tavaszi gyermekkertes napok rendezvényeibe illeszkednek:
Óvodánk ünnepei és hagyományai állandóak, csak a kirándulások úti célja és a 
sportprogramok, családi napok, kulturális rendezvények változnak nevelési évenként.
Az óvoda CSALÁDBARÁT intézmény ezért a rendezvényei között sok a szülőkkel közösen 
szervezett program. Ezeknek a célja, a közösségerősítés, hogy a közösség minél többet legyen
együtt, ismerjék meg egymást és erősödjön az óvoda felnőtt és gyerek-közössége.
Rendszeres hagyomány óvodánkban, hogy a gyerekek születés és névnapjának megünneplése,
amely csoport keretben történik.

VII. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

VII. 1. A családdal történő együttműködés

 „ A gyermekeknek egészséges környezetre van szükségük, és a közösségben nem lehetnek 
egészségesek szülői támogatás nélkül.”  /Trish Magee/

 A gyermek elsődleges szocializációs színtere a család. Az óvodai nevelés a családi 
neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek személyiségének fejlődését.

 A család, amikor kiválasztja a mi óvodánkat gyermeke számára, megtisztel bennünket 
bizalmával. Ezt a bizalmat nagy felelősséggel kell kezelnünk.
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 Sokféle családdal találkozunk ezért a differenciált családi környezethez igazodó, 
differenciált együttműködési rendszer alapelveit és gyakorlatát kell alkalmaznunk.

 Lényeges valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt munkája a 
befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében.

 Mivel óvodánk kis létszámú, családias óvoda, ezért a kapcsolattartás módja elsődlegesen 
a napi személyes kapcsolat.

 Feladatunk a családi nevelés kiegészítése, segítése a problémák megoldása, nevelési 
módszerek kiegészítése.

 A szülők, nagyszülők aktív bevonása az óvodai nevelésbe fontos feladat.
 Az óvodapedagógus legyen mindig a szülővel szemben:-   kezdeményező- fogadja el a 

másságot- legyen empatikus- őszinte- bizalmas- segítőkész- együttműködő- igyekezzen 
bevonni a szülőt az óvodai programokba- hangsúlyozza az együttnevelés hatékonyságát- 
legyen példaértékű az óvodapedagógus nevelő tevékenysége.
Legyen a szülőnek lehetősége arra, hogy közvetlenül tartson kapcsolatot az óvoda 
logopédusával.
Célunk: 

A formális együttműködés korszerűbbé tétele, az informális     együttműködés hatékonyságának   
növelése, a szülők aktív bevonása az óvodai nevelésbe, a gyermek közös nevelésébe.
Ugyanígy fontosnak ítéljük, hogy „Család barát” intézmény legyünk, erősítsük a közösségi 
kapcsolatokat. Az új gyerekek szülei találkozzanak a többi szülővel sokat beszélgessenek,így 
tanácsaikkal segíthetik az óvodában a még "kezdő" anyukákat, apukákat. A családias jelleg 
megőrzése, erősítése közös programok szervezésével. A szülőknek érezniük kell, hogy 
számunkra is a legfontosabb a gyermeke és minden megteszünk a fejlődéséért. 
Formális együttműködési formái:
Családlátogatás:
Csak a szülők kérésére alkalmazzuk.
Szülői értekezlet
 - A felvételt nyert gyerekek szülei részére tájékoztató
 - Őszi szülői értekezlet
 - Tanköteles gyerekek szüleinek tájékoztató szülői értekezlet
Nyi  lt   napok   
          - betekintési lehetőségek az óvodai életbe
Fogadóóra 
         - Évente két alkalommal a szülők időpontra jelentkezhetnek, tájékozódhatnak      
gyermekük fejlődéséről. Ezek a beszélgetések elemzőek, a kölcsönös, a gyerekért érzett 
felelősség vezérli és a jó nevelői partnerkapcsolat csaknem mindig eredményre vezet.
        - Ezen kívül fogadó óra előzetes egyeztetéssel bármikor kérhető. 
Informális együttműködési formái:
- Nyitott óvoda:
- Közös ünnepi készülődés, családi délutánok, közös kirándulások, egy-egy projekt-téma 
feldolgozásánál a szülők aktív részvétele, az élményszerzésben, a csoportszobai 
tevékenységekben, a gyűjtőmunkába való bevonás.
- Hírlevél a szülőknek! Az információs tábla pontos működtetése, programokról való 
tájékoztatás, a honlap folyamatos aktualizálása.
- Szülők részére szervezett programok 
       - nevelési gyakorlatunk megismerése,
       - Előadások szervezése érdeklődéstől függően 
- Programok szervezése: Családi napok, családi délutánok
VI. 2. Kapcsolat a tágabb környezettel
Óvoda-iskola kapcsolat:
Együttműködés kiemelten fontos az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése 
érdekében.
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A konzultáció lehetőségének biztosítása az óvodából iskolába érkező gyermek átmeneti 
állapotának jellemzőiről. Feladatunk tudatosítani azt a szemléletet, amely szerint a gyermek 
belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá érik. 
A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 
szerinti iskolakezdésre.
A kapcsolat tartás elsősorban azokkal az iskolákkal történik, ahol óvodánk gyermekei 
megkezdik iskolai tanulmányaikat. Igyekszünk olyan iskolai nevelőt, osztályt találni, ahol a 
gyerekek betekinthetnek az iskola életébe és számíthatunk a tanító néni segítségére.
Az iskolával történő kapcsolattartás formái:
- Látogatás nyílt napra,
- Elemző beszélgetés volt óvodásaink fejlődéséről,
- Tanítónők meghívása Óvodánkba,
- Tájékoztató szülői értekezlet

Az óvoda és a fenntartó
 Óvodánk a fenntartóval szoros és nyitott kapcsolatot tart, munkánkat maximálisan segíti, 

támogatja. Szakmai célkitűzéseinket ismeri és támogatja.
 A folyamatos tájékoztatás a fenntartó felé az óvodavezető feladata.
Az óvodapedagógusok feladata ebben a szituációban az, hogy magas színvonalú szakmai 
munkájukkal segítsék elő az óvoda jó hírnevének kialakítását, majd fenntartását.
Az óvoda és különböző közigazgatási és közművelődési intézmények együttműködése

 Debrecen Város Polgármesteri Hivatala: 
- adatszolgáltatási kötelezettség mellett az együttműködés folyamatos.

 A Debreceni Tankerületi Központ
- A tanköteles gyerekek iskolai jelentkezése

 Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály: 
- Az óvodánk óvó-védő előírásait az SZMSZ tartalmazza, adatszolgáltatási 
kötelezettsége van.

 Debrecen város Családsegítő Szolgálattal, Gyermekjóléti Szolgálattal:
- amennyiben a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközzel nem tudjuk 
megszüntetni.

 Városi Pedagógiai Szakszolgálattal 
 -Pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kérése
 - Iskolaérettségi vizsgálat 

 Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar: 
- Szakmai előadásokra beszélgetésekre hívjuk a kar oktatóit,
- részt veszünk a továbbképzéseken.

 Pedagógiai Oktatási Központ
- munkatársai segítik munkánkat, illetve továbbképzéseiken veszünk részt.

 Védőnő:
- rendszeres a szűrés és a gondozás, tanácsadás, egyeztetés keretén belül. 

 Egyházkerület: - hitoktatás
 Kapcsolat más intézményekkel: városi, vidéki, határon túli és külföldi óvodákkal

- szakmai kapcsolattartás formájában 
- kölcsönösen „nyitott napok” szervezése, egymás munkájának megismerése, az 
egymástól való tanulás érdekében 
- Közös pályázati projekt megvalósítása
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VIII. GYERMEKVÉDELEM ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN

Céljaink:
 a gyermekek jogainak érvényesítése, egyéni képességeinek, tehetségének 

kibontakoztatása, mindenek felett álló érdekének védelme, személyiségfejlődésének 
elősegítése, másságának tiszteletben tartása, nevelése, gondozása, ellátása, a 
rendelkezésünkre álló pedagógiai, szociális és jogi eszközökkel. 

 A nevelőmunka összehangolása, a nevelőpartneri viszony megteremtése céljából 
kihasználjuk a szülői értekezletek, személyes beszélgetések adta lehetőségeket.

 Szükség esetén segítséget és információt kérünk külső partnereinktől (pszichológus, 
védőnő, gyermekorvos, fejlesztőpedagógusok).

 Óvodánkban a legfontosabb alapelv, hogy minden gyermek ugyanolyan programokon
vesz részt a neki megfelelő érettségi szint figyelembe vételével. 

Gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység, feladataink
A gyermekvédelmi törvény az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezmények az Alaptörvény 
és a Nemzeti köznevelési törvényben foglaltak alapján az óvodai gyermekvédelmi munka az 
alábbi feladatokat tartalmazza. 

 Óvodánkban a megelőzés kap kiemelt szerepet.
 A gyermekvédelemnek fel kell vállalnia, hogy segítse a családi nevelést, ismertesse 

meg és fogadtassa el a helyes szokásokat, normákat, amelyeket a mindenkori 
társadalom önmaga számára megfogalmaz.

 Kiemelt jelentőségű a gyermek és a családi háttér alapos megismerése, a személyiségi 
jogok és a titoktartási törvény betartása mellett. 

 Elsődleges a segítségnyújtás a szülőnek ahhoz, hogy a törvényben meghatározott 
kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

 A csoport óvónőinek jelzése alapján az óvoda vezetőjének hozzájárulásával a 
hátrányos helyzetű családok részére DMJV szociális osztályán étkezési hozzájárulás 
és nevelési támogatás igénylése.

 Kapcsolat felvétele a Családsegítő Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, gyermekjóléti 
szervezetekkel.

 A pszichológussal folyamatos kapcsolattartás a gyermek fejlődéséről
 A gyerekek veszélyeztetettsége olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely gátolja a testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődésüket. A kedvezőtlen gazdasági, szociális hatások, az ebből adódó életvezetési 
problémák kedvezőtlen hatással vannak a családokra. A mi feladatunk az, hogy 
odafigyeljünk a gyermekekre, és időben észrevegyük a viselkedés megváltozását 
(szorongás, agresszió stb.)valamint, hogy a szülőkkel együttműködve keressük az 
okokat és a megoldás lehetőségeit. 

 Egyéni foglalkozás, amely a hátrányok leküzdésének is jó eszköze.
 A gyermek másságának természetes kezelésével elfogadtatjuk azt a többiekkel, az 

óvónő személyes példamutatása révén, a problémával küszködőgyermek 
beilleszkedésének segítése.

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 
környezet biztosítása.

 Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 
nevelési feladatok ellátása.

 A gyermeki jogok ismeretének birtokában a gyermek védelme, pedagógiai 
eszközökkel való segítése. 

 Az óvodai és családi nevelés (lehetőségek szerinti) összehangolásával a nevelő 
partneri viszony megteremtése, erősítése a szülőkkel közös tevékenységek, programok
során. 
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IX. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYEREKEK ELLÁTÁSÁNAK 
FELADATAI

„Azok a dolgok tesznek egyedivé, amiben különbözök másoktól.” / Milne: Micimackó/

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek
 Tehetség ígéretes gyerekek. 
 BTM / Beilleszkedési, tanulási, magatartási, zavarokkal küzdő gyermekek 
 Hátrányos helyzetű (HH) – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (HHH)

Tehetség ígéretes gyerekek fejlesztése
A fejlesztés során követendő alapelvek:
- Az óvoda és a család kölcsönös kapcsolatának elve
- Az egyéni különbségekre való odafigyelés, az egyéniség tiszteletben tartásának elve: 
folyamatosan segíteni a kíváncsiság kielégítését, gazdagítását, erőltetés, presszionálás nélkül
- Fokozatosság elve: a fejlesztendő képességek érési folyamatát követik a játékok, feladatok
- Differenciálás elve: az egyes feladatok könnyítése és nehezítése változatos formában 
érvényesül
Aktivitás elve: a gyerekek aktívan vesznek részt a feladatok megismerésében, végrehajtásában
(tevékenykedve tanulás)
- Játékosság elve: játékos feladathelyzet biztosítása a gyermek számára, megvalósítva ezzel a 
kellő motiváltságot és az élményalapú tanulást
- Önállóság elve: a feladatok, játékok könnyen értelmezhetők 
- Transzferhatás elve: a játékok, feladatok által kiépített, megszilárdított kompetenciák 
gyakorlati alkalmazása.
Célunk:
 A tehetség ígéretes gyermekek gondozása, óvodai nevelés keretén belül. 
 Az óvodáskori alapozó szakaszban, óvodai programunkba beépítve a speciális 

képességek fejlődési lehetőségének biztosítása, a játék elsődlegességének 
hangsúlyozásával.

 Segítjük őket a továbbfejlődésben, tovább erősítve erős oldalukat, fejlesztve gyenge 
területeiket, (melyek a fejlődését megnehezítik) 

 Olyan légkör kialakítása, amely elfogadó, és személyiségük fejlődését segíti. 
Szeretetteljes légkörben képességeik felfokozódnak.

Feladataink:
 Felismerni, megismerni, megérteni a tehetséget, kielégíteni szükségleteit (megismerési, 

elfogadottság, alkotási, biztonsági).
 Ösztönözni motivációját, kíváncsiságát és kreativitását, felkészíteni, hogy testileg, 

szellemileg egészséges, kreatív felnőtt váljék belőle.
 Óvodáskorban minden gyereket tehetség ígéretként fejlesztünk. Az egyes területen 

kiemelkedő képességű gyerekek kiemelkedő és gyengébb oldalának fejlesztése egyaránt 
fontos az egészséges személyiségfejlődés érdekében. A tehetség ígéretes gyermek 
megmutatkozhat, a zenei képesség, matematikai és mozgási képességek során.

 Az egyéni, differenciált képességfejlesztés garantálja a tehetség ígéretes gyerekek 
önmagához mérten történő optimális fejlődését. Speciális végzettségekkel rendelkező 
kollégáink a képességek differenciált fejlesztésére felkészültek, szakirányú végzettséggel 
rendelkeznek.

 A kreativitás az óvodai nevelés során legszembetűnőbben a játékban ismerhető fel. Az 
ilyen gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott szabályok szerint 
cselekszik, az eredmény mégis különleges.

A fejlődés segítésének szervezeti formái: 
- óvodai gyermekcsoport (csoportos -egyéni)

46. lap



Gyermekkert Alapítványi Óvoda Pedagógiai Program 2020. 09. 01  OM: 030916

- speciális eszközökkel felszerelt fejlesztőszoba ( csoportos-mikrocsoportos)
- tornaterem ( csoportos-mikrocsoportos, egyéni)

BTM / Beilleszkedési, tanulási, magatartási, zavarokkal küzdő gyermekek
Célunk:
Óvodai nevelésünk során a BTM-s gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 
megvalósítására törekszünk, a nevelés hatására a BTM-s gyermeknél is fejlődik az 
alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az 
együttműködés.
Óvodai nevelésünk, fejlesztésünk egész időtartama alatt kiemelt feladatunk az aktív 
nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési 
funkciók, az érzelmi élet fejlesztése, egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.
A BTM-s gyermekkel szemben támasztott elvárások mindig igazodnak a gyermek egyéni 
képességeihez és fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósul 
meg. A fejlesztés nem terhelheti túl. 
Óvodapedagógus feladatai: 
- Ismerje meg a külső szakemberek gyermekről alkotott szakértői véleményét, teremtsen a 
BTM-s gyermek számára elfogadó, az eredményeket értékelő környezetet.
- A gyermekkel szemben támasztott elvárásokat igazítsa a fejlődési zavar jellegének, illetve 
súlyosságának mértékéhez, a gyermekkel egyénileg foglalkozzon.
- Terhelhetőségénél mindig vegye figyelembe a gyermek fizikai állapotát, személyiségjegyeit.
A fejlesztő szakember véleményét alapul véve készítse el a gyermek egyéni fejlesztési tervét, 
a javaslatokat építse be fejlesztő munkájába.
- Alkalmazkodjon az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez, a gyermek fejlesztése 
során működjön együtt a különböző szakemberekkel.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása
során fontos a családdal és a megelőzést szolgáló intézményekkel való szoros 
együttműködésünk kialakítása. 

 Óvodánk a szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör megteremtését, az érzelmi nevelést
tekinti elsődleges feladatának. 

 Fontos, hogy a gyerekek egyéni képességeik érdeklődésük, szociokulturális hátterüket 
figyelembe véve, önmagukhoz mérten fejlődjenek.

               - Pozitív énkép erősítése,
               - Érzelmi fejlődés,
               - Önértékelés támogatása,
               - Magatartási minták elsajátítása,
               - Társadalmilag elfogadott normák közvetítése.

 A gondozási teendők keretében, tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyerekekre is, a nap folyamán folyamatosan lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 
gyerekek igény szerint a fő étkezéseken kívül is étkezhessenek nyugodt körülmények 
között.

 DMJV szervezésében biztosított a gyerekek rendszeres szemészeti, fogászati szűrése. 
Évente többször védőnői szűrések történnek.

 Az Óvoda tevékenységei közül több segíti a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését, 
érzelmeik kiteljesedését.
- Mese-vers, báb 

            - ének-zene, énekes játék, tánc
Kapcsolattartási formák a hátrányos helyzetű gyerekek családjával  :  
- Mindennapi személyes beszélgetés,
- Fogadóóra,
- Családlátogatások.
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A kapcsolattartási formák során elsődlegesen a gyermeket érintő problémák, feladatok 
kerülnek előtérbe.
A nevelési feladatok átgondolt tervezése alapján a fejlesztési folyamat eredményeként a 
nevelési cél megvalósul.
A tervezés egymásra épültsége, a gyerekek folyamatos megfigyelése, a csoport szokás és 
szabályrendszerének átgondolása
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     X. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek: 

 Hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, 
megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.

  Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.
  Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek: 
 Az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.
 A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez. 
 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a 
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:  az önkéntelen emlékezeti bevésés és 
felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és 
felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet 
kap a felidézés, megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem.

 Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása
és átvitele.

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 
kialakulóban van.

Az egészségesen fejlődő gyermek: érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél;
 Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni.
 Minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot.
 Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy

egyéni eltérések lehetségesek.
 Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; 
 Tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását.
 Felismeri a napszakokat; 
 Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; 
 Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását és védelmét.
 Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait,   kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 
megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára.
 A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására,
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 Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 
gyermektársaival.

 A szociálisan érett gyermek:   egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni 
tudja szükségletei kielégítését.

 Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 
feladatok egyre eredményesebb, szükség szerint kreatív, elvégzésében nyilvánul meg.

 Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja 
ezt a tevékenységet.

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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                                XI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Jóváhagyta:

Gyermekkert Alapítványi Óvoda vezetője
Moraveczné Huttman Katalin

Dátum: Debrecen, 2020. 08. 31

aláírás: ………………………………….

Elfogadta:
Gyermekkert Alapítványi Óvoda 
nevelőtestülete (4 óvodapedagógus)

(jegyzőkönyv 1. számú melléklet)

Dátum: Debrecen, 2020. 08.31

aláírás:……………………………………….
aláírás: ………………………………………
aláírás: ……………………………………...
aláírás: ………………………………………

A program hatálya, érvényessége

Az óvoda Pedagógiai programjának érvényességi ideje: Visszavonásig érvényes

A pedagógiai program módosításának módja, lehetséges indokai:
• A program felülvizsgálata tanévenként történik.
• A nevelőtestület közös elhatározással dönt a program módosításairól, vagy más program 
bevezetéséről.
• A módosítás lehetőségét végig kell gondolni abban az esetben is, ha azt az érdekegyeztető fórum 
javasolja.
• A programmódosítás lehetséges módjait írásban szükséges előterjeszteni az óvoda 
vezetőségének.
A program hatályba lépése: 2020. Szeptember 1.

A felülvizsgálat rendje: A mindenkori törvényeknek megfelelően

Irattári száma:
A dokumentum jellege:

AD/2020/01
nyílvános

Fenntartó egyetértési jogát 
gyakorolva a Pedagógiai 
programmal egyetért.
A fenntartót külön költség nem 
terheli.
Határozat:/3.sz melléklet/

Debrecen, 2020.08. 31.

…………………………………….
 fenntartó képviselője
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MELLÉKLETEK

1. Jegyzőkönyvek:
1. melléklet: A Nevelő testület elfogadó nyilatkozata
2. melléklet: A Fenntartó határozata 

                                   

    FÜGGELÉKEK

1. függelék: A program végrehajtásához, szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzéke
A Gyermekkert Alapítványi Óvoda Kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke

I. Helyiségek

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
csoportszoba 2
tornaszoba 1
játszóudvar 1
óvodavezetői iroda 1 Közös a nevelőivel
nevelőtestületi szoba 1 Közös az óvodavezetőivel
Gyermeköltöző 2
Gyermekmosdó, WC 1

Kiszolgálóhelyiségek

Felnőtt öltöző 2 Óvónőknek a nevelői szobával közös
elkülönítő szoba 1 Logopédiai foglalkoztató
tálaló-mosogató, felnőtt étkező 1
Felnőtt mosdó 2
Felnőtt WC 2
Mosléktároló 1 Zárható edény
egyéb raktár 1
Szertár 1
Kazánház 1
Mosószoba 1

II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
1. Csoportszoba
gyermekszék 56
gyermekasztal 20
Fényvédő függöny 21
Szőnyeg 13 A padló több mint egy ötödét lefedi
Játéktartó szekrény 17
élősarok állvány 2
Hőmérő 2 Helységenként 1-1 db
óvodapedagógusi asztal 2
felnőtt szék 4
Eszköz- elokészíto asztal 2
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textiltároló szekrény 2
szeméttartó 4 Szelektív hulladékgyűjtő
2. Tornaszoba
tornapad 6
Tornaszőnyeg 5
bordásfal 2
óvodai többfunkciós mászó készlet 4 Wesco készlet + Greiswald
4. Játszóudvar
kerti asztal 4
kerti pad 8
babaház 1
udvari homokozó 2
takaróháló 2
mozgásfejlődést segítő eszköz 12
5. Óvodavezetői iroda Nevelőivel közös
íróasztal és szék 1+3
Tárgyalóasztal 1
Szék 3
Telefon 2
Könyvszekrény 1
Iratszekrény 1
fiókos asztal 2 Óvónőként 1-1 db
Szék 4 Óvónőként 1-1 db
könyvtári dokumentum leltár szerint
Könyvszekrény 2
Tükör 1
Mosdókagyló 1
Fotel 2
6. Elkülönítő szoba 26/1997.(IX.3) NM rend. szerint
7. Gyermeköltöző
öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 55
Öltözőpad 16 gyermeklétszámhoz igazodóan
8. Gyermekmosdó, WC 6
Törülközőtartó 55
Falitükör 6
Hőmérő 1 helyiségenként
Fogmosó eszközök polca 2 55 gyermek részére
9. Fejlesztő- Pihenő szoba
Óvodai fektető 55
Óvónői asztal 1
Óvónői szék 4
TV polc 1
Könyvespolc 4
Iratszekrény 2
Beépített szekrény 4

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
Egyéni tisztálkodó szerek 55 Fésű, fogkefe, fogmosó pohár
Tisztálkodó felszerelések 1 Mosdókagylónként ruhakefe, körömkefe, 

szappantartó
Törülköző 55 x 3 felnőttenként és gyermekenként
Abrosz 3 Asztalonként
ágyneműhuzat, lepedő 55 x 3
Takaró és párna 55

IV. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
Szennyesruha tároló 1
Mosott ruha tároló 1
Mosógép 1
Vasaló 1
vasalóállvány 1 Vasalóasztal
szárítóállvány 2
Takarítóeszközök 4 Takarító kocsi 2 külső + 2 csoportszobai
kerti munkaeszközök, szerszámok 1 ásó. kapa, gereblye, kerti locsolókanna, 

fűnyíró, sövényvágó, locsolócső
Hűtőgép 1
Porszívó 2

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével a következő 

játékok, játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére:

 különféle játékformák eszközei,  

 mozgáskultúrát,  mozgásfejlődést  segítő, mozgásigényt  kielégítő  

eszközök, 

 ének, zene,  énekes játékok, gyerektánc eszközei,  

 az anyanyelv fejlesztésének,  a kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei,

 értelmi képességeket és a kreativitást  fejlesztő eszközök, 

 rajz,  festés, mintázás,  kézimunka tevékenységhez szükséges anyagok, 

eszközök, 

 a környező világ tevékeny megismerését  elősegítő eszközök, anyagok,

 munka jellegű tevékenységek eszközei.

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
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DVD lejátszó 1
Projektor 2
Magnetofon, CD lejátszó 3
Vetítővászon 2
Interaktív tábla 1
Hangszer gyermeklétszámnak megfelelően
egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések

gyermeklétszámnak megfelelően

 
VI. Egészség- és munkavédelmi eszközök

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés
mentőláda 1
gyógyszerszekrény 1
munkaruha Törvény szerint
tűzoltó készülék tűzvédelmi szabályok szerint
védőruha Törvény szerint
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