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AZ ÓVODA JOGI STÁTUSA, ADATAI 

 
 
Az óvoda neve:  KOVÁCS MARGIT ÓVODA 
 

 
OM azonosítója: 202652 

 
 
Székhelye, telefon-fax száma:  9024. GYŐR, RÉPCE U. 8./A. 
                                                             06 96 413 000 

 
Telephelye: 9024. Győr Répce u. 8/a. 
 

 
Jogszabályban meghatározott közfeladata, típusa:  
közoktatási intézmény, óvoda 

 

 
Alaptevékenysége: óvodai nevelés 
 

Az intézmény működési köre: 
 
GYŐR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE, illetve az irányító és 
felügyeleti szerv által meghatározott felvételi körzet 
 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerve és 
székhelye: 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
9021.Győr, Városház tér 1. 
 

Az intézmény besorolása: 
A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv 

A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
 
 

Az óvoda alapító okiratának száma, ebben megfogalmazott 
alaptevékenysége, esetleg speciális feladata:  281./2009.(IX.17.). 

 
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
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Alaptevékenység: 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 
Kiegészítő tevékenység 

 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
Kisegítő tevékenység 
Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
  

Az óvodai csoportok száma: 5 
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Bemutatkozás 

 
 
Óvodánk Győrben, Marcalváros I-en található, 1981-ben nyitotta kapuit. 130 
férőhelyes, 5 csoportos intézmény, ahol családias légkörben, vegyes 
életkorú csoportokban fogadjuk a gyermekeket. 
 
Jól felszerelt, világos, napsütötte termekkel, tornaszobával, műfüves 
sportpályával, só szobával és minden csoportunk számára elegendő nagy, 
árnyas, a gyermekeknek sokoldalú mozgást biztosító, EU szabványoknak 
megfelelő udvari játékokkal telepített udvarral rendelkezünk. 
 
Óvodánk 1992. április 1-től viseli Kovács Margit győri keramikus nevét, 
melyet azért választottunk, hogy ezzel is kifejezzük elhivatottságunkat, 
melynek szellemében tevékenykedünk.  
 
Helyi pedagógiai programunkat a 137/1996 (VIII.28.) kormányrendelet 
előírásainak megfelelően, az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
alapján készítettük el, mely 1999. szeptemberében került bevezetésre. 
Ebben prioritást kap a vizuális nevelés, az egészséges életmód és mozgás 
feladatainak megvalósítása, a helyi adottságok és a szülői igények 
figyelembevételével. 
 
Óvodánkban kiemelt figyelmet tulajdonítunk a hazai óvodai neveléstörténet 
hagyományaira támaszkodva, gyermekeket megillető jog, az egyenlő 
hozzáférés biztosításával gyermekközpontú, érzelem gazdag, szeretetteljes 
környezet és légkör megszilárdítására, amelyben minden gyermek a maga 
érési ütemének megfelelően a legoptimálisabban fejlődhet. 
A játékba ágyazott, tudatosan tervezett személyiség fejlesztő 
tevékenységünk során törekszünk arra, hogy egészséges, mozgást szerető 
és igénylő, kreatív és alkotni vágyó, a világra rácsodálkozó és befogadni 
tudó harmonikus gyermekeket neveljünk. 
 
Az elmúlt időszak tapasztalatában elmondhatjuk, hogy helyi pedagógiai 
programunkat nevelőközösségünk magáénak érzi. A beválás vizsgálatok 
során felmerült kisebb módosításokat folyamatosan beépítettük 
programunkba. A szülői elégedettségmérés eredményei azt támasztják alá, 
hogy sikerült egy korszerű, a szülői igényekhez, a pedagógiai és szakmai 
hitvallásunkhoz igazodó programot alkotnunk. 
 
A program bevezetése óta eltelt időszakban megváltoztak az óvodával 
szembeni társadalmi elvárások, új igények merültek fel, az óvodának is 
folyamatosan alkalmazkodnia kell a közoktatási rendszer új kihívásaihoz. 
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramját módosító 255/2009 (XI. 20.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján szükségessé vált nevelési 
programunk felülvizsgálata és  törvényi előírásoknak megfelelő módosítása. 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 20/2012. EMMI rendeletbe 
foglaltak,illetve 363/2012.(XII.17) Korm.rendelet alapján újabb felülvizsgálat 
és módosítás vált szükségessé.  
 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) 
Korm. rendelet módosítása alapján újabb felülvizsgálat után a 
137/2018.(VII.17.) Korm. rendelet szerint szükségessé vált Pedagógiai 
programunk módosítása.
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1. NEVELÉSI CÉLUNK 
 
 
Programunk kiinduló pontja gyermekképünk és óvodaképünk 

meghatározása. Óvodai nevelésünk alappillére a gyermek, akinek 

személyiségének teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell 

irányulnia az emberi jogok és a gyermeket meg illető jogok tiszteletben 

tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel, 

hozzáféréssel részesüljön a színvonalas nevelésben. 
Törekednünk kell arra, hogy figyelembe véve a gyermekek életkori és 
egyénenként változó testi és lelki szükségleteit, a gyermekközpontú nevelést 
erősítsük meg, olyan környezet és légkör kialakításával, melyben minden 
gyermek a maga érési ütemének megfelelően a legoptimálisabban fejlődhet. 
 
 

Gyermekkép 

 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai 

értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.  
Fejlődését a genetikai adottságok, a spontán és tervszerűen alkalmazott 
környezeti hatások határozzák meg, ezért a gyermekek eltérő életkori és 
fejlődési sajátosságokkal rendelkeznek. 
 

A személyiség optimális fejlődéséhez gyermekközpontú, befogadó 
környezetre van szükség, Ennek megfelelően törekszünk a gyermeki 

személyiség szabad kibontakoztatására, biztosítva minden gyermek 
számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes 
nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. 
Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 
 
Célunk: egészséges mozgásszerető és igénylő, sokoldalú kreatív és alkotni 
vágyó, a világra rácsodálkozó és befogadni tudó harmonikus gyermekek 
fejlesztése. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését szakemberek 

segítségével és egyéni fejlesztésekkel segítjük elő. 
 
 

Óvodakép 

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az 

óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője. Három éves kortól az iskolába lépésig biztosítja 
a gyermekek számára fejlődésük, nevelésük optimális feltételeit. 
.  

Az óvoda, miközben teljesíti funkcióit, a gyermekben megteremtődnek a 

következő életszakaszba történő átlépés belső pszichikus feltételei.  Az 
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óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a 

gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 
 
Célunk érzelem gazdag, szeretetteljes, családias légkör megszilárdítása, 
ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy előtérbe helyezzük a 

gyermekek testi - lelki szükségleteinek kielégítését, a hátrányok 

kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével. 
 

 

Nevelési alapelvek 

 
A gyermekek szeretete, személyiségük megbecsülése, tiszteletben tartása, 
elfogadása. 
A gyermekkel szembeni bizalom erősítése, fejlődésük elősegítése, a 
gyermeki jogok érvényesítése, az óvónő modell szerepének hangsúlyozása. 
A közoktatási rendszer új kihívásaival összhangban interkulturális /inkluzív,--
integrált-migráns/ gyermekek nevelését támogató szemlélet, 
esélyegyenlőséget, hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd, valamint nemek 
társadalmi egyenlőségének támogatását segítő szemlélet.  

 

Nevelési céljaink 

 
A nevelés lehetővé teszi a gyermekek képességeinek, készségeinek 
kibontakoztatását. 
A nevelés során alkalmazott pedagógiai módszerek a gyermek egyéni 
képességeihez igazodnak.  
A játékba épülő tudatosan tervezett személyiségfejlesztő munka 
jellemezze nevelő munkánkat. A tevékenységeken keresztül a 
gyermekek életkorához és egyéni képességeihez igazodó műveltség 

tartalmakat közvetítjük, kiemelt figyelmet fordítva a mással nem 

helyettesíthető szabad játékra. 

Törekszünk a gyermeki szükségletek kielégítésén át az érzelmi 

biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai légkör megteremtésére. 
A nemzetiséghez tartozó gyermekek számára biztosítjuk az önazonosság 
megőrzését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló 
integráció lehetőségét. 
 
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek az óvodai 
nevelésben biztosítjuk önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését 
társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 
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Az óvodánk sajátos és kiemelt feladatainak megfelelően határoztuk 
meg a következő nevelési céljainkat:  
 

 A mindennapos ábrázoló és alkotó tevékenység által alakuljon ki, 
erősödjön a gyermekek esztétikai érzéke és formálódjon érzésvilága. 
Érzéseiket, élményeiket, ötleteiket, gondolataikat, elképzeléseiket 
változatos technikákkal, egyéni módon fejezzék ki, jelenítsék meg 
munkáikba. 

 

 A rendszeres mozgással és egészséges életvitel alakításával, 
spontán és irányított mozgások lehetőségének biztosításával 
fejlesztjük a gyermekek mozgásműveltségét, fizikai erőnlétét, erkölcsi 
és szociális magatartását. 

 

 A célzott és speciális mozgásokkal a helyes láb-, és testtartás 
prevencióját és korrekcióját biztosítjuk. E tevékenységeinket a 
gyermekek természetes mozgáskedvére alapozzuk. 

 
 
 

2. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 
 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki 
szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:  
- az egészséges életmód alakítása,  
- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

 

 

2.1. Az egészséges életmód alakítása, az egészség óvása, megőrzése 
 

Célja:  
Biztosítja a gyermekek testi szükségleteinek kielégítését, elősegít testi, lelki, 
szellemi fejlődését. 
Hozzájárul az egészség megóvásához, megalapozza azokat a szokásokat, 
amelyek az egészséges életvitel igényeihez szükségesek. Segíti a 
gyermekek komfortérzetének kialakítását, a családi szokások, az óvodai 
sajátosságok, életkori jellemzők összehangolásával.  
 
Feladataink: 
A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, az étkezés, az 

öltözködés, a testápolás, a pihenés szokásainak megfelelő alakítása. 
Az egészséges életmód alakításához az étkezés területén a magas 
cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlen zsírtartalmú ételek 
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek 
fogyasztására ösztönzés. 
A gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának, testi képességeik 
fejlődésének segítése, egészségüknek nagyfokú védelme, megőrzése, az 
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egészséges életvitel alakítása, a szervezet edzése, óvása. A 

betegségmegelőzés szokásainak alakítása 
Az egyenletes, harmonikus fejlődéshez szükséges egészséges, 
biztonságos környezet biztosítása, védelme, óvása, környezettudatos 

magatartás kialakítása, fenntarthatósága, ezekhez kapcsolódó szokások 

megalapozása, formálása  
Megfelelő szakemberek bevonásával, szülőkkel, óvodapedagógussal 
együttműködve, speciális, gondozó, prevenciós és korrekciós testi, 
lelki nevelési feladatok ellátása 
 
 
2.1.1. A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése 
 
A gyermekeink eltérő családi környezetből, különböző szokásokkal érkeznek 
óvodába. Ahhoz, hogy itt megfelelő ütemben, oldott légkörben fejlődjenek, 
szükség van egy helyes, életkori sajátosságoknak megfelelő életritmus 
kialakítására, a családi szokások, óvodai jellemzők összehangolásával. Ez 
az alapja az egészséges testi - lelki harmóniának, a gyermekek 
egészséges fejlődésének. Az óvodában töltött idő tudatos tervezésével, az 
élettani szükségletek megfelelő kielégítésével alakítjuk ki a rugalmas heti- és 

napirendet, amelyek a rendszeres, megszokott időben, megfelelő 

időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek. 
  
 
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, illetve a 
gyermekek egyéni szükségleteihez, a helyi szokásokhoz, igényekhez.  
A játék, a spontán és szervezett tevékenységek, a mozgás, az étkezés, 
tisztálkodás, pihenés mindig folyamatosan, periódikusan ismétlődve 
valósulnak meg.  Ez a gyermekek biztonságérzetének, derűs, nyugodt, jó 
közérzetének alakulását döntően befolyásolja.  
A gondozásnak, a testi szükségletek kielégítésének óvodai 
nevelésünkben kiemelt szerepe van, hisz ebben a folyamatban az 
óvodapedagógus nevel, jó, bensőséges kapcsolatot alakít ki a 
gyermekekkel, segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a dajkával, 

illetve a gondozást végző többi munkatárssal. Biztosítja az önálló 
táplálkozás, testápolás, öltözködés feltételeit, s már az óvodába lépéstől sok 
gyakorlási lehetőségen keresztül jutnak el a gyermekek a jártasság, készség, 
az önálló önkiszolgáló tevékenységük szintjére. 
Meghatározó jelentőségű az óvónő magatartása, modellnyújtó szerepe, 
nyitott szeretetteljes kapcsolata a gyermekekkel. 
 

A táplálkozás a fejlődés és növekedés egyik legfontosabb feltétele, hisz 
pótolja a sokféle mozgás, és játék közben elhasznált energiát, ugyanakkor a 
testépítést is szolgálja.  
A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az óvodai táplálkozási, étkezési 
szokásokról, a folyamatosság, az önkiszolgáló tevékenységek gyakorlásáról, 
a behatárolt étrendről. Felhívjuk figyelmüket a helyes étkezési szokások 
kialakításának mind az óvodában, mind az otthoni környezetben 
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kiemelt fontosságára, valamint az egészséges életmód alakításához az 
otthoni étkezés területén is a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas 
só-és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, a 
zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek fogyasztásának fontosságára. 

 
A rendszeres, egészséges, kulturált étkezés, a napi egyszeri főtt étel, a 
hétvégi nyugodt, az egész család együttes étkezése hozzátartozik a 
gyermek testi-lelki egészségének alakításához. A szülők rendszeres 
tájékoztatást kapnak az óvodai étrendről az étlap folyamatos 
kihelyezésével, így lehetőségük van annak kiegészítésére, a gyümölcs és 
zöldségfogyasztás pótlására. 
 
Legalább hetente egyszer beépítjük a mindennapok folyamatába a közösen 
készített zöldség- vagy gyümölcssalátát. Ha szükséges, akkor lehetőség van 
az egyéni étkeztetés megoldására is tartós betegség esetén.  
Folyadék biztosítása az egész nap folyamán fontos és szükséges. 
Az étkezések szervezetten, kultúráltan, a gyermekek saját étvágyának 
megfelelően történnek.  
Ünnepeink alkalmával vagy egy-egy kiemelt eseményre közösen sütünk 
süteményt, amit a szülőkkel, gyermekekkel együtt fogyasztunk el. 
 

A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását segíti, 
egészségük megóvását, gondozását biztosítja. Nagy figyelmet fordítunk a 
rendszeres, alapos tisztálkodásra, a higiéniai szokások minél önállóbb, 
hatékonyabb végzésére, amiben a felnőtt legyen a követendő példa. 
A kézmosás, törölközés, fésülködés, tevékenysége az igényességet tükrözi. 
A WC használat közben az intimitás tiszteletben tartására, a WC papír 
rendszeres, célnak megfelelő használatára szoktatjuk a gyermekeket. 
 

Az időjárásnak megfelelő öltözködés védelmet nyújt a gyermekeknek. A 
szülőkkel összehangoltan alakítjuk ki a kényelmes, szabad mozgást 
biztosító, időjáráshoz alkalmazkodó réteges öltözködés igényét.  
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben minél előbb alakuljon ki a 
hőérzetének megfelelő öltözködés igénye, amelyet a rendszeres, belső 
és külső hőmérséklethez igazodó ruha viselésével történő  

alkalmazkodás alakít ki.  
Testneveléshez csak az erre az alkalomra viselt ruhába öltözködnek. 
Szükségesnek tartjuk, - különösen a kicsiknél - egy garnitúra váltó 
fehérneműt a saját öltözőszekrényben tartani. 
A teremben is a hőmérsékletnek megfelelően öltöznek, váltócipőt viselnek. 
 

A délutáni pihenés mindig nyugodt, csendes légkörben valósul meg. 
Alaposan kiszellőztetett teremben fekszenek a saját, jellel ellátott ágyneműs 
ágyakban, a nagyobbak pizsamában, a kisebbek a csoport szokásainak 
megfelelően.  
Az alvás hangulatát mesével, énekkel készítjük elő. Ahol a gyermekek 
pihennek ott csend, nyugalom van. 
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A mozgás jelentős szerepet tölt be a testi szükségletek kielégítésben, testi 
képességek fejlesztésében, a harmonikus, összerendezett mozgás 
alakításában. 
A sokféle mozgáslehetőség kedvezően befolyásolja az egész szervezet 
fejlődését. Hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, 
a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez. Elősegíti a 
gyermekek testi-lelki fejlődését, az egészségük megóvását, őrzését. 
A szabad mozgás/ teremben, udvaron/ az egyéni képességeknek megfelelő, 
saját szabályok szerinti természetes nagymozgások, mozgáselemek szabad 
gyakorlását teszi lehetővé térhez, eszközhöz igazodva, balesetek 
elkerülésével. 

 
 
2.1.2. A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 
 
Óvodában csak egészséges, fertőző betegségtől mentes gyermek járhat. 
Megbetegedés esetén fokozott gondoskodással, gyakori szellőztetéssel, ha 
szükséges elkülönítve várjuk a szülő megérkezését.  
 
Fokozottan figyelünk a járványos megbetegedések megelőzésére. 
Felhívjuk a szülők figyelmét a megelőzés módjaira /védőoltás, 
gyakoribb kézmosás, gyümölcs – vitaminfogyasztás/. Előfordulás 
esetén fertőtlenítéssel, alaposabb tisztálkodással védekezünk az 
egészség megőrzése érdekében. 
A higiéniai szokások, szabályok elsajátítása, rendszeres gyakorlása, 
betartása nagy odafigyelést igényel az óvoda összes dolgozójától, a 
gyermekektől egyaránt.  
Fontosnak tartjuk, hogy ezeket a  szokásokat, szabályokat a szülők is 
megismerjék, és  otthon is  rendszeresen  gyakorolják, s ezáltal 
hozzájárulnak az egészséges életvitel alakításához. 
A védőnői ellenőrzés éves rendszerességgel, szükség esetén alkalmanként 
is biztosított minden gyermek számára. 

 

Óvodánk korszerűen kialakított só szobával is rendelkezik. Legalább 

heti egyszeri alkalommal biztosítjuk a gyermekek számára a 

használatát, légző gyakorlatokkal, meséléssel, játékos 

tevékenységekkel eddzük itt szervezetüket a légúti betegségek 

megelőzése érdekében.  
 

Az egészség óvását, erősítését, megőrzését edzési lehetőséggel fokozzuk. 
Ennek legeredményesebb módja a napi tevékenységek során a gyakori 
levegőztetés, minél hosszabb idő eltöltése a szabadban, időjárás természeti 
erőinek fokozott kihasználása. (víz, nap, levegő)  
A víz edző hatását a nyári zuhanyfürdő örömteli használatával, ill. a 
lehetőségek függvényében uszodai vízhez szoktatással biztosítjuk. 
A szervezet edzését segítik az udvaron elhelyezett szabad mozgásra 
alkalmas mászókák, csúszdák, mozgásfejlesztő eszközök (kerékpárok, 
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rollerek), télen szánkózás, csúszkálás, egyéb téli örömöket nyújtó 
mozgáslehetőségek.  
 
A gyermekek testi épségének védelme és a baleset megelőzés érdekében 
szükséges a biztonságot nyújtó, érzelmi kötődést megteremtő légkör 
kialakítása, a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, a mozgásfejlesztő 
eszközök rendszeres karbantartása. 
 
 
2.1.3. Egészséges, biztonságos környezet biztosítása, védelme, óvása, 
környezettudatos magatartás alakítása 
 
Az egészséges életmód kialakításának színterei óvodánkban a barátságos, 
esztétikus, megnyugtató csoportszoba és az ehhez kapcsolódó helyiségek, 
só szoba, tornaterem, műfüves sportpálya, valamint az óvoda udvara. 
Az óvoda helyiségei, berendezései a gyermekek biztonságát, egészsége 
megóvósát, mozgásigényének megfelelő térbiztosítását szolgálják.  
A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek megfelelő, könnyen 
mozdíthatók, higiéniai szempontból gyorsan tisztíthatók, fertőtleníthetők. 
Egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy lehetőség szerint a 
természetes anyagok domináljanak a gyermekek környezetében. 
A játékok, eszközök könnyen elérhetőek, így ők is részt tudnak venni a 
rendben tartásukban, praktikus elhelyezésükben. Gondot fordítunk a 
meghibásodott bútorok, eszközök, játékok javítására, cseréjére. Az óvoda 
helyiségei, felszerelései a gyermekek kényelmét, nyugalmát szolgálják 
 
Fontos feladatunk környezetvédelem szempontjából a tudatos, 
természetbarát környezet alakítása, a gyermeki szemlélet pozitív irányú 
fejlesztése ezen a területen is. A vízcsapok elzárása, a víz védelme, a 
tiszta, szemétmentes udvar, az óvoda környékének megbecsülése, a 
növények, állatok védelme mind az egészséges, környező világra 
rácsodálkozó, megbecsülő magatartás kialakulását segíti. 
 
Az óvoda udvara változatos tevékenységekre, mozgáslehetőségekre 
alkalmas korszerű, EU szabvány szerinti játékokkal, mászókákkal, 

csúszdával, libikókával van felszerelve. Minden csoport számára nyugodt, 
állandó udvarrész biztosítja a mozgásigény, célszerű levegőztetés 
kielégítését. Füves területeken van lehetőségük futásra, labdázásra, 
mászásra, a betonozott részen kerékpároznak, rollereznek. 
A füves, kövezett, napos és árnyas helyek változatossága a mozgáshoz, az 
időjáráshoz alkalmazkodik. A homokozásra minden csoportnak külön 
homokozóban van lehetősége.  
Az óvodaudvar is gondozottságot, ízlésességet, a zsúfoltság elkerülését 
tükrözi, a gyermekek egészségének óvását, a szervezet edzését, a nagyfokú 
mozgásigény kielégítését szolgálja. 
 
A biztonságos környezet megóvása, környezettudatos magatartás 

alakítása, valamint a gyermekek egészségének, testi épségének  
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védelme érdekében már az óvodába lépéstől alakítjuk, rendszeresen 
gyakoroljuk azokat a szokásokat, szabályokat, amelyek testi-lelki 
fejlődésüket megfelelően biztosítják. Figyelemmel kísérjük fizikai 
fejlődésüket, s eltérés, rendellenesség esetén a szülővel közösen 
megfelelő szakemberhez irányítjuk korrekcióra, prevencióra. 

 

 

2.2. Érzelmi, erkölcsi, és értékorientált közösségi nevelés 
 
 

Célja:  
A nevelésünk során erősödjenek a gyermekek szociális, esztétikai, erkölcsi 
érzelmei, alakuljanak ki a gyermekek egyéni érdekeinek, 
önérvényesítésének formái a társas kapcsolatokban, a közösségi életben. 

Érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, otthonos, 

szeretetteljes magatartás jellemezze személyiségüket. 
 
Feladataink:  

A gyermekeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék 
Barátságos, derűs, empatikus, családias légkör kialakításával, biztonságot, 
értékorientáltságot nyújtó hagyomány és szokásrendszer megteremtése  

Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, gyermek-gyermek közötti 

kapcsolatot a pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, melyben az 

óvónő modell szerepe meghatározó. 

Az óvoda egyszerre segítse a gyermekek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását, és engedjen teret 

önkifejező, önkiteljesedő törekvéseinek. 
 
A társas együttélés szabályainak elfogadása, megtanulása, 
kapcsolatteremtő és megtartó képességének formálása. 

Az óvoda nevelje a gyermekeket annak elfogadására, megértésére, 

hogy az emberek különböznek egymástól. 
 
Viselkedési, érzelmi zavarok tompítása pozitív érzelmi hatások nyújtásával. 

Közös élményekre épülő óvodai élet szervezése, amely segíti a 
gyermekek szociális, erkölcsi, (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 
figyelmesség) akarati tulajdonságainak (önállóság, önfegyelem, kitartás, 

feladattudat,szabálytudat) fejlődését, szokás- és normarendszerének 

megalapozását. 
 
 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint 

különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati 
jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 
szakemberekkel. 

 
 



Kovács Margit Óvoda                                                                Pedagógiai Program 16 

Tartalom 
 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának 

érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában 
érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes 
légkör vegye körül.  
A gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság, melyet kezdetben a család 
nyújt számára. A család alapozza meg a gyermek érzelmi beállítottságát. A 
családtól való elszakadás zökkenőmentessé tétele, az óvoda elfogadtatása 
nagy odafigyelést, gondoskodást igényel az óvónő és az óvoda valamennyi 
alkalmazottja részéről. 
A nevelők és a szülők jó kapcsolata, az előzetes tájékozódás, a szülői 
igények jelzése segítsék elő a problémamentes beilleszkedést. 
Adjunk lehetőséget a gyermeknek az anyától való fokozatos elszakadásra.  
Javasoljuk a szülőknek, hogy kezdetben csak rövidebb időszakokra hagyják 
gyermeküket az óvodában, ezzel is megkönnyítve az új környezet 
elfogadását. Magukkal hozhatják azokat a tárgyakat, amelyekhez 
ragaszkodnak, az otthon biztonságát jelentik számukra. Az óvoda 
megszerettetését segítse elő az óvónők és az itt dolgozó felnőttek 
empatikus, gyengéd, megértő magatartása ezáltal már az óvodába 
lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. 
 
A meghitt, családias légkör érzelmi biztonságot ad a gyermek számára. Már 
a beszoktatás során az óvónő ismertesse meg és fogadtassa el a 
gyermekekkel a pontos, egyértelmű, belátható, betartható szabályokat, 
amelyek segítik a közösségben való viselkedést, a közösségi magatartási 
formák kialakulását. Az ilyen környezet teszi lehetővé a gyermekek aktív 
tevékenykedését, tapasztalatszerzését, fejlődésé az óvodába lépéstől.  
Az óvodába érkező gyermekek más és más tulajdonságokkal, 
tapasztalatokkal rendelkeznek. Az óvónő tartsa tiszteletben az egyéni 
igényeket, fogadja el a gyermekek közötti különbözőségeket, eltérő fejlődési 

ütemet. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű 

szerepet töltsön be az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése az 
óvodai élet minden területén 
Az én-fejlődés 3-7 éves korban kiemelkedő jelentőségű, erre az időszakra 
tehető az egyéniség megalapozása. Az óvónő ügyeljen arra, hogy a gyermek 
én tudata én képe a különböző kapcsolatokban megerősödjön, fejlődjön. 
Fontos, hogy az adott lehetőségek közül a lehető legtöbbet hozzuk ki a 
gyermek egyéniségéből, adjunk teret önkifejező, törekvéseinek, ezzel is 
gazdagítva a közösséget. A nevelővel kialakított szoros érzelmi kapcsolat 
segíti a gyermek szociális magatartásának alakulását. Helyes nevelésünk 
során az egészséges személyiség megőrzi egyediségét, és ugyanakkor 
megtanulja a közösségi és társadalmi élet szabályait, az alkalmazkodást.  A 
közösség tagjaként az egyén alakítsa, színesítse a közösséget, ugyanakkor 
a csoport is fejlessze, erősítse, támogassa a személy fejlődését. A 
közösségi élet biztosítja a gyermekek számára a természetes társas 
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szükségletek kiélését, neveli őket annak elfogadására, megértésére, 

hogy az emberek különböznek egymástól.      
A gyermekközösség értékorientált kialakítását tevékenységrendszeren 
keresztül valósítjuk meg. 
A gyermek számára érthető fegyelem, a betartható szokásrendszer, állandó 
értékrend megteremtése a csoport életének biztonságát, nyugalmát 
eredményezi. Az ismétlődő közös tevékenységek és átélt közös élmények 
épüljenek be a csoport és óvoda hagyományrendszerébe, mélyítsék az 

összetartozás érzését, ezáltal olyan szociális, erkölcsi, akarati szokás,- 
normarendszer megalapozását biztosítja, amelyek a későbbi életének 
meghatározói lesznek.  Az óvónő közös élményekre épülő tevékenységek 
gyakorlásával alakítsa ki a csoportban megvalósítható szabályokat, 
szokásrendszert, követelje meg azok betartását, de szükség esetén kezelje 
rugalmasan, adjon lehetőséget a javításra. A szokások, szabályok tegyék 
lehetővé, hogy a gyermekek kapcsolatai pozitívan alakuljanak. Az óvónő a 
szabadságra, őszinteségre, bizalomra építsen. Támogassa az egymáshoz 
közeledő gyermekek tevékenységét, és kísérje figyelemmel e kapcsolatok 
alakulását. 
Törekedjen arra, hogy olyan kisebb csoportok jöjjenek létre, amelyekben 
megtanulnak kooperálni, együttműködni, a másik véleményét elfogadni. 
 
Az óvoda adjon lehetőséget a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésére. szükség esetén az ágazati jogszabályokban meghatározott 

speciális felkészültségű szakember közreműködésével.  
 
A csoporthoz való tartozás mellett tanulják meg, hogy egy nagyobb közösség 
tagjai is. Ismerjék meg  az óvoda többi dolgozóját, más csoportokba járó 
gyermekeket. A velük történő kommunikáció, bánásmód 
viselkedéskultúra modell értékű szociális magatartásuk alakulásában.  
Az óvoda hagyományai, jeles napjai, a közös ünnepek, a Kovács Margit 
napok közös programjai, az állandó gyermekrajz kiállítás és ezek 
figyelemmel kísérése, az óvoda minden gyermeke számára szervezett 
kirándulás az együvé tartozás érzését erősítsék.  
Az óvoda a gyermekek nyitottságára épít. Segítse elő a szűkebb 

környezeten kívüli tágabb világra, természetre, emberi környezetre való 

rácsodálkozást, a felfedezés élményét, örömét, a szép, jó észrevételét, 
ezáltal megalapozza a nemzeti identitástudatot, a keresztény kulturális 

értékekhez, hazaszeretethez. szülőföldhöz, családhoz való pozitív 

kötődés, megbecsülés alakítását, 
 

 

2.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 
Célja: 
Aktív cselekedtetéssel, érzelmi hatások nyújtásával fejlesszük a gyermekek 
értelmi képességeit, kreativitását. 
Az óvodai élet változatos, valamennyi tevékenységei, játékba ágyazott, 
érzelmeken alapuló ismeretnyújtás juttassa el a gyermekek egocentrikus 
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gondolkodását a szemléletes, tapasztalatokon alapuló gondolkodásig, 
fogalomalkotásig.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben 

a gyermek természetes beszéd-és kommunikációs kedvének 

fenntartása, ösztönzése. 
Gondolkodásuk, önkifejezésük gazdagságát tiszta, érthető beszédük, 
változatos kommunikációs jelzéseik tükrözzék. 
 
 
 
Feladataink 

 
Biztosítjuk a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint 
meglévő élményeire és ismereteire  építve, az optimális  feltételeket 
megteremtve  a sokoldalú érzékszervi megtapasztalást melyeken keresztül 
további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és 
társadalmi környezetről.  
Segítjük a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 
rendszerezését, bővítését, a különböző élethelyzetekben, 
tevékenységekben annak gyakorlását, alkalmazását. 

Feladatunk, hogy az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma 
keretében megvalósuljon. 

Beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel 

megteremtjük azokat a lehetőségeket, amelyekben a gyermekek bátran 
kifejezhetik gondolatikat, érzéseiket tiszta, érthető beszéddel, 
kommunikációs jelzésekkel.  
Az értelemi képességek fejlesztésével gazdagítjuk a nyelvi 
kifejezőképességeiket. Elősegítjük, hogy pozitívan alakuljanak 
beszédkapcsolataik, beszédkedvük. 
 
 
Tartalom 
 
Ez a fejlesztő munka minden gyermeki tevékenységben helyet kap az egész 
nap folyamán, mivel minden tudatos és spontán megnyilvánulás az 
ismeretek átadását, ill. bővítését teszi lehetővé. 
Az ismeretátadás a sokoldalú tapasztalatszerzésen alapul, amelyet a 
megismerési vágy az érdeklődés, a kíváncsiság irányít, mozgat. A gyermek 
meglevő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítjuk a 
változatos tevékenységeket, melyeken keresztül további ismereteket 
szerezhetnek.  Az érzékszervi és mozgás által szerzett tapasztalatok 
serkentik az érzelmi és értelmi képességeik pozitív változását, fejlődését a 
megismerés folyamatában, s amelyekhez optimális feltételeket, változatos 
eszközöket biztosítunk. 
Érzelmi telítettségű biztonságot nyújtó légkörben lehetőséget adunk olyan 
megfigyelésekre, vizsgálódásokra, kísérletezgetésekre, beszélgetésekre, 
játékszituációkra, amelyekben cselekedtetésre ösztönözve, differenciált 
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bánásmód alkalmazásával megismerési vágyuk kiélésével új ismeretek 
birtokába jutnak el saját értelmi szintjük legmagasabb fokára. 
A közös tevékenységek során a sikerélmények hatására erősödik az 
együttgondolkodás örömének érzése, változik, alakul véleményalkotási, 
egyéni megnyilvánulási kifejezőkészségük, fejlődnek értelmi képességeik. 
 
Fontosnak tartjuk az óvónő példamutató, empatikus személyiségét, aki 
megértő, érdeklődő minden gyermeki megnyilvánulásra, magatartásával 
segíti a sokoldalú megismerést a gyermeki személyiség fejlődését. 
A változatos érzelmi, értelmi megtapasztalás juttatja el őket saját 
személyiségük legmagasabb fejlettségi szintjére, de a differenciált 
bánásmód alkalmazásával fokozottan figyelünk a tehetséges gyermekek 
kiemelt képességfejlesztésére is. 
 
Értelmi képességeiknek fejlettségét beszédük, kommunikációs 
készségszintjük tükrözi a legjobban. A tiszta, helyes, érthető beszéd 
kialakítását, az anyanyelvi nevelést az óvoda mindennapjaiban, a 
sokoldalú tevékenységekben valósítjuk meg. A napi tevékenységek 
(öltözködés, játék, séta… stb.) során az óvodapedagógus ösztönzi a 
gyermekeket beszélgetésre, kérdések feltevésére, élményeik, 

történéseik elmondására, figyelmet fordítva a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére. 
Személyes példaadásával, oldott beszélgetésre alkalmas környezet 
kialakításával így az egész nap folyamán lehetővé válik a gyermek 
beszédfejlesztése, 
Az óvónő folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek beszédfejlődését. 
Észreveszi a gyermek beszédében tapasztalható hiányosságokat, próbálja 
feltárni és megszüntetni az okait. Gondot fordít a gyermekek egyéni 
fejlesztésére is. A beszédhibás, gátlásosabb gyermekeket arra ösztönzi, 
hogy átéljék a kifejezés örömét.  
Megfelelő időt biztosít az élmények elmondására, egymás meghallgatására, 
így a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, 
gondolkodásának legfőbb eszközévé válik.  
 
Súlyosabb beszédhibák esetén az óvónő szakember segítségét kéri. 
Figyelemmel kíséri a logopédus és a szülők közötti kapcsolattartást, 
meggyőzi a szülőket az otthoni gyakorlás fontosságáról, és segíti a 
szakember munkáját.  
Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét. 
Eredményes megvalósítása hozzájárul a gyermekek iskolára való 
alkalmasságának megalapozáshoz. 
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3. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA 

 

3.1. Játék 
 
Célja: 
Az elmélyült, nyugodt játék feltételeinek biztosításával célunk, hogy e 
tevékenységben fejlődjenek a gyermekek értelmi, érzelmi, kommunikációs 
képességei, társas kapcsolatai, mozgása. A játék a kisgyermek elemi 
pszichikus szükséglete, melynek a mindennapokban zavartalanul ki kell 
elégülnie. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb 

tevékenysége. A játék során a gyermekek teljes személyisége fejlődik, 
illetve fejleszthető, felzárkóztatása, korrekciója megtörténhet.  
 
Feladataink: 
A játékhoz szükséges feltételek megteremtése (hely, idő, eszköz). 
Az elmélyült alkotó játékhoz nyugodt légkör biztosítása (szeretetteljes 
kapcsolat kialakítása). 
Élményszerzései alkalmak megteremtésével gazdagítjuk a játék tartalmát és 
lehetővé tesszük, hogy a megszerezett tapasztalatok beépüljenek a játékba. 
Elősegítjük, hogy a játék fejlesztő hatása érvényesüljön. Indirekt módon 
befolyásoljuk, hogy a gyermek a játékban ismereteket szerezzen, készségei, 
képességei fejlődjenek. 
 
 
Tartalom 
 
A játék fejlesztő hatása 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, 

így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyermek 

elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, 

hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. 
A gyermek életkori sajátosságaiból adódik, hogy a tevékenység közbeni, 
sokoldalú érzékszervi megismerés mélyebb, alaposabb tudást eredményez, 

mint az egyszerű verbális közlés. A kisgyermek a külvilágból és a saját 
belső világából származó benyomásait a játékban dolgozza fel, tagolja. 

A játék kiemelt jelentőségű, pszichikumot, kreativitást, mozgást, az 

egész személyiséget fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenység. 
Ezért biztosítanunk kell, hogy gyermek a környező világ hatásait, jelenségeit 
felfedezhesse, majd játékába beépítve újra és újra felidézze, alkalmazza, 
begyakorolja, ezáltal értelmi képességei is fejlődnek. 

E fejlesztő hatás megvalósulása érdekében fontos a szabad játék 

túlsúlyának érvényesülése. 
Az óvodáskorú gyermek érzelmi lény, tevékenységét magatartását az 
érzelmek irányítják, határozzák meg.  A játékra a félelmet, feszültséget oldó, 
örömszerző magatartás is jellemző, maga a tevékenység jelent örömet. 
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Egy-egy mozdulatsor ismételgetése egyre tökéletesebb, összerendezettebb 
végrehajtása a mozgás fejlődését eredményezi.  
 
A játékhoz társakra van szükség, kezdetben felnőttekre, (szülőkre, 
óvodapedagógusra) majd a gyermek társakra. A felnőtt adja az 
utánozható mintát a játéktevékenységben, majd később bevonható társ 
marad, illetve segítővé válik a játék tovább fejlesztésében, és segíti a 

gyermekek közötti kapcsolat alakulását. A játék folyamatában az 

óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

játék kibontakozását. A gyermekek közös tevékenykedése a szociális 
kapcsolatok fejlődését eredményezi. Olyan magatartás kialakulását segíti 
elő, amely az erkölcsi tulajdonságok fejlődését, s a magasabb szintű 
együttműködés kialakulását hozza magával.  
A társas kapcsolatok alakulása a nyelvi kommunikációs képességek 
fejlődését is jelenti.  
 
 
A játékok csoportosítása fejlesztő hatásuk alapján 
 
Szellemi játékok: Ezekben az értelmi képességek fejlesztésén van a 
hangsúly. Ide tartoznak a szabályjátékok, képességfejlesztő játékok, 
amelyek eszközzel vagy eszköz nélkül játszhatók. Ezekben a játékokban az 
erkölcsi tulajdonságok fejlesztése is nagy szerepet kap.  
 
Mozgásos játékok: A gyermekek fejlődésének elengedhetetlen elemei. Ide 
tartoznak a körjátékok és azok a népi játékok, amelyek a népi kultúránkat 
közvetítik, hagyományainkat őrzik, a teremben vagy szabadban szervezett 
nagymozgásos játékok és a finommotorikus mozgást fejlesztő játékok.  
 
 
A játék feltételei  
A nyugodt játék kialakulásához szükséges feltételeket a csoportban dolgozó 
óvónőknek kell biztosítani. A játékhoz megfelelő helyre, a gyermeki 
fantáziát kibontakoztató eszközökre, anyagokra, játékszerekre és 
élményszerzési lehetőségre van szükség. A játékban újra átélhető 

élményt jelenthet a gyermek számára egy közös séta, de akár az esti 
mese is. 
 
 
Mottónk: 

 Hagyd játszani a gyermeket, de ne hagyd magára a játékban. 

 Parancsszóra nem lehet játszani. 

 Nem az a fontos, hogy a gyermek játékának állandó tovább fejlesztésére 
törekedj, de fontos, hogy vedd észre, ha a jó játékhoz nem biztosítottak a 
feltételek. 

 
Hely: A megfelelő játszóhely kialakítása a teremben és az udvaron egyaránt 
fontos. A csoportszobában a játszó gyermekek egymás zavarása nélkül 
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tevékenykedjenek. A bútorok mozgatásával tegyük lehetővé, hogy a 
gyermekek szabadon alakíthassák mozgásterüket.  
Az udvaron nagyobb hely áll lehetőségre a nagymozgásos játékhoz, de 
legyen itt is lehetőség és hely nyugodtabb, "asztali" játékokhoz, 
tevékenységekhez.  
 
Idő: Mivel a játék a gyermek alapvető tevékenysége egész napját átszövi, a 
folyamatos napirend kialakítása zavartalan és lehetőleg a leghosszabb 
játékidőt tegye lehetővé. A különböző tevékenységek integrálódjanak a 
játékidőbe. A fejlesztő feladatokat lehetőleg mikrocsoportos foglalkozásokon 
valósítsuk meg, az elmélyülten játszó gyermekek zavarása nélkül.  
 
Eszközök: A készen vásárolt eszközök legyenek változatosak, mozgassák 
meg a gyermekek fantáziáját. Legyen lehetőségük arra, hogy kiegészítő 
eszközöket készítsenek, s ezeket használják fel játékukban. A közösen 
gyűjtött, készített eszközök segítsék elő a különböző játékfajták fejlődését.  
 
 
A játék feltételeinek biztosítása 
 
A csoportban kialakult légkör, hangulat, a felnőtt-gyermek közötti kapcsolat 
meghatározza a gyermek játékát. Az elmélyült játékhoz, nyugodt, alkotó 
légkörre van szükség. A gyermeknek biztonságban kell éreznie magát, és 
ugyanakkor szabadnak is. A túl sok szabály gátolja a gyermek fantáziájának, 
kreativitásának kibontakozását.  
 
Az óvónő pontosan fogalmazza meg a szabályokat, (mit szabad és mit nem) 
s ezt következetesen tartsák be. Az óvónő tapintatos, toleráns magatartása 
segítse, hogy a gyermek kiélhesse vágyait, élményeit, megvalósíthassa 
elképzeléseit a játékban. A gyermeki önállóság tiszteletben tartása nem 
jelentheti, hogy a gyermek magára marad. Az óvónő szükség szerinti 
bekapcsolódása, tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 
felelősségét, figyelő magatartása, konfliktusfeloldó jelenléte, 
biztosítéka a jó játéknak. A felnőtt feladata, hogy a környező világ minél 
sokoldalúbb megismerését segítse elő, és tegye lehetővé, hogy ezek a 
tapasztalatokat a játékban a gyermek újra élhesse. 
 
 
A játék fajtái 
 
Gyakorló játék: A gyermek fejlődésében fontos szerepet játszik. A 
tevékenységek közben ismerkednek az őket körülvevő világgal, ismereteket, 
tapasztalatokat szereznek. A manipulálás, a játék örömet szerez a 
gyermeknek s közben biztosabbá válik mozgása, értelmi képességei, nyelvi 
kifejező képessége fejlődik.  
 
Szerepjáték: E játékfajtának különösen a közösségi élet fejlődésében van 
nagy jelentősége. Egyrészt tanulja a közös játékot, a szerepek kiosztását, az 
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együttjátszás szabályait, másrészt a felnőttek szerepét játssza követi az 
adott mintát, megismeri a különböző erkölcsi értékeket. A társas kapcsolatok 
közben képzelete, kommunikációs képessége fejlődik a kitalált történetek 
eljátszásával.  A változatos eszközök ösztönzik a gyermekeket a 
szerepjátékok kezdeményezésére. A gyermekek játsszák el a hozzájuk közel 
álló felnőttek szerepkörét. (papás, mamás, boltos, orvosos,....stb.) 
 
Szabályjátékban legfontosabb a szabályok betartása, ezeket a gyermek 
önként vállalja fel. Fejlesztő hatása az érzelmi nevelés területén is rendkívül 
fontos. Az önuralom, a kudarctűrés, a kitartás,.stb e játékfajtával jól 
fejleszthető. A csoportos szabályjátékok a közösségi érzések fejlődésére 
hatnak, segítik a szocializálódást.   
 
Konstruáló építőjátékok: Kezdetben véletlenszerűen, később meghatározott 
céllal végzett építés dominál. Ehhez a játékhoz változatos méretű és formájú 
eszközöket biztosítunk. A kreativitás, a fantázia fejlődése mellett a technikai 
megoldások ismeretek gyakorlása is folyik a barkácsoláshoz hasonlóan.  
 
Barkácsolást szintén az alkotás vágya motiválja. Közben megismerkednek 
az anyagok tulajdonságaival, az eszközök használatával. Fontos, hogy az 
elkészített eszközöket használhassák játékukban. 
 
Bábozás, dramatizálás: A bábozás a személyiségfejlesztés eszköze. A 
gyermekek maguk is szívesen bújnak a báb mögé, hiszen kisebbek, mint ők, 
mozgásukat, sorsukat irányíthatják. Nagy szerepe van a kommunikáció 
fejlődésében, hiszen a bábozás egyik lényeges eleme a beszéd.  Az óvónő 
bábozása modellként jelenik meg a gyermekek előtt.  
 
A dramatizálás során a gyermekek saját, vagy irodalmi élményeiket játsszák 
el. E tevékenység a mozgáson, a beszéden és a látványon alapul. Fejlesztő 
hatása kiemelkedő, a közösségi magatartás erősítése mellett a mozgás, a 
testséma, a tér érzékelése és a verbális fejlesztés is megvalósul. Az 
eszközök biztosítása mellett olyan mesék és versek közvetítése a 
feladatunk, amelyek érzelmileg is megfogják, megragadják a gyermeket. 
 
A játékfajták nem elkülönülten találhatók, hanem a gyermek fejlettségének 
megfelelően összefonódva egymást kiegészítve figyelhetők meg.  
 
 
A játék helye a napirendben 
 
A játékidő nagy részében a szabad játéknak kell érvényesülni. A szabad 
játék azt jelenti, hogy a gyermek önként választja ki a játék témáját, 
eszközét, helyét, társait. A szabad játékban tükröződik, hogy a gyermeket mi 
érdekli, mi foglalkoztatja, szabad képzelettársításokat követő szabad 
játékfolyamat.  Ebben a szituációban a felnőtt sok információt gyűjthet a 
gyermekről, akár mint megfigyelő, akár mint játszótárs van jelen. A 
megfigyelés mellett fontos, hogy az óvónő a játékba bekapcsolódva mintát 
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ad, követésre méltó példát mutat. Mindezt az óvodapedagógus 

feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti 

együttjátszásával támogató, serkentő, ösztönző magatartásával indirekt 

reakcióival éri el.   
 
Az irányított játékban a gyermekek tudatos fejlesztésére törekszünk.  
Egyik fajtája, amikor az óvónő a gyermek játékába bekapcsolódva fejleszti 
tovább annak ismereteit. Másik fajtája, hogy az óvónő olyan játékhelyzetet 
alakít ki, amelyben egy-egy gyermek fejlesztése, korrekciója megvalósítható. 
Az irányított játék már a tanuláshoz kapcsolható.  

 

 

3.2. Művészeti tevékenységek 
 
Célja:  
A gyermekeknek az esztétika, a kultúra iránti fogékonyság, a harmonikus 
felfogáshoz, átérzéshez szükséges képességek megalapozása. Vegyék 
észre a szépet a környezetükben, a természetben, a művészetekben, 
alakuljon esztétikai ítélőképességük.  
 
Feladataink: 
Az óvodapedagógus személyes példaadással, modell szerepével segítse a 
gyermekeket esztétikai élmények befogadására, igényesség 
megalapozására.  
A kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés alakítása.  
Komplex élmények biztosítása. 
Esztétikai ismeretek közvetítése. 
A gyermekek alkotó tevékenységeinek megszervezése, feltételeinek 
biztosítása. 
A gyermekek munkáiból folyamatos kiállítás rendezése. 
 
Tartalom 
 
Nagy szükség van az érzelmi gazdagságra, az esztétikum iránti igényre, 
amely nemcsak a környezetben, hanem az egymással való érintkezésben, a 
művészetekben is egyaránt is megmutatkozik.  
 
Az esztétikum már nagyon korai életkorban hat a kisgyermekekre. Segíteni 
kell őket, hogy képesek legyenek kifejezni szóban, rajzban, zenében 
esztétikai élményeiket életkoruknak megfelelően. Az óvónő mindennapi 
feladatai közé kell, hogy tartozzon megismertetni a gyermekeket a világ 
szépségeivel, megcsodálni egy-egy madár énekét,  stb.  A gyermek 
rácsodálkozik a világra, élményeit elraktározza, majd ezekre 
visszaemlékezve, képzeletét is felhasználva fest, rajzol, konstruál, báboz,  
...stb. Mindezek kifejezését csak akkor tudja megvalósítani, ha jó, pozitív 
érzelmekkel telített légkört tudunk biztosítani számukra. Az óvodapedagógus 
ízlése, mint modell, követendő példaként hat a gyermekekre.  
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Feladatunk a művészeti nevelés szempontjából az, hogy az óvoda és 
környezete, a csoportszobák, öltözők, bútorok, játékok s egyáltalán azok a 
tárgyak, melyekkel a gyermekek nap mint nap találkoznak esztétikusak, 
egyszerűek, nyugalmat árasztóak legyenek.  
A gyermekek az óvodai környezetben nem passzív szemlélők, hanem aktív 
alkotók is. A csoportszobák berendezésénél, díszítésénél ötleteiket 
elfogadjuk, megvalósítjuk. Így részesévé válnak egy alkotó folyamatnak, ami 
soha nem fejeződik be, mindig tovább szépíthető, új ötletekkel gazdagítható, 
az évszakoknak, ünnepeknek, néphagyományoknak megfelelően 
változtatható, a gyermekek munkáival díszíthető.  
 
A művészeti nevelés legfontosabb feladata a kreativitás, az alkotó 
gondolkodás és cselekvés kialakítása. Az óvodában az oldott légkör, a nagy 
mozgástér, valamint a megfelelő eszközök biztosítása segíti elő a gyermekek 
kreativitásának fejlődését.  
 
E nevelési terület rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. 
Fogalomkörébe tartozik a mese, vers, ének-zene, bábozás, festés, rajzolás, 
stb.  
A művészeti tevékenységek nem egy foglalkozást jelölnek, hanem minden 
olyan foglalatosságot, amelyet szabadidőben is gyakorolhatnak a 
gyermekek.  
 
3.2.1. Vizuális tevékenység (Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka) 
 

Célja:   
A gyermekek esztétikai érzékenységének, szépérzékének kombináló, 
képalakító készségének alakítása, amellyel fejleszthető kreativitásuk, 
fantáziájuk, ízlésviláguk. A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, 
szabad önkifejezésének megvalósítása.  
 
Feladataink:   
A zavartalan és sokrétű alkotótevékenység feltételeinek biztosítása.  
"A látni és megláttatni" a környező valóság megfigyelésére, a természeti 
szépségek észrevételére való nevelés. 

Felkelteni a gyermekek igényét az alkotásra, az önkifejezésre, 
környezetünk esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 
befogadására. 

A gyermekek komponálás, rendezés képességeinek, a tér-forma-szín 

képzetének gazdagítása, a képi gondolkodásuk fejlesztése, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.  
Az egyszerűbb művészeti alkotásokkal való ismerkedés.  
Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával a különböző 
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és a kézimunka technikai 
alapelemeivel és eljárásaival. Alkalmazzák a népi kismesterségeket 
őrző technikákat és eszközöket. 
A gyermekmunkák megbecsülése, folyamatos kiállítás rendezése.  
A felhasználható anyagok folyamatos gyűjtése, tárolása.  
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Tartalom 
 
A 3-7 éves korban tervezhető alkotó tevékenység tartalma 
 
A gyermekek óvodába kerülésének pillanatától fontos számunkra a vizuális 
tevékenység. Az óvónő tegye lehetővé, hogy a gyermekek játszva 
ismerkedhessenek meg az anyagokkal, eszközökkel és a technikai 
kivitelezés lehetőségeivel.  
 
A 3-4 éves gyermekek is a vizuális technikák gyakorlása során minden 
alkalommal átélik az alkotás örömét, a sikerélmény pedig újabb alkotásra 
motiválja őket. 
A tevékenységek a képalakítás, a plasztikai munkák és az építés köré 
rendelhetők. Az óvónő a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit 
tervezze meg.  
 
A gyermekeknek élményüknek, fantáziájuknak, érdeklődésüknek 
megfelelően legyen lehetőségük a szabad témaválasztásra. A képalakítás 
jelenjen meg ujjfestéssel, tenyérlenyomattal, krétával, ceruzával, 
rajzolással, karcolással, nyomattal, papírtépéssel. A festés gyakori lehetőség 
legyen a gyermekek számára, a megtapasztalás élménye teszi érdekessé e 
tevékenységet. A csöpögtetés, vonalvezetés alkalmat ad a színek 
varázsának megismerésére. A gyermek megfigyelheti, hogy keze nyomán új 
színeket hozhat létre, összefutnak, mélyülnek az árnyalatok.  
 
A gyermekek tetszés szerint végezzenek plasztikai tevékenységet.  A 
plasztikai munkák során kiemelten kezeljük az agyagozást.  Szerezzenek 
tapasztalatot az agyag alakíthatóságáról nyomkodva, gyurkálva, 
gömbölyítve, mélyítve, karcolva...stb.  
Az építés során ismerjék meg a különböző formákat, tárgyak 
felhasználásával hozzanak létre kisebb és nagyobb méretű alakzatokat.  
 
A 4-5 éves korú gyermekek már eljutnak egy olyan szintre, ahol már képesek 
ismereteik és fejlettebb manuális képességeik segítségével tagoltabb 
formákat létrehozni. Az óvónő építsen a gyermekek kíváncsiságára, bővítse, 
fejlessze a vizuális kifejezés formáit, újabb technikákkal ismertesse meg őket 
pl. a tus, tusfestés, lavírozott tus, monotípia, papírdúc karcolás...stb. 
Képalkotásaik során használjanak rostirónt, pasztellkrétát, pálcikát, 
különböző vastagságú ecseteket. Fessenek száraz és vizes felületre. 
Rajzaikban jelenleg meg az emberábrázolás. 
 
Plasztikai munkáik során törekedjenek a formák tagolására, a főbb 
részformák érzékeltetésére, mintázzanak emberalakot, állatokat, stb.  
Ismerjék és gyakorolják a különféle technikákat, vágást, tépést, ragasztást, 
hajtogatást, konstruálást, varrást.  
Az óvónő az anyagok kombinálásával adhat mintát, de a továbbiakban ne 
befolyásolja az alkotást. 
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Az 5-6-7 éves korú gyermekeknél az óvónő gazdagítsa tovább a technikai 
megoldásokat és eszközlehetőségeket, pl. lenyomatok, viaszkarcok, 
domborművek, plakettek, textilre festés, batikolás, kollázs, montázs...stb.  
 

A népi kismesterségek és népművészeti elemek megismerésével 

gazdagítsuk a hagyományos élményanyagot. A tevékenységformák 
bővüljenek a hagyományőrző díszítő művészet technikáival és művészetőrző 
formáival.  
A kézimunka sorában megjelennek a kézi szövés alapelemei, pl. sodrások, 
fonások, szövések. Agyagozással csuprokat, edényeket, játék eszközöket 
készítsenek, gyöngyfűzéssel ékszereket.  
Az óvónő kezdetben mutassa meg, majd ösztönözze a gyermekek, hogy 
kézműves játékeszközöket készítsenek, csutkababa, rongybaba, 
terméseszközök.  
 
A képalakítás során a gyermekek minél többször alkossanak közös 
kompozíciót. Munkáikon jelenjen meg a mesék, versek, ünnepek ábrázolása 
is. Egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket. Éljék át az 
ajándékozás örömét, készítsenek ajándékot. A közös játékhoz, 
dramatizáláshoz, bábozáshoz közösen készítsenek eszközöket, tárgyakat, 
kellékeket.  
 
Az óvónő tegye lehetővé, hogy a gyermekek ismerkedjenek műalkotásokkal 
pl. művészeti albumok nézegetésével, esetenként kiállítások látogatása 
során.  
Az ábrázolás területén szerzett ismereteket, tapasztalatokat tudják a 
gyermekek spontán helyzetekben alkalmazni. 
Az ábrázolási technikák számtalan lehetőséget biztosítanak a cselekvési 
képesség fejlesztésére, fejlődik manuális érzékelésük, finommotorikus 
mozgásuk, szín- és térérzékelésük, ritmus-díszítőérzékük. 
 
 
Szervezés 
 

Az alkotó tevékenység a mindennapi játékba integrálódik. Az ábrázoló 

tevékenységekre az egész nap folyamán teret és lehetőséget 

biztosítunk.  

A gyermekek tevékenykedtetése és ennek öröme a fontos, valamint az 

igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására, és az esztétikai élmények befogadására.   
 
Kreatív munka feltétele, hogy lehetőleg mikro csoportban, kötetlenül 
tevékenykedjenek a gyermekek. A nyugodt alkotás szempontjából fontos a 
csoportszobában egy vizuális műhely, sarok kialakítása, ahol védett az 
alkotók köre, ahol elérhető és megszokott helyen a gyermekek 
rendelkezésére áll többféle anyag és eszköz. Ahhoz, hogy kibontakozhasson 
a gyermek alkotó kedve, teljes önállóság szükséges.  
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Fontos, hogy a gyermekek lássák, tapasztalják, megismerjék az általuk 
használt anyagok sokszínű tulajdonságát, felhasználási lehetőségét.  
Az óvónő egyenként ismertesse, tanítsa meg a gyermekekkel az eszközök 
biztonságos használatát. Adjon lehetőséget arra, hogy a már megismert 
technikákat a gyermekek kedvük szerint alkalmazhassák, gyakorolhassák és 
dönthessenek arról, hogy elképzeléseik, ötleteik megvalósításához melyik 
technikát használják.  
 
Kerüljük a sémák közlését. A gyermekeknek technikát mutatunk, és 
engedjük, hogy önálló elgondolásaik alapján dolgozhassanak. Ez nem zárja 
ki, hogy alkalmanként témavezérlésű munkákat is készítsünk. (pl. ajándékok 
készítése) 
A szabad, önálló tevékenykedés gyakran együtt jár a viszonylagos 
rendetlenséggel. Segítsenek az eszközök előkészítésben pl. festékek 
hígítása, a tevékenységek befejezésével a gyermekek rakjanak rendet. 
Vizuális munkához lehetőleg védőköpenyt használjanak.  
 
A gyermek alkotásait az óvoda előterében, a gyermekek 
szemmagasságában, paravánokon rendszeresen kiállítjuk.  
 
 
3.2.2. Verselés, mesélés 
 
Célja: 
A gyermekek érzelmein keresztül épüljenek be a népi hagyományokra épülő 
dajkai hagyományok, mondókák, mesék, az irodalmi alkotások 
ízlésvilágukba, fejlesszék személyiségüket, alapozzák meg anyanyelvi 
kultúrájukat. 
 
Feladataink: 
Szeressék, igényeljék, hallgassák szívesen az irodalmi alkotásokat. 
Ismerjék, és éljék át a népi hagyományokra épülő dajkai hagyományok, 
mondókák, mesék világát, nyelvi szófordulatait, érzésvilágát. 
A mindennapos mondókázás, mesélés erősítse a gyermekek érzésvilágát, 
erkölcsi magatartását, viselkedés kultúráját. 
Az irodalom eszközei (rím, ritmus) fejlesszék a gyermekek nyelvi 
kifejezőkészségét, bővítsék szókincsét. 
Az ismétlések, gyakorlások a helyes, szép kiejtést, hangsúlyozást, 
beszédritmust és az anyanyelvi nevelést segítsék.  
A többszöri meseélmény során alakuljon ki bennük a mesetudat (a valóság 
és mesevilág elkülönülése). 
A feldolgozott mesék, mondókák segítségével igyekszünk feloldani 
gyermekeinkben a mindennapi élet folyamán felhalmozódott 
szorongásokat, kellemetlen tapasztalatokat. 
Nyújtsunk lehetőséget és erősítjük a gyermekek bábozási és dramatizálási 
kezdeményezéseit.  
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Tartalom 
 

Többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, 

versek hozzájárulnak a gyermekek érzelmi biztonságához, anyanyelvi 

neveléséhez. A magyar gyermekköltészet, népi, dajkai hagyományok 
gazdag és erő alapot kínálnak a mindennapos verselésre, mondókázásra, 

mesélésre.  A mesehallgatás közben a gyermek egy belső képi világot 

jelenít meg, és ez a belső képalkotásnak a folyamata, a gyermeki 

élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.   A mese különösen 

alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának, világképének, 

viselkedésformáinak alakítására. Az irodalmi alkotások megmozgatják a 
gyermekek képzeletét, oldják félelmeit, szorongásait, erősítik önbizalmát. A 
csodák, a valóságtól eltérő helyzetek, a jellemek kiélezése, az átváltozások 
olyan élményt nyújtanak, ami érzelemvilágukat, gondolkodásukat gazdagítja.  
Tapasztalhatják a mese segítségével, hogy a világban jelen van a jó és a 
rossz, ezáltal a gyermek etikai világképe formálódik, erősödnek erkölcsi 
érzelmei.  
 
Az irodalom másik fontos szerepe az anyanyelvi nevelésben van. A mese, a 
vers szóhasználatával, stílusával, szókészletével, szófordulataival ösztönzi a 
gyermeket hasonló szóbeli megnyilvánulásokra, melyek beépülnek 
szókincsébe, gazdagítják nyelvi eszköztárát. Ezért az irodalmi anyag 
összeállítása az óvónőtől nagy gondosságot, igényességet követel.  
A kiválasztott mesék zömét magyar népmesék adják, de ismertessük meg 
gyermekeinket jól kiválasztott klasszikus és mai írók elbeszéléseivel, 
meséivel, történeteivel és mások népek népmeséivel. Gyermekeinknek 
tanítsunk, mondogassunk mondókákat, rövid kiszámolókat…stb. 
A népköltészeten túl kapjanak helyet anyagunkban klasszikusaink, mai 
költőink gyermekeknek írt versei is.  
A válogatásnál elengedhetetlenül fontos, hogy figyelembe vegyük a 
gyermekek életkori sajátosságait, a csoport fejlettségi szintjét, a 
fokozatosságot.  
 
Kisebb gyermekek nagyobb átéléssel tudják követni az egyszerűbb 
állatmeséket, láncmeséket, egyszerűbb szerkezetű elbeszéléseket, amelyek 
szereplői közel állnak hozzájuk. Erre épülnek a nagyobbaknak a 
bonyolultabb állatmesék, több szálon futó történetek, egyszerűbb 
tündérmesék. Kedveltek a gyermekekről, állatkölykökről szóló elbeszélések.  
Nagycsoportban már élvezettel hallgatják a hosszabb lélegzetű 
tündérmeséket, a mesebeli fantázia alakokkal benépesített történeteket. A 
mesék, igaz történetek, elbeszélések hallgatása során kiélhetik 
kalandvágyukat, fantáziájuk segítségével kipróbálhatják erejüket, értelmüket. 
A gyermekeink óvodai életében életkori sajátosságaikhoz igazodva a népi, -
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a 
magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi – a klasszikus 
és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
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A versek tanításakor is a fokozatosságra kell figyelnünk. A kisebbek verse 
elsősorban a népi mondókák, rövid, néhány soros versikék. A mondókákban 
rejlő ritmusosság mozgással kísérhető, könnyen elsajátítható. Néhány soros 
versek, képesek a gyermek belső mozgásfeszültségét levezetni, hangulatát 
kifejezni. A felnőtt-gyermek közös játéka, (altató, lovagoltató) mondogatása 
során pozitív kapcsolat, kötődés alakul ki.  
A versek kiválasztásánál a rím, ritmus, zeneiség kapjon nagy hangsúlyt. A 
szöveg kapcsolódjon mindennapi életünkhöz, tükrözze hangulatainkat, 
érzelmeket váltson ki. Gyermekeink ismerjenek tréfás, nyelvtörő, csúfolódó 
verseket is. E versek ösztönözzék őket a szavakkal való játékra.  
A mesék, a versek akkor épülnek be a gyermekek tudatába, akkor fejlesztik 
személyiségét, ha gyakran hallják azokat, ezért az ismétlésekre nagyon nagy 
gondot kell fordítanunk. A gyermekek saját mese-, vers alkotása, annak 
mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik 
módja.  
 
A bábozás, a dramatizálás lehetővé teszi a már ismert mesék, versek újra 
átélését. Ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy ne a szöveg hűséges 
mondására törekedjenek, hanem saját szavaikkal mondják el, játsszák el a 
történeteket. Később találjanak ki maguk is rövid meséket. 
 
Szervezés 
 
A mese az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb eszköze, ezért minden 

nap mesélünk. A rendszeres, mindennapos mesélés, mondókázás és 

verselés a gyermekek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. 
Megkezdése előtt az óvónő teremtse meg a kellő hangulatot, a meséléshez 
szükséges családias, nyugodt, szeretetteljes légkört. A mesemondásnál a 
szemléletes előadásmód, a színes szövegmondás, a gyermek-óvónő közötti 
szemkontaktus megragadja a gyermekek figyelmét. A mesemondást és 
befogadást ne zavarják külső elterelő ingerek.  
 
A mesehallgatás minden gyermek számára kötelező, hangulati 
előkészítésével rendszeresen alkalmazott motivációval tegyük vonzóvá a 
gyermek számára, hogy mindennapos igényükké váljék. (mesepárna, 
gyertya gyújtás,... stb) 
 
Fontos az elalvás előtti rendszeres mesemondás. Ilyenkor lehetőség van a 
mesék ismétlésére, kívánságmesék, folytatásos és kedvenc mesék 
elmondására. 
 
A mondókázás, verselés játék a nyelvvel, a szépen hangzó beszéddel. 
Ösztönözzük a gyermekeket, hogy szívesen mondogassák az ismert, hallott 
verseket, érezzék meg zeneiségét, improvizált mozgással játsszák el. 
Verselni, mondókázni a hangulatban hozzákapcsolódó tevékenységek 
közben is lehet. A spontán kezdeményezések mellett, az irodalmi anyag 
tudatos, irányított átadására is szükség van.  
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Ez lehetőleg kis csoportokban történjen, hogy a személyes kontaktus során 
megéreztethessük a vers hangulatát, és ezáltal érzelmi kötődés 
alakulhasson ki, élménnyé váljon.   
 
A verset mondogatni és nem tanítani kell! Kerüljük a monoton, éneklő, 
skandáló verstanítást, adjunk lehetőséget az érzelmek, hangulati 
kifejezésére. 

 
 
3.2.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Célja: 
A gyermekek érzelmeire hatva a ritmus, mozgás, zene segítségével 
fejleszteni zenei érdeklődésüket, alkotókedvüket, hallásukat, ízlésvilágukat 
és esztétikai fogékonyságukat.  
 
Feladataink:  
Az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok, kortárs 
művészeti alkotások igényes válogatásával örömet nyújtani a 
gyermekeknek, s ezáltal az önfeledt, közös éneklés, mozgás 
megszerettetése.  
A zenei élmények biztosításával, a gyermeki ízlésvilág fejlesztése, a zene 
iránti fogékonyság megalapozása.   
A mozgás-hang összekapcsolásával a zenei képességek, kreativitás 
fejlesztése, éneklésre ösztönzés. 
A néphagyományok, népi kultúra megismertetése, tovább élésének 
elősegítése 
Zenei anyanyelvük megalapozása, kialakítása az ének-zenei nevelés 
feladatainak megvalósításával. 
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye 
figyelembe a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek 
hovatartozását is. 
 
Tartalom 
 
Az óvodai ének, zene, énekes játék, gyermektánc nevelésnek jelentős 
hagyományai vannak és ezeket még ma is felhasználjuk. (Kodály és Forrai 
Katalin gyűjtemények) 
Programunk anyagát a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli 
játékok, népi gyermekdalok, kortárs művészeti alkotások, mondókák, a 
zenehallgatás anyaga és a képességfejlesztés zenei elemei alkotják. 
 
Az élményt nyújtó közös zenei tevékenységek során a gyermek 
felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés 
örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermeki néptáncok és népi 
játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.  Az 
egymáshoz való alkalmazkodás mellett önfeledt, jó közérzetet biztosító, 
művészi értékű játék segítse őket az önkifejezésben, érzelmeik 
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kinyilatkoztatásában. Az óvodai zenei nevelés feladatainak 
megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti 
alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek 
(az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 
kreativitásának fejlesztésében. 
A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés a gyermek 
mindennapi tevékenységének részévé válik. (Nem megtanítani, hanem 
énekelgetni jókedvűen). Az énekkel telt környezet pozitív hatással van a 
gyermekek érzelmi, esztétikai fejlődésére.  
A mondókák, énekes játékok, dalok szövege, mozgásanyaga, dallamvilága 
változatos, igazi élményt csak akkor nyújt, ha az életkornak, a csoport 
képességszintjének megfelelően válogatunk.  
A kiscsoportban különösen a beszoktatás idején a felnőtt-gyermek, testi 
közelséget biztosító játékokat játsszunk. (ölbeli lovagoltató, simogató, 
hintáztató, ..stb.) Ezek a játékok  biztonságérzetet adnak és segíti a pozitív 
érzelmi kötődés megerősödését. 
 
Míg a kisebbeknél néhány hangból álló dalokat és utánzásra épülő játékokat 
játszunk, a nagyobbaknál már nagyobb hangterjedelmű, változatos 
térformák, különféle járások, futások, kifordulós, kapus, stb. játékok is 
megjelennek.    
Fontosnak tartjuk, hogy megtanulják azt, hogy mondókával, énekkel, zenével 
is lehet játszani. Kifejezhetjük érzelmeinket, énekelhetünk szomorú dalt, ha 
bánatunk van, vagy táncra perdülhetünk jókedvünkben 
 
A zene belső lüktetése, a gyermekjátékokban előforduló egyszerű, táncos 
mozgások, változatos mozdulatok fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét, 
mozgásuk összerendezettségét, mozgáskultúrájukat. A tanult dalokhoz, 
mondókákhoz természetesen kapcsolódik a zenei képesség fejlesztés.  A 
hallás és ritmusérzék, a komplex zenei képességek fejlesztése a közös 
éneklés, közös játékok során történik.  
A képességfejlesztés egyik fontos területe a ritmusérzék fejlesztése. A 
lüktetés, a ritmus kiemelése, a fogalom párokkal való ismerkedés változatos 
módon történjen. Tempóérzéküket különféle mozgások, lépések, járások 
gyakorlásával alakítjuk. 
 
A hallásfejlesztéssel belső hallásukat, zenei emlékezőképességüket 
fejlesztjük. Bátran játszanak a szavakkal, a dallammal. A spontán éneklés és 
mozgás lehetőségének biztosításával járuljunk hozzá az improvizációs és 
egyéb képességeinek további fejlődéséhez.  
A gyermekeknek legyen kapcsolatuk a hangszerekkel, ezeket 
használhassák.  
 
Zenehallgatásunk anyagát a magyar népdalokon kívül, más népek dalai, 
énekes, hangszeres, műzenei darabok adják, de biztosítani kell a 
nemzetiséghez tartozó gyermekek kultúrájának, dalainak megismerését 
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is. Törekedjünk az élő előadásra, de esetenként alkalmazzunk "gépi" zenét 
is. 
 
Szervezés 
 
A zenei nevelés szervezeti formáját a kötetlenség jellemezi. 
A zenei tevékenység a gyermekek vagy az óvónő spontán 
kezdeményezésére a nap bármely szakában történhet, kapcsolódhat a napi 
tevékenységekhez.   
A képességfejlesztő feladatokat differenciáltan és az egyéni fejlettségnek 
megfelelően valósítsuk meg, lehetőleg mikro csoportos foglalkozás 
keretében.  Nagy gondot fordítsunk az ismétlésekre, a gyakorlásokra.   
 
A zenehallgatásra csendes, oldott légkörben kerüljön sor, mert így tudunk 
igazán élményt nyújtani.  
A zenei élménynyújtásba bekapcsolódhatnak a zenéhez értő, zenélő szülők, 
gyermekek, esetleg művészi csoportok szervezett bemutatkozással.  
 

 

3.3. A külső világ tevékeny megismerése 
 
Célja: 
Olyan spontán és irányított tapasztalatokat gyűjtsenek gyermekeink, amelyek 
segítik őket biztonságosan, életkoruknak megfelelően eligazodni, tájékozódni 
a természeti és ember által létrehozott környezetben. 
Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 
hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez tartozás 
élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit. 
Szeressék, óvják az őket körülvevő valóság értékeit.  
Tapasztalatgyűjtés közben alakuljon mennyiségi, formai, térbeli 
viszonyfogalmuk. 
 
Feladataink: 
A gyermekek megismerési vágyára, kíváncsiságára alapozva segítjük elő, 
hogy tevékenykedve, minél több érzékszervi tapasztalással fedezzék fel az 
őket körülvevő valóságot.  
Elősegíteni a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeiknek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 
környezetalakításában. 
A természeti és társadalmi környezetben érzékeljék a szépet, a tisztaságot, 
életterük megóvásának, védelmének szükségszerűségét. 
Matematikai érdeklődésük felkeltése a valóság mennyiségi, alaki, 
kiterjedésbeli összefüggések felfedezésével és tevékenységbeli 
alkalmazásával. 
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Tartalom 

 
A környezeti tapasztalatok megszerzésénél a gyermekek otthonról hozott 
ismereteire, spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára 
alapozzunk. Lehetőséget biztosítunk a közvetlen és tágabb világ, a valóság 
felfedezésére. 
A természeti és társadalmi környezet megismerése során fokozatosan 
bővülnek, mélyülnek ismereteik, alakulnak kultúrált viselkedési formáik, 
érzelmi, erkölcsi viszonyaik a világhoz és egymáshoz. Életterük egyre 
mélyebb megismerése hozzájárul a táj megszerettetéséhez, védelméhez a 
biztonságos eligazodáshoz a hagyományok, a kultúra ápolásához. 
 
A természeti és társadalmi környezet témakörei szoros összefüggésben, 
kapcsolatban állnak, kiegészítik egymást. Fokozatosan bővülve igazodnak a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz, a csoport fejlettségi szintjéhez. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok 

birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a 

szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, 

megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 
Az óvodába lépéstől az új környezet megismerése, elfogadása jelent 
újszerűséget a gyermek számára.  
A védelmet nyújtó családi háttér, vagy a már megszokott környezet után 
elsődleges, hogy a közvetlen, új környezetet, az óvodát, szokásrendszerét, 
az ott dolgozó felnőtteket és munkájukat ismerjék meg. Ezzel megkönnyítjük 
az óvoda elfogadását, a gyors beilleszkedést, a felnőttekhez, gyermekekhez 
való alkalmazkodást, a biztonságos tájékozódást.  
 
Mindig a gyermekek tapasztalataira, élményeire alapozva nyújtjuk az új 
ismereteket, illetve mélyítjük a régieket, a spontán érdeklődésükre, 
kíváncsiságukra támaszkodva. 
A környezeti nevelés áthatja életüket, az óvodai tevékenységek egészét. 
 
Séták, kirándulások, önkiszolgálás, képek nézegetése, mozgásos játékok, 
cselekvések, udvari tevékenységek során fedezik fel szűkebb és tágabb 
környezetüket, a természeti jelenségeket, érzékszervi benyomásaikat, 
természet és ember közötti viszonyokat. Spontán és tudatos játékokban, 
beszélgetésekben gyűjtenek tapasztalatokat saját testükről, testrészeikről, 
egészségük védelméről, a gyermeki élet eseményeiről, a családról, a 
felnőttekről, kapcsolataikról, munkáikról, a növény és állatvilág életéről, az 
évszakokról, idő fogalmáról, tevékenységformákról stb. 
 
Az alkalmi és folyamatos megfigyelések lehetővé teszik számukra, hogy 
saját maguk fedezzék fel a valóságot, vegyenek észre összefüggéseket, 
vonjanak le következtetéseket. 
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Arra törekszünk, hogy a sokoldalú megismerés lehetőleg a természetben, a 
valóságban történjen, a gyermekek életkori sajátosságaihoz, 
érdeklődésükhöz igazodva, mozgásos cselekvésekre, érzékszervi 
megtapasztalásra, játékosságra épülve.  
 
 
3.3.1. A környezet mennyiségi, formai, térbeli viszonyai 
 
A természeti és társadalmi környezet megismerésekor a körülöttünk lévő 
tárgyak mennyiségi és formai jellemzőit is felfedeztetjük a gyermekekkel. A 
tapasztalatgyűjtés matematikai ismeretek birtokába juttatja őket. Ezért a 
környezet megismerése és a matematikai összefüggések megláttatása 
szorosan összekapcsolódik.  
A megismerés folyamatában észreveszik életterük tárgyainak, formáinak 
azonosságát, különbözőségét, szétválogathatóságát, csoportosíthatóságát, 
tulajdonságuk vagy megadott szempontok alapján.  
 
Tapasztalatokat gyűjtenek mennyiségek, halmazok összemérésével, sorba 
rendezésével, ezáltal számfogalmuk megalapozását segítjük, értelmi 
képességüket fejlesztjük.  
Ismereteket szereznek a geometria köréből építkezéssel, formamásolással, 
térben és síkban egyaránt. 
A tükör segítségével téri látásmódjuk alakítását segítjük elő. 
 
Mozgásos, értelemfejlesztő, érzékelő, több érzékszervre ható játékok 
segítségével olyan valósághű ismeretek birtokába jutnak, amelyek 
környezetük minél sokoldalúbb megismerését segítik elő, spontán és 
tudatos, irányított helyzetekben.  
 
3.3.2. A környezetvédelem 
 
A környezet tevékeny megismerésének fontos szerepe van a megbecsülés, 
óvás, védelem, szeretet érzésének kialakításában. Fontos, hogy a 
gyermekek óvják, gondozzák, védjék környezetüket. 
 
Személyes példamutatással segíthetjük az érdeklődő, kreatívan gondolkodó, 
felnőttekkel együttműködő, környezetét, hagyományait megbecsülő, szerető 
gyermekkép kialakulását. Ezáltal már előkészítjük gyermekeinket arra, hogy 
tegyenek is valamit az egészségesebb, szebb, tisztább környezetért. 
 
Szükségesnek tartjuk, hogy programunkba épüljenek be a 
természetvédelem "jeles, zöld napjai", a madár- és növényvédelem, hogy 
környezetvédelmi nevelő munkánk hatékonyabbá váljon. 
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Szervezés 
 
A környezet megismerésének folyamata áthatja a gyermek életét, az óvodai 
élet egészét. Spontán játékhoz kapcsolódva az önkiszolgálós 
tevékenységekbe építve (pl. öltözködés közben) séták, kirándulások, udvari 
tevékenykedések, tudatos kezdeményezések során valósul meg. 
A témák a lakóhelyhez, a környezet sajátosságaihoz igazodnak, így az 
elvont ismeretközlést elkerüljük. Ez lakótelepi óvodánkra különösen 
érvényes, mivel a panelházak sokasága leszűkíti a zöld területeket és vele 
együtt a természet és környezetvédelmi nevelés körét. 
 
Meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy személyes példaadással, 
nevelői ráhatással, tudatosan szervezett nevelési keretek között alakítsuk ki 
a felnövekvő nemzedék szemlélet változását. 
 
A természeti és társadalmi környezet változásai, újabb és újabb ismeretek 
megszerzése lehetővé teszi, hogy az új tapasztalatok mellett a meglévők is 
bővüljenek, mélyüljenek. 
Sok lehetőséget adunk arra, hogy maguktól fedezzék fel, csodálkozzanak rá 
egy-egy szép virágzó ágra, apró bogárra, a valóság jelenségeire, 
változásaira, a tágabb környezetük szépségeire. 
 
A kísérletek, folyamatos megfigyelések során olyan ismereteket nyújtunk, 
amelyek következtetésekre ok-okozati összefüggések, eltérések 
felfedezésére késztetik a gyermekeket.  
Az összegyűjtött természetes anyagok (kavicsok, tollak, termések, ....stb.) 
közelebb hozzák a gyermekeket a természet kincseihez, fokozzák érzelmi 
kötődésüket a valóság tárgyaihoz.  
 
A tapasztalat gyűjtés során legyen lehetőségük saját ismereteik, élményeik 
elmondására. Fontos az óvónő empátiája, kapcsolata a gyermekkel, az 
oldott, nyitott beszélgetés légkör megteremtése. Ez ösztönzi a gyermekeket 
gondolataik, élményeik, észleléseik, érzelmeik kinyilvánítására, kifejezésére. 
A rácsodálkozás felébreszti bennük a féltés, óvás, szeretet érzését, a 
természetes és ember alkotta környezetük iránt. 

 

 

3.4. Mozgás 

 

 
Célja:  
A gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, amely 
tervszerű, rendszeres mozgással érhető el. 
A mozgás szeretetére épülő egészséges életvitel, életmód kialakítása. 
A gyermekek fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának, egyéni 
szükségleteinek és képességeinek legmegfelelőbb mozgásos 
tevékenység biztosítása.  
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Feladataink:  
 
A mozgás megszerettetése, a gyermekek természetes mozgáskedvének 
fenntartása.  

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgással a gyermekek egyéni 

fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékokkal és feladatokkal a 

pszicho motoros készségek, képességek kialakítása, formálása, 

fejlesztése. 
A torna, a mozgásos játékok segítségével a gyermekek természetes 
mozgásának ( járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, 
dobás ) és testi képességeinek, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség, szabálykövető társas viselkedés fejlesztése. Rendszeres 
mozgással egészséges életvitel alakítása.  
A szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a helyes 
testtartás kialakítása. 
A gyermekek mozgáskészségének alakítása a motoros képességek 
erősítésével.  
Mozgásos tapasztalatok segítségével fejleszteni a környezettel való 
kapcsolatrendszert, a saját testéről szerzett információit. 
A harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy- és kismozgások 
alakítása.  
A mozgásigény sok játékkal és egyéb természetes mozgással történő 
kielégítése. 
 
Tartalom 
 
A mozgásfejlesztés anyaga három területen valósítható meg: 
 

  Mozgásfejlesztés a szabad játékban. 

  Kötelező testnevelés foglalkozások. 

  Mindennapos testnevelés.  
 
 
Mozgásfejlesztés a szabad játékban 
 
A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő 
egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és 
eszközök nélkül, spontán és szervezett formában az óvodai nevelés 
minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe 

véve – minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni 

kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széles körű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. A kellemes 
légkörű, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a gyermek 
szívesen vesz részt. Megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, a 
társra figyelést, az alapvető szabályok betartását. Kedvezően 
befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-, ellenálló 
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képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük 
van az egészség megőrzésében, megóvásában. 
 
A napirendben sok lehetőséget, időt kell biztosítani a mozgásos 
tevékenységekhez., a mindennapos testnevelésre.  Minden esetben igazodni 
kell a gyermekek életkorához, fejlettségei szintjéhez és a csoport 
összetételéhez.  
 
Kisebbeknél a nagymozgásokból indulunk ki, később már a szem-kéz, szem-
láb koordináció és egyensúlyérzék fejlesztés kap hangsúlyt pl. célba dobás, 
ugróiskola, body-roll, füles labda....stb. 
A finommotorika fejlesztésére a játékban nagyon sok spontán lehetőség 
nyílik pl. az ábrázolási technikák gyakorlása. 
 
 
Kötelező testnevelés foglalkozások    
 
A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétikai, torna és játékjellegű 
főgyakorlatokból tevődik össze. A speciális gyakorlatok beiktatása, a 
testalkati deformitások megelőzősét szolgálja (lábboltozat erősítés, 
gerinctorna). 
Fontos a kézi szerek gyakori alkalmazása, ami a fejlesztés mellett 
változatossá, érdekessé teszi a foglalkozásokat. A kötelező testnevelés ne 
kényszer legyen a gyermek számára, hanem örömteli tevékenység.  A 
foglalkozások mozgásanyagát az óvodapedagógus a gyermekek 
képességeihez, fejlettségéhez igazodva állítja össze. A természetes 
mozgások fejlesztésétől az észlelés, a finommotorika megfelelő 
fejlettségéhez kell juttatnunk a gyermeket.  
 
Nagymozgások fejlesztésére alkalmasak a különböző járások, futások, 
csúszás, mászás szereken, sávokban, .... stb. A testnevelés foglalkozásokon 
legtermészetesebb módon ismerkedhet a gyermek testrészeivel, azok 
funkcióival, ezért jól alkalmazható a testséma fejlesztésére.  
A tér mozgásos megismerését segítik a különböző irányokban és formákban 
végzett mozgások. 
Az egyensúlyérzék fejlesztésére lehetőség nyílik az emelt felületeken való 
mozgással. 
A különböző méretű labdával végzett gyakorlatok a szem-kéz, szem-láb 
koordinációját fejlesztik. 
Az oldaliság tanításánál az egyik-másik megkülönböztetésétől, a jobb-bal 
kifejezésig kell eljutnunk.  
Az alaklátás, formaállandóság fejlesztésére sok gyakorlatot tervezzünk, 
köztük olyanokat, amelyeket csukott szemmel is elvégezhetnek.  
A testnevelés foglalkozások a mozgáskultúra fejlesztése mellett 
elősegítik a helyzetfelismerés, a döntés és az alkalmazkodóképesség, 
valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermekek 



Kovács Margit Óvoda                                                                Pedagógiai Program 39 

személyiségének - a pozitív én kép, önkontroll. érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás-fejlődésére. 
 
A finommotoros koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen 
feltétele. Ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával, kisebb 
testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jó erre a célra a 
különböző méretű labdák, botok, szalagok, babzsákok.  
A foglalkozásokon lehetőség van a keresztcsatornák fejlesztésére is. A 
bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését 
és elvégzik a látott, hallott feladatokat.  
 
Minden korcsoportban a foglalkozásokba játékokat, versenyeket iktatunk be, 
amelyeken a gyermekek örömmel vesznek részt. 
A megfelelő terhelést az aktivitási szintek változtatásával biztosítjuk. Az ily 
módon kiváltott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a szellemi aktivitást is.  
 
 
Mindennapos testnevelés 
 
Minden korcsoportban naponta szervezzük meg, kivéve a kötelező 
testnevelés napját. Napirendbe illesztését minden óvodapedagógus maga 
dönti el. Ha lehetőség van rá, megfelelő időben és ruházatban, a szabadban 
jó levegőn tartsuk.  
 
A mindennapos testnevelés anyagát elsősorban mozgásos játékok adják, 
kiegészülve gimnasztikai gyakorlatokkal. A játékokat céltudatosan a kötelező 
foglalkozásokhoz és a korosztály számára legmegfelelőbb fejlesztési 
feladatokhoz igazodva válasszuk ki. A rendszeres örömteli tevékenykedtetés 
hatására kedvenc mozgásos játékaik lesznek, amit maguk is 
kezdeményeznek napközben is.  
Mozgásfejlesztésünkben a spontán érzelmi motivációkra építsünk az egyéni 
fejlettséget figyelembe véve.  
 
Szervezés 
 
A mozgásfejlesztés feladatainak megvalósításához az óvodapedagógusok 
teremtik meg a feltételeket. A testnevelés foglalkozásokat többségében a 
tornaszobában tartjuk, ahol ideális feltételek és tornaeszközök állnak 
rendelkezésünkre.  
A csoportszoba berendezésénél és az eszközök kiválasztásánál fontos 
szempont a gyermekek életkora és fejlettségi szintje. E tényezők figyelembe 
vételével biztosítjuk a helyet és az eszközt.  

A meglévő műfüves sportpálya, és udvarrészek adta lehetőségeket az 
óvodapedagógusok felügyeletével a gyermekek próbálják a 
legsokoldalúbban kihasználni. A testnevelés foglalkozások egy részét is 
igyekezzünk az udvaron tartani.  
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A gyermekek mozgásigénye különböző. Elengedhetetlen feltétel, hogy 
figyelembe vegyük egyéni szükségleteiket, képességeiket. Fontos, hogy 
a nagyobb, aktívabb mozgást és a nyugodt tevékenységet kedvelő 
gyermekek megtanulják a szabálykövető társas viselkedést, az egymáshoz 
való alkalmazkodást. 
A sikeres, jó hangulatú tevékenység a gyermekek számára élményt nyújt, és 
ez újabb cselekvésre készteti. Így a mozgás beépül spontán 
tevékenységeikbe, szokásukká, igényükké válik és ezáltal egészségesebb 
lesz szervezetük.  
 
A mozgásos tevékenységeknél a gyermekek a legkevesebb várakozási 
idővel, folyamatosan mozogjanak.  Ehhez mindig elegendő eszköz álljon 
rendelkezésükre. A feltételek biztosítása mellett fontos, hogy megtanítsuk 
őket az eszközök helyes használatára.  
A gyermekek fejlesztésénél figyelembe kell venni az egyéni adottságokat és 
képességeket, a fokozatosság elvének betartásával. 
 

 

3.5. Munkajellegű tevékenységek 
 
 
Célja:  
A gyermekek a tevékenykedésük során szerezzenek ismereteket a 
környező, tárgyi világról. Ne csak a munkaeszközök helyes használatát 
tanulják meg, hanem a munka értékét és eredményét is ismerjék fel.  
 
 
Feladataink:  
A munka jellegű tevékenységeket használjuk fel a közösségi 
kapcsolatok, és a kötelességteljesítés alakításában. A saját és mások 
elismerésére nevelés eszköze. 
Az óvónő olyan légkört teremtsen, hogy a gyermekek szívesen végezzék a 
munkajellegű feladatokat, de szükség esetén kérhessék a felnőtt segítségét. 
Megfelelő hely és idő álljon a gyermekek rendelkezésére a nyugodt 
tevékenykedéshez. 
Adjunk olyan feladatokat a gyermekek számára, ami életkoruknak megfelelő 
és önálló munkára készteti őket.  
Biztosítsuk a gyermekek számára a megfelelő munkaeszközöket.   
 
 
A munka fejlesztő hatása 
A munka a többi tevékenységhez hasonlóan a játékhoz hasonlít, és sok 
esetben nem is válaszható el attól, csak az eredményessége alapján 
különíthető el.  
A munkafolyamat végén rögtön látható, tapasztalható az eredmény, ami 
újabb erőfeszítésre sarkallja a gyermeket.  Ezáltal erősödik felelősségérzete, 
kitartása, önállósága, fejlődik szervezőképessége.  
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A tárgyak, térbeli viszonyok, cselekvési folyamatok megnevezése 
szükségessé válik, így gazdagodik nyelvi kifejezőképességük, bővül 
szókincsük. 
 
 
A munka fajtái: 

 önkiszolgálás, 

 naposi munka, 

 alkalomszerűen végzett feladatok, 

 óvodapedagógusoknak, szülőknek a csoporttársakkal együtt alkalmi 
megbízásokat teljesítsenek. 

 élősarok gondozása. 
 
 
Tartalom 
A munkatevékenységek tartalmát az egyes csoportokban kialakított 
szokások határozzák meg, tervezésük a csoportnaplóban történik. 
 
 
Szervezés 
 
A munkafajták közül az önkiszolgálás az, amelyet már óvodába kerülés után 
rögtön végez a gyermek. Az öltözködés, testápolás, étkezés olyan feladatok, 
amiket kezdetben felnőtt segítséggel, majd egyre önállóbban végeznek.  
A nagyobbaknál fokozatosan megjelenik a közösségért végzett munka is.  
 
Egy-egy munkafajta bevezetésénél első lépés a munkafázisok pontos 
megtanítása és begyakorlása. A tevékenység végzésekor fontos a pontos 
munkavégzés megkövetelése (szükség szerinti segítségnyújtás, ellenőrzés 
és értékelés). Mind a feladatok adásánál, mind az értékelésnél figyelembe 
kell vennünk a gyermek fejlettségét.  
A munka minden esetben önként vállalt feladat, örömszerző 
tevékenység a gyermek számára. Az értékelésnél az elvégzett munka 
feletti közös öröm legyen a meghatározó.  
 
Lehetőleg minden gyermek végezzen naposi munkát, alkalmi 
megbízatásokat. Minden munkavégzést a – gyermek képességeit 
figyelembe véve – reálisan értékeljünk a további fejlesztés érdekében. 
Ha valamelyik gyermek folyamatosan húzódozik e feladatoktól, meg kell 
keresnünk az okát és segítségnyújtással, bíztatással e területen is 
sikerélmény kell juttatni.  
 
 

3.6. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 
A gyermekekben kialakítsuk a belső motivációra épülő tanulást, mint 
tevékenységet, a gyermek személyiségének egyénre szabott és teljes 
fejlesztésével. 
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Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek 
fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése, a környezetéből és az 
óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése, 
attitűdök erősítése  
 
Feladataink: 
Az ismeretek átadásának megszervezésénél a gyermekek kíváncsiságára, 
megismerési vágyára építsünk. A tanulás a gyermek számára, cselekvő, 
közvetlen sok érzékszervre ható, a felfedezés lehetőségét biztosító, 
kreativitását fejlesztő megismerő folyamat. 
A fejlesztésnél a gyermek egyéni képességeit vesszük figyelembe, építünk a 
meglévő ismereteire, előzetes tapasztalataira. 
 A gyermekeket differenciáltan fejlesszük, az óvónő a tanulás irányítása 
során pozitív értékeléssel segíti a fejlődést. Célunk, hogy a gyermek 
önmagához képest maximálisan fejlődjön. 
 
Tartalom 
 
Az óvodáskorú gyermekek számára a tanulás nem más, mint az őt körülvevő 
világ megismerése, erről a világról tapasztalatok szerzése, különböző 
tevékenységek során ezek feldolgozása. A kisgyermek tanulását az állandó 
kíváncsisága, megismerési vágya motiválja, ennek megfelelően az egész 
napját átszövi. Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, 
spontán tevékenység. Az ismeretszerzés az egész nap folyamán, 
természetes és szimulált helyzetekben történik, illetve az óvónő által 
kezdeményezett tevékenységi formákban zajlik. A tanulást támogató 
környezetben a gyermek bátran kérdez, próbálgat, kísérletezik, ill. 
használja ismereteit. A játék a gyermek életkori sajátosságának leginkább 
megfelelő tevékenység, ezért a tanulás a játékban szervezve a 
leghatékonyabb. 
A tanulási tevékenység tartalma az egyes műveltségi területeknél 
megtalálhatók. Fontos, hogy e területekhez kacsolódó ismeretek ne 
elkülönülten, hanem integrálva kerüljenek a gyermekek elé. A 
műveltségi területek összefonódása sokkal életszerűbb feldolgozást 
tesz lehetővé, mint egy-egy rész terület önálló ismertetése.  

Az ily módon történő ismeret átadás elősegíti a projektszerű tervezést. 
A műveltségi területek tartalmát az évszakokhoz, valamint ezekhez 
kapcsolódó ünnepekhez tervezzük. 
 
Szervezés. 
 
A tevékenység irányítása az óvónőtől a gyermekek alapos ismeretét, 
folyamatos megfigyelését követeli. A gyermekek fejlődési ütemét ismernie 
kell, így tudja differenciáltan fejleszteni a gyermeket. A feladatokat mindig 
egyénre szabottan kell megterveznünk. 
 
Mindegyik korcsoportban a testnevelés és a mese kötelező, a 
gyermekek életkorához, egyéni képességeihez igazodva vesznek részt 
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ezeken a foglalkozásokon. A kiscsoportos korú gyermekek a többi 
tevékenységekbe érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódnak be. A 
nagyobbaknál az óvónő maga dönti el, hogy mikor és milyen formában 
valósítja meg a cselekvéses tanulást.  Fontos szempont, hogy a 
fejlesztést lehetőleg a játékban valósítsuk meg. 
 
A tanulás formái az óvodában: 

 Az utánzás, mintakövetés, magatartás és viselkedés tanulás. 
(szokások kialakítása) 

 Spontán játékos tapasztalatszerzés. 

 Cselekvéses tanulás. 

 Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 Gyakorlati problémamegoldás. 
 
 

3.7. Felzárkóztató és fejlesztő pedagógia alkalmazása óvodánkban 
 
 
Célja:  
A gyermekek harmonikusabb fejlődésének biztosítása sz esetleges 
lemaradások, gyengébb területek erősítése. Az óvodában maradt 
(iskolaéretlenség miatt) gyermekek felzárkóztatása. 
 
Feladataink: 

 
A gyermekek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és rögzítése egy 
adatlapon évi 2 alkalommal. 
Hiányosságok, lemaradások folyamatos felzárkóztatása. 
Nagycsoport elején mérés. MSSST vizsgálat segítségével az esetleges 
lemaradások feltárása a szükséges felzárkóztatás folytatására. 
Súlyosabb esetben az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező szakember segítségének kérése. 
 
 
Tartalom 

 
Az óvodai nevelés célja a gyermekek személyiségének harmonikus 
fejlesztése, amely segítségével a gyermekek az óvodáskor végére iskola 
éretté válnak.. Ennek elérése folyamatos munka az óvodáskor kezdetétől az 
iskolába lépésig tart. A gyermekek képességeinek fejlődése nem egyöntetű, 
s nem állandóan felfelé ívelő folyamat. Az óvodapedagógus feladata, hogy 
egy-egy részterület erősítésével, szintre hozásával segítse elő a fejlődést. Ez 
egy folyamatos fejlesztő, megelőző munka, prevenció, amely azt jelenti, 
hogy a gyermekek önmagukhoz képest maximálisan fejlődjenek.. 
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A rugalmas beiskolázás lehetővé teszi, hogy a gyermek egy bizonyos 
időhatáron belül akkor mehessen iskolába mikor arra éretté válik. Az egy-egy 
területen nem megfelelő szinten teljesítő gyermek az óvodában maradhat. 
Ekkor a fejlesztés az óvodapedagógus részéről mint korrekció jelentkezik. 
 
A gyermeket akkor tartjuk iskolaérettnek, ha szociális, mentális, testi 
fejlettsége megfelelő. Ennek eléréséhez a fejlesztő pedagógia szerint 
bizonyos képességek kialakítására, erősítésére van szükség. Ha a mozgás, 
percepció, verbalitás területén sikerül gyermekeinket megfelelő fejlettségi 
szintre hozni, olyan képességek, készségek birtokába jutnak, amelyek 
elősegítik és valószínűsítik, hogy sikeres lesz a tanulása. 

 
 
Mozgásfejlesztés 
 
Az óvodába kerülő gyermek észlelése, megismerése a mozgáson keresztül 
történik. Ezért fejlesztésünk alapja a mozgás. Célzott fejlesztése a 
gyermekek értelmi képességére, beszédére stb. is pozitívan hatnak. 
 
 
Tudjuk, hogy óvodáskorban fejlődnek legdinamikusabban a nagymozgások. 
A spontán és irányított mozgások közben felfedezik saját testüket, térbeli 
elhelyezkedésüket, a térirányokat. Egyre finomabb, több ügyességet kívánó 
tárgyakkal képesek manipulálni.  Megtanulják mozgásukat irányítani pl. a 
kéz-szem, kéz-láb koordinációja fejlődik. E terület fejletlensége a bizonytalan 
mozgás, finommotorikus mozgás hiánya, az önálló munkavégzés, a 
megismerési, végrehajtási folyamat akadálya lehet. 
 
 
Percepció fejlesztése 
 
A nagyobb gyermekeknél a mozgás mellett kiemelt szerepet kell kapnia az 
észlelés fejlesztésének. Tudjuk, hogy az óvodáskorú gyermekeket érzelmei 
irányítják, ezért értelmi képességei - bár ebben a korban rohamosan 
fejlődnek - érzelmei által befolyásoltak. /megbízhatatlan emlékezet, 
csapongó képzelet / Ezért elengedhetetlen, hogy az óvodáskor végére a 
megismerést segítő, biztosító észlelési képességek / látás, hallás, tapintás / 
működése egyre megbízhatóbbá váljék.  
 
Az észlelési folyamatok fejlesztése szorosan hat a gyermekek értelmi 
képességeire is. A látás, hallás, tapintás közben felismer, összehasonlít, 
megkülönböztet, általánosít stb.  
 
A vizuális fejlesztés nagyon fontos része, hogy a térbeliség megjelenik a 
síkban, ezáltal elősegíti az időrendiség kialakítását. Tudjuk, hogy a több 
irányú információ mélyebb nyomot hagy a gyermekben ezért fontos a 
keresztcsatornák kialakítása a különböző észlelések összekapcsolása. Az a 
gyermek, aki nem képes környezetéről megfelelő információkat gyűjteni, 



Kovács Margit Óvoda                                                                Pedagógiai Program 45 

nem tanulja meg a fontosat kiemelni, meglátni a gondolkodási műveleteknél 
is lemarad, kognitív képességei sem fejlődnek megfelelően.  
 
 
Verbalitás fejlesztése   
 
A szókincs kialakítása a mindennapi tevékenységünkhöz tartozik. A nyelvi 
fejlesztés folyamatos, hiszen a mozgást, az észlelést követni kell a 
szóbeliségnek. A térbeli viszonyok, helyzetek, irányok jól köthetők a 
mozgásfejlesztéshez. A percepcióhoz az időrendiség a formák, 
hasonlóságok, eltérések megfigyelése, megnevezése kapcsolhatók. A 
nagyobbaknál a hallás, mint észlelés és a nyelvi fejlesztés együtt jelentkezik 
a hangzók stb. megkülönböztetésével. 
 
A nyelvi kifejező képesség fejlődése hat a gyermekek értelmi képességeire, 
hiszen a beszédkézség bizonyos fejlettsége biztosítja a környezetünkkel való 
kapcsolatot. A beszédfejlődés zavara az iskolaérettség akadálya lehet. 
 
 
Szervezés 
 
A gyermekek fejlesztése a mindennapi tevékenységünk során történik. A 
különböző feladatoknak be kell épülniük a játékba, foglalkozásokba. Olyan 
helyzeteket, játékszituációkat kell teremtenünk, olyan eszközöket kell a 
gyermekek kezébe adni, hogy indirekt módon történjen a képesség 
fejlesztés. Mivel más és más szinten álló gyermekekkel van dolgunk, 
leghatékonyabban az egyéni bánásmód segítségével érhetünk el eredményt 
egy-egy gyermeknél. 
 
A mikrocsoportos foglalkozásokon is differenciáltan irányíthatunk. Itt jó 
lehetőségünk van a fejlettségi szint felmérésére és a korrekcióra. Az egész 
csoport együttes mozgatása, a közös beszélgetés, játék, a begyakorlásra 
biztosít alkalmat. Mindenképpen a játékba ágyazott, természetes helyzeteket 
felhasználó tevékenységek segítik elő a hatékony fejlesztést. 
 
Korrekció esetén(iskolaéretlenség miatt az óvodában maradt gyermekeknél) 
elfogadható a csak néhány gyermeknek külön helyiségben szervezett 
játékos tevékenység, ahol direkt eszközöket használunk fel a fejlesztéshez. 
pl: nagymozgást fejlesztő számukra összeállított gyakorló mozgássorozatok, 
vagy számítógépes programok segítségével megfigyelés, memória stb. 
fejlesztése 
 
 
A fejlesztés feltételei 
 
Óvodánk kiemelten foglalkozik a mozgással és a vizuális neveléssel, így e 
nevelési területeken a fejlesztési feladatok teljesítése megoldott. További 
speciális ismeretek megszerzése A program megvalósításának feltételei 
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című fejezetben található. A szakirányú képesítéssel rendelkező óvónők 
munkája lehetővé teszi, hogy fejlesztő munkánk még hatékonyabb legyen, 
és felvállalhassuk a nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását kis létszámú fejlesztő csoportok indítását. 
 
 
Tárgyi feltételek  
 
A mozgás fejlesztéséhez gazdag eszköztárral rendelkezünk, amelyeket a 
tornateremben tartott testnevelés foglalkozások során jól fel tudunk 
használni. 
Az udvaron kialakított műfüves sportpálya, mászókák, udvari játékok a 
változatos mozgásformák gyakorlását teszik lehetővé. 
A finom motorikus mozgás fejlesztéséhez szinte minden játékeszköz, a 
természetben található anyag jól felhasználható. 
A számítógépes programok felhasználása lehetővé teszi az észlelési, a 
kognitív képességek fejlesztését. A „Mesevilág” program alkalmazása 
nemcsak a dislexya lés disgráphia kiküszöbölését, hanem az anyanyelvi 
nevelést is segíti.  
Az egyéni fejlesztéshez a szakirodalomban található feladatok mellett az 
óvodapedagógus az egyéni ötlettárát is felhasználhatja. 
 
 

 

4. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK  INTEGRÁLT NEVELÉSE 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, 

b.) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgrafia, 
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitás 
zavar). 

 

Célja:  
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 
lehetőségek alapján, az integrált nevelés során a sérült illetve lassabban 
fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb, folyamatosan 
biztosított speciális fejlesztése mellett a gyermekek életminőségének 
javítása, beilleszkedésük segítése, melynek eredménye a saját magát 
elfogadó teljes életet élő, boldog gyermek. 

 

 

Feladataink: 

 Óvodába kerülés során a sajátos nevelési igényű gyermekekről a 
szakszolgálatoktól (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) szakvélemény 
kérése, beszerzése. 
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 Együttműködés a Gyógypedagógiai Szakszolgálattal (kontroll vizsgálat 
kérése, kompenzációs lehetőségek bővítése). 

 Integrált nevelés rendszerének fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő 
tevékenység megszervezése az óvodai nevelés időkeretein belül 
szakember irányításával. 

 Empatikus magatartás, a különbözőség elfogadása és elfogadtatása a 
szülőkkel és gyermekekkel, a másságot elfogadó környezet 
megteremtése. 

 Szoros együttműködés a családdal (segítségnyújtás – tanácsadás). 

 
Társadalmi igénnyé vált az a tény, hogy fel kell készülni a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fogadására, ellátására. Ehhez olyan körülményeket kell 
teremteni, amelyek hatékonyan elősegítik a társadalomba való 
beilleszkedésüket. Szemléletváltozásra van szükség. A sajátos nevelési 
igényű gyermekeket és környezetüket hozzá kell szoktatni, rá kell nevelni az 
összetartozás, az értékek megkülönböztetése nélküli kölcsönös segítség 
természetességéhez. Ennek a folyamatnak az első lépcsőfoka lehet az 
integrált óvodai nevelés. 
Igen fontos, hogy a gyermekek, és környezetük egyaránt szokják meg, hogy 
a sajátos nevelési szükségletű gyermekek igénye, kötelessége és 
lehetősége is ugyanaz, mint a társadalom többi tagjának. 
 

Csak azoknak a gyermekeknek tudjuk biztosítani az óvodai ellátást, akiket a 
Szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve szakorvosi vélemény integrálható 
nevelésre javasolt.  

Az óvodás korú gyermekek sajátossága, hogy a megtapasztalt események, 
egyéni és közösségi élmények kihatnak későbbi szemléletük alakulására. Az 
integrációs nevelés a gyermekek számára lehetőséget ad az egymással való 
kommunikációra, egymás megismerésére és elfogadására. Az a kisgyermek, 
aki már az óvodában megéli, hogy egyik társa hallókészüléket, másik 
szemüveget visel, nehezebben jár, nehezen formálja a hangokat, 
természetesen fog viszonyulni később, felnőttként is. Ezért nagyon fontos, 
hogy már ebben a korai életszakaszban megtapasztalják egymás 
különbözőségeit. 

 
A sajátos nevelés igényű gyermek sérülés-specifikus okai lehetnek: 
 

 Mozgáskorlátozottság, testi fogyatékosság 

 Látási fogyatékosság 

 Súlyos hallássérülés-, siketség és enyhébb hallássérülés, 
nagyothallás 

 Enyhe értelmi fogyatékosság 

 Középsúlyos értelmi fogyatékosság 

 Beszédfogyatékosság, súlyos, akadályozott beszédfejlődés 
 
Az integrációs nevelés megvalósításának alapvető feltétele a jogszabály által 
előírt, szakmai-pedagógiai, tárgyi feltételek egységes biztosítása. 
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A hatályos nemzeti köznevelési törvény módosításainak szellemében a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, mint alapfeladat-
ellátás megfogalmazásra került alapító okiratunkba a fenntartó 
önkormányzat döntése alapján. Érvényesítésével kapcsolatban óvodánk 
feladata, teret biztosítani a gyermekek fejlődéséhez állapotukhoz mérten, 
különleges gondozás keretében, az óvodai nevelésbe illesztve. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kizárólag az ágazati 
jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 
szakember láthatja el. Szakmai – pedagógiai feltételek biztosításához a 
sikeres együttnevelés érdekében azonban nélkülözhetetlen a személyes 
elkötelezettség, pedagógiai, szakmai felkészültség, az óvodapedagógus és a 
gyógypedagógus(ok) munkájának egyeztetése. Elengedhetetlen a 
folyamatos kapcsolattartás, a nyitott nevelőközösség, a gyermek centrikus 
technikai dolgozók és a gyógypedagógus(ok) között. 
 
 

A fejlesztés alapelvei 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek “szegregált˝ fejlesztését kizárólag 
megfelelő képzettségű szakember láthatja el. 

 A fejlesztés feladatait integráltan, csoporton belül az óvónők minden 
esetben a megfelelő szakember útmutatásai alapján végezhetik. 

 A fejlesztés játékos formában történik. 

 A meglévő jó képességekre alapozzuk a sérült funkciók fejlesztését. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermeket minél több sikerélményhez juttassuk. 

 Az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a sérülés 
mértékének megfelelően törekszünk.  

 Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk a 
gyermek számára, hogy önállóan tudjon tevékenykedni.  

 

 

A fejlesztés formái és lehetőségei 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, az integráció 
sikerességéhez szükséges bizonyos fokú szegregáció. A szegregáció ebben 
az esetben azt jelenti, hogy a sérült gyermekeknek szükségük van a 
csoportból kiemelt egyéni fejlesztésre - amit kizárólag megfelelő képzettségű 
szakember láthat el - ahhoz, hogy később zavartalanul beilleszkedjenek a 
csoportba. A különböző fejlesztési formáknak szervesen be kell illeszkedniük 
az óvoda napirendjébe, ezért ajánlatos a délelőtti órákban sort keríteni erre. 
 
Egyéni fejlesztés 
A fejlesztést végző szakember gyógypedagógus, terapeuta, logopédus külön 
helyiségben foglalkozik a gyermekkel, főként abban az esetben, ha a 
gyermek nem képes kis csoportban sem együtt dolgozni társaival, figyelme 
nagyon csapongó, fejlődési üteme nagyon eltérő. Az egyéni fejlesztés során 
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azokat a funkciókat, képességeket fejleszti, illetve erősíti a gyógypedagógus 
az egyéni fejlesztési terv alapján, amelyek elmaradást vagy zavart mutatnak. 
 
Mikrocsoportos fejlesztés 
A fejlesztést végző szakember foglalkozásain 2-3 gyermek vesz részt, akik 
hasonló problémákkal küzdenek. Helye az erre a célra kialakított külön 
helyiség, udvar, tornaterem. Ebben a tevékenységformában dolgozó 
gyermekek már képesek együtt dolgozni, figyelmesek egymás iránt, örülnek 
a másik sikerének. Egészséges versenyszellem alakul ki.  
A mikrocsoportos foglalkoztatási forma lehetőséget ad arra, hogy 
megtanulják elviselni az esetleges sikertelenséget. A szakember azokat a 
képességeket fejleszti, amelyek elmaradnak az adott életkorban elvárható 
szinttől. 
 
Fejlesztés óvodai csoportban 
A fejlesztést végző óvónő, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal 
együttműködve, azok útmutatásai alapján - fejlődést elősegítő játékos 
módszerek alkalmazásával - végzi munkáját. Az óvónők minden 
tevékenységben figyelembe veszik a gyermek életkori sajátosságait és 
egyéni fejlődési ütemét. Az óvónők elsődleges feladata, hogy elfogadtassák 
a sérült gyermekeket az épekkel. Kialakítsanak egy olyan segítő légkört, 
amely motiváló hatással van a sérült gyermekekre. Kiemeljék a 
pozitívumokat és a pozitívumokra támaszkodva fejlesszék a gyermek 
személyiségét. 
 
Fejlesztés otthon 
A fejlesztés fontos részét képezi a szülőkkel való együttműködés. Fel kell 
tárnunk a szülők előtt a gyermek állapotát. Minden kérdésére őszintén kell 
válaszolni. Éreztetni kell a szülővel, hogy a gyermek optimális fejlődése 
érdekében neki is van tennivalója. Ötletekkel segíthetjük az otthoni 
fejlesztést. Jó, ha rendszeresen adunk olyan feladatokat a szülő és a 
gyermek számára, amit otthon kell elvégeznie. 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végére 

 

 A fogyatékosság típusának és mértékének figyelembevételével 
önmagához képest fejlődjön. 

 A sérülés arányában legyen alkalmazkodó képes. 

 Törekedjen önállóságra, együttműködésre. 

 Legyen képes önmagát elfogadó beilleszkedésre. 
 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének a 2011. évi nemzeti 
köznevelésről szóló törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, 
valamint a rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének irányelvei az alapja. 
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5. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
 
 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 
folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére 

hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben az óvodásból iskolássá érik. 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 a sikeres iskolai 
munkához. 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az 
első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a 
fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása 
összerendezettebb, harmonikusabb, finommozgásra képes. 
Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. 
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 
irányítani képes. 

 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 

a) az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen 
felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és 
felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés 
mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

b) megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 
fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, 
könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

c) a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi 
fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 

3. 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 (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 
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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. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az 
iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az 
iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 
gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A 
szociálisan érett gyermek 

a) egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja 
szükségletei kielégítését, 

b) feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, 
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb 
elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása 
biztosítja ezt a tevékenységet. 

4. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 
folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség 
harmonikus fejlődésének elősegítése. 

5. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető 
csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

6. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik 
a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel 
szemben. 

 

6.Esélyegyenlőség   

Intézményünk egy lakótelepen helyezkedik el, a környéken élő szociálisan 
hátrányos helyzetű ill. cigány származású családok gyermekei 
megtalálhatóak nálunk. Az óvodánk Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik 
mely tartalmazza azokat az intézkedéseket amik zökkenőmentessé tehetik 
ezen gyermekek óvodai ellátását, beilleszkedését. 

    A hátrányos helyzetű gyermekek csoportonkénti elosztásánál fokozottan 
figyelünk arra, hogy ezek a gyermekek lehetőség szerint egyenletes 
mértékben legyenek elosztva az óvoda öt csoportjában, elkerülvén a 
szegregációt.  

Intézményünkben igény szerint tájékoztatjuk őket a nekik járó szociális 
juttatásokról, különféle kedvezmények lehetőségéről, ismertetjük velük hova 
fordulhatnak ezek igényléséért. 

  A hátrányos helyzetű gyermekek közül a nagycsoportos korúaknak évről 
évre lehetőségük van az ingyenes úszásra, vízhez szoktatásra, ezzel szinte 
mindegyikük él is. Hátrányaik miatt külön figyelmet fordítunk képességeik 
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fejlesztésére, megfelelő szintre juttatásukra. Probléma esetén lehetőséget 
biztosítunk ill. segítséget nyújtunk a különféle szakszolgálatoknál történő 
vizsgálatokhoz (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság), szükség esetén fejlesztésükhöz mind 
az intézményen belül – logopédiai ellátás; SNI-s, BTM-s gyermekek 
gyógypedagógiai megsegítése; Ayres terápia – mind pedig külső 
helyszíneken.  
   
  Rendszeresen módjuk van a közülük tehetséges, ügyes és rátermett 
gyermekeknek, hogy részt vegyenek rajzpályázatokon, versmondó 
versenyeken, egyéb művészeti területeken való megmérettetésen, 
sportversenyeken ( oviolimpia, ovi-foci rendezvényei).  
   
  Biztosítjuk számukra a részvételt az óvodai rendezvényeken , ünnepeken, 
így például Mihály napi vásár, Kovács Margit napok rendezvényei, mikulás ill. 
karácsonyi ünnepség, anyák napja, évzáró műsor, gyermeknapi juniális. 
Kulturális programokon (pl. bábszínház látogatás, koncert), kirándulásokon 
való részvételre a többi gyermekhez hasonlóan, ugyanolyan feltételek mellett 
van lehetőségük.  
   
  Az ő esetükben különösen odafigyelünk az egyéni bánásmódra, a 
kiegyensúlyozott, szeretettel teli légkörre, megfelelő kommunikációra. 
Fontosnak tartjuk a gyermekek érdekében a szüleikkel, családjukkal való 
fokozott kapcsolattartást, problémák esetén a segítségnyújtást. Igény esetén 
fogadóórák, családlátogatás alkalmával tanácsokat kaphatnak nevelési ill. 
egyéb problémájukhoz vagy tájékoztatást hova fordulhatnak segítségért 
adott esetben.  
 
  Lényegesnek tartjuk és odafigyelünk megoldott e náluk a rendszeres 
óvodába járás, gondozási és nevelési feladatok otthoni ellátása. Törekszünk 
arra, hogy esetleges hátrányaik ellenére az óvodai környezet elfogadja őket, 
képességeik, szociális és érzelmi életük megfelelően fejlődjön 
intézményünkben.                                                                                                                       

  

 6. GYERMEKVÉDELEM ÓVODÁNKBAN 

 
Célja:  
Az óvodánkba járó gyermekek jogainak védelme, érvényesítése. 
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élők kiszűrése, a megfelelő 
intézkedések elvégzése. 
 

Feladata: 
Az óvodapedagógusok körében hangsúlyozni, hogy a gyermekek védelme, 
jogainak tiszteletben tartása kötelességünk. 
Tájékoztatni a szülőket a családi nevelés fontosságáról, elsődlegességéről, 
mert az óvodai nevelő munka csak kiegészítheti azt, de pótolni nem képes. 
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Családlátogatást végezni minden olyan esetben, - szükség szerint 
visszatérve is - ahol a szülők elhanyagolják gyermekeiket, nem 
gondoskodnak róluk megfelelően. Ezekről az esetekről környezettanulmányt 
készíteni a csoportvezető óvónőkkel együtt. 
Pedagógiai eszközökkel segíteni vagy pótolni a családi nevelés 
hiányosságaiból eredő hátrányok miatti lemaradást. 
Ismertetni a szülőkkel a kedvezmények, támogatások igénybe vételének 
lehetőségét. 
Megfelelő intézkedéseket kezdeményezni, ha indokoltnak tartjuk. 
/Csoportvezető óvónők véleménye és környezettanulmány alapján./ 
Kapcsolatot tartani a Családsegítő központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal, 
Nevelési Tanácsadóval, védőnővel, gyermekorvossal, logopédussal.../ 
 
Minden tanév elején személyes beszélgetés, anamnézis alapján felmérjük a 
hozzánk érkező gyermekek szociális körülményeit. Megfigyeljük a 
gyermekek magatartását, gondozottságát, a szülők viselkedését a 
mindennapok során. 
 
Statisztikát készítünk a magatartászavarral küszködő, hátrányos helyzetű, 
elhanyagolt és veszélyeztetett gyermekekről. 
Ha kell hivatalos intézkedéseket kezdeményezünk a veszélyeztetettség 
elhárítása érdekében. 
 
 

Az óvodapedagógusok feladata a csoportban: 

 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 beiskolázás körültekintő megszervezése 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 személyes tanácsadás a szülőknek 

 egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése 

 szülők tájékoztatása a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokról. 
 
A gyermekvédelem olyan tevékenység, mely a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettség megelőzésére és 
megszüntetésére irányul. Minden állami támogatást meg kell adni ahhoz, 
hogy a szülők a gyermeket családban tudják felnevelni. A mi feladatunk a 
kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a velük való 
együttműködés és indokolt esetben eljárás kezdeményezése a 
hatóságoknál. 
 
A gyermekvédelmi teendők ellátása az intézményvezető, a pedagógusok és 
a gyermekvédelmi felelősök feladatkörébe tartoznak. 
Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 
ellátásáért és a gyermekvédelmi munka irányításáért. 
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Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 
 
A gyermekvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok 
gyermekvédelmi munkáját. 
Ezen belül feladata: 

 A szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 
intézményekről, melyekhez problémáik megoldása érdekében 
fordulhatnak. 

 Családlátogatáson részt venni, a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

 Veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a Gyermekjóléti szolgálatot. 

 Segíteni a szolgálat tevékenységét. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén a gyermekvédelmi 
támogatás megállapítását kezdeményezni. 
  

  
6.1. Megelőzés 
 
A gyermekvédelem pedagógiai tevékenységet is jelent, melynek célja, hogy 
megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse azokat a gyermekekre ható 
károsodásokat, melyek egészséges személyiségfejlődését megzavarják 
vagy meggátolják. Segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, 
melyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag értékes képességeinek 
kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. 
 
Célja: 
Nem kerülhet hátrányos helyzetbe egyetlen gyermek sem származása, 
színe, neme, vallása, nemzeti v. etnikai hovatartozása vagy bármilyen más 
oknál fogva. 
Minden gyermek számára biztosítani kell a fejlődéshez szükséges 
feltételeket, a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, 
képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 
Rendszeres kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, családokkal. 
Biztosítani kell, hogy a szülők véleményt nyilvánítsanak az őket érintő 
kérdésekben. 
A nevelés, oktatás biztonságos és egészséges légkörben folyjon. 
A gyermek személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. 
Együtt kell működnünk más szervezetekkel, hatósággal annak érdekében, 
hogy elősegítsük a gyermek családban történő nevelkedését, a 
veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését. 

 
6.2 Feltárás 
 
Feladatai: 

 felismerni, feltárni a gyermek problémáit, 

 megkeresni a problémák okait, 

 segítséget nyújtani a problémák megoldásához, 
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 jelezni a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 
6.3. Megszüntetés 

 
Feladatai: 

 szükség esetén együtt kell működni a polgármesteri hivatallal, a 
gyermekorvossal, családsegítő szolgálattal, nevelési tanácsadóval, 
rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt 
vevő társadalmi szervezetekkel. 

 veszélyeztetettségre utaló jelek esetén értesíteni kell a gyermekjóléti 
szolgálatot a szükséges lépések megtétele érdekében. 

 
 
6.4. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 
 
Szociális hátrányok, beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségek 
enyhítését segítő tevékenységek 
 
Szülőkkel való kapcsolattartás 

 családlátogatás (szükség szerint többször) - óvónők és/vagy a 
gyermekvédelmi felelőssel. 

 állandó napi kapcsolat kialakítása a problémák azonnali megbeszélésére 

 segítségnyújtás a szülőknek problémáik megoldásához. Tájékoztatás a 
segítségnyújtási lehetőségekről, faliújságon, szülői értekezleten, egyéni 
beszélgetés során. 

 a szülők életvitelének figyelemmel kisérése, szükség esetén szakember 
segítségének megszervezése. /italozás, drog.../ 

 a gyermek családban elfoglalt helyének, a család nevelési elveinek 
feltérképezése 

 a gyermeki bántalmazás felderítése, megszüntetésére törekvés. 
Sikertelenség esetén az óvodavezető felveszi a kapcsolatot a 
gyermekjóléti szolgálattal. 

 
A szociális hátrányokkal induló gyermekekkel való törődés feladatai: 

 rendszeres óvoda látogatás elérése 

 az elhanyagoltság megszüntetésére való törekvés /szülők felvilágosítása, 
segítség nyújtás/ 

 gondozási feladatok eseti átvállalása a családtól. Az egészségügyi 
szokások alakítása, figyelemmel kísérése. 

 a gyermekek étkezési szokásainak figyelemmel kísérése. (alul táplált ill. 
reggeli nélkül érkező gyermekek étkezésének megoldása) 

 nyugodt környezet, kiszámítható, biztonságos légkör segítse a gyermek 
pozitív fejlődését. 
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Beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel 
való foglalkozás: 

 az óvónő pozitív, elfogadó magatartása a gyermekkel. (ölbeli játékok, 
simogatás, személyes kontaktus megteremtése) 

 a gyermek elfogadtatása a közösséggel, beilleszkedés elősegítése a 
személyes óvónői modellen át. (bevonás a közös játékba, ráfigyelés a 
szerepek elosztásánál...)a pozitív gyermeki tulajdonságok erősítése, 
egymás elfogadtatásában. 

 egyéni és mikro csoportos foglalkoztatás keretében felzárkóztatás és 
fejlesztés. 

 egész nap folyamán tapasztalatszerzési lehetőségek, képességfejlesztő 
játékok biztosítása.  

 

 

 

 

7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 
Az óvoda csoportszerkezete 
 
Óvodánkban a nevelés osztatlan csoportokban zajlik, de lehetőség van 
osztott csoportok szervezésére, amennyiben ezt a csoport összetétele 
indokolja. A csoportok kialakításánál a gyermekek életkorát, a szülők 
kérését, a gyermekek baráti körét igyekszünk figyelembe venni.  
 
 
A tevékenységek megszervezése: 
A csoportokban zajló tevékenységek szervezése kötött ill. kötetlen formában 
történik. 
 
Kötetlen tevékenység: Az óvónő által átgondolt, a gyermek számára nem 

kötelező, választható tevékenység. Spontán játékos tapasztalatszerzés, 
ismeretszerzés, óvónő által irányított felfedezés. Időtartama nem 
meghatározható, a gyermekek érdeklődésétől függ. Formája mikro csoportos 
vagy egyéni foglalkozás, tevékenység. 
 
Kötött tevékenység: Az óvónő által előre megtervezett irányított 

tapasztalatszerzés, cselekvéses tanulás. Ezekbe a tevékenységekbe a 
nagycsoportos gyermekek egyidejűleg bekapcsolódnak, Időtartama a 
gyermekek érdeklődésétől, aktivitásától függ.  
 
A tevékenységek idejének megtervezése: a napirend, hetirend alapján 
történik  
 
 

Napirendet a rugalmasság, folyamatosság és kiegyensúlyozottság jellemzi. 
A kötetlenség biztosítja az elmélyült, folyamatos szabad játékot, egyéni 
fejlesztést, spontán vagy a cselekvéses tanulás megvalósítását. Az 
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étkezések, pihenés, levegőzés, a kötött foglalkozások ritmikus ismétlődése 
az állandóságot, nyugalmat, biztonságot nyújtja. 
 
 
Hetirend a hosszabb távú fejlesztés keretét adja. Itt tervezzük a spontán 
tapasztalatszerzés, és az óvónő által irányított ismeretszerzést, 
rögzítjük a cselekvéses tanulás anyagát. 
Minden csoportban kötelező a mozgásfejlesztés /mindennapos és a nagy 
torna/ és az irodalmi nevelés. Kötetlen minden egyéb tevékenység, de az 
óvónő igénye, elképzelése alapján tarthat irányított, cselekvéses tanulást 
is, ha úgy ítéli meg, hogy arra szükség van. 
A kötetlen foglalkozások szervezése nem naphoz kötött. A gyermekek 
érdeklődésétől, hangulatától és egyéb, a csoport életére ható eseményektől 
függ.  
A hetirendben, napokra beosztott műveltségi területek időpontja és 
témája rugalmasan változtatható abban az esetben, ha spontán 
tapasztalatszerzés ezt indokolttá teszi. 
 
A tevékenységek tervezése 
A tervező munka alapja a csoport összetételének, fejlettségének ismerete. 
Ez alapján fogalmazzuk meg a csoportra érvényes szokás- és 
szabályrendszert, valamint állítjuk össze az éves anyagot, azokat a 
témaköröket, melyeket az év folyamán feldolgozunk. Ezeket a 
csoportnaplóban rögzítjük. 
 
Az éves tervek lebontása a havi ütemtervekben történik. A havi tervezés egy 
nagyobb időszakot ölel fel, ünnephez vagy évszakhoz kapcsolódó 
témaköröket tartalmaz. 
 
A fejlesztő, nevelőmunkánk alapja a gyermekek egyéni sajátosságainak, 
fejlődési ütemének ismerete. Ezekről feljegyzéseket készítünk. Módozatait 
az "A program ellenőrzése, elemzése, értékelése" c. fejezetben rögzítettük. A 
csoportnapló megjegyzési rovatába a kiemelt eseményeket, a csoport közös 
programjait rögzítjük.  
 

Hetirend 
 

 
Kötött foglalkozások 

 
Kötetlen tevékenységek 

 

 
Meghatározott 

napon 
 

 
A hét minden 

napján 

 
A hét minden 

napján 

 
Nem naphoz 

kötötten 

 
Testnevelés, 
testtartás és 

lábboltozat javító 

 
Mindennapos 
testnevelés 

 

 
Vizuális 

tevékenység 

 
Vers-mese 

 
Ének-zene 
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torna 
 

 

 
mese 

 
 

Környezet 
megismerése 

 
 

Matematika 
 
 
 

 
A hetirend szeptember 1.-től május 31.-ig tartó időszakra érvényes. 
Június 1.-től augusztus 31.-ig a nyári hetirend a kötött foglalkozásokat nem 
tartalmazza, azokat is kötetlen formában tartjuk. Nagyobb hangsúlyt kapnak 
a szabadban tartott kötetlen tevékenységek. 

 

Napirend 

 

 
 

6.30 

 

 

8.30-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 

 

Az óvoda nyitása, gyermekek 

folyamatos érkezése. 

 

Folyamatos tízóraizás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebéd 

 

 szabad játék 

 kötött ill. kötetlen 
tevékenységek 

 spontán 
kezdeményezések 

 levegőzés /séta, 
kirándulás, tervezett 
megfigyelések…/ 

 mindennapos 
testnevelés 

 egészségügyi 
feladatok 

 készülődés 
ebédhez, rakodás 

 naposi 
tevékenységek 

 

12.45-14.15 

 

 

 

 

 

14.45 

 

 

Pihenés 

 

 

 

 

 

Uzsonna 

 

 
Délutáni pihenés 
időtartama a gyermekek 
életkorától függ. 
 
Egészségügyi feladatok. 
 
Szabadon választott 
tevékenység. 



Kovács Margit Óvoda                                                                Pedagógiai Program 59 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

Óvodazárás 

 
Játék a csoportszobában. 
 
. 

 
Az időpontokat az óvónő a csoportok életkorától függően rugalmasan 
kezelheti.
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8. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE 
 
Család-óvoda 
Óvodai nevelésünk a családdal szorosan együtt működve, azt kiegészítve 
lehet csak eredményes. Fontos, hogy a szülők már a gyermekek óvodába 
kerülése előtt lehetőséget kapjanak az intézménnyel, óvónőkkel való 
ismerkedésre. E célból működtetjük Baba-mama klubunkat, ahová havi 
rendszerességgel meghívjuk a körzetünkben lakó 2-3 éves gyermekeket, 
bölcsődéseket játszó délutánra. 
 
Óvodánkban arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi 
nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, 
fejlesszük a gyermekeket. A szülőket nevelőpartnernek tekintjük, ismertetjük 
velük nevelési elveinket, programunk célját, feladatát. Minden lehetőséget 
megadunk annak érdekében, hogy a családi nevelési eljárásokat, 
szokásokat megismerjük. Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi 
megerősítés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés. 
 
A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultálunk a szülőkkel. 
Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a problémaérzékenységet, a 
tapintatot és előre mutató segítséget. Óvodánk nyitott, a szülők igényeinek 
megfelelően, lehetőséget adunk arra, hogy előzetes megbeszélés alapján 
betekintést nyerjenek gyerekeik óvodai életébe. 
A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés csak a kölcsönös bizalom 
talaján valósulhat meg. A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben 
tartjuk nevelési elveiket, hogy szeretjük gyermeküket. Arra törekszünk, hogy 
emberi magatartásunkban, szakmai felkészültségünkben egyaránt 
példamutatóak legyünk. 
 
A kapcsolattartás formái 
 

 beíratás: az első személyes kapcsolat felvétele 

 befogadás, beszoktatás 

 összevont- és csoport szülői értekezletek 

 családlátogatások: családi nevelési szokások megismerése 

 fogadó óra: egyéni beszélgetések, esetmegbeszélések előzetes 
időpont egyeztetés után 

 nyílt napok: a szülők részvétele az óvodai életben: előzetes 
megbeszélés alapján a szülő a csoportban megismerheti gyermeke 
óvodai életét. 

 közös ünnepek, családi estek 

 közös kulturális- és sportrendezvények 

 családi napok 

 szülők-nevelők alapítványi bálja 
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Óvoda-iskola 
Az iskolába kerülő gyermeknél megkönnyíti a beilleszkedést, ha még 
óvodásként megismerkedhet az iskolai élettel. A szomszédos Kovács Margit  
Általános Iskolával tartjuk a kapcsolatot. Bekapcsolódunk különböző 
programokba: ovi-foci foglalkozások, kiállítások, óvodásoknak szervezett 
munka délelőttökön, óralátogatásokon veszünk részt.  
 
Óvoda-bölcsőde 
Mivel óvodáskorú gyermekeink egy része bölcsődéből kerül hozzánk, így 
elengedhetetlenül fontos, hogy a gondozónőkkel is jó kapcsolatot alakítsunk 
ki. Lehetőséget biztosítunk az óvodával való ismerkedésre mind a 
gyermekek, mind a gondozónők számára. 
 
Az óvoda és a közművelődési intézmények 
Óvodánk a szomszédos művelődési központtal Kovács Margit ÁMK.-val, 
folyamatos kapcsolatban áll. Gyermekeink életkorának megfelelő 
programokat /kiállítások, bábszínház, filmvetítés, könyvtárlátogatás, zenés 
rendezvények, stb../ rendszeresen látogatjuk. 
 
Az óvoda egyéb kapcsolatai 
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, valamint a Tanulási 
képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság. 
Folyamatos kapcsolatban állunk a munkánkat segítő szakszolgálat 
munkatársaival. Segítik az iskolára való alkalmasság megállapítását vitás 
helyzetekben, támogatják az egyéni fejlesztő munkánkat a problémás 
gyermekeknél.  
 
Beszédhibás gyermekeinkkel logopédus foglalkozik heti rendszerességgel. 
 
A védőnő szükség esetén vizsgálja gyermekeinket.  
 
Az óvoda nyitott arra, hogy szélesítse szakmai tapasztalatok gyűjtése 
érdekében kapcsolatait. Ha lehetőség nyílik, kapcsolatépítésre, tartásra 
törekszik a Kárpát-medence magyar óvodáival más kultúra, hagyományok 
megismerése érdekében, tapasztalatcserére, 
 
 

 

9. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

 

9.1. Az óvoda személyi feltételei 

 
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 
Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, akinek 
személyisége meghatározó a gyermek számára. Az óvodapedagógus 
elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 
számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai 
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nevelésnek. Az óvodapedagógusok csoportbeli beosztásakor meghatározó 
az óvónők egyénisége, érdeklődése, az együttgondolkodás, a közös 
munkálkodás az adott gyermekcsoport érdekében.  
 
A pedagógiai munkát segítőpedagógiai asszisztensek, dajkák aktív részesei 
óvodai nevelőmunkának. Az óvodapedagógusok tevékenysége és az óvoda 
működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája 
hozzájárul óvodai nevelésünk eredményességéhez.   
  
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének ellátása az 
alapító okirat értelmében alapfeladatunk. A fejlesztéshez az illetékes 
szakértői bizottság szakvéleményét figyelembe véve, az általuk 
meghatározott területeken, a gyermek(ek) állapotának megfelelően az 
ágazatbanspeciálisan képzett szakember segíti nevelő-fejlesztő munkánkat. 
 
 
Az óvoda udvarának gondozását, és a kisebb javítási, karbantartási 
munkákat az óvoda félállású udvari dolgozója látja el. 
 

Az óvoda dolgozói Jelenleg 
A programhoz 

rendelt szükséglet 

Óvodapedagógus 11 fő 11 fő 

Dajka 5 fő 5 fő 

-ebből szakképzett 5 fő 5 fő 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő 

Összesen 18 fő 18 fő 

 
Közoktatási vezető –pedagógus szakvizsgát végzett  2 fő 
Minősítő eljáráson résztvett     4 fő 
Középfokú "C" nyelvvizsgával rendelkezik   4 fő 
Gyógypedagógus       1 fő 
Gyógytestnevelő       1 fő 
 
Pedagógusképünk: Olyan óvodapedagógusok, akikre a humanizmus, a 
pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértő, együtt érző, elfogadó, 
segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet jellemző. 
Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő 
nevelők közössége, akik képesek az együttműködésre, egymás tiszteletére, 
megbecsülésére. Jellemző rájuk az önképzés, a továbbképzés, a szaktudás 
megújítására való törekvés. Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs. 
Lehetőséget biztosítunk az önállóságra, a kezdeményezésre. A 
különbözőséget, a másságot elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, az egyéni 
értékek pozitív irányú megközelítését erősítjük. 
A nevelőmunkát segítő dajkák stabil tagjai a testületnek. Társak a 
nevelőmunkában, megbízható, figyelmes, gyermekszerető emberek. 
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Óvodánkban a nyitvatartási idő alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a 
gyermekekkel munkaidő-beosztásuk alapján heti váltásban. 
 
 

9.2. Az óvoda tárgyi feltételei 
 
Óvodánk 130 férőhelyes, 5 csoportos, tornaszobával, házgyári panelekből 
épült földszintes intézmény. 
A csoportszobák párban helyezkednek el egymás mellett, 48 m2-esek 25 fő 
befogadására épültek. 
 
Tárgyi feltételeink játékok, foglakozási- és mozgásfejlesztő eszközök terén 
jónak mondható. Ezek egy részét a költségvetésből, döntő többségét 
pályázati és önköltséges tanfolyami bevételeinkből vásároltuk. 
Rendelkezünk korszerű technikai eszközökkel. / számítógép, nyomtató, 
fénymásoló, színes tv, videó, rádiósmagnó, videó kamera, számítógép./ 
 
Udvarunkon minden csoport számára elegendő homokozó és játszóterület 
van. A kialakított sportudvarunk a EU kompatibilis mozgásfejlesztő játékkal, 
biztosítja a tartalmas udvari élet lehetőségét. 
Nyári időszakokban három zuhanyfolyosónkban hűsíthetjük a gyermekeket. 
Parkosított, virággal, fákkal díszített területek mellett, a KRESSZ pályán 
lehetőség van kerékpározásra, rollerezésre. 

 

 

9.3. A program céljához rendelt eszközrendszer 

 
A program megvalósításához az alapvető személyi és tárgyi feltételekkel 
rendelkezünk. Óvónőink képzettsége jelenleg megfelelő, de célszerű lenne a 
további, speciális ismeretek megszerzése, melyek segítenék a minőségi 
munka emelését. 
 
Személyi feltételek területén ajánlott kiegészítő továbbképzések: 

 pedagógus szakvizsga 

 népi kismesterségek szakismeretei 

 mozgásfejlesztő Ayres terápia vezető 

 gyógypedagógus 

 fejlesztő pedagógus 

 informatikai ismeretek 

 gyermektánc oktató 
 
Ezek az ismeretek a pedagógus továbbképzések keretén belül 
megszerezhetőek. 
 
Tárgyi feltételek biztosítása 
 
Elsőrendű szempont, hogy egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 120/2019.(VIII.30.) EMMI 
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rendelet alapján a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet /működésről és 
névhasználatról szóló/ 161§ - ban megfogalmazott, XVII. fejezetben leírt 
kötelező felszerelésre vonatkozó szabályok megváltoztak. A rendelet alapján 
a megváltozott helység,- eszköz,- és felszerelések jegyzékét 
20/2012.(VIII.31.) Emmi rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
Rendelkezünk a helyi nevelési program megvalósításához szükséges 
alapvető tárgyi feltételekkel. Karbantartásuk, fejlesztésük, az eszközök 
pótlása folyamatosan szükséges. Az eszközök beszerzése részben 
költségvetési keretből, részben pedig költségvetésen kívüli összegből 
pályázati és alapítványi bevételekből, szülői támogatásból történik.  
 
A csoportszobák felszereltsége, a játékeszközök mennyisége és minősége 
megfelelő, pótlásuk, kiegészítésük folyamatosan szükséges. A 
csoportszobák esztétikuma, rendezettsége dicséri a bennük dolgozó 
pedagógusok hozzáértését, elhivatottságát. 
A csoportok textíliái elegendőek, de folyamatos cserére, kiegészítésre, 
fejlesztésre szorulnak. 
A gyermek és szakmai könyvek beszerzése folyamatos, az alapos 
megválogatással, a tartalmilag értékes könyvekkel gyarapítjuk készleteinket.  
Az étkezéshez szükséges eszközök, felszerelések megfelelő számban, 
minőségben és mennyiségben biztosítottak, de folyamatos pótlásuk 
szükséges. 
 
 

10. A PROGRAM ELLENŐRZÉSE, ELEMZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
A belső ellenőrzés és értékelés a vezető és az azzal megbízott 
nevelőtestületi tagok /munkaközösség vezetők/ feladata. 
 

10.1. Az óvoda szakmai dokumentumainak kapcsolata és egymásra 

épülése. 

 
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

                           
Kovács Margit Óvoda Helyi Pedagógiai programja 

                           
Az intézmény éves munkaterve 

                           
A gyermekcsoportok nevelési terve 

                           
A gyermekek fejlődését, fejlesztését tükröző feljegyzések 

 
 

10.2. A gyermekek fejlődésének és fejlettségi szintjének ellenőrzése 
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Az óvodai csoportok ellenőrzése és értékelése kiterjed a nevelőmunka 
személyi- és tárgyi feltételeinek vizsgálatára valamint a fejlesztő munka 
ellenőrzésére értékelésére.  
A gyermekek fejlődésének értékelése az alábbi írásbeli munkákban 
tükröződik: 

 Családlátogatások/szükség szerint/, fogadó órák, anamnézis regisztrálása 
/gyermek környezetének, életterének, a család nevelési stílusának, 
értékrendjének feltérképezése/    

 A nevelőtestület által kidolgozott és elfogadott szempontok alapján az 
óvodába lépéstől az iskolába lépésig évente kétszer /év eleje és vége/ 
rögzítjük a gyermekeknél bekövetkezett változásokat. A szintfelmérés alapja 
a játékban, kezdeményezéseken, foglalkozásokon tevékenykedő gyermekek 
folyamatos megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése, kiegészítve a fejlesztési 
feladatok meghatározásával. 
A nagycsoportosoknál /tankötelesek/ év elején az MSSST, valamint az 

óvónők által egységesen elfogadott  „Amit az óvónőnek észre kell venni” - 
Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és 
készségszintjéről /Aszalai Anett - Horváth Judit - Horváthné Csapucha 
Klára - Dr. Rónáné Falus Júlia/ fejlettségi szintet mérő vizsgálatok 
segítségével az iskolaérettség szintjét ill. a gyengébb területek 
feltérképezését végezzük el. A mérés minden esetben a szülők 

tájékoztatásával és beleegyezésével történik. 

 
 

10.3. A program hatékonyságának ellenőrzése 
  

 A program ellenőrzése folyamatosan történik, nevelőtestületi 
értekezleteken lehetőség van az adódó gondok, felmerülő problémák 
megbeszélésére. 

 Minden nevelési év végén a nevelőtestület által kidolgozott 
szempontrendszer alapján, az óvodavezető irányításával értékeljük a 
program beválását és javaslatot teszünk az esetleges módosításra. 

 Minden nevelési év végén az óvodát befejező 6-7 évesek körében 
elemezzük, értékeljük a fejlődés jellemzőit. 

 A program beválásának vizsgálata 3-4 évente tapasztalataink és a szülői 
vélemények alapján. 

 
 

https://www.libri.hu/szerzok/aszalai_anett.html
https://www.libri.hu/szerzok/horvath_judit.html
https://www.libri.hu/szerzok/horvathne_csapucha_klara.html
https://www.libri.hu/szerzok/horvathne_csapucha_klara.html
https://www.libri.hu/szerzok/dr_ronane_falus_julia.html
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

 
Az óvodai nevelési program érvényességi ideje: 

 

 
A nevelőtestület határozata alapján 

 

határozatlan időre szól. 

 
 
 
 

A helyi program módosításának lehetséges indokai: 
 

 törvényi változások 
 

 szervezeti átalakítás, 
  

 ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt, 
  

 ha egyéb érdekegyeztető fórum módosítást javasol.       
 
 
 
 

Előírás a program módosítás előterjesztéséről: 
 
 

 írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőségének, 
  

 szóbeli előterjesztés a nevelőtestületi értekezleten. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

 

 
 
A helyi nevelési programot készítette: 
 

 
 
 

Knausz Lászlóné 
óvodavezető 

 
Elfogadásának dátuma: 
 

 
2010. március 19. 

 

 
A fenntartóhoz benyújtás dátuma: 
 

 
2010. március 19. 

 
A fenntartó jóváhagyásának dátuma: 
 

 
 

 
A hatályba lépés dátuma: 
 

 
2010. szeptember 1. 

 

 
A felülvizsgálat időpontja: 
 

 
2015. szeptember 1. 

 

 
 
A programot véleményezte és egyetértését 
nyilvánította: 
 

 
 
 

    Vaszariné Liszkai Krisztina 
szülői munkaközösség vezető 

 
Győr, 2010. március 19. 
 
 
 
        Knausz Lászlóné 
           óvodavezető 
 
Tájékoztatásul hivatalosan megkapják: 
 

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Oktatási és Kulturális Osztály 

 Szülői munkaközösség 

 Alkalmazotti közösség 
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Legitimációs záradék 

 

 

 
 
 
A helyi Pedagógiai Program módosítása: 
 

 
 
 

2012. december 

 
A hatályba lépés dátuma: 
 

 
2013. január 1. 

 

 
 
A helyi Pedagógiai Program módosítása: 
 

 
2013. április 

 
A hatályba lépés dátuma: 
 

 
2013. szeptember 1. 

 

 
 
A helyi Pedagógiai Program módosítása: 
 

 
2018. augusztus 

 
A hatályba lépés dátuma: 
 

 
2018. szeptember 1. 

 

 
 
A programot véleményezte és egyetértését 
nyilvánította: 
 

 
 
 

    Mikhelyné Kis-Gadó Éva 
Szülői Munkaközösség Vezető 

 
 
Győr, 2018. szeptember 1. 
 
 
            Máté Mária 
                                                                                     Tagóoda vezető 


