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Bevezető 

 
Jelen pedagógiai programunkat 2016. januárban a névváltozásunkat követően 

felülvizsgáltuk és a szükséges változtatásokat elvégeztük. 

 
 

    A település bemutatása 
 
 

 
 
 

Kunfehértó község Bács-Kiskun megye déli részén, Kiskunhalas várostól 15 km-re 

fekszik. Településünk nem csak területileg és népességében mondható kicsinynek, – kb. 2400 

főt számlál - de múltja sem túl mélyen gyökerezik. A falu adottságai ideálisnak mondhatóak, 

csendes, nyugodt, rendezett környezet övezi az itt élőket.  

 

Először nézzünk egy rövid történeti áttekintést az óvoda életéből és átalakulásából: 

• 1956-ban, az akkor már működő általános iskola egyik termében kapott helyet 

intézményünk, majd az épület korszerűsítésével még egy termet biztosítottak 

számunkra 

• 1978-ban lehetőség nyílt arra, hogy a nevelők munkáját négy csoportban (100 fő 

gyermek befogadásával) végezhessük, így még egy új szárnyrésszel illetve saját 

főzőkonyhával bővült az intézmény. 

• 2003 szeptemberétől a csökkenő gyermeklétszám miatt 4 csoportos óvodából 3 

csoportos intézmény lettünk. 

• 2008. december 31-ig óvodánk saját konyhája biztosította az étkezést a gyerekek 

számára, 2009. január 1-től azonban a településen működő Fehértó-Gazda Kft. látja el 
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ezt a feladatot. 2011. óta ismét működik a konyhánk, nem csak az óvodás, hanem az 

iskolás gyermekeknek is főznek itt. 

A településen működő közintézmények: Kunfehértói Általános Iskola, Művelődési 

Ház és Könyvtár valamint a Mosolyvár Óvoda. Egyéb közcélt szolgáló intézmények: Tompa 

és Vidéke Takarékszövetkezet, működik Posta, rendőri szolgálat, orvosi, - gyermekorvosi, - 

fogorvosi ellátás, gyógyszertár, élelmiszer boltok, és egyéb kiszolgáló egységek. Mindezek a 

falu központjában helyezkednek el. 

Mindezen felsoroltakon kívül több cég, - és vállalkozás is működik a faluban, amelyek 

munkalehetőséget nyújtanak a település lakói számára. 

Mivel a külterület tanyavilága elég távol esik a főbb intézményektől, így iskolabusz 

hozza-viszi nem csak az iskolásokat, hanem az óvodás gyermekeket is. 

Intézményünk rendelkezik saját alapítvánnyal – ROSSZCSONTOK ALAPÍTVÁNY – 

melynek támogatásával lehetőségünk nyílik eszközeink, és játékaink bővítésére.  

A családok megváltozott életkörülményeiből adódóan óvodánkban a társadalom 

valamennyi rétegének gyermeke jelen van, s ez egészséges szociokulturális összetételt 

eredményez. Ugyanakkor feltételez az óvoda részéről egy nagyon tudatos fejlesztést a 

hátránykompenzálásban és tehetséggondozásban. Igyekszünk megfelelni az új társadalmi 

igényeknek, innovatív és minőségi változásokat kezdeményezünk. (kirándulások, színes 

gyerekprogramok, az életkori sajátosságoknak megfelelő kulturális műsorok). A társadalmi és 

gazdasági környezet gyors változásai nyomán egyre több elvárás fogalmazódik meg az 

intézményes neveléssel szemben. Mindennapi munkánk során egyre gyakoribb az a 

tapasztalat, hogy a gyermekek egészséges, élmény gazdag fejlődésében megnőtt a mi 

felelősségünk. A kialakult versenyhelyzet, a megváltozott pedagógusszerep, a szabad 

óvodaválasztás, a szakmai autonómia mind hozzájárultak ahhoz, hogy különös figyelmet 

fordítsunk fejlesztőmunkánkra és partnerközpontú működésünkre.  
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II. Az óvoda jellemző adatai 

 

1. Az óvoda neve (az intézmény típusának meghatározásával) 

Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda 

     Rövid neve: Mosolyvár Óvoda 

 

2. Az óvoda OM azonosítója: 027697 

 

3. Az óvoda székhelye 

Székhelye: 6413 Kunfehértó, Ady Endre u. 4.  

 

4. Az alapító szerv neve és címe: 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

Alapítás éve: 1955 

 

5. A fenntartó neve és címe:  

Kunfehértó Község Önkormányzata 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

 

6. Irányító szerv neve: 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő - testülete 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.  

7. Ellátandó alaptevékenységek: 

7.1.  Alaptevékenységi besorolás az Alapító Okirat szerint: 

• Óvodai nevelés 851020 

      7.2. Kormányzati funkció:  

• 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

• 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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8. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 

8.1. Az intézmény nevelési funkciót tölt be. 

8.2 Óvodai csoportok száma: 3 

8.3 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 

• Csoportonkénti maximum létszám: 25 fő 

 

9. Az óvoda vezetője: Harnóczi Erzsébet   

 

10. A programot átdolgozta: Harnóczi Erzsébet 

 
 

III. Helyi Nevelési Programunk koncepciója 
 

„Ne tegyünk semmit kényszerré, 
ami kényszer nélkül a tiszta öröm forrása 

a gyermek számára.” (Hermann Alice) 

 

Intézményünkben egész napos nevelés során folyik a gyermekek személyiségének 

komplex, sokoldalú fejlesztése. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően 

a gyermeki személyiségből indulunk ki, abból a tényből, hogy az ember gyermek egyedi, 

mással nem helyettesíthető indivídum, és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő 

személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és 

tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes 

hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és 

egyénenként változó a testi és lelki szükségleteik vannak. A személyiség szabad 

kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. 

Intézményünkben folyó óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a 

gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.  

Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy önmaguk értékeit felismerhessék, hogy 

saját lehetőségeikhez képest, megfelelően fejlődhessenek. Sok pozitív élményt szerezve 

szellemileg, fizikailag feltöltve kezdhessék az iskolát.  



Mosolyvár  Óvoda 
Kunfehértó 

 
6 

 

Az óvodai nevelésünknek egyik nagyon fontos része az is, hogy a szülőkkel is 

megismertessük óvodai munkánkat, céljainkat, törekedjünk arra, hogy ne csak hangsúlyozva 

legyen, hanem meg is valósuljon az együttműködés. Adjunk teret a szülőknek, hogy 

ismereteket szerezzenek az óvodában folyó nevelőmunkáról, gyermekükkel kapcsolatban 

felmerülő kérdéseikre válaszokat kapjanak. 

Céljaink között a legfontosabb a 2,5-7 éves korosztály játékosan történő oktató - nevelő 

tevékenysége. Törekedünk arra, hogy a gyermekeknek az óvodai nevelés során, a változatos 

tevékenységek alkalmával lehetőségük legyen képességeik kibontakoztatására. Kellő 

mértékben alakítsuk őket, de adjunk lehetőséget a tapasztalatszerzésre is. Amit ebben a 

korban látnak, megtanulnak, „lemásolnak” (a felnőttek, szülők, ismerősök, a pedagógusok 

példája nyomán) ezek jelentik tapasztalataik alapját. 

Az óvodáskorra eső képlékeny, könnyen formálható időszakot kell, és igyekszünk is 

kihasználni, mert fontosnak tartjuk, hogy a mai rohanó világban gyermekeinkből elégedett, 

sikert és kudarcot egyformán jól tűrő, kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. 

 

Óvodánk sajátos arculatát az alábbi tényezők határozzák meg: 

• Óvodásaink közül néhányan a község külterületén és tanyavilágban élnek, esetenként 

hátrányos helyzetben, ők még nagyobb figyelmet érdemelnek. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, a szükséges feltételek 

biztosításával 

• Községünk határában egy tó található, mely számos lehetőséget kínál az óvodai 

nevelőmunka gazdagítására, színesítésére. 

• Óvodánk rendelkezik saját alapítvánnyal, melynek következtében ünnepeink, és 

rendezvényeink színvonalasabbá tételére nyílik jó lehetőség. 

 

Célunk: 

A családdal együttműködve az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus 

fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, figyelembe véve az 

életkori és egyéni sajátosságokat úgy, hogy az elért eredmények megalapozzák az iskolai 

nevelést. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti 

azt. A gyerek óvodába lépése pillanatától kezdve, a családdal együtt felelős azért, hogy 

személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek és az együtt elért 

eredmények, megalapozzák az iskolai nevelést. A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a 
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gyermeki személyiség egészét, és az érzelmi biztonság burokrendszerében biztosítani kell, 

mind a testi, mind az értelmi, mind a közösségi fejlődést. 

Vidámsággal teli, szabad alkotó légkörben végezzük nevelő munkánkat, a bátorító 

pedagógia szellemében. 

 

Sajátosságaink, lehetőségeink: 

• Színházlátogatásokat, zenei előadásokat, gyermeknapi kirándulásokat 

szervezünk számukra. 

• A testi neveléshez az óvoda megüresedett termét használjuk. 

• Falunk és környezete biztosítani tudja a gyermekek számára a jó levegőt, a 

természet nyújtotta összes lehetőséget, a természet szépségét. A község 

határában elterülő tó alkalmas programok szervezésére, lebonyolítására. 

• Külső és belső környezetünket úgy formáljuk, hogy az családias legyen, 

értékekben, érzelmekben gazdag. 

 

Óvodánkban dolgozó felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, és azt, hogy: 

 
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van 

segítségemre!” 
 

IV. Gyermekkép, óvodakép 
 

A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvodát 

szeretnénk, amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, 

meleg – elfogadó - derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda 

valamennyi dolgozójának feladata. 

Óvodánkban folyó nevelés a családi nevelés kiegészítője. Az itt élő családok 

pedagógiai kultúrája nagyon változó, sok a hátrányos helyzetű gyermek, a rendezetlen családi 

körülmény. Családi nevelést kompenzáló szerepünk ezért fokozott, az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében kiemelt szerepet kap. Megtanulják, hogyan éljenek közösségben, 

elősegítjük, hogy eligazodjanak az őket körülvevő világban.  A tartalmas, színes 

tevékenységek révén személyiségük, egyéni képességeik fejlődnek. Biztosítjuk minden 

gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget, a hátrányokat csökkentő 
pedagógiai attitűddel.  
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IV.1. Gyermekkép: 

 
Intézményi gyermekképünk megfogalmazásában a gyermek: 
 

• nyugodt, harmonikus egyéniség, tele van élményekkel,  

• kialakult az óvodás tartása, önálló, látszik rajta a kiegyensúlyozottság, tud nevetni, 

felfedezni, csodálkozni, 

• korának és fejlettségének megfelelően aktívan és érdeklődően vesz részt az egyes 

élethelyzetekben, tevékenységekben, azok előkészítésében, kiválasztásában, 

alakításában,  

• kialakult pozitív önértékelése, képes tiszteletben tartani a másságot, 

• testileg és lelkileg egészségesen fejlődnek – illetve képességeiknek megfelelő a 

fejlődés mértéke.  

 

IV. 1.1. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: 

• Az óvodánkban a gyermeket vagy hozzátartozóit hátrányos megkülönböztetés nem 

érheti származása, vagyoni helyzete, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai 

hovatartozása, politikai nézete alapján. 

• Minden gyermek feltétel nélküli elfogadása. Személyiségük, képességeik, tehetségük 

kibontakoztatása – elsősorban a játékon keresztül közvetített, az életkornak megfelelő 

műveltségtartalmak eszközrendszerével. 

• Minden gyermeket megillet a neki megfelelő, sajátos bánásmód. 

A követelményszint életkornak és egyéni képességeknek megfelelő módosítása. 

• A gyermekekre vonatkozó védő-, óvó előírásokat, a szülői jogokat és kötelességeket a 

Házirend tartalmazza.  

• Fokozott tolerancia, elfogadó magatartás a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos 

nevelési igényű, illetve beilleszkedési-, magatartási-, tanulási zavarral küzdő 

gyermekekkel, családokkal.  
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2. Óvodakép: 

 
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodás 

korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 

Olyan óvodában kívánjuk nevelni a gyerekeket, ahol a gyermek, a szülő és az óvoda 

dolgozói is egyaránt jól érzik magukat. Programunk a szülőkkel kialakítandó új minőséget 

jelentő kapcsolatra, együttműködésre építi az óvodai nevelést. Nevelésfelfogásunk egyik 

alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak 

céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes.  A gyermekközpontú szemlélet 

megvalósítására törekszünk, ahol a 2,5-7 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

szem előtt tartásával folyik a nevelőmunka. 

Az alapelvek és a kiemelt feladatok megvalósítása érdekében gondoskodunk az 

érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a 

szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki 

közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységről, 

különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra. E tevékenységeken keresztül az 

életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről, a 

gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

 
Feladataink: 

• Az óvodába lépéskor biztosítjuk, hogy kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, 

mert ez segíti szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását. A 

szocializálódás – a környezeti nevelés céljának és feladatának megvalósítása 

szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek 

gyakorlása. 

• Törekszünk az óvoda és a család együttműködésére; arra, hogy a gyerekek 

„neveljék” szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát szokásokat 

(szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk rendjének, tisztaságának megóvása). 

• Óvodai környezeti nevelésünk különös tekintettel van a mással nem helyettesíthető 

játékra. 

• Az óvodai élet természetbarát, környezetbarát szemléletet sugallva segíti a gyermek 

erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség 
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stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat stb.) 

fejlődését. 

 
 

Legfőbb alapelvünk, hogy az óvodában olyan bizalommal és törődéssel teli légkört 

kell teremtenünk, amiben minden gyermek elfogadja segítő, bátorító kapcsolatunkat, szívesen 

részt vesz az általunk felkínált tevékenységekben.  
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V.  Az óvodai nevelés feladatai 

 
V. 1. Az egészséges életmód kialakítása 

A gondozás és egészséges életmódra nevelés célja: 
  A harmonikus személyiségfejlesztés egészén belül - a gyermek gondozása, testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése közben - kialakítani mindazon 

szokásrendszereket, melyek alapját képezik a későbbi életkorban szükséges egészséges 

életvitelnek. 

 
Feladatai: 

• a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

• a gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése, 

• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése,  

• a betegségek megelőzése, 

• az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása, 

• ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós, testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

Mindezek megvalósításához nagyban hozzájárul óvodánk tágas udvara, a község 

parkja, a tófürdő zöld övezete, valamint a tornacsarnok. Fokozottan szem előtt tartjuk az 

óvodai napirend hozzáigazítását a gyermekek életritmusához, a napi levegőedzést és a 

pihenés, alvás rugalmas rendszerét. Különös gondot fordítunk testápolás terén a fogmosás 

helyes alkalmazásának elsajátíttatására, táplálkozás terén a változatos étrend összeállítására, 

öltözködés terén az időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre. 
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V. 2. Az érzelmi nevelés és szocializáció 

Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye 
körül. Gondozáson belül különösen fontos az óvónő és dajka szeretetteljes, mintát nyújtó 
magatartása. 
Mindezért szükséges, hogy: 

∗ az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket 
∗ az óvodapedagógus - gyermek, gyermek – dajka, gyermek – gyermek kapcsolatot 

pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze 

∗ az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését én 
tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek 

∗ az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas 
szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására. 
 

A csoport egy kultúra egy részének hordozója, a csoportba való beilleszkedés része a 
szocializációs folyamatnak. A kiscsoportokban folyó interakciók révén hat a kultúra a 
személyiségre, az itt zajló folyamatok közvetítésével a kultúra (ki) alakítja a személyiséget. 
Ezért a kortárscsoportok a gyermek társadalmi beilleszkedésének nélkülözhetetlen és 
folyamatosan ható tényezői. 
Mivel az óvodáskorú gyermek számára a kortárscsoport biztosítja, teszi lehetővé az együttes 
élményt, ezért: 
 
Az óvodai szocializáció és érzelmi nevelés célja: 

- a kapcsolat érzelmi igényének és a kapcsolatfelvétel képességének folyamatos 
fejlesztése, 

- a közösségi beállítódás megalapozása és az óvodáskor végére az egyéni fejlettség 
szerinti lehető legmagasabb szintű közösségi magatartás kialakítása. 
 

Mindezekben fontos szerepet játszik az óvodapedagógus modellállítása, verbális és 
nonverbális kommunikációs kultúrája, empátiája, gyermekismerete. A másik igen fontos 
tényező a család és az ott uralkodó érzelmi légkör. E kettő összehangolására elsőként a 
beszoktatás folyamán, majd az óvodai nevelés további időszakaiban kiemelten törekszünk. 
 
Feladatok a szocializáció és az érzelmi nevelés területén: 

• a szeretet és kötődés, valamint az érzelmek kifejező képességének fejlesztése, 
• a mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése, együttérzésre nevelés, 

• az élménybefogadás képességének fejlesztése, az együttélés örömének kialakítása, 
• az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése, érzelmi zavarok tompítása, 

• énkép, önismeret, önértékelés fejlesztése, 
• erkölcsi értékek kialakítása (őszinteség, igazságosság, felelősségvállalás stb.) 
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• egyéniségek alakítása a csoporton belül. 
 

A fejlesztés csak derűs, szeretetteljes, biztonságot adó légkörben valósulhat meg, és csak 
azután kezdődhet, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba. 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 
Óvodánk feladata, hogy az óvónők, valamint az óvoda dolgozói a szülőkkel együttműködve 
olyan légkört teremtsenek, olyan közösséget alkossanak, amely elősegíti a gyermekek 
harmonikus fejlődését, szocializációját. Törekszünk annak közvetítésére, hogy minden ember 
egyedi és megismételhetetlen, önmagában érték a közösség számára. A közösség 
leghatékonyabban a közösen átélt tevékenységeken keresztül fejleszthető. Az óvodai élet 
során számos lehetőséget biztosítunk a közös tevékenységekre:  

− Gyermekszínházi – és zenés előadások 
− Kirándulások 
− Családdal közös programok: farsangi-bál, anyák napi – búcsúzó ünnepségek 
− Adventi gyertyagyújtás 

 
a) Szokás – és normarendszer 

A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik a 
családjában. A megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési formák megkönnyítik a 
gyermek beilleszkedését az óvodai közösségbe. 
A gyerekek önállósági és öntevékenységi vágyának segítése, pozitív magatartási modellek 
megmutatása, erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságok, szociális képességek és készségek, 
attitűdök, mint (együttműködés, önállóság, segítőkészség, önkifejezés, önérvényesítés, 
önfegyelem, kitartás, akarat, feladat és szabálytudat, önzetlenség, figyelmesség, 
együttérzés…) fejlesztése, szokás és normarendszer megalapozása. 
 
Alakuljon, fejlődjön a gyermek erkölcsi normákhoz, értékekhez való viszonya: 

• alapvető udvariassági szokások területén (kulturált viselkedési szokások, szabályok 
kialakítása); 

• viselkedési szabályok elfogadása, gyakorlása, tudatosítása; 
• kölcsönös tisztelet az eltérő gondolkodásmódú és különböző személyiségű 

emberekkel szemben; 
• együttérzés képessége. 

 
Óvodán belüli szokásrendszer: 

• minden csoportnak van hagyománya, szokásrendszere, szimbóluma, ami sajátos, 

egyéni színezetű légkört biztosít, ezzel is mélyítve a gyermekek összetartozását. 

• minden gyermeknek van külön tároló helye, ahová saját eszközeit, játékait önállóan 
elhelyezheti. 

• a társas érintkezés szabályait példamutatással vagy verbális közléssel tanítjuk (pl. 
kérés, köszönés, bemutatkozás formulái). 
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• a beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek óvodához fűződő érzelmi 
kötődését. Az óvodába lépő gyermek fogadása nagyfokú körültekintést, 
gyöngédséget, megértést, türelmet kíván mind az óvónőktől, mind a dajkáktól. Már 
ebben az időszakban is a tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a 
tevékenységeket, amit a gyermekek egyéni képességeihez, tempójához, szokásaihoz 
igazodva sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltatunk. 

• lefekvéskor a gyermekeket különös szeretettel vesszük körül. Az alváshoz szükséges 
nyugalmat mesével, altatódalokkal teremtjük meg. 

• a derűs légkör, a gazdag, tevékenykedtető óvodai élet megteremtésével elősegítjük a 
gyermekek természetes társas kapcsolatainak alakulását. Modellértékű befogadó 
attitűddel a különbözőség elfogadására, tiszteletére nevelünk. Az egyéni örömök 
mellett egyre inkább szerepet kapnak a közösen megélt örömök is (ünnepek, 
kirándulás, rendezvények, születésnap stb.). Ezekre az eseményekre közösen 
készülődve növeljük az összetartozás élményét. Az ismétlődő közös örömteli 
tevékenységekre épül a csoport hagyományrendszere. 

 
b) Szűkebb – és tágabb környezet megismerése 

A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével lehet 
elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt, anélkül, hogy kárt tenne 
benne. Nevelési cél, hogy az óvodás korú gyermekek környezettudatos viselkedését 
megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyermeket körülvevő felnőttek (szülő, pedagógus, 
dajka) példája elengedhetetlen. 
 

c) A nehezen szocializálható, hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, és az 
elhanyagolt gyermekek nevelése 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi 
vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű 
gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő 
szakemberek (pszichológus, logopédus vagy más gyógypedagógus, konduktor stb.) 
közreműködésével. 
 
A hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek számára a környezeti ingerek, 
hatások nem megfelelőek a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlődéshez, ezért ezek 
gyakran eredményeznek a normáktól eltérő viselkedést. Ezeknek a kisgyerekeknek az esetét 
még súlyosbíthatja, ha genetikai hátrányaikkal is meg kell küzdeniük. Az óvodai 
nevelőmunkánk során, a gyerekek szociokulturális körülményeinek feltérképezésekor 
körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi háttere nem mindig képes 
biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ezeknek a tényezőknek a 
tisztázásában nagyfokú tapintatot tanúsítanak óvodapedagógusaink. 
 
A szociális hátrányok lehetséges okai: 

• anyagi nehézségek, nem megfelelő lakáskörülmények. 

• alkoholizmus a családban 
• a szülők életvezetési problémái 
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• a nagycsaládosok gondjai 

• a csonka családok, éppen felbomló családok 
• munkanélküliség 

• a szülők alacsony iskolázottsága 
• érzelmi szegénység, hiányos törődés. 

• krónikus betegség (akár a gyermeknél, akár a szülőnél). 
• ingerszegény vagy túl erős ingerkörnyezet, mely súlyossá válhat az ember, a 

kisgyerek számára, akár maradandó károsodásokat is okozhat. 

• igénytelenség a család részéről. 
 

Feladataink: 
• védőnővel, családsegítővel (gyermekjóléti szolgálat) való folyamatos kapcsolattartás 

• szülőkkel való tervezett és tudatos kommunikáció figyelembe véve az egyes családok 
kommunikációs jellemzőit, gyermeknevelési szokásait 

• képességfejlesztő tevékenység differenciált tervezése 
• művészeti tevékenységekben teret engedünk kreativitásuknak, sajátos élményeiknek 
• helyes viselkedésmintákat kell kialakítanunk a kudarc, az ellenvélemény, a bírálat 

elviselésére, szem előtt tartva, hogy nehezen viselik a megszégyenülést. 
 

d) A lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, értelmi- vagy 
mozgássérült  gyermekek nevelése  

 
 
 
Célunk: 

• Differenciálással mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának 
leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítása, figyelembe véve 
előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a gyermek igényeit, 
törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásit, speciális erősségeit 
és gyengeségeit. 

• A nevelés igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a 
közeghez, családi háttérhez, amelynek a gyermek részese. 

• Azoknál a gyermekeknél, akiknél az óvónő azt tapasztalja, hogy a spontán fejlődés 
lassúbb, vagy elmarad megfelelő szakszolgálatok segítségét kérjük. 

• A nevelőtestület állásfoglalása alapján azokat az sajátos nevelési igényű 
gyermekeket fogadjuk óvodánkban, akiknek a Szakértői - és Rehabilitációs 
Bizottság a sajátos nevelési igényüket megállapította és óvodánk tudja vállalni az 
integrált nevelést alapító okirata alapján.   
Integráltan neveljük a – beszédfogyatékos, 

                                        - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartászavarral ) küzdő gyermekeket. 
 Feladataink: 

• A kisgyermek személyiségének harmonikus fejlesztése. 
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• A fogyatékosságok jellegéhez és súlyosságához igazított elvárás. 

• A kiemelkedő területek felismerése, gondozása. 
• Az általános célkitűzésre való törekvés. 

• A korszerű egyéni bánásmódok, módszerek, terápiák, technikák, eszközök 
megismerése, kiválasztása, használata. 

• A funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése. 

• A fejlesztés minden esetben a gyermek pedagógiai, orvosi, pszichológiai komplex 
diagnózisára építve történjen. 

 

e) Óvodánkban lehetőség kínálkozik a kiemelkedő tehetségű gyerekek 
fejlesztésére. A gyerekek számára biztosított különfoglalkozások is ezt a célt 
szolgálják.  

 

VI.  3. Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 
a) Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – 
beszélő környezettel, helyes minta és szabálykövetéssel (a javítgatás elkerülésével) – 
az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, 
megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd-és 
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 
gyermeki kérdések támogatására, s a válaszok igénylésére szükséges figyelmet 
fordítani.  

 
b) Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a 
gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül további élményeket, 
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
 

c) Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben 
és élethelyzetben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mosolyvár  Óvoda 
Kunfehértó 

 
17 

 

 
Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 
 
VII.  1. Személyi feltételek 

 
Az óvodapedagógus modell szerepe. 
 
Alapvető vonása a jó pedagógusnak a humanizmus, a gyerekek iránti szeretet és megértés. 
Abban, hogy a pedagógus a gyermek szemében követésre méltó magatartási modellé válik, 
nagy szerepe van a spontán modellálásnak, amikor a pedagógus személyiségével vált ki 
bizonyos pszichikus hatást, utánzásra késztet. A szülő gyermek kapcsolat mintájára 
kialakulhat egy sajátos érzelmi kapcsolat pedagógus és gyermek között, hiszen a gyermek 
értékrendszerében nagy jelentősége, „jutalom értéke” van a felnőtt szeretetének, 
elismerésének. Programunkban az óvodapedagógus szinte „átveszi” a gyermek óvodai 
életében az „anya” szerepét. A gyermekek még 6-7 éves korban is igénylik a gyakori 
simogatást, szeretgetést, ölelést. Nevelőmunkánkban a gyermek és az óvodapedagógus aktív 
együttműködésében elfogadjuk, hogy nemcsak mi pedagógusok irányítjuk a gyermeket, 
hanem a gyermek is hat ránk. Kapcsolatunk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás 
feltételezi a gyermektől az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő 
képesség meglétét. A gyermek okos szeretete nem zárja ki a derűt, az egészséges humort, sőt 
ezek biztosításával pozitív emóciókat keltve, igen kedvező légkör alakítható a nevelői hatások 
befogadására 
 
Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése: 
 
Óvodai programunk megvalósítása során a dajka munkája az óvodapedagóguséval 
összehangoltan működik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. 
A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, 
magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a 
kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt 
vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztassuk az óvoda és az 
adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről és módszereiről. Folyamatosan 
tájékoztatjuk őket arról, hogy a nevelési célok érdekében, hogyan kívánjuk a gyermekcsoport 
fejlesztését megvalósítani. 
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Dolgozók Létszám adatok 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező, főállású 
óvodapedagógusok száma 

6 fő 

Főállású, szakképzett dajkák száma 3 fő 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott 
ebből: 

élelmezésvezető 

szakács 

konyhai kisegítő 

4 fő 
 

                          1 fő 
                           2 fő 
                           1 fő 

pedagógiai asszisztens 1 fő 

 

Külső segítő szakemberek 

 

Gyermekorvos 
Védőnő 
Családsegítő Szolgálat 

1 fő 
1 fő 
1 fő 

 

 

 

VI.2. Az óvoda tárgyi feltételei 

 
Az óvoda udvara tágas, lehetőséget biztosít a változatos játéktémák megvalósításához,  
(terasz, kerékpározáshoz betonos rész, füves terület - amely a tornafoglalkozások alkalmával 
is jól kihasználható, nagy homokozók). Folyamatosan törekszünk arra, hogy meglévő udvari 
játékainkat, az uniós szabályoknak megfelelő játékokra cseréljük (gyermek asztalok paddal, 
babaház).   
Az óvoda épületében található egy - korábban csoportszobaként működő teremből kialakított - 
tornaterem, valamint tálaló konyha is. A csoportszobák tágasak, világosak minden tekintetben 
megfelelnek az előírásoknak. Az óvoda helyiségei jól felszereltek, a rendeltetésnek 
megfelelnek. 
 

VI.2.1.Eszközellátottság 

 
A program megvalósításához megfelelő mennyiségű és, minőségű eszközök állnak 
rendelkezésünkre, azonban szem előtt tartjuk ezek folyamatos pótlását, cseréjét. Minden 
évben sok új játékkal bővül a már amúgy is sokféle tevékenységre lehetőséget biztosító játék- 
és szemléltető eszköz készletünk. Az óvodapedagógusok is folyamatosan gyarapítják, a saját 
maguk által készített szemléltető eszközökkel. 
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VI.2.2.Az óvodai élet megszervezése 

 
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, 
időbeosztását. A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára 
a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. Az egészséges 
életritmus, a megszokott tevékenységek sorrendje erősítik a gyermek biztonságérzetét, és 
segítik az „időben” való tájékozódását. 
A folyamatosságot, a rendszerességet és a nyugalmat segíti elő a napirend és a hetirend, a 
megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, 
szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 
szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek 
közötti harmonikus arányok kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az 
óvodai élet megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 
önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatárssal. 
 
 
 
Rendező elv a napirend megtervezéséhez: 

− Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi 
fejlődés alapfeltétele. A napi életritmus, a rendszeres, megszokott időben végzett 
tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az egészséges testi és szellemi 
fejlődésnek is feltételei. 

− A tevékenységek között legfontosabb a játék, amelynek kitüntetett szerepet kell 
biztosítani. 

− Fontos, hogy a napirend biztonságot, támpontot és állandóságot adjon a gyermeknek, 
hogy segítse a szokásrendszer kialakulását. Ugyanakkor rugalmas és folyamatos 
legyen, kerülje a felesleges kötöttségeket.  

− A napirendbe természetes módon épüljenek be a gondozási, étkezési feladatok, helyi 
szokások és igények. 

− A napirend a gyermeki igények és az évszakok váltakozása szerint módosul. 
− A napirendben az egyes tevékenységek időigénye rugalmasan kezelhető. 
− Minden gyermek esetében és minden tevékenységre vonatkozóan az egész nap során a 

folyamatosságnak kell érvényesülnie. 
− Valljuk, hogy az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló időtartamban 

folyik, ezért az óvodai élet minden percét ugyanolyan fontosnak tekintjük. 
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ÓVODÁNK NAPIRENDJE  

630 730 � Gyermekek fogadása 

7 30 11 45 � Játék 
- Tízórai 
- Kezdeményezés-foglalkozás 
- Séta, udvari játék 

11 45 12 20 � Előkészületek a pihenéshez 
� Előkészületek az ebédhez 
� Ebéd 

12 20 14 30 � Pihenés 

14 30 17 30 � Ébredés 
� Előkészületek az uzsonnához 
� Uzsonna 
� Játék 

 
A gyermekek hetirendje: A csoportnapló rögzíti az adott csoport hetirendjét. 
A hetirend kialakítása az óvodapedagógus feladata. Nevelési év közben is módosulhat, 
befolyásolhatják a gyermeki ötletek, kezdeményezések is. A programban megjelölt heti rend 
általánosságban és egyféle lehetséges módon foglalja össze a megvalósítandó feladatokat. A 
változó körülmények hatására rugalmasan módosulhatnak. 
 

 

ÓVODÁNK HETIRENDJE  

Vers - mese Kötetlen 

Ének – zene, énekes játék Kötött vagy kötetlen 

Rajzolás, mintázás, kézimunka Kötetlen vagy mikrocsoportos 

Mozgás Kötött 

Külső világ tevékeny megismerése 
(matematika) 

Kötött vagy kötetlen 
mikrocsoportos 

 
Az óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen kezdeményezés vagy kötött 
foglalkozás keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A lényeg, hogy a gyermek 
mindig cselekvés közben, cselekvések sorozatában való aktív közreműködéssel érzékeljen, 
tapasztaljon, tanuljon. A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a 
csoport keretein belül. Az óvoda feladatai közé tartozik a kiemelkedő képességekkel 
rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése. A szellemi fejlesztés legfőbb célja abban 
nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására és kifejezésére 
bátorítjuk, és képessé tesszük azok megoldására. Kreatív problémamegoldásra ösztönözzük a 
gyermeket. Ennek kialakításához mindenekelőtt az szükséges, hogy az óvodában legyen 
elegendő idő a tevékenységre és a tapasztalatszerzésre. 
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a) Az óvodai nevelés tervezése 
 

Az óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai ráhatások rendszerét a 
gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva lehet megtervezni. A nevelés és tanulás tervezése 
egy tömbben, egymással kölcsönhatásban valósítható meg. Az óvodai nevelés képességek 
fejlesztésére irányul, azaz az ismeretek alkalmazására tevődik a hangsúly. A tudatos 
pedagógiai tevékenység igényli a tervszerű, bizonyos mértékig előre elgondolt tervezést. 
Folyamatosan kell formálni a tervezési munkát, hogy a gyermeki önkéntesség maximális 
figyelembevételével segítse az óvodapedagógusnak a biztonságot jelentő, tudatos felkészülést, 
odafigyelést. A céltudatos pedagógiai munka megkívánja, hogy a fejlesztést – éves, 
negyedéves periódusokban - az óvónők átgondolják. Konkrét formában tervezni egy vagy 
kéthetes periódusokban célszerű. Egy-egy csoportnak a tervét a csoporttal foglalkozó 
óvodapedagógusok közösen készítik el. Tervezésnél nem az ismeretanyag növelésére, hanem 
minél több alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontból való megközelítésre tevődik a 
hangsúly.  
 

b) Dokumentáció 
 
A Helyi Nevelési Program: irányadó minden pedagógus és óvodai alkalmazott számára. 
 
A nevelőmunka dokumentációi 

∗ Nevelési terv – korcsoportokra lebontva – félévente 
A gyermekcsoport szokás - és szabályrendszere, a nevelés fő feladatai, illetve az elért 
eredmények. 

∗ Tanulási (ütem) terv: hetente 
A képességfejlesztés az elsődleges feladatunk, ennek szolgálatába állítjuk a minden nevelési 
területre kiterjedő törzs- és kiegészítő anyagot. 

∗ Egyéni fejlődési, fejlesztési napló: félévente 1 alkalommal 
A felmérések, megfigyelések eredményeit rögzíti, és az arra épített fejlesztési tervet 
tartalmazza. 

− A gyermek anamnézisét 
− Az óvodapedagógusok megfigyeléseit a gyermekről 
− A fejlesztés programját - a gyermeki szükségletek felméréseiből, az 

óvodapedagógus megfigyeléseiből, a fejlesztő pedagógus vizsgálati 
eredményei alapján tett javaslataiból határozzuk meg 

− Szakvélemény megléténél - annak figyelembevételével - az egyéni fejlesztési 
tervet 

− Rendszeres megfigyelést a nehezen nevelhető, a hátrányos és a veszélyeztetett 
gyermekekről (megfigyelés, cselekvési terv) 

− Migráns gyermekek érkezése esetén a multikulturális szempontból kibővült 
tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosító ismeretek megértési, 
feldolgozási, ellenőrzési, értékelési folyamatának a tervét. 

∗ Mulasztási napló: a gyermekek adatait, a felvétel pontos idejét és a hiányzásokat 
tartalmazza. 
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∗ Étkezési nyilvántartás 

∗ Jelenléti ív 
∗ A csoportnapló tartalmazza: 

− A gyermekcsoport összetétele 
− A gyermekek névsora és óvodai jele 
− Napirend 
− Hetirend 
− Születésnapok 
− Az óvodai nevelés feladatai 
− Szervezési feladatok 
− Tanulási terv 
− Az óvodavezető ellenőrzései 
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VII. Az óvoda kapcsolatai 
 

KAPCSOLATOK MODELLJE 
 

Fenntartó Óvoda Család 
 

 
 
 
 

� Kunfehértói 
Általános Iskola  

 
� Művelődési Ház és 

Könyvtár 
 
 

� Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 
Általános Iskolája, 
Előkészítő Szakiskolája, 
és Nevelési 
Tanácsadója 

 
� Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Tanulási 
Képességet Vizsgáló 
2.sz. Szakértői és 
Rehabilitációs 
Bizottsága 

 
� Gyermekjóléti Szolgálat 

 
� Gyermekorvos 

 
� Védőnő 

 
� Logopédus 

 
 
Óvodánkat nevelő és szociális funkciója elsősorban a családdal, az iskolával és a fenntartóval 
kapcsolja össze a gyermekek érdekében. Kapcsolatrendszerünket a nevelési célok és feladatok 
határozzák meg, ezek alapján tervezzük, szervezzük és kezdeményezzük az együttműködést. 
 

 A szülő, a gyerek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 
lehetőségei 

Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, és 
alapvető szabályok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermek nevelése 
elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A 
szülők, és az óvodapedagógusok aktív együttműködésére van szükség gyermek 
személyiségének fejlesztéséhez. 
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Az együttműködés célja: Az eredményes nevelő–oktató munka fontos feltétele a szülőkkel 
való kapcsolattartás. Partnerként kezelésük, az óvodai és az iskola életéről, gyermekükről 
történő széleskörű tájékoztatásuk együttműködési készségük záloga. Fontos, hogy 
elvárásaikat, javaslataikat, kéréseiket és véleményüket közölni tudják. Érezniük kell, hogy 
érdekeink közösek. A jó együttműködés feltétele, hogy a szülő bizalommal fordulhasson 
felénk.  
 

VII.1.  Az óvoda és a család kapcsolata 

A gyermekek nevelésében csak a családdal együtt, velük összhangban nevelve érhetünk el 
eredményt. A családi és az óvodai nevelés egymás kiegészítői. 

- Az együttműködés alapelvei: 
∗ Kölcsönös nevelőtársi viszony, mely minden előítélettől mentes, kölcsönös 

bizalom, 
∗ Az óvodapedagógus irányító és modell szerepe, 

∗ A családi hagyományok és értékek megőrzése, 
∗ Az óvoda működésének és nevelési programjának megismertetése 

∗ A családi nevelés segítése, egyéni igények figyelembe vétele. 
- Az együttműködés formái: 

∗ Családlátogatás szükség szerint, a szülővel egyeztetve. 

∗ A gyermekek beszoktatása, a szülővel együttműködve 
∗ Nyílt napok, az anyák napja és a búcsúzás, közös rendezvények (farsang) 
∗ Szülői értekezletek 

∗ Fogadó óra 
Célja: 

A partnerközpontú óvodai nevelés egyik alapvető feltétele, hogy a gyermekkel, a 
szülőkkel, mint közvetlen partnerekkel megfelelő kapcsolat alakuljon ki. Jó szándékkal 
kell megkeresni a családok életében azt a pontot, amelyen keresztül a gyermek mélyebb 
megismeréséhez, megértéséhez vezet az út, ugyanakkor a gyermeken keresztül pozitív 
hatást kell gyakorolni a szülőre. Az óvoda és a család együttműködése egyenrangú 
nevelőtársi viszonyban kell, hogy működjön, amelynek alapja a kölcsönös bizalom és 
segítségnyújtás. A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Jó esetben az óvoda 
folytatja és kiegészíti a megkezdett nevelési folyamatot. Sajnos egyre gyakoribb, hogy a 
családban végbement funkcionális változások következtében, az óvodára hárul a 
fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányok 
pótlása. 

 
Feladata: 

Az óvodapedagógusnak kettős feladata van a fejlesztés kapcsán: a gyermek  
fejlesztésének céltudatos megvalósítása, a szülő felé gyakorolt rendszeres, szervezett 
kapcsolattartás. 

∗ Kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, a gyermekre gyakorolt hatás 
erősítése 
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∗ Az óvodai és a családokban folyó nevelési sajátosságok kölcsönös 
megismerése 

∗ A szülők és dolgozók egymás iránti bizalmának, tiszteletének erősítése 
∗ Közös célok megvalósítása 

 
Együttműködés formái: 
Az együttműködés egy folyamat, amit nem csak időszakos cselekvések sorozatának kell 
értelmezni. Pontosan kell tudni mit várunk el egymástól, amelynek alapja a rendszeres 
véleményfeltárás. A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során az első lépés, hogy 
az óvoda elfogadja a családok anyagi lehetőségeinek, kulturáltságának, emberi 
kapcsolatainak, nevelési elképzeléseinek különbözőségeit. Az óvoda csakis akkor működik 
eredményesen, minőségi szinten, ha megismeri partnerei igényeit-, elégedettségét és 
elégedetlenségét. 
 
 

a) Családlátogatás  
Célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje 
helyét a családban, tájékozódjon a család, nevelési szokásiról. A gyermek érdekében szükség 
szerint a gyermekvédelmi felelőssel együtt végezzék ezt. 
 

b) Beszoktatás  
Különbséget kell tennünk a családból, bölcsödéből, vagy más közösségből érkező gyermekek 
között. Beszoktatásra azért van szükség, mert minden esetben új környezettel, emberekkel, 
szokásokkal találkozik a gyermek. A beszoktatás a későbbi közösségi életet is 
meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával, 
vagy ennek ellenkezőjével. A család legfontosabb információforrása az óvodáról a gyermek 
hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek óvodai élményein keresztül a család is 
kialakít egy képet a csoportról, az óvodapedagógusról, az óvodáról. A közös programok, 
ünnepek lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás 
szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, nevelési elveik közelítésére. A közös 
programok nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt szervezett 
kirándulásokat, sportprogramokat, kulturális eseményeket, s az ezekre való felkészülést. 
Fontos, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségeiben, mint 
belső tartalmukban. A mai nemzedék fontos feladata a hagyományok, népszokások ápolása, 
értékeinek megőrzése, továbbadása. Ezek később a csoportra, az óvodára jellemző 
hagyománnyá válhatnak. Az óvoda nyitottságából adódóan ahhoz, hogy a szülő folyamatosan 
tájékozott legyen a gyermekével történt eseményekről, fejlődésről, valamint az 
óvodapedagógus is a gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről, napi 
kapcsolattartásra van szükség. 
 

c) Nyílt nap 
A szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők személyes 
élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, képet kapnak 
gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről, egyúttal 



Mosolyvár  Óvoda 
Kunfehértó 

 
26 

 

módjuk van társaikkal való összehasonlításukra is. Nyílt napokat tavasszal tartunk 3 egymást 
követő napon, így minden érdeklődő szülő kiválaszthatja, mely foglalkozást kívánja látni. 
 

d) Szülői értekezlet 
Az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, 
programokat beszéljük meg. Az óvodapedagógus feladata a szülők véleményének 
meghallgatása, a javaslatok figyelembe vétele. A szülői értekezletre alkalmanként vendéget is 
hívunk, a szülők érdeklődésének megfelelően (orvos - védőnő - tanítónő). 
        e) fogadó óra 
Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy az óvónővel négyszemközt, nyugodt körülmények 
között tudjon beszélni, érdeklődni gyermeke iránt.  

 
A szülők tájékoztatása faliújságokon, napi találkozások alkalmával. 
A Szülői Szervezet (SZSZ) figyelemmel kíséri az óvodában folyó nevelőmunka 
eredményességét, a gyermeki jogok érvényesülését, gyakorolja törvényes jogait az óvodai 
nevelőmunkával kapcsolatban, segít az óvoda és családi nevelés összhangjának 
megteremtésében 

 

VII.2. Az óvoda és iskola kapcsolata 

Az iskolával történő kapcsolattartás legfőbb célja, hogy a gyermekek iskolai beilleszkedését 
elősegítsük. 
Az óvoda és az iskola kapcsolata a legélőbb, mivel mindkét intézményből csak egy van a 
községben, így az óvodás kor után nem szóródnak szét a gyerekek, hanem együtt maradnak. 
Iskolások kiselőadásokat tartanak az óvodában különböző ünnepek alkalmával ünnepeken, 
ezzel is színezik az ünnep hangulatát. Napi kapcsolatot tartunk a problémák megoldására. 
 

- A kapcsolattartás alapelvei: 
∗ Kölcsönös nyitottság és bizalom. 
∗ Megismerni az iskola nevelési elveit, elvárásait, az általános iskolai tanító 

ismerje meg az óvodánkban folyó munkát. 
∗ Nevelési elveink hasonlóak 

 
 

- A kapcsolattartás formái: 
∗ A nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában, részvétel tanítási órán 
∗ Az első osztályos tanítónő részvétele a nagycsoportos szülői értekezleten. 

∗ Óvodások részvétele az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken. 
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VII.3. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

Törvényi előírásoknak megfelelően, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás 
munkáját. 

∗ Az óvodai évek alatt a Pedagógia Szakszolgálatok (Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, és Nevelési 
Tanácsadója, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességeket 
Vizsgáló 2. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság), logopédus valamint 
az Egészségügyi Szakszolgálatok (orvos, védőnő) is elősegítik a gyermekek 
nevelését speciális szakismereteikkel. Óvodánkból a problémás gyerekeket a 
kiskunhalasi Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk és ott az erre a területre 
szakosodott szakemberek megvizsgálják őket. Szakvéleményt írnak, 
melyben tanácsukkal segítik a gyermekek sikeres fejlesztését.  

 
A gyermekorvossal és a védőnővel napi kapcsolatban állunk. Rendszeresen vesznek részt a 
gyerekek szűrővizsgálatokon, melynek eredményeként szükség esetén szakrendelésre küldik a 
gyerekeket Kiskunhalasra. Így a korán felismert betegség (látás, hallás, lúdtalp, 
gerincferdülés, stb.) könnyebben helyrehozható. 
 
A Gondozási Központtal is élő a kapcsolatunk. Rendezvényeiken (anyák napja) 
nagycsoportosaink köszöntik kis műsorral az időseket. 
 
A fenntartóval való kapcsolatunk leginkább hivatalos, problémáink megoldását az 
együttműködés jellemzi. Több rendezvényen lebonyolításában segítünk vagy közösen 
szervezzük azt: Szüreti nap, Márton nap, Adventi udvar, KunfehérTor, Majális, Falunap. 
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VIII. Az óvoda ünnepei, rendezvényei 

 
Az óvodáskorú gyerekek még nem képesek megérteni sem az ünnepek jelentőségét, sem 
azokat az eszményeket, amelyekre azok emlékeztetnek. A gyermek - ellentétben a felnőttel - 
nem érezheti át az ünnepben a harc, a munka, a siker keltette kielégítettség nagyszerű érzését. 
Számukra mindezt az ünnep nem jelenti. Ám minden ünnepnek mégis vannak olyan 
sajátosságai, amelyek lehetővé teszik, hogy azok az óvodás gyerekek számára érthetővé 
váljanak. Minden ünnep jellemzője, hogy rendkívüliséget, mozgalmasságot hoz a 
hétköznapok egyhangúságába. Az egyes ünnepek tartalmuknak megfelelően gazdagok, 
sokrétűek, az emberi viszonylatok sokrétűségét tárják fel. Minden ünnepnek sajátos, a nép 
szokásaiban gyökerező jelképei, szimbólumai vannak. A szimbólum a közvetlen szemlélet 
erejével hat, és mindenki számára elérhetővé válik az ünnep tartalma. Lényegéhez tartozik az 
ünnepvárás, az ünnep perspektívája. A távlatok a tevékenység mozgató erői. Az ünnep 
örömforrás. A rendkívüliség, a változatosság, a pompa, a várakozás izgalma, a közös 
öröm, mind olyan sajátosságai, melyek azt a gyerekek számára elérhetővé, közelivé 
teszik. 
Az ünnep, nevelési eszköz, amelynek beiktatása az óvodai nevelés folyamatába nemcsak 
lehetséges, hanem szükséges is. Hozzá kell járulnia a gyermek sokoldalú fejlődéséhez. A 
nevelői tudatossággal megtartott ünnep pedagógiai hatékonyságát az adja, hogy a gyermekhez 
közelálló, gazdag, színes, változatos formában sok örömet, vidámságot jelent. Elsősorban 
tehát a gyerek érzelmeire hatva fejti ki nevelő hatását. A pozitív érzelem olyan állapot, amely 
kedvező talajt teremt a gyermek minden irányú fejlődéséhez. Az óvodában megtartott 
bármilyen jellegű ünnep kiindulópontja az kell legyen, hogy az a gyereknek a lehető legtöbb 
örömet jelentse, fejlessze pozitív érzelmeit. A különböző jellegű ünnepek erkölcsi tartalmuk 
erejénél fogva, elősegítik a gyermek pozitív erkölcsi tulajdonságainak kialakulását. Konkréttá 
válik a gyermek számára a hazafiság érzése. A közös felkészülés, az élmények és a közösségi 
érzés elmélyítését szolgálják. Az ünnepek műsorainak tartalma és a gyermekek 
szépérzékének, ízlésének fejlődése között közvetlen kapcsolat áll fenn. Az ünnepekkel 
kapcsolatos séták, kirándulások és nem utolsósorban a vidám, kiegyensúlyozott állapot a testi 
fejlődést segíti. 
 
Az óvodában a különböző jellegű ünnepeket sajátosságaiknak megfelelően különböző módon 
szervezzük meg. Arra kell törekednünk, hogy az ünnepi hangulatot, a derűs légkört, a nap 
minden percét átható ünnepélyességgel teremtsük meg. A gyerekek koruknak megfelelően 
aktívan éljék át az ünnepeket. Jó érzelmi előkészítés és az egyre fokozódó örömteli várakozás 
csúcspontja maga az ünnepi együttlét, melynek hangulatát tovább emelheti a felnőtt közönség 
ajándéka. (óvodapedagógusok éneke, bábozása). 
Az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapi életéből, de előzményei és emlékei 
illeszkedjenek a gyermekek életmenetébe. Fárasztó előkészítés helyett tevékeny várakozás 
előzze meg az ünnepeket. A 4 - 7 éves gyerekek vegyenek részt az előkészületekben, amelyek 
azonban ne zavarják meg a nyugalmukat. 
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Az ünnep fényét emelheti a feldíszített óvoda, az ünneplő ruha, a meglepetések és a kölcsönös 
ajándékok. Az óvodapedagógus vigyázzon arra, hogy a felszabadult, vidám hangulatot ne 
zavarják meg betanult szólamok. A gyerekek érezzék, hogy az ünnep nemcsak óvodai 
esemény. Részt vesznek benne a körülöttük élő emberek is. Így átélhetik azt is, hogy mit 
jelent egy nagyobb közösség tagjának lenni. A gyerekek megterhelő, esetleg szorongással járó 
szerepeltetését az óvodapedagógus kerülje el. Az ünnep közös örömét a későbbiekben újra és 
újra idézzék fel. 
Az ünnepek csak a szülők együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat. Az óvónők jóval 
az ünnep előtt közösen tervezzék meg az óvodára és a szülőkre váró feladatokat. 
A gyermek számára az ünnep akkor igazán ünnep, ha az óvoda pozitív hatását a család 
megerősíti. Az ünnepek tényleges sikerének közvetlen előfeltétele az átgondolt, alapos, 
minden részletet magába foglaló előkészület. Az az időszak, amikor megteremtjük a 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, kidolgozzuk az ünnep menetét. 
 

Népi szokásokon alapuló, hagyományos ünnepek 

� Télapó ünnepély - december 
A Télapó mind a három csoportot meglátogatja és átadja az Szülői Szervezet által összeállított 
csomagokat. A gyerekek dallal és verssel köszöntik a Télapót. 
 

� Karácsonyi ünnepély - december 
Minden csoport feldíszíti a saját karácsonyfáját. Az igazi karácsonyt megelőző egyik nap 
délelőttjén a gyerekek ünneplőbe öltöznek, néhány dal és vers elhangzása után következik a 
csillagszóró gyújtás és az új játékokat máris birtokba veszik, melyeket az óvoda alapítványára 
(Rosszcsontok Alapítvány) befolyt összeg egy részéből vásárolunk. Egy kis sütemény és üdítő 
elfogyasztása is hozzátartozik az ünnepléshez. 
A gyerekek boldog örömmel viszik haza a saját kezűleg készített ajándékokat a szüleiknek. 
 

� Farsangi bál - február 
Ezen az ünnepen a szülők és a gyerekek valamint az óvoda dolgozói együtt mulatoznak. A 
szülők elkészítik gyermekeik számára az ötletes jelmezeket. A hangulat emelése érdekében az 
óvodapedagógusok is jelmezt öltenek. Farsangi felvonulással kezdődik a nap. Utána 
táncolnak, és szórakoznak a gyerekek. A büfében vásárolhatnak süteményt, szendvicset, 
üdítőt és kávét a vendégek. Az óvodások is jóízűen fogyasztják a szülők által készített 
süteményeket.  
A bálon befolyt összeg az Szülői Szervezet pénztárát gazdagítja. A szülők aktív segítsége 
nélkül elképzelhetetlen ez a rendezvény. A farsangi karnevál a kisze-bábu elégetésével ér 
véget. 
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A gyermekélet hagyományos ünnepei 

� Anyák napja - május 
Minden csoportban külön zajlanak az ünnepségek. Minden gyermek örömmel készül, hogy 
kifejezhesse édesanyja iránt érzett háláját és szeretetét. Az ünnepély végén a gyermekek saját 
kezűleg készített ajándékaikat adják át édesanyjuknak. 
 

� Gyermeknap vagy családi nap  - május vége; június eleje 
A gyermekek ajándéka egy szép kirándulás, melynek helye minden évben változik. 
(pl. Szeged – Vadaspark, vagy Jánoshalma – Király-tanya) Ezeket a kirándulásokat mindig 
nagy várakozás övezi a gyermekek körében. A kirándulások anyagi feltételeit a Szülői 
Szervezet pénztárába befolyt összegből biztosítjuk.  Előfordul, hogy kirándulás helyett az 
óvodába szervezünk egy szülőkkel közös napot, amikor mozgásos, vidám versenyjátékokkal 
készülünk, esetleg valamilyen meglepetést rendelünk a gyerekeknek ( tűzoltó autó, rendőr 
autó….) 
 

� Nagycsoportosok búcsúzása - búcsúztatása – június első hete 
A nagycsoportosok műsorral búcsúznak el az óvodától, az óvodapedagógusoktól és a dajka 
nénitől. A középsősök verssel köszönnek el iskolába menő társaiktól. A műsor után sütemény 
és üdítő várja a gyerekeket és szüleiket. 
 
 

� A gyerekek név-, és születésnapjának megünneplése - folyamatos 
Az ünnepeltek köszöntése csoportonként történik. Dallal és verssel köszöntjük őket, apró 
ajándékokkal kedveskedünk nekik. Az ünneplő gyermek süteménnyel és üdítővel, 
gyümölccsel kínálja meg társait. 
 
Nemzeti ünnepeink 

� Március 15. 
A gyerekek kokárdával a kabátjukon érkeznek az óvodába. A községünk parkjában lévő 
szobornál, vagy az Általános Iskola Sportcsarnokában rendezett ünnepségen is részt veszünk 
az iskolásokkal együtt. Igyekszünk az ünnep hangulatát megteremteni, indulókkal, versekkel, 
dalokkal, dekorációval, saját kezűleg készített ajándékokkal. Az ünnep körüli napokban az 
iskolába menő gyerekek meglátogatják Petőfi Sándor szülőházát, ahová magukkal viszik az 
általuk készített, az ünnep hangulatát idéző emléktárgyakat. A gyerekek sok új élménnyel 
térnek vissza Kiskőrösről. 
 

� Október 23. 
Az iskola meghívására az óvodás gyerekekkel részt veszünk a Nemzeti ünnep alkalmából 
rendezett megemlékezésen. 
Egyéb rendezvények 

� Szülői Szervezet bálja - március 
A Szülői Szervezet tagjai az óvoda dolgozóival, és a szülőkkel együttműködve, minden évben 
egy alkalommal, vacsorával egybekötött zenés jótékonysági bált szerveznek. A tombolára a 
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falu vállalkozói ajánlanak fel nyereménytárgyakat. A szülők és az óvoda dolgozói fáradságot 
nem ismerve dolgoznak a rendezvény sikeréért. 
 

� Gyermekelőadások – évente több alkalommal 

Bábszínházi, és zenés előadásokkal igyekszünk színesíteni a gyermekek óvodai életét. 

 
� Előadás a szülőknek – alkalom szerint 

Szakemberek meghívása, különböző témákban. 
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IX.Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus 
feladatai 

                            

IX.1.Gyermeki tevékenységek 

 

IX.1.1. Játék 

 
Célja: 

A játék a 3-7 éves gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék által 
észrevétlenül tanul, e tevékenysége közben kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 
gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Játék közben kiélheti 
szorongásait és újraélheti kellemes élményeit. A gyermek játékillúziója olyan erős, hogy 
szinte azonosul a játékbeli szerepekkel. 
Az óvodás gyermek valamennyi tevékenységformája a játékból alakul ki. A gyermek 
fejlődése a játékban a legintenzívebb. Utánzás, tevékenységi vágy, önállósulás, értelmi - 
motoros, kommunikációs képességek, érzelmi - akarati tulajdonságok, szociális magatartás, a 
játék során, integráltan fejlődik. A játékban információkat kapunk a gyermek személyiségéről, 
fejlettségi szintjéről. A gyermek képessé válik: konfliktusok önálló megoldására, 
feszültségek, kudarcok tűrésére, megvigasztalódásra, kibékülésre. Az óvodapedagógusnak 
ismernie kell a játék fejlődési szintjeit korcsoportonként, s a játékformák összekapcsolódását, 
személyisége modell a gyermekek számára. Az óvodapedagógus segíti az elképzelések 
megvalósulását, segít a feszültségek önmegoldó levezetésében. A játékhoz megfelelő helyre 
és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékeszközökre 
van szükség. Az óvoda, az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, 
időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a 
gyakorló játékhoz, a szimbolikus-szerepjátékhoz, a konstruáló játékhoz, barkácsoláshoz, a 
szabályjátékhoz, a dramatikus játékokhoz és a bábozáshoz. Az óvodapedagógus a játszók 
igényeihez igazodjon, nem lehet állandó figyelmeztetés a gyermekek zaklatása. 
A túlirányított csoport kevesebb viselkedési próbálkozásra kap lehetőséget, csökken a 
szereptanulási esély, a gyermekek önállósága. Azonban azt vegyük észre, ha a gyermekek 
zavarják egymást! 
 
Az óvodapedagógus feladata: 

• nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, 

• a napirenden belül elegendő hely, idő biztosítása, 

• a játékhoz szükséges eszközök folyamatos beszerzése, 

• az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek megszervezése, 

• a gyermeki önállóság tiszteletben tartása, 

• szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. 
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Az óvodai életben felértékelődik a játék keretein belül is az egyéni bánásmód, differenciált 
nevelésigényes, gyermekcentrikus szemlélet. A játék színtere a csoportszoba és az óvoda 
udvara, ahol állandó és ideiglenes játszóhelyeket, kuckókat tudunk kialakítani. Mindenekelőtt 
törekszünk a nagyszámú, változatos, könnyen tisztítható, játékszerek folyamatos biztosítására. 
Lehetőséget adunk arra, hogy a gyerekek legkedvesebb otthoni játékeszközeiket is 
behozhassák az óvodába.  Gondoskodunk különböző anyagok, kellékek játékszerként való 
felhasználásáról, ezek állandó jelenlétéről. A játékszerek tárházát úgy alakítjuk ki, hogy minél 
több játékfajta gyakorlására nyíljon lehetőség. Arra törekszünk, hogy minden gyermek saját 
igényeinek megfelelően játszhasson gyakorló-, szerep-, konstrukciós-, szabályjátékokat, 
barkácsolhasson, bábozhasson. A bő kínálattal, jó szervezéssel segítjük a gyermekek 
témaválasztását, megelőzve az unatkozást, ácsorgást. A jót és jól játszó gyermekekből nyitott, 
érdeklődő, alkotó, tevékeny emberek válnak. A napirend adta lehetőségeinket kihasználva 
gondoskodnunk kell róla, hogy a gyermekek minden nap játszhassanak a szabadban. A sétálás 
nem pótolhatja a szabad levegőn történő játékot, hiszen a párban járás unalmas és fárasztó 
elfoglaltság. A párhuzamosan folyó tevékenységek közül a játék alaptevékenység. Az óvónő 
együttjátszása nem lehet beavatkozás a gyermeki játékba, nem korlátozhatja a gyermekek 
önállóságát, kreativitását, alkotókedvét, azonban ötleteit megoszthatja az érdeklődő 
gyermekekkel. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

→ Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját. 

→ Le tudnak mondani egy - egy kedves játékszerről. 
→ Vállalják a számukra kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is. 
→ Tudnak vezetni, és játszótársaikhoz alkalmazkodni. 

→ A játszócsoport tagjai közt tartós és szoros kapcsolat alakul ki. 
→ Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóan megtervezik a közös 

játékot, kiválasztják a szerepeket, eszközöket. 
→ Betartják a szabályokat. 
→ Tudnak egyszerűbb eszközöket létrehozni és azokat fel is használják a játékban. 

→ Egyszerűbb történeteiket, élményeiket el is tudják játszani. (bábozás, dramatizálás) 
→ Konstruáló építő játékelemekből játékszereket is tudnak készíteni, és azt gyakran 

szerepjátékhoz is tudják kapcsolni. 
Az óvodáskor végén alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, és 
képesek különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására is. 
 
 

IX.1.2. Vers, mese 

 
Célja: 

 Az anyanyelvi nevelés szerves része az óvoda egész napi életének. Az anyanyelvi nevelés 
nem külön foglalkozási terület, hanem centrális jelentőségénél fogva szerves része az óvodai 
élet egészének, gondozásnak, nevelésnek. 
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A gyermeket anyanyelvén neveljük. Beszélünk hozzá a nap minden percében, ez a folyamat a 
gyermek beszédtanításával a családban kezdődik. Ezért lényeges a felnőttek helyes, szép 
beszéde. Az óvodába kerüléskor minden gyermek rendelkezik bizonyos nyelvismerettel, 
hiszen már a családban eljutott a beszédértés és a közlés valamilyen fokára. A 
beszédfejlettség azonos korú gyermekeknél különböző színvonalú lehet. Eredményes nyelvi 
nevelést éppen ezért, csak személyre szólóan, differenciáltan lehet végezni. 
Nagyon fontos a „beszédes” óvodai környezet. Modell az óvodapedagógus: mit mond, hogyan 
mondja. Szándékosan hangsúlyozva, szépen fűzzük a szavakat, különös tekintettel azokra, 
amelyeket be akarunk építeni a gyermek szókincsébe. 
A család mellett az óvodapedagógus fejleszti leghatékonyabban a gyerekek kommunikációs 
képességét abban az életkorban, amikor a legfogékonyabbak, s ez fokozott felelősséget jelent. 
Az óvodapedagógus beszéde legyen nyelvtanilag kifogástalan, egyszerű, de mégis kifejező. 
 
Feladata még: 

• a gyerekek kérdéseire mindig válaszolni, 
• tegyen fel ő is kérdéseket, 

• fordítson figyelmet a gátlásos gyerekekre, empátiával törekedjen a szóbeli 
aktivizálásra, 

• alkalmazzon nyelvi játékokat. 
 

A beszédfejlődés optimális színtere a játék, mert a közös játék oldott légköre feloldja a 
gyermekben a beszédgátlást, kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással, és a felnőttel. A 
jókedvű játékszituációkban újabb és újabb szavakkal, kifejezésekkel gazdagodik szókincse, 
fokozódik beszédkedve, javul a beszédértés. Kiemelt feladat a nyelvi kultúra fejlesztése. A 
gyermeket ért információk, és az óvodai élet gazdag tapasztalatainak verbális feldolgozása 
szükséges a nevelés során. Az ismeretközlés, magyarázat, beszélgetés, a gyermek 
meghallgatása nélkülözhetetlen eleme az érdeklődés kielégítésének és fokozásának, a belső 
fogékonyság formálásának. 
A módszereket úgy variáljuk, hogy közben a legjobb feltételek között gyakorolhassa a 
gyermek a közlés és befogadás helyes magatartását. Óvodáskorban, a gyermek 
legfogékonyabb korszakában, az úgynevezett funkcionális eredetű (hibás légzés, helytelen 
artikuláció, ritmus zavarok) beszédhibák nagy részét, a tiszta, szép beszéd példájával 
kijavíthatjuk. Vigyázzon az óvónő arra, hogy állandó figyelmeztetéssel ne szegje kedvét a 
beszélgető gyermeknek. A hibásan ejtett szót, vagy hangot soha ne ismételjük meg, hanem 
annak helyes változatát fűzzük mondatba. Minden javítást türelemmel és tapintattal tegyünk! 
A mese, vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, 
szokásokat közvetít a gyermekek számára. A közösen átélt örömök és élmények 
elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a gyermekeket egymással, és 
anyanyelvükkel. 
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„ A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese. Milyen odaadás, 
mennyi mindenről megfeledkező áhítat ül ki a mesét hallgató gyermek arcára…” 

(Esztétikai nevelés az óvodában) 

A vers játék a nyelvvel, az érdekesen, szépen hangzó beszéddel. Mondani kell, és nem 
tanítani. A beszéd - a köznapi beszéd is - rendkívül fontos a világ megismerésével elfoglalt 
gyermekeknek. Az, hogy derűs, kiegyensúlyozott, egészséges lesz-e, abban igen nagy szerepe 
van a rendszeres ápoláson kívül a szavaknak, azok közül is a szépen szóló, egymással rímelő 
szavaknak, a dallamos - ha még oly egyszerű - mondókáknak is. A népi mondókák 
alkalmasak arra, hogy a gyermek és a szülő, illetve az óvodapedagógus közötti érzelmi 
kapcsolatot elmélyítsék. Tapasztalatok szerint a csöndesen mondott, az értelemre építő, helyes 
hangsúlyt alkalmazó versolvasásra jobban figyelnek a gyerekek, és jobban felfogják a vers 
szellemét, jellegét, mint a hangosan, szavalva előadott verseknél. A gyermekeknek szóló 
versmondásban a ritmus, és a hangzás legyen elsődleges. Az óvodapedagógus ne magyarázza 
a verset, és ne kérdezze a gyermektől, hogy miről szól. Válaszoljon azonban a mesével, 
verssel kapcsolatos spontán kérdésekre, valamint beszélgessen is velük. Ne gyakoroltassa 
unásig a verseket, többet ér, ha akár naponta többször is játékosan mókázik a verssel. 
A mese: A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és 
világképének. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást 
kínál. Célja a belső kép, a képzelet, a gondolkodás alakítása, vezérlése. Általános alapelv, 
hogy mondani kell, és nem tanítani, - vagy csak keveset -, gyakran ismételve az alaposan, jól 
megválasztott irodalmi értékű anyagot. Az irodalmi anyag megválasztásakor elsődleges 
szempont az adott gyermekcsoport érdeklődése, fejlettségi szintje, mely - életkortól 
függetlenül - igen nagy különbséget mutathat. Ezért az anyaggyűjtés, az éves terv akkor jó, ha 
csak keret, egy repertoár, melyet rugalmasan lehet alakítani. Az irodalmi anyag nagyobb 
részét a magyar népmesék és népi mondókák adják. Fontos a mesék, versek helyes arányának 
megválasztása, ne kerüljön egyik sem túlsúlyba. A magyar népmesekincs mellett bátran 
meríthetünk a magyar költők és írók, valamint külföldi szerzők művei közül, melyeknek 
fordítása ízes magyarságú, irodalmi értékű, „gyermekre szabott”. Az óvodában a népi, a 
klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
Tartalmilag sokféle mesét mondhatunk a gyerekek érdeklődésének megfelelően. Kezdetben 
főként mozgásos recitáló, dallamos és rövid alkotásokat válasszunk, a későbbi életkorban a 
gyermek környezetéről, az állatokról, a természet, az évszakok változásairól szóló versek és 
mesék csaknem minden formájával próbálkozzunk. A mennyiséget mindenkor az adott 
gyermekcsoport befogadóképessége határozza meg. 
Mesélni mindennap szükséges az óvodában.  
Ha az irodalmi anyag változtatását rugalmasan kezeljük, akkor a mesélés színterei 
változatosabbak: 

- reggel, de a délelőtti játékidő bármely szakában, 
- bármely komplex foglalkozás alatt, 
- a pihenési időszak kezdetén és/vagy a végén. 

Nem teszünk különbséget a kezdeményezés és az elalvás előtti mese között. A két 
óvodapedagógusnak külön meserepertoárja legyen, hiszen mindketten más stílusban tálalják a 
meséket, a gyermekeket pedig érzékenyen érinti, ha másként hallják ugyanazt a mesét. Ezen 
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kívül így még több mesét ismernek meg. Kiskoruktól fogva szoktassuk a gyermekeket a 
mesélési szabályok betartására (mesélés helye, mese alatti viselkedés). 
Ha a meséket, verseket monoton hangnemben felolvasva mutatjuk be, az nem köti le a 
gyerekeket, ha azonban a könyvvel a kezünkben mesélünk, és csak a szöveg pontos 
bemutatása miatt használjuk azt, úgy megengedett. A gyermek tudatában egy szépen 
felolvasott mese élménye, és a könyv látványa pozitívan hat a könyvekhez való további 
viszonyára. Ha színes a mesélés, akkor már az elmondás közben lehet érezni az érzelmi 
azonosulást, a mesére való hangolódást, az együttlélegzést. 
Az óvodapedagógus előadásmódjára a helyes hangképzés, hangsúlyozás, hanglejtés, 
hangszín, beszédtempó megválasztása, szabályos mondatszerkesztés, mondatfűzés, a 
nyelvhelyességi szabályok betartása legyen jellemző. 
 

„A gyerekek sokszor szeretik hallani ugyanazt a mesét –néhány kedvenc meséjüket. Igazuk van. Minden 
ismétlés énerősítő hatású.” 

(dr. Vekerdi Tamás) 
 

Ne arra törekedjen tehát az óvodapedagógus, hogy a gyerekek sok verset, mesét ismerjenek, 
hanem arra, hogy a jól kiválasztottakat, a kedvelteket újra és újra szívesen hallgassák, és 
ismételgessék. Ha a gyerekek már néhány mesét ismernek, megkérdezhetjük tőlük, hogy 
melyiket szeretnék hallani. A szabad választás hozzájárul ahhoz, hogy legyen kedvenc 
meséjük. A mindennapi mesék hatására nő a gyerekek dramatizáló kedve. Az 
óvodapedagógus segítse elő - megfelelő eszközök biztosításával -, hogy a gyerekek bármikor 
bábjátékozhassanak, eljátszhassák kedvenc meséjüket, hiszen ez elősegíti, hogy a 
szorongásos, visszahúzódó gyermek is megfeledkezik a gátlásairól, felszabadultan merül el a 
tevékenységben. A szülőkkel beszélje meg, hogy az otthoni, az elalvás előtti szülői mesélés is 
nagyon fontos Hívja fel az óvónő a figyelmüket arra, hogy a verseket ne kérdezzék ki, mesék 
tartalmát ne kérjék számon, de mindig hallgassák meg az önként elkezdett szöveget, és 
válaszoljanak az ezekkel kapcsolatos kérdésekre. Tegyék lehetővé, hogy a gyermek 
meseélményeit játékkal és rajzzal otthon is kifejezhesse. 
 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

→ 10 - 12 mondókát, és 6 - 8 verset jegyezzenek meg, 

→ 15 - 20 verset hallgassanak meg, 
→ várják és kérjék a mesemondást, maguk is segítsenek a hallgatás feltételeinek 

megteremtésében, 
→ figyelmesen hallgassák a mesét, s a folytatásos mesék szálait tudják összekötni, 
→ játékukban jelenítsék meg az ismert mesék motívumait, 

→ a hangzás, a hangulat, az érzelem és alkalom egységében, kezdik felfogni a hallott 
vers témáját, költői képeit, 

→ mesehallgatáskor tekintetükön látszanak a belső képzeleti képek megjelenítésének 
jelei. 
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IX.1.3.Ének - zene, énekes játék 

 
„A zene hatása olyan emberformáló erő,  

amely kihat az egész személyiségre.  
Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására,  

formálja ízlését, és emberi magatartását.” 
(Kodály Zoltán) 

 
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyerekdalok, az 
éneklés, az énekes játékok, a zenélés, örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei 
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A művészeti nevelés körébe 
tartozó zenei nevelés, az érzelmeken keresztül hat a gyermekre (mely nem tudatos részükről), 
felkelti érdeklődésüket, élményeket szereznek általa, formálja - nem csak zenei - ízlésüket, 
megalapozhatja esztétikai fogékonyságukat. 
 
Célja: 
A zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene befogadására való képesség megalapozása. Bár 
jószerivel ez a már a fogamzástól kezdődik, alakul, mi „csak” tovább fejlesztjük, formáljuk. 
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és 
zenei kreativitásának alakításában. Miközben népünk dalaival, rigmusaival ismerkednek a 
gyerekek, megvalósul a hagyományőrzés, gyarapodik a szókincsük, anyanyelvük pontosabbá 
válik, fejlődnek a gyermekek közötti kapcsolatok. 
 
Feladata: 

• A zenei élmény serkentőleg hasson a gyermekek alkotókedvére, 

• Bővüljön a zenei emlékezetük, képzeletük, 
• A zene hatására esztétikusan formálódjon mozgásuk, mely elősegíti a koordináltságot. 

• A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek 
mindennapi tevékenységének. Fontos az óvodai zenei nevelés során a minta, és az 
élményszerű bemutatás.  
 

Olyan dalok, mondókák hangozzanak el, melyet az óvodapedagógus szívesen ad át, melyek 
neki is tetszenek, ez teszi hitelessé, közvetlenné az előadást, és kívánatossá az elsajátítást. A 
dal, vagy zene hallgatáskor, ha nem is értik pontosan az elhangzottakat, de átérzik, átélik 
hangulatát, megnyílnak, bátran kinyilvánítják a bennük feszülő érzelmeket. A jó zenei légkör 
nem korlátozódik csupán a tervezett foglalkozásokra, hanem átszövi az egész napot, akár az 

óvónő, akár a gyerekek kezdeményezése által. Valahogy úgy, ahogy Losonczi Ágnes  írja: „Az 

ember zenéje éppen úgy az ember lényegéhez tartozik, mint a repülés a madáréhoz. A zene az ember 
repülése.” 
A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös éneklés, mely hordozza és gazdagítja az 
anyanyelvi örökséget. Dalaink ritmusa, lüktetése, szövege eleve motivál a különböző 
mozgásokra, cselekvésekre, utánzásra, a játékosságra, a legjobb természetességgel mellőzve 
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minden mesterkéltséget. A dalok, mondókák tanulásával inkább a minőségre, mint a 
mennyiségre törekedjünk. (tisztaság, szövegejtés, ritmika, stb.) Természetesen a csoport 
adottságaihoz is igazodnunk kell, akár kisebb, akár nagyobb a „terhelhetőségük”, 
befogadókészségük. A különböző zenei képességek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat 
fokozatosan kell egymásra építeni. Egy - egy körülhatárolt feladatcsoportot 2-3 hétig is lehet - 
a nap folyamán bármikor - gyakorolni. Lényeg a belsővé válás, a magabiztos alkalmazás. 
Ugyanakkor fontos, hogy a gyengébb képességű, vagy gátlásos gyermek is ki tudja fejezni 
érzelmeit dalok, hangszerek, akár dallamtöredékek által, nyitottá váljon a zenére, és kifejező 
eszközzé váljon számára. 
 
Fejlesztési célok: 

• MOZGÁS: 
- tánclépések, 
- szem-kéz koordináció (taps, hangszerek) 
- tér „bemozgása” (köralakítás, stb.) 

• HALLÁS : 
- halk-hangos 
- lassú-gyors 
- magas-mély 
- dallam és ritmus visszhang  
- hangok, zörejek felismerése, utánzása, 
- hangszerek hangjának, természet hangjainak felismerése 

• RITMUSÉRZÉK 

• ZENEI EMLÉKEZET 
• ANYANYELV  

• BESZÉDKÉSZSÉG 
A zenei nevelés anyagát elsősorban Forrai Katalin: Ének az óvodában c. könyve alapján 
válogatjuk, valamint felhasználjuk Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában c. művét is, 
valamint más, híres zeneszerzők műveit. 
 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

→ felismerik a magas és mély éneklés közötti különbséget, alkalmazni tudják, 

→ tudják az ismert dallamok felfelé, lefelé haladó irányát, éneklés közben térben, kézzel 
mutatják, 

→ tisztán énekelnek vissza (kétszer 2/4 ütemben) változatos dallamritmusokat, 

→ ismerik a halk és hangos közötti különbséget, ének, taps, beszéd során alkalmazni 
tudják, 

→ felismerik a dallamot dúdolásról, hangszerről, sajátos motívumokról, 

→ képesek dallambújtatásra, több motívumon keresztül, 
→ hangszínek finom eltérésének megkülönböztetésére képesek, zörejen, beszédhangon 

egyaránt, 
→ ismerkednek eredetiben néhány hangszer hangjával, megszólaltatási módjával, 

ütőhangszereket használnak, 
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→ megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, jól ismert mondókákat, 
dalokat jellegzetes ritmusuk alapján felismerik, szöveges ritmusmotívumokat 
visszatapsolnak, 

→ megérzik és mozgással a térben is szemléltetik a zenei motívum hosszát, 

→ összehasonlítják, és mozgással is bemutatják a normál tempónál lassabbat és 
gyorsabbat, a tempókülönbségeket más fogalompárokkal is összekapcsolják (halk-
hangos, magas-mély) 

→ egyöntetűen körbejárnak, szép testtartással, kézfogással, az egyszerű játékos táncos 
mozdulatokat szépen megformálják, térformákat alakítanak ki, 

→ próbálkoznak énekes dallamrögtönzéssel, 

→ a bemutatott élőzenét figyelmesen hallgatják, 
→ kb. 10 dalt olyan biztonsággal énekelnek egyénileg is, hogy elkezdeni is tudják, szép 

kiejtéssel énekelnek, tudnak dúdolva, zümmögve, vagy egyszerű szótagokkal is 
énekelni 

 

IX.1.4.Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 
Cél: 

Kialakítani az egyéni fejlettségnek megfelelő kifejezőkészségeket, képalkotást, térbeli 
tájékozódó és rendező képességet. A rajzolás, festés, építés, képalakítás, a kézi munka, 
ábrázolás különböző fajtái, a műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való 
ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a 
belső képek gazdagítására épül. Minden gyerekben felkelteni a közlés igényét, és segítsünk a 
benne kialakult közlendő vizuális kifejezéseket felszínre hozni. A művészet ismerete, 
szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az egyetemes emberi kultúra megismerése, 
már óvodáskorban is elkezdődhet. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik 
megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel, megcsodálni egy madár énekét, egy őszi fa 
szépséges színeit. A csoportszoba esztétikus elrendezése, harmóniája, mind hatást gyakorol a 
gyermekekre. A művészet nem más, mint a világ megismerése sajátos nézőpontból. 
Törekedjünk arra, hogy a gyermek maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, ehhez 
segítséget akkor adjunk, ha a gyermek kéri, igényli. Egy új alkotás, az önálló egyéniség 
kifejezése, kreatív tulajdonság. Mindezek kibontakozását, az adott légkör, a nagy 
mozgásszabadság, valamint megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. Fontos, hogy ne a 
csoport életkorát, hanem a gyerekek fejlődési ütemét vegyük figyelembe.  

Vizuális tevékenységek: gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, vágás, ragasztás, 
varrás, barkácsolás – ez valamennyi a gyerekek kedvenc tevékenységei közé 
tartozik. 
 

Feladat:  
∗ megismertetni a gyerekeket a különböző anyagokkal, technikai alapelemekkel,  

∗ az eszközök helyes használatával,  
∗ a rajzolás, mintázás, és a kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival 
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∗ valamint kialakítani mindezek által a szépség iránti vonzódást, jó ízlést. 
 
Mindez történhet szabadidőben, valamint kötött és kötetlen foglalkozás keretében is. 
Lehetőség legyen a nap bármely szakában különböző tevékenységi formában. Kitűnő 
pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, természet szépségei, a gyerek által megértett 
világ tárgyai és jelenségei, eseményei (ünnepek). 
 

Óvodapedagógus feladata: 
∗ motiváció kialakítása (hangulat, élmény, öröm) 
∗ fejleszteni a gyermekek képi gondolkodását (egyéni szinten) 

∗ esztétikus környezet felismertetése 
∗ értékelni egymás munkáját 
∗ lehetőségek állandó biztosítása. 

 
Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

→ képalakításban jelezni tudja a térviszonyokat, 

→ képi kifejezés változatos eszközeit használja, 
→ színismeret, 

→ formaábrázolás (ember, kéz, virág, fa) 
→ arányok (közel, távol) 
→ egyéni mintázás, 

→ egyszerű játékkészítés, 
→ bátran, önállóan alkalmazza a megismert technikát. 

 
 

IX.1.5.Mozgás 

 
„A tornagyakorlatok jó vezetés esetén nemcsak ahhoz járulnak hozzá nagymértékben, hogy a gyermekek 

vidámakká váljanak - ami rendkívül fontos mozzanat az erkölcsi nevelés szempontjából -, hanem ahhoz is, 
hogy közöttük az összetartozás, a testvéries érzés fejlődjék ki ... és a rendszeresen folytatott 

tornagyakorlatok tartós eredményeként hamar felismerheti a gyermekben a szorgalmat, a jellem nyíltságát, s 
őszinteségét, személyes bátorságát ...” 

(Pestalozzi Henrik) 

 
Célja:  

− hogy a gyerekek egészségesek, edzettek, alkalmazkodásra képesek legyenek, 
− mozgásuk váljon rendezetté,  
− sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat, 
− ismerjék a legalapvetőbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá 

kielégítésükhöz, 
− szívesen tartózkodjanak a szabadban, a testnevelés örömet jelentsen számukra, 
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− testileg egészséges gyerekekből egészséges társadalom épül fel és ez fontos a mai 
Magyarországon. 

 
Az óvodapedagógus feladata: 

∗ a gyerekek mozgástapasztalatára, játékos kedvére építse a különböző mozgások 
elsajátításának folyamatát, 

∗ a testnevelés legértékesebb anyagai a játékok legyenek, melyeknek nagy része a 
szabadban játszódjék, megfelelő öltözékben, 

∗ alkalmazkodjék a gyerekekhez (ki-ki a saját képességeihez mérten hajtsa végre a 
feladatot), 

∗ az óvoda és a család kapcsolata itt is fontos, a szülő óvodán kívül is teremtsen 
lehetőséget a mozgásra a gyermek számára. (játszótér, foci, uszoda, kerékpározás, 
szánkózás, kirándulás) 

 
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, lételeme. Minden 
egészséges gyermek örömére szolgál a mozgás. A gyermekekben élő természetes 
mozgásvágyat kell kihasználni és a mozgásukat tudatossá, rendezetté tenni, hogy a gyermek 
testi-lelki fejlődését elősegítsük. A gyermekek mozgásának rendezettsége már egészen kicsi 
kortól fejleszthető. A folyamatos gyakorlás során mozgásuk fejlődik, minőségi változáson 
megy keresztül. Ezek a változások a gyermek egésznapi tevékenységében megfigyelhetők. A 
mozgás az egész óvodai életet átszövi. A torna, a mozgás az óvodai nevelés folyamatában a 
gyerekek egészséges testi-és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlődését. 
 
  
 
A mozgás fejleszti:  

− a gyermekek- természetes mozgását (járás, futás, támasz, függés, egyensúlyozás, 
ugrás, dobás) 

− testi képességeit (ügyesség, testi erő, gyorsaság, állóképesség, fizikai erőnlét) 
− cselekvő- és feladatmegoldó képességeit (tájékozódás, helyzetfelismerés, döntés) 

 
Lehetőséget biztosít a rendszeres mozgásra, elősegíti a helyes testtartás, szép mozgás 
kialakítását, megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást. A rendszeres testnevelés 
kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését, növeli a légző - és keringési rendszer 
teljesítőképességét, csont - és izomrendszer teherbíró képességét. 
Legfontosabb szerepe az egészség megóvása. Az egészséges életmód szokásainak 
megalapozását a mozgás megszerettetésével, mozgásigény kielégítésével, a mozgásanyag 
változatos gyakoroltatásával érhetjük el. 
A mozgás hatására fontos személyiség tulajdonságok is megerősödnek (bátorság, önfegyelem, 
fegyelmezettség, kitartás). A saját testének és mozgásos képességeinek megismerése segíti az 
„éntudat” fejlődését, a „szociális én” erősödését. A közös, örömmel végzett mozgás közben 
fejlődnek a társas kapcsolataik. (egymás segítése, együttműködés, stb.) A mozgásos 
versengések során átélik a siker, a kudarc élményét, így megtanulják ezek kezelését, 
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elviselését. A testnevelés kiemelt szerepet tölt be a motoros képességek fejlesztésében, 
kötelező foglalkozás a tanulás rendszerében. 
 
A mozgásfejlesztés két területen valósul meg.  

a) a szabad játékban: a gyerekek spontán, természetes mozgása közben, 
b)  a kötelező testnevelési foglalkozásokon. 

 
a) Szabad játékban a fejlesztés anyaga: 

3-4 éves korban: a természetes nagymozgások fejlesztése (mászóka, csúszda, bújócska) 
Ebben a korban tökéletesedik a járás, futás. 
4-5 éves korban: szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúly fejlesztése (célba dobálás, 
kugli, ugrókötél, ugróiskola, ugróasztal, füles-labda, stb.) 
5-7 éves korban: finommotorika fejlesztése (kézügyesség) 
A szabad játéktevékenységben célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, 
érdeklődésének, temperamentumának leginkább megfelelőt. A sikeres, jó hangulatú 
tevékenység a gyermekek számára pozitív élményt nyújt, újabb cselekvésre készteti őket. A 
rendszeres mozgás során fejlődnek pszichikai, testi, értelmi és szociális képességei, ezek 
eredményeként egészséges lesz. 
 
 
 

b) Mozgásfejlesztés a mozgás tevékenységeken és mindennapi 
testnevelésen: 

A mozgás tevékenység anyaga az atlétika, torna s játékjellegű gyakorlatokból tevődik össze. 
A játékot és a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk (hol eszköz, hol 
cél). Fontos speciális gyakorlatok beiktatása, testalkati deformitások megelőzésére 
(lábboltozat erősítés, gerinctorna). Az atlétikai gyakorlatokat lehetőség szerint szabadban 
végezzük. A foglalkozás megtervezésénél vegyük figyelembe a csoport általános fejlettségét, 
a fejlődés ütemét. A különböző nehézségű, differenciált feladatok adásával segítsük elő, hogy 
minden gyermek találjon a képességeinek megfelelő feladatot. A feladat ne legyen se túl 
könnyű, se túl nehéz, mert az előbbi nem késztet erőfeszítésre, az utóbbi, pedig gátlásokat 
okoz. Fontos a feladatoknál a kéziszerek (pl. labda) használata is.  
A mindennapi testnevelés szerves része, a mindennapi frissítő torna is. Ezt minden 
korcsoportban naponta legalább egyszer, 10-15 perc időtartammal szervezzük meg. Lehetőség 
szerint a szabadban végezzük. Anyagát mozgásos játékok adják, egy-egy gimnasztikai 
elemmel. 
 
A mozgástevékenység gyakorlatának elemzése, minden korosztály számára érvényes 
ajánlatokkal:  
Az óvodának biztosítani kell a mozgáshoz szükséges feltételeket. Az óvodapedagógus 
gyakorlatvezetése alkalmazkodjon a gyerekek fejlettségéhez, a feladathoz, az anyaghoz, a 
foglalkozási modellhez.  
A gyakorlatvezetési formák legyenek alkalmasak arra, hogy: 

- a gyerekek megszeressék a testnevelést, 
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- a gyakorlat elvégzésére ösztönözze őket, 
- érdeklődésüket folyamatosan fenntartsa, 
- figyelmüket irányítsa. 

 
A hibákat gyakorlat közben a helyes mozgás dicséretével javítsuk. A jó hangulatot a 
gyakorlatok gyorsításával, lassításával tartsuk fenn. Az ellenőrzés, értékelés, hibajavítás 
egyénre szabott legyen, tapintatosan végezzük. Buzdítsuk a bátortalanokat. Az utasításokat 
egyszerű felszólító módban kapják a gyerekek. A mozgásos feladatok megtervezésénél, 
levezetésénél a csoport életkorát, egészségi állapotát, teljesítőképességét vegyük figyelembe. 
Alkalmazkodjunk a környezeti feltételekhez. Az óvodában a testi teljesítőképesség (izomerő, 
mozgásteljesítmények) növelésére nagy figyelmet kell fordítani, anélkül, hogy a gyerekeket 
túlterheljük. Az óvodapedagógus személyisége, testi neveléshez való viszonya 
nagymértékben meghatározza a gyermekcsoportban folyó testnevelő munka eredményességét. 
A testgyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolódással kedvezően 
motiválhatja az óvodapedagógus a gyermekeket, segítve a rendszeres testmozgáshoz való 
pozitív viszonyuk kialakulását. 
 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

→ növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő 
ritmusúvá válik. Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban és 
ugrásban növekednek. 

→ cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

→ fejlődik tér és idő tájékozódó képességük, megszeretik és igénylik a mozgást. 
→ egyéni-, csoportos-, sor- és váltóversenyt játszanak a szabályok betartásával, az óvónő 

felügyelete alatt. 

→ megértik az egyszerű vezényszavakat. 
→ a természetes járást ritmus-járással változtatják. 
→ állórajtból kiindulva 20-30 métert futnak. 

→ talicskáznak combfogással, egyensúlyoznak padmerevítő gerendán. 
→ hátsó függőállásban lábmozgást végeznek. 

→ 6-8 lépés nekifutással tetszés szerinti akadályt átugranak, ugrásukat talajéréskor 
fékezni tudják. 

→ kislabdát hajítanak távolba, labdát vezetnek helyben. 
 

IX.1.6.A külső világ tevékeny megismerése 

 
Célja: 

A környezeti nevelés a kisgyermek születésekor veszi kezdetét a családban, majd szervezett 
keretek között folytatódik az óvodában. A gyermek aktivitása és érdeklődése során 
tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti – emberi – tárgyi környezet formai, 
mennyiségi, téri viszonyairól. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok 
birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
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tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 
hagyományok, néphagyományok, szokások, a családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja 
ezek szeretetét, védelmét is. A gyermekek folyamatokat, jelenségeket tapasztalnak meg, 
tevékenységei, játékai közben. Ezek a spontán szerzett tapasztalatok a környezet megismerés 
anyagát gazdagítják, az óvodai életben építhetünk rájuk. Az egészséges személyiségfejlődés 
alapját a család adja, amelyre mi óvónők támaszkodhatunk, a hiányos, pontatlan 
megfigyeléseket kiegészítjük, javítjuk, és új ismeretekkel gazdagítjuk. Fontos, hogy 
gyermekeink környezetbarát emberré váljanak, hisz ők lesznek szűkebb hazánk, közösségünk 
környezetet megóvó, őrző, tisztelő polgárai. Minél többet mutatunk meg a gyermekeknek a 
világból, annál többre lesznek kíváncsiak. Az, aki kisgyermek korában megismeri, megszereti 
a természetet, megbarátkozik annak minden szépségével, törvényszerűségével, az felnőtt 
korában is környezetvédő életmódot fog élni, megértve azt, hogy az ember a természet 
elválaszthatatlan része. 
A környezet megismerésében valósul meg a tradicionális nevelési területek minden feladata 
(anyanyelvi-, irodalmi-, zenei-, matematikai-, és vizuális nevelés), a természetes gyermeki 
megnyilvánulások eszközével. A gyermek érzelmi alapon válogat a család, az óvoda által 
nyújtott hatásokból. Ezért törekedjünk arra, hogy a gyermeket olyan hatások érjék, amelyek 
környezetük felfedezésére, rácsodálkozására ösztönzi őket. Ehhez mindig nyugodt, békés 
körülményeket kell biztosítani, s módot adni a gyermeknek a világ rejtelmeiben 
szemlélődésre, hogy minden érzékével megtapasztalhassa azt úgy, hogy se a természetben se 
önmagában ne tegyen kárt. A gyermekeknek ne komplett környezetismereti anyagot adjunk 
le, hanem arra törekedjünk, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, abban 
igazodjanak el, ahogy életkoruk megkívánja. 
 
 
 
Feladata: 

∗ Közvetlen környezetük, általuk felfogható dolgainak jelenségeinek megfigyelése 
útján, elemzése közben jussanak el általánosításhoz, következtetéshez.  

∗ A spontán, valamint a szervezett tevékenységek együtt alkotják a megismerési 
folyamatot.  

∗ Tudjuk, hogy óvodás korban az egyik legerősebb motiváció, belső késztető erő a 
kíváncsiság. Ha a légkör, a gyereket körülvevő környezet nem kíváncsi, és ha a 
gyermek részéről megnyilvánuló kíváncsiság nem kap külső támogatást, valamint nem 
érvényesülhet sokféle manipulációban, akkor a kíváncsiság elhal. 

∗ Fontos feladat a szülőföld, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív értelmi 
viszony alakítása, a környező népek szokásainak megismerése 
 

Az óvodapedagógus beállítódása nagyban befolyásolja a gyermek a környezethez való 
viszonyát, a „nemszeretem” növények, állatok létezésének elfogadását, a tőlük való félelem, 
irtózás leküzdését, az élethez való jogul tiszteletben tartását. Mi óvodapedagógusok sokat 
tehetünk egy olyan szemlélet kialakításáért, amely a gyermekeket és rajtuk keresztül a 
felnőtteket is környezetük megismerésére, megszerettetésére, tiszteletére, óvására ösztönöz. 



Mosolyvár  Óvoda 
Kunfehértó 

 
45 

 

Ahhoz azonban, hogy környező világunk csodáira, holnap-holnapután, s száz év múlva 
utódaink is rácsodálkozhassanak, rajtunk a felelősség, hogy megőrizzük értékeiket. 
Nevelőmunkánk hatására fejlődik a gyermekek megfigyelőképessége, képzelete, 
gondolkodása, emlékezete. Alakul a gyermekek társas magatartása, fejlődik beszédmegértő és 
nyelvi kifejezőképességük. Kedvezően alakul a tárgyi és emberi környezethez fűződő 
kapcsolatuk. A gyermek környezetében lévő felnőtt viselkedését is befolyásolhatjuk azáltal, 
hogy mindig a helyes magatartást emeljük ki, úgy hogy ne sértsük meg a szülői tekintélyt.  
Csak az óvodapedagógus nevelhet természetet ismerő, tisztelő, szerető gyermeket, aki maga is 
szereti, tiszteli, óvja élő környezetét, magas szintű ismereteit a gyermekek életkori 
sajátosságainak megfelelően adja át. Állandóan képzi magát, érzékenyen figyel a gyermeki 
megnyilvánulásokra, a kérdéseket sosem hagyja megválaszolatlanul. Keresi, kutatja azokat a 
módszereket, eljárásokat, amelyeket felhasználhat a természet szeretetére való nevelésben. 
Dicsérettel, buzdítással sokat érhetünk el. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

→ ismerjék lakásuk címét, szüleik foglalkozását 

→ szerezzenek gyakorlatot az elemi közlekedési szabályok betartásában 
→ ismerjék a közlekedési eszközöket (vízi, légi, szárazföldi) 
→ ismerjék a környezetükben lévő néhány intézmény rendeltetését (bölcsőde, iskola, 

orvosi rendelő, posta, rendőrség) stb. 
→ felismerik és megnevezik környezetük színeinek sötét és világos változatait 

→ tárgyak, jelenségek közötti néhány feltűnő összefüggést felismernek 
→ ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik, rendeltetésük szerint összehasonlítanak 
→ a testrészeket, az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják (igényesek testük 

tisztaságára) 
→ felismerik a napszakokat (reggel, este) 
→ ismerik az egyes évszakokat, különbséget tudnak tenni köztük 

→ ismerik a növény- és állatvilágba tartozó egyedeket, és csoportosítani és képesek őket 
 

IX.1.7.Matematika 

 
A matematika a környező világ azon tárgyainak tulajdonságaival történő ismerkedést 
szolgálja, amelyekkel a gyermekek nap, mint nap kapcsolatba kerülnek játékuk, vagy más 
tevékenységük közben. A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság 
formáival, és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. A matematikai 
megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek számára, ezzel 
hozzájárul a gyerekek motiváltságához, azoknak a szépségeknek, érdekességeknek a 
felismerésével, amelyek a matematikai összefüggésekben, egy probléma megoldásában, az 
igazság megtalálásában rejlenek. 
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A matematikai nevelés célja: 
A környező valóság formáival, mennyiségi és nagyságbeli viszonyaival kapcsolatos 
tapasztalatszerzés, valamint a szerzett tapasztalatok feldolgozása, ami segíti a gyermekek 
értelmi és érzelmi fejlődését. Célja továbbá megteremteni annak lehetőség, hogy 
tevékenységek, cselekvések során fejlődjenek képességeik, alakuljon ki bennük pozitív 
viszony a későbbi matematikához úgy, hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a 
felfedezés, a rátalálás, a felismerés, a tudás örömét. 
 
A matematikai nevelés feladata: 

∗ Fejleszteni a gyermek megismerését, problémafelismerő és megoldó képességét az 
életkori sajátosságok maximális figyelembevételével. 

∗ A matematikai nevelés meghatározó szerepet kap a gyerekek képességeinek 
fejlesztésében elsősorban a következő területeken: 

TAPASZTALÁS : érzékelés, észlelés, megfigyelés 
EMLÉKEZÉS : mozgásos cselekvéses, képi emlékezés, szóhasználatra, eljárásra, 
módszerekre emlékezés, élmények felidézése 
MEGÉRTÉS: azonosítás, megkülönböztetés, összefüggések felismerése, állítások, 
utasítások, kérdések megértése 
KONSTRUÁLÁS: szabad és egy - egy feltételnek megfelelő alkotások (formák, 
mennyiségek, összességek) előállítása, megkeresése 
ÍTÉLŐKÉPESSÉG: annak megítélése, hogy egy tulajdonság igaz, vagy nem igaz 
adott tárgyra, összességre, hogy egy összefüggés fenn áll-e adott tárgyak, 
személyek, összességek között, hogy egy konstrukció eleget tesz-e az adott 
feltételnek, hogy igaz-e konkrét helyzetben. 
 

Az eredményes matematikai nevelés hatására a gyerekek egyre szívesebben vesznek részt 
matematikai jellegű tevékenységekben, előbbre jutnak az önálló tapasztalatszerzésben, tudnak 
és mernek véleményt mondani, kérdezni, tudnak kapcsolatot teremteni társaikkal és a 
felnőttekkel, növekszik türelmük önmagukkal és társaikkal szemben, kitartóbbakká válnak 
játékukban, munkájukban, nő figyelmük tartóssága, erősödik akaratuk, önfegyelmük. 
Szoros a kapcsolat a matematikai nevelés és a többi nevelési terület között. Ebben 
kiemelkedik a környezet megismerésére neveléssel való erős kötődés, mely segíti a gyermeket 
a külvilágról szerzett tapasztalatainak feldolgozásában, és ezáltal értelmi és érzelmi 
fejlődésében. Óvodai munkánkban középső - és nagycsoportban folyik matematikai nevelés, 
amely főként játékos jellegű, mégis a különféle ismeretek értő elsajátítására törekszik, a 
foglalkozások során alkalmazott változatos eszközökkel. A tanulási tevékenység kötött 
formában zajlik, igyekszünk a gyermekeket szoktatni a kötöttségekhez, hogy az iskolába lépés 
minél kisebb nehézséggel járjon számukra. Mikrocsoportos és egyéni feladatmegoldással - 
segítséggel, hibajavítással. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

→ az óvodapedagógus kérdéseit, gondolatát, megértsék, kövessék 
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→ matematikai jellegű helyzetekről, problémákról saját gondolataikat szabadon 
elmondják 

→ szívesen vállalkoznak a felvetett vagy felismert problémák megoldására 
→ képesek jól ismert tulajdonságok szerinti válogatás folytatására, sorba rendezés 

kiegészítésére, saját szempontú válogatás, sorba rendezés végzésére 
→ értik, és helyesen alkalmazzák az év során elsajátított, matematikai tevékenységekkel 

összefüggő szavakat, fogalmakat 
→ hosszúság jellegű méréseket önállóan is el tudnak végezni 
→ tárgyakat meg tudnak számlálni (legalább 10-ig) 

→ építéseik, síkbeli alkotásaik legfőbb eredménye továbbra is a szemléletfejlődés 
→ képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat 

szétválogatni 

→ a térben való tájékozódásban elérhető a jobbra és balra irányok és állások 
megkülönböztetése 

 

IX.1.8.Munka jellegű tevékenységek 

 
Célja: 

A munka az emberi társadalom létezési feltétele, örök természetes szükségszerűség. A 
munkából fejlődik ki a társadalmiság, munkamegosztás, kooperáció és a nyelv. A gyermeki 
munka - a játékhoz hasonlóan - a személyiségfejlesztés fontos eszköze. A gyermek munkáján 
a saját személyével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a közösség érdekében végzett 
tevékenységet értjük. 
A gyermek munkája egyfelől sok rokon vonást mutat a játékkal, másfelől pedig a felnőtt 
munkájával. Minél kisebb a gyermek, a játék és a munka annál inkább egybefolyik. A munka 
játékos elemekkel átszőve jelentkezik az óvodai nevelés során. A legtöbb játékhoz 
munkavégzésre van szükség. A gyermek a „munkájába” éppen úgy belemélyed, mint a 
játékba. A játék és a munka összefonódása mindkét tevékenységet gazdagítja, színezi, és 
jobban biztosítja a nevelési hatások elérését. 
 
A gyermekmunka sajátosságai: 

− önként – azaz örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység 
− a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az 
önállóság, a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége 

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

 
 
Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban: 

∗ A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a  
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gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához 
mérten fejlesztő értékelést igényel 

∗ Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, kedve és 
képességei szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló 
tevékenységet, illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet. 

∗ Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 
elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei 
nincsenek teljesen összhangban. 

∗ Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek, 
és teljes önállósággal végezhessék azokat. 
 

A gyermekmunka sajátosságaiból következik, hogy olyan nevelési feladatok megoldását teszi 
lehetővé, amelyeket más tevékenységi formákkal nem, vagy nem ilyen mértékben oldhatnánk 
meg. Ki kell tehát alakítani a gyermekben azokat a munkakészségeket, amelyekkel saját 
személyét és használati tárgyait rendben tudja tartani. A gyermeknek rendelkeznie kell 
munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, éreznie kell az alkotás örömét. Miközben ezeket a 
tulajdonságokat alakítjuk, fejlesztjük, egyben elősegítjük, hogy a munka a későbbiekben, 
egyre inkább önálló tevékenységi formává alakuljon. 
Nem választhatjuk el a munkát a játéktól, azonban éreznie kell a gyermeknek, hogy 
munkájára számítunk, azt komolyan vesszük. A munka az óvodában csak akkor lehet a 
nevelés eszköze, ha azt jól megszervezzük! A gyermekek mindent elvégezhetnek, ami 
egészségüket, épségüket nem veszélyezteti. Legyen a munkavégzés magától értetődő 
mindenki számára amikor az szükséges, legyen rendszeres, folyamatos, a mindennapokba 
beépült. A munka olyan fontos akarati tulajdonságokat fejleszt, mint: a kitartás, a 
felelősségérzet, a fegyelmezettség. Erőfeszítésre késztet, pozitívan és sokoldalúan hat a 
motoros képességek fejlődésére. A munkában a gyermekek sokszínű tapasztalatot szereznek s 
környezetről, az anyagok milyenségéről, és az eszközök használatáról. A munkák során 
mozgás, testséma és percepciófejlesztés is történik. 
 
 
A munkát két nagy csoportba osztjuk: 

a) a gyermek saját személyével kapcsolatos munka 
b) a közösség érdekében végzett munka 

Területei: 
∗  Önkiszolgálás 
∗  Naposság 

∗  A csoport mindennapi életével kapcsolatos munkák 
 

ÖNKISZOLGÁLÁS 
A gyermekeknek, saját magukkal kapcsolatos tevékenysége. Elvégzését nem kötjük 
életkorhoz, de fokozatosan elvárjuk az öntevékeny részvételt, majd a teljes önállóságot 
mindenkitől, saját fejlődési ütemében, tempójában. Tartalma: étkezés, öltözködés, 
testápolás. Teremtsünk olyan feltételeket, hogy a gyerekekben kialakuljon az igény az 
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esztétikus, tiszta rendezett külső környezet iránt is. Az óvodai csoportba való beilleszkedés 
egyik fontos feltétele, hogy a gyermek először önmagát tudja kiszolgálni. Majd így vezet az út 
a közösség érdekében végzett munkához. 
 

NAPOSSÁG 
A naposság közösségi megbízatás. A naposi funkció gyakorlása során a gyerekek olyan 
munkát végeznek, amely nélkülözhetetlen a csoport mindennapi életében. Tartalma: étkezés 
előtti és utáni teendők, csoportszoba rendje, teremrendezés, foglalkozással kapcsolatos 
teendők. A naposi munka folyamán megtanulnak a gyerekek egymáshoz alkalmazkodni. A 
közösen végzett munka révén győződnek meg arról, hogy saját munkájuk része az egész 
csoport közös munkájának. 
 

A CSOPORT MINDENNAPI ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS MUNKÁK 
Vannak olyan munkafeladatok, amelyeket a gyerekek a naposi feladatokon túl, 
alkalomszerűen végeznek el. Ide sorolunk minden olyan tevékenységet, amelyek előre 
tervezhetően bekövetkeznek, vagy spontán élethelyzetek teremtik meg.  
Tartalma: környezet rendjének biztosítása, segítés az óvónőnek, egymásnak, és a 
kisebbeknek, ajándékkészítés és egyéb megbízatások. 
 
A munka szerepe a közösség életében: 
Közös tevékenység során alakulnak ki a társas kapcsolatok és bontakoznak ki a csoportra 
jellemző erkölcsi szabályok, normák. 
A közösségi élet biztonsága és nyugalma nagymértékben függ a csoport életét szabályozó 
szokásrendszer kialakításától. Az óvodapedagógus feladata, hogy olyan szokásrendet és 
napirendet alakítson ki, mely minden tevékenység elvégzésére megfelelő időt, és helyet 
biztosít. A gyermek mindennapi tevékenységének része a munka jellegű tevékenység, mely az 
óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. Ahogy ez a tevékenység az idők során egyre 
önállóbbá válik (önkiszolgálás, naposság, megbízások önálló teljesítése) ez a gyermekek 
egyre magasabb fokú együttműködését igényli. Eközben természetesen alakul a gyermek 
szociális magatartása, társas kapcsolata. A munka-jellegű tevékenység megszervezésénél 
figyelembe kell venni a csoport összetételét. Ügyelni kell, hogy minden gyereknek legyen 
feladata, de senkit ne terheljünk túl. A fejlesztés csak és kizárólag a gyermekek saját, 
örömteli, örömmel vállalt tevékenységén belül valósulhat meg. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

→ a gyerekek tudják, mikor végeznek hasznos, eredményes, építő tevékenységet 
→ szívesen kapcsolódjanak be, önként vállalják a munkában való részvételt, 

→ tanulják meg a munkavégzés pontos menetét, 
→ becsüljék meg mások munkáját, a közös tevékenység alatt tudjanak alkalmazkodni 

egymáshoz, pozitív viszony alakuljon ki bennük a munkához, 
→ tapasztalják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, újra és újra el kell 

végezni. 
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IX.1.9.A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az 
egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti 
és időkeretekben valósul meg.  
A tanulás óvodáskorban elsősorban játékos cselekvésben megy végbe, mivel a gyermek a 
játékon keresztül tanul a legintenzívebben. Ez azért van, mert a játékban érdeklődése aktív, 
belső motivációból ered, hosszú ideig megmarad, s gyermek képes sokáig elmélyülten 
figyelni. Mivel a tanulás fő forrása a gyermek saját tapasztalata, ezért a nevelési folyamat 
egésze, valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül - spontán, vagy irányított 
módon - tanuljon. Az óvodában tehát a tanulás folyamatos tevékenység, melynek fő 
jellemzője az utánzásos modellkövetés. A felnőttek valamennyi tevékenysége minta a 
gyermek számára. A spontán tanulási helyzetek mellett azonban szükség van az 
óvodapedagógus által tudatosan és rendszeresen szervezett, tervszerű tanulásra is mely akkor 
jó, ha több érzékszervet igénybevevő tapasztalást, sokoldalú cselekedtetést foglal magába, s a 
gyermek komplex érzékelésére épít. Mivel az óvodáskorú gyermekekből még hiányzik a 
tudatos megtanulni akarás szándéka, ezért a gyermek önkéntelen figyelmére, megismerési 
vágyára és érzelmi beállítottságára kell alapozni. Az eredményes tanulás alapja a megismerő 
folyamat és a tevékenység, cselekvés összekapcsolása. A 3-4 éveseknél cselekvések, 
tevékenységek bemutatása, az 5 év körülieknek a bemutatás és magyarázat együttes 
alkalmazása, később már a magyarázat is hatékonyan ösztönzi a gyermeket a tevékenységre, s 
ez eredményezi a tanulást. 
 
Az óvodai tanulás elsődleges célja: 

−  az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése 
−  attitűdök erősítése 
−  a képességek fejlesztése 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 
előzetes tapasztalataira, ismereteire. 
 
A tanulás feltétele: 

−  a gyermek cselekvő aktivitása 
−  a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás 
−  a felfedezés lehetőségének biztosítása 
−  kreativitásának erősítése 

 
Mindez csak akkor érhető el, ha felkeltjük a gyermek tanulás iránt való érdeklődését, tanulási 
vágyát és megteremtjük azt a beállítódást, amely kihat az iskolai tanuláshoz való viszonyukra 
is. Fontos, hogy később örömmel tanuljon a gyermek, ezért az óvodában el kell érnünk, hogy 
különböző tanulási tevékenységekben önként vegyen részt, ne csak a külső motiváció 
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(jutalom reménye) vezesse. A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát, és bátorságot 
adnak újabb, nehezebb problémák megoldásához is, míg a sorozatos kudarcok éppen az 
ellenkező hatást válthatják ki. Fontos tehát, hogy képesek legyenek a saját motiváltságból 
kiinduló erőfeszítésekre. Ennek a belső motiváltságnak kialakítását kezdjük meg az óvodában. 
 
A tanulás feladatai: 

•  alakítani a gyermek környezetéről és a világról alkotott képét, rendezni tapasztalatait, 
•  pontosítani érzékelésüket, észlelésüket, megfigyelőképességüket, 

•  tartóssá tenni figyelmüket, emlékezetüket, 
•  növelni feladattudatukat, feladattartásukat, 

•  gazdagítani fantáziavilágukat, kreativitásukat, 
•  fejleszteni beszédüket, gondolkodásukat, 
•  képessé tenni őket a problémák felismerésére, megoldására, 

•  önállóságra nevelni. 
 
A fentieknek csak akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha arra törekszünk, hogy a 
gyermek kíváncsiságát, érdeklődését sokoldalúan kielégítsük, és biztosítjuk számára a 
felfedezés, megtanulás, gondolkodás örömének átélését, valamint ha alkotásra, az emberi és 
tárgyi környezet szépségének felfedezésére késztetjük. Fontos, hogy olyan tapasztalatok 
szerzéséhez nyújtsunk segítséget, melyben saját teljesítőképességét is megismerheti, ezáltal 
gazdagodik önismerete, önbizalma nő és magasabb szintű teljesítményekre lesz képes. 
 
 
 
A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás (szokások 
alakítása) 

• a spontán, játékos tapasztalatszerzés 

• a cselekvéses tanulás 
• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 
• a gyakorlati problémamegoldás 

 
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a 
gyermek személyiségének kibontakozását. 
A spontán tanulásra a nap minden szakaszában alkalma nyílik gyermekeinknek, még az óvónő 
által tudatosan szervezett tevékenységre csak napi néhány alkalommal adódik módjuk. A 
szervezett tevékenységek mennyiségét a gyermekek életkori sajátosságai, valamint a csoport 
és az azt alkotó egyének fejlettsége határozza meg. 
A szervezett tanulás lényege, hogy a gyermek meghatározott módon ismerkedik a világgal, a 
valósággal. Két fő szervezeti formája a kötetlen és kötelező foglalkozás. 
A kötetlen foglalkozásokon a gyermekek az óvónői kezdeményezés hatására felébredt 
érdeklődésük alapján vesznek részt, önkéntes módon. Az időpont és a hely megválasztása, 
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valamint az elhelyezkedés módja szintén kötetlen. Akár többször is kezdeményezhető egy 
téma, de más-más módszerekkel. 
A kötelező foglalkozásokon a gyermekek részvétele nemcsak belső szándékból, hanem az 
óvónő által kitűzött feladattól is függ. Ez a forma az óvodapedagógus és a gyermekek 
kölcsönös egymásra hatása kell, hogy legyen, nem jelentheti a gyermek spontán 
érdeklődésének és aktivitásának korlátozását. 
Előfordulhat a fenti két forma kombinációja is. A már elkezdett tevékenység, befejezése 
kötötté válhat, illetve egy kötött formában elkezdett tevékenységet a későbbiek folyamán 
kötetlenül abbahagyhat a gyermek. (éneklés, játék stb.) 
Óvodánkban a szervezett tanulás minden fent említett formája megtalálható. 
 
A tanulás munkaformái: 

1. Frontális forma:   
Előnye, hogy közösségformáló ereje van, lehetőséget ad a vélemények egyeztetésére, egymás 
fegyelmezett meghallgatására, lehetőséget nyújt a beszédre. 
Alkalmas, pl. egy új magatartási forma ismertetésére, egy tárgy, esemény bemutatására, az 
érdeklődés felkeltésére, valamint a tanult ismeretek gyakorlására. 
Akadhatnak azonban hátrányai is: a gyermek nem érti meg amit az óvodapedagógus mond, a 
jobb képességűek gyakrabban szerepelnek, ezáltal nem tükröződik a csoport valódi tudása, az 
egyéni különbségek nem csökkenhetnek, hanem nőhetnek. 
 

2. Mikrocsoportos és páros forma:  
Kétségtelen előnye, hogy itt válhat optimálissá a társakkal való együttműködés, így jól 
fejlődik a gyermekek empátiás és toleranciaképessége. Jól megismerhetik egymást, csökken 
az önnön szorongásuk is. 
Egyaránt alkalmazható gyakorlásra és új ismeretek szerzésére, kreativitás, és az önállóság 
fejlesztésére is. 
 
 
 

3. Egyéni munkaforma:  
Nagy szerepe van a kompenzációban, felzárkóztatásban, illetve a tehetséggondozásban. Az 
óvodapedagógusnak ismernie kell a gyermek előzetes tudását, aktivizálhatóságát, egyéni 
munkára való képességét, az eszközökkel való bánni tudását. Előnye, hogy követi a gyermek 
egyéni munkatempóját, terhelési igényét, növeli önállóságát, kreativitását. 
 
A tanulás jellemzői az időtartam és az életkor függvényében: 
Mivel a tanulást a nevelés részének tekintjük, a nevelés és a tanulás terén is komplex 
gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a különböző területek 
szétdarabolásának szándéka vezeti gondolatainkat. Alkalom és téma függvényében 
törekszünk arra, hogy kötelező és kötetlen foglalkozásainkat is komplex módon bonyolítsuk 
le. (pl. környezet-ábrázolás, anyanyelvi nevelés, stb. összekapcsolása.) 
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Ennek szellemében óvodánkban heti témák szerint haladunk, amelyeket az adott hét folyamán 
adódó lehetőségek szerint rugalmasan dolgozunk fel. Azt, hogy milyen tevékenységre mikor, 
hányszor és milyen formában kerül sor, a csoport fejlettségi szintje, az esetleges élmények, 
lehetőségek, stb. határozzák meg. A témák korcsoportonként és azon belül is ismétlődhetnek, 
így spirálisan bővülő rendszerben kerülnek feldolgozásra. 
A célunk az, hogy az átadott ismeretanyag ne mennyiségileg legyen sok, hanem minőségében 
legyen hatékony. Ugyanez vonatkozik az egyes foglalkozások időtartamára is, mely legyen 
rövidebb, de kösse le maximálisan a gyermek figyelmét. 
 
A tanulás módszerei és eszközei: 
Óvodánkban a különböző módszerek széles skáláját alkalmazzuk. Kiválasztásuk során 
figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, érzelmi beállítódásukat, az új iránti 
igényüket, stb. Fontos szempont az óvodáskorú gyermek figyelmének tapadó jellege, 
megfigyelésének mozaikszerűsége, gondolkodásának cselekvéses, illetve szemléletes jellege. 
Nevelési programunk nem igényel speciális eszköztárat, az óvodai nevelés során általánosan 
használt eszközökre támaszkodunk.  
Fontosnak tartjuk itt megemlíteni, hogy a gyermek testséma fejlődéséhez segítségképpen 
minden csoportszobában nagy alakú tükröket helyeztünk el. 
Mind a módszerek, mind az eszközök kiválasztásához döntő szempont az adott tanulási 
tevékenység tartalma, jellege, szervezeti formája, valamint az, hogy a gyermek 
tapasztalatszerzésének gazdagodását szolgálják, tevékenységre késztessenek és biztosítsák az 
összefüggések megértését. 
 
 
 
Alapelvek a tanulási folyamat értékeléséhez: 
Az óvodapedagógus akkor jár el helyesen, ha megfigyelve a gyermekek fejlődését, észreveszi 
a kedvező változást, és elismeri a gyermek ötletességét, önállóságát, kitartását. Értékelését 
mindig az egyes gyermek szintjén, adott képességeihez mérten hajtja végre, és alkalmanként 
jutalmazással (szóbeli – dicséret, tárgyi – jutalom) növeli a gyermek önbizalmát. Differenciált 
értékelésével elősegíti önértékelésének fejlődését. Ezzel teszi lehetővé, hogy minden gyerek 
önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék, és saját teljesítőképességének optimális szintjéig 
eljusson. Ha a gyermekek azonosulni tudnak az óvónő által kitűzött céllal, kialakul bennük az 
eredményességre való törekvés, és nyitottá válnak a külvilág hatásai iránt, akkor munkánk 
nem volt hiábavaló. 
 

X. 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 óvodából iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor 
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 
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2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 
érettség, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első 
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 
arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 
Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, és a finommotorika. Mozgását, 
viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 
képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése-észlelése tovább 
differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, vizuális 
és akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának). 

 
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

- 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, 

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

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

 
Az egészségesen fejlődő gyermek 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára 
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban, és hangsúllyal tudja kifejezni; 
minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán 
ejti a magán-és mássalhangzókat; végig tudja hallgatni, és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a 
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében 
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az 
időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak 
azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak 

 
c) az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, 
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör 
ezt lehetővé teszi.  

 
A szociálisan érett gyermek 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését; 
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- 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. 

 
3. Az három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének 
elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 
szint. 

 
5. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekkel szemben. 
 

XI. Gyermekvédelem 
 
A gyermekvédelem az óvodai munka szerves része, és minden gyermekre megkülönböztetés 
nélküli gondoskodást jelent. Ez a tevékenységünk elsősorban pedagógiai jellegű. 
Gyermekvédelmi munkánk alapja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi  XXXI. törvény. 
Intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében, ennek során együtt működik a Gyermekjóléti Szolgálattal, ill. a 
Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 
és hatóságokkal. 
 
Hátrányos helyzet: 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
törvény67/A. §-nak 1) pontja tartalmazza, mely szerint : 

 Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)513 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az 
egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
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Halmozottan hátrányos helyzet: 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról törvény67/A. §-nak 2) pontja tartalmazza, mely szerint : 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 
 
 
 
A gyermekvédelem látókörébe kerülés okai:  

− A gyermek családi körülményei, és a szociális helyzete miatti  jegyzői védelem. 
(hátrányos helyzetű gyermekek) 

− Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés. 
− Egészségügyi okok (testi fejlődésben való elmaradás stb.) 
− Gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény (gyermekbántalmazás…stb.) 
− Sajátos nevelési igény a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 
 

A gyermekvédelem célja óvodánkban: 
− A társadalmi különbözőségekből (családok anyagi lehetőségei, kulturáltság, emberi 

kapcsolat) adódó hátrányos megkülönböztetés kialakulásának megelőzése 
− A gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez 

segítségnyújtás. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség megelőzése, okainak 
feltárása és megszüntetése 

− A gyermekek problémáinak felismerése. 
− Prevenció alkalmazása. 
 

Gyermekvédelmi feladataink: 
A gyermekvédelmi felelős (intézményünkben az óvodavezető) fogja össze az óvoda 
gyermekvédelmi munkáját. Az óvodai nevelésben csak a gyermekre figyelő, fejlesztő, 
felzárkóztató, kompenzáló programok tehetik nevelő munkánkat hatékonyabbá. Legelső, a 
pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása az óvodapedagógus, és minden egyes gyermek között. 

• A gyermek reális megismerése, valamint családi hátterének felderítése, ezeknek 
birtokában megválasztani azokat a helyes nevelési eljárásokat, amik 
személyiségfejlődésre a legnagyobb hatással vannak. 

• A gyermek személyisége a család tükörképe, a negatív megnyilvánulások oka 
elsősorban nem a gyermekben keresendő, hanem környezetében 

• Olyan közeget, olyan légkört kell teremteni az óvodának, ahol a hátrányok 
kompenzálhatóak, nem súlyosbítják, hanem javítják a lehetőségeit arra, hogy boldog, 
emberi értékekkel rendelkező felnőtt váljék belőlük. 

• Preventív munkával a hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkentése. Ez 
minden óvodapedagógus munkaköri kötelessége. 
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• A veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásba vétele, szükség esetén intézkedések 
foganatosítása, kapcsolattartás a Szociális, Családvédelmi felelőssel  

• Anyagi veszélyeztetettség esetén a rászoruló szülők tájékoztatása a támogatások 
lehetőségéről, ill. annak kezdeményezése. 

• Gyermekvédelmi terv készítése 
• Szükség szerint családlátogatás végzése az óvodapedagógusokkal, és a családsegítő 

szolgálat érintett személyével együtt, és környezet-tanulmány készítése. 
• A gyermekek bántalmazása vagy védelme esetén értesíti az erre hivatott szervet 
• A szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

fontosabb intézmények címét és telefonszámát. 
 
Hogyan segíthetjük a gyermekvédelem hatékonyságát: 

• Rendszeres családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, 
fogadóórák szervezésével, 

• Újság, faliújság létesítésével, 
• Felmérőlapok vezetésével, fejlesztési megfigyelővel, 

• Logopédiai, pszichológusi, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógiai hozzáféréssel 
• Kapcsolat a megfelelő szervekkel. 

A gyermekvédelmi felelős képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, 
irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezeknek a szempontoknak az érvényesülését. A 
helyi programban kitűzött feladatokat  minden pedagógus folyamatosan végzi a 
gyermekvédelmi felelős irányításával. 
 
Az óvodavezető feladatai:  

• Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, megszervezi a gyermekek rendszeres 
egészségügyi vizsgálatát. 
 

Az óvodavezető kapcsolatot tart fenn:  
• A Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, az óvodához 

kapcsolódó szociális és egészségügyi hálózattal. 
 
A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó 
óvodapedagógusok között. 

• Nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 
gyermekeket. 

• Intézkedik a gyermekek ellátásáról. 
• Nyomon követi a gyermekek sorsát, az intézkedés eredményességét. 

• Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vételt vagy a megszüntetés okait. 
• Segíti az óvodapedagógusok felderítő tevékenységét (szükség esetén családlátogatást 

végez a csoportvezető óvónőkkel). 
• Javaslatot tesz a segélyekre. 
• Folyamatos kapcsolatot tart a társszervekkel. 
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XII. Sajátos nevelési igényű gyermekek  
ellátása 

A sajátos nevelési igény definíciója a köznevelési törvény ( 2011. évi CXC. törvény)  szerint: 

4. § (25)  

 
 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

 
Óvodánk csoportjaiban vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek) integrált 
nevelését. A fejlesztést gyógypedagógus ( tanulásban akadályozottak szakos) végzi. 
 
Általános céljaink, alapelveink 
 Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzésinek megvalósítására 
törekszünk. A nevelés hatására a sérülés arányában ki kell alakulnia az alkalmazkodó 
készségnek, az akaraterőnek, önállóságra törekvésnek, együttműködésnek. 
Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl, 
fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. A fejlesztés rövidtávú céljait 
minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai komplex 
vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően 
más - más terület kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek 
fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján határozzuk meg. 
Mivel a fejlődés során a különböző funkciók fejlődését sok tényező befolyásolja, módosítja, 
keressük annak a lehetőségeit, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett, a közösségben 
szervezett tevékenységekben és az óvodai csoportokban folyó szabad játékban, a különböző 
tevékenységi formákban a gyermekeknek minél több lehetőségük legyen a 
személyiségfejlődésre. 
 
Az óvodában folyó fejlesztő munka célja: 
A speciális nevelési szükségletű, 3-7 éves korú gyermekek ellátásának biztosítása, fejlesztés 
és gondozás az óvodai nevelés keretei között, a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése 
érdekében. Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok miatt a fejlesztés egyéni 
és kiscsoportos (maximum 5 fő) formában történik, a gyermekek fejlődési ritmusához 
alkalmazkodó lépésekben, játékos formában. A gyógypedagógiai nevelési – fejlesztési 
folyamat irányítója és szervezője a gyógypedagógus, aki más szakemberekkel és a szülőkkel 
is szorosan együttműködik. 
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Nevelési feladataink a gyermekek személyiségfejlesztésében: 
 Az integrált nevelés folyamatában a prevenciós (megelőzés), a korrekciós (javítás, 
korrigálás), és a kompenzációs (a kiesett funkciók mással való segítése) nevelési feladatainkat 
sérülés specifikusan, egyénre szabottan határozzuk meg minden gyermeki tevékenységben. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó különleges 
gondozási feladatok ellátása. 

• A kommunikáció és elemi szociális viselkedés kialakítása, a 
viselkedésproblémák kezelése. 

• Fejlődésbeli elmaradások korrekciója, korai elemi készségek és kognitív 
funkciók kialakítása. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 
fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg. 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

• Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, minden területre 
kiterjedően. 

• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége 
keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 
védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és 
tárgyilagosan közvetítse.  

• Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 
gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni 
képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét. Feladata a tehetséggondozás, 
felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

• A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a 
közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően 
felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez 
szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával 
kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

• Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító 
tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének 
kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a 
szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket 
folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 
kisgyermek fejlődéséről, a gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, 
viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről. 

• Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. 
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• A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 
nevelőkkel.  

• Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 
• Naprakészen vezeti a munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

• Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 
nevelési program alapján végzi. 
 

A gyógypedagógus feladatai:  
• A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztésében, differenciált 

foglalkoztatásában vesz részt.  

• Gyógypedagógiai vizsgáló eljárásokkal feltárja a fejlődésben elmaradt 
készségek, és képességek rendszerét. 

• A vizsgálati eredményeket gyógypedagógiai szempontból elemzi. Segíti a 
pedagógiai diagnózis értelmezését. 

• Egyéni fejlesztési tervet készít, melyben megjelöli a fejlesztőterápiás feladatokat, 
kiválasztja a legmegfelelőbb eljárásokat, megtervezi ezek időtartamát, 
szakaszait. 

• Vezeti a fejlesztőterápiás foglalkozásokat, az eredményeket dokumentálja. 
• Folyamatosan nyomon követi a gyermekek fejlődését. 

• Konzultál más szakemberekkel, tanácsot ad a szülőknek, pedagógusoknak.  
• Munkájával hozzájárul a problémás gyermekek eredményesebb neveléséhez. 

• Szükség esetén azzal is foglalkozik, hogy a fogyatékos, sérült, akadályozott 
fejlődésű gyermek fejlesztését, élethelyzetét a legkedvezőbben befolyásolja a 
családban, és az óvodában. 

 
Szakemberek együttműködése: 
Gyermekeink sikeres fejlődése érdekében széleskörű együttműködésre van szükség.     

• Óvodánkban dolgozó minden szakembernek ismernie kell a gyermekeket, és 
együtt kell tevékenykednünk a fejlődés elősegítése érdekében. 

• Kapcsolatot kell tartanunk az iskolával. Az iskolába lépés feltételeinek ismeretén 
túl, nyomom kell követnünk gyermekeink fejlődését, és iskolai előmenetelét. 

• Kapcsolatban állunk a Nevelési Tanácsadóval, és annak szakembereivel. 

• Együtt dolgozunk a faluban működő Családsegítő szolgálat szakembereivel is. 
Jelezzük egymás felé a problémákat, és közösen keressük a megoldásokat. 

• Községünk védőnőjével is együtt dolgozunk, hiszen a családokat csak ily módon 
áll módunkban megismerni, és segíteni.  

• Szükség esetén a gyermekorvos segítségét kérjük, és jelezzük felé a problémával 
küzdő gyermekeket. 

Fejlesztés tervezése: (lásd a gyógypedagógus feladati között!) 
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Habilitáció és rehabilitáció: Megelőzés és a fejlődési rendellenességek kezelése, fejlesztése. 
Óvodánk kiemelt feladatai közé tartozik. A fejlesztéssel a későbbi kudarcélményeket kívánjuk 
megelőzni. Ugyanakkor az elmaradt készségeket és képességeket is fejlesztjük. 

Szülővel való kapcsolattartás: (az óvodapedagógus és a gyógypedagógus faladati között is 
említve van) 

Minden szülővel személyes kapcsolat kialakítására törekszünk. Rendszeresen – napi, vagy 
heti szinten – tájékoztatást adunk a gyermekek fejlődéséről. Egyéni beszélgetésekre 
törekszünk, mely során a gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek, a családi szokások, 
értékrendek megismerésére is lehetőség nyílik. Igyekszünk a szülők igényeit kielégíteni.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

a köznevelési törvény szerint: 

 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

1. Nevelésük, fejlesztésük 

A tanulási zavar jellegzetes tünete, a figyelem zavarai, ami lehet nehezen rögzíthető figyelem 
éppúgy, mint letapadó. Előfordul, hogy a figyelem szelektáló funkciója nem működik 
megfelelően. Zavar keletkezhet az érzékelésben, ill. a motorikum területén, ami szintén 
tanulási nehézséghez vezet. A tanulási nehézségekből kialakulhatnak viselkedési 
rendellenességek, amelyek valójában stratégiák a kudarcok kezelésére (bohóckodó, nyafogó, 
szélsőséges érzelmi reakciót adó), de a gyermek testi tüneteket is produkálhat másodlagosan. 
A tanulási nehézséget általában több ok együttes hatása okozza. Hozzájárulhatnak társadalmi 
okok, káros szokások, (túl sok televízió nézés), de lehet genetikai háttere is. Az okok között 
szerepelhetnek lelki eredetűek is: traumák, önértékelési zavarok, szülő-gyerek kapcsolatban 
fennálló, ill. más családi problémák, pedagógussal való konfliktus. 
 
Ezen okok következtében: 

− az idegrendszeri struktúrák érése lelassul, 
− egyes részterületein lemarad, 
− az egyes területek közötti kapcsolat nem alakul ki, vagy labilis marad, 

− hibás kapcsolatok jönnek létre. 
 
Az óvodapedagógus feladata: 

∗ Egyéni képességfejlesztés, rendszeres, tudatosan szervezett és tervezett kötetlen és 
kötelező tanulási helyzet létrehozása. 
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∗ A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség terén 
mutatkozó részképességbeli hiányosságok pótlása. 

 
A fejlesztőpedagógus feladata: 

∗ Hospitálás alkalmával megfigyeli a gyermeket különböző tevékenységei során. 
∗ A szűrések elvégzése után, konzultál az óvodapedagógusokkal, logopédussal, 

pszichológussal a feladatok pontos meghatározása érdekében. 

∗ A fejlesztés fő indikációja az életkor és a tünet súlyossága. 
∗ Az ismeret elsajátítás folyamatát gátló gyengébben fejlett, diszharmonikus működést 

mutató részképességek megerősítése. 

∗ A hatékony beépüléshez szükséges jártasságok, készségek kialakítása, ill. 
megerősítése. 

∗ Motiváció felkeltése, növelése. 

∗ A jó magatartás erősítése. 
∗ Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 
∗ A gyermek alkalmazkodásának, kortárscsoportba való beilleszkedésének segítése. 
∗ Együttműködés a családdal és a szakemberekkel. 

 
A logopédus feladata: 

∗ Finommotorika fejlesztése, a nagymozgások harmonizálása, 

∗ Fonémahallás fejlesztése, 
∗ Helyes artikuláció kialakítása, 
∗ Verbális figyelem és akusztikus emlékezet fejlesztése, 

∗ Nyelvi képességek és gondolkodás fejlesztése, 
∗ Beszéd és gondolkodás összhangjának kiépítése. 

2. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, fejlesztése 

Célunk: 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az 
esélyegyenlőség biztosítása. A közösségbe való beilleszkedés segítése. A családi háttérből 
származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése, a lemaradások folyamatos 
kompenzálása. Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában. Felelősségérzet, 
feladattudat kialakítása a gyermekekben. 
 
A pedagógiai munka kiemelt területei 

− Egyéni képességfejlesztés, mely mindig az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez 
igazodik. 

− A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének 
megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 
részképesség problémával küzdőgyermekek részére egyénre szabott fejlesztő 
programot dolgozunk ki. 
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A célokból adódó feladatok: 

∗ A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjának segítése 
∗ HHH gyerekek beóvodáztatásának segítése 

∗ Jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az 
együttneveléshez. 

∗ A gyerekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 

∗ Bátorító nevelés megjelenése az emberi kapcsolatokban. 

∗ Kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló kapcsolat kialakítása. 

3. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének 
segítése az óvodában 

A gyermek családi körülményeiből, születési adottságaiból eredő hátrányainak leküzdését, az 
esélyegyenlőség minél nagyobb mérvű megvalósítását sokféle szociális, és nevelési feladat 
megoldásával kell segíteni. 
 
Tájékozódás, információszerzés a gyermek fejlődését befolyásoló tényezőkről: 

− a gyermek születési körülményeiről, csecsemőkori neveléséről, óvodakészültségéről 
− a család lakás- és életkörülményeiről 
− a család és az óvoda kapcsolatáról 
− a gyermek adottságairól, egészségi állapotáról (testi, mentális) 
− az intézményes nevelésbe való beszoktatás tapasztalatairól 

 
A hátrányos helyzet kezelésének színterei: 

− nyugodt, derűs légkörben zajló szabad játék (gyakorló, konstruáló és szerepjáték) 
− a gyermek spontán érdeklődésére építő kötetlen és kötött óvodai foglalkozások a 

csoportszobában és a szabadban 
− a gyermek egyéni szükségletét kielégítő, a napirendben rugalmasan szervezett 

étkezések 
− kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű pihenőidő 
− logopédiai és fejlesztőfoglalkozások 
− kirándulások, gyermekszínházi előadások 
− óvodai ünnepek. 
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XIII. Az óvoda nevelési munkájának ellenőrzése, értékelése 
 
E tevékenység fő feladata a nevelési programunk funkcionális működésének vizsgálata: a 
Helyi nevelési program és a megvalósulás összehasonlítása, a feltételrendszer átgondolása. 
Célja a visszacsatolás: a változások érzékelése a kiinduláshoz képest, esetleges tervmódosítás 
vagy megerősítés, az elmozdulás szükségességének feltárása. Mindezt a gyakorlati pedagógiai 
munka segítése, fejlesztése érdekében kell elvégeznünk. 
Az ellenőrzés lehetőséget ad az elismerésre és a jutalmazás módszerének alkalmazására. 
Az ellenőrzés folyamata információk gyűjtésével kezdődik, az információk elemzésével 
folytatódik, majd a következtetések levonásával végződik. Az ellenőrzés fontos része 
önelemzés, önértékelés. 
Alapvető ellenőrzési terület az óvoda Helyi nevelési programjának megvalósulása, beválása. 
Az intézményi szintű ellenőrzésért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető mellett 
az intézményvezető helyettes, valamint az óvoda nevelőtestülete vesznek részt  
Az óvodában folyó pedagógiai munka ellenőrzésének adminisztrációs alapját az óvoda 
dokumentumai képezik.  
A csoportokban folyó pedagógiai munka ellenőrzésének adminisztrációs alapját a 
csoportnaplók, az óvónők által készített kerettervek, fejlesztő tervek, a gyermekek 
fejlődéséről készült jegyzetek alkotják.  
Az ellenőrzéshez szükséges információk alapja az óvónőkkel folytatott beszélgetések, 
nevelési helyzetekben alkalmazott eljárásaik megfigyelése, a gyermekekről szerzett 
ismereteik és problémaérzékenységük 
A gyermekek viselkedése tükrözi az óvodapedagógus munkájának. Az óvodapedagógus-
gyermek kapcsolatán múlik az óvodában eltöltött idő hasznossága. Minden gyermek 
megkülönböztetett figyelmet vár el óvodapedagógusától. Az odaadó, bizalmat sugárzó 
óvodapedagógushoz ragaszkodnak a gyerekek, jól érzik magukat, vidámak, mozgékonyak. 
Másik jelzőrendszer a szülő. Ha nyugodt lelkiismerettel távozik reggel az óvodából, ha 
szívesen támogatja gyermeke óvodapedagógusát munkájában, ha a szülői értekezletek 
népszerűek, ha a szülők nyitottak és közvetlenek – jól működő a nevelői partnerkapcsolat. 
Szívesen kapcsolódnak be az óvoda tervező – szervező munkájába. 
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XIV. Szakmai dokumentumok egymásra épülése 
 

 
 
 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 
 
 

 
 
 

 
KUNFEHÉRTÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 

 
 
 
 
 
 

AZ ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSI TERVE 
(KÖLTSÉGVETÉS; PEDAGÓGIAI, ELLENŐRZÉSI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV) 

 
 
 
 
 
 

A GYERMEKCSOPORTOK NEVELÉSI, (TEVÉKENYSÉGI) PROGRAMJA 
 

 
 
 
 
 

FEJLŐDÉSI NAPLÓ 
A GYERMEKEK EGYÉNI  FEJLETTSÉGÉT FELTÁRÓ, ÉS FEJLESZTÉSI 

FELADATAIT (PREVENCIÓ, KORREKCIÓ) TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mosolyvár  Óvoda 
Kunfehértó 

 
66 

 

 
 

XVI.Jogszabályi háttér 
 

 

 

∗ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

∗ 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

∗ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatásai intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

∗ 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendlet 
módosításáról 

∗ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

∗ 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet  a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról   

2003. évi 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet  a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról 

∗ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

∗ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 
biztosításáról 
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XVIII. Legitimációs záradék 
 
 
A pedagógiai program módosítását készítette: 
 
 
Dátum: 2016.január 11. 
 

 
 
                                        …………………………………… 

Harnóczi Erzsébet 
   óvodavezető 

 
 
 
 
A Pedagógiai program módosítását elfogadta az intézmény nevelőtestülete: 
 
 
Dátum: 2016. január 22. 
 
  
                                                   ph                                  ………………………………. 
                                                                                          nevelőtestület nevében aláírta 
 
 
 
 
Véleményét nyilvánította:   
 
Dátum: 2016. január 22.  

 
 ....................................................... 

                 Szülői Szervezet elnöke 
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XIX. Érvényességi rendelkezések 
 

 

 

Az óvodai nevelési programunk érvényességi ideje: 
 

2016. január 22. – a kihirdetés napjától visszavonásig 
 

 
 
A program nyilvánosságra hozatala: 
Az intézmény irodájában, egy nyitott polcon egy példány megtalálható, mely az óvoda 
nyitvatartási ideje alatt megtekinthető. A Helyi Nevelési Programot az intézmény épületéből 
kivinni tilos. 
A Helyi Nevelési Program megismerésének céljából a település honlapján – a 
www.kunfeherto.hu/intézmények oldalon - megjelentetjük. 


