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ÓVODA
I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
A
B
C
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutatók
Megjegyzés
1. 1.Csoportszoba
2. óvodai fektető
75 db
3. gyermekszék
(ergonomikus)
4. gyermekasztal
15 db
5.

fényvédő függöny

6 db

csoportonként 3db

6.

szőnyeg

3db

csoportonként 1db

7.

9db

csoportonként 3db

8.

játéktartó szekrény vagy
polc
könyvespolc

3 db

csoportonként: 1db

9.

élősarok állvány

3 db

csoportonként: 1 db

10. textiltároló és
foglalkozási eszköztároló
szekrény
11. edény- és evőeszköztároló szekrény
12. szeméttartó

3db

csoportonként: 1 db

3 db

csoportonként: 1 db

3db

csoportonként: 1 db

13. hulladék szelektálására
alkalmas gyűjtőedények

1 db

óvodai szinten 1 db

14. 2. Tornaszoba
15.
16.
17
18.

tornapad
tornaszőnyeg
bordásfal
mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
készlet

19

egyéni fejlesztést
szolgáló speciális
felszerelések

20. 3. Logopédiai
foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba

5 db
5 db
4 db
1db Greiswald - pad
1db Mozgás-kotta
2db zsámoly,
4 db matrac,
30 db labda,
24 db karika
10db ugrálókötél
2db zsámoly,
4 db matrac,
20 db labda,
20 db karika

sajátos nevelési igényű
gyermeknek

21. a fogyatékosság
típusának megfelelő, a
tanulási képességet
fejlesztő eszközök
22. tükör (az asztal
szélességében)

1 db

23.
24.
25.
26.

1 db
2 db
1 db
1 db

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

asztal
szék
szőnyeg
játéktartó szekrény vagy
könyvek tárolására is
alkalmas polc
4.Óvodapszichológusi
szoba
asztal
szék
szőnyeg
könyvek, játékok, iratok
tárolására alkalmas polc
5.Játszóudvar
kerti asztal
kerti pad
baba ház
udvari ivócsap, ivókút
udvari homokozó
takaróháló, takaróponyva
mozgáskultúrát,
mozgásigényt kielégítő,
mozgásfejlődést segítő
eszközök

40. 6.Intézményvezető
iroda
41. íróasztal és szék
42. tárgyalóasztal székekkel
43. telefon

csoportonként 1db + 1 db
csoportonként 2db + 2 db

4 db
6 db
1 db
1 db
1 db
1 db mászófal
1 db mászóka csúszdával
1 db kombinált vár
4 db rúgós eszköz
(macska, elefánt)
2 db 2-es lengőhinta
1db egyensúlyozóhíd
1 db csúszdás torony
1db egyensúlyfejlesztő
készlet (4db)
1 db motoros-biciklis
pálya
6 db lábbal lökhető
kismotor
2 db foci kapu
2 db tollaslabda készlet

1-1 db
1 db

44. könyvszekrény
45. iratszekrény
46. számítógép internet
hozzáféréssel,
perifériákkal
47. 7.IntézményveztőÉlelmezésveztői iroda
48. íróasztal
49. szék
50. telefon
51. számítógép, internet
perifériákkal
52. 8.Nevelőtestületi szoba
53. asztal, ami egyben
eszköz előkészítő asztal
is
54. szék
55. könyvtári dokumentum
56. könyvszekrény
57. számítógép, internet
hozzáféréssel,
perifériákkal
59. 9. Orvosi szoba,
elkülönítővel
60. 10. Gyermeköltöző
61. öltöző rekesz, ruhatároló
fogas
62. öltözőpad
63. 11. Gyermek mosdó,
WC helység
64. törölköző tartó
65. rekeszes fali polc
(fogmosótartó)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 db
1 db
1 db

helyettesi,
1 db
1 db
1 db
1 felszerelés

1 db

8 db
25 db
1 db
1db laptop
1 db nyomtató
-

75 db
75 db

75 db
75 db

II. Tisztálkodási eszközök
A
B
C
egyéni tisztálkodó szerek 75 db
gyerekenként fésű, fogkefe,
fogmosópohár
tisztálkodó felszerelések 9 db
3 mosdóban csoportonként
körömkefe, szappantartó
fésűtartó
3 db
csoportonként 1 db
törülköző
120 db
abrosz
6 db
csoportonként 2 db
takaró
75 db
ágynemű huzat, lepedő
100 db

III. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés
funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel
1.
szennyes ruhatároló
1 db
2.
mosott ruhatároló
1 db
3.
automata mosógép
1 db
4.
vasaló
1 db
5.
vasalóállvány
1 db
6.
szárítóállvány
1 db
7.
takarítóeszközök
4 db vödör, 3 db felmosó
fej, 3 db söprű, 3 db
lapát, 12 db textília
8.
kerti munkaeszközök,
3 db gereblye,
szerszámok
2 db locsolókanna,
3 db hólapát,
1 db locsolótömlő,
1 db lombsöprű
9.
hűtőgép
1 db
10. porszívó
1 db
IV. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök
Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)
1.
különféle játékformák
Csoportszobai:
csoportonként
(mozgásos, gyakorló,
2 db lego készlet
szimbolikus,
2 db készlet építőkocka
szerepjátékok, építő+ építő elemek
konstruáló, szabályjátékok, 2 db duplo készlet
dramatizálás, bábozás,
1 db nagy állatkert
barkácsolás) eszközei
15 db kis autó
10 db nagy autó
1 db fa logikai építő
1 db boltos játék
1 db babaszoba
1 db babakonyha
1 db fodrász játék
1 db mosó-vasaló játék
1 db babakocsi

2.

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök

Udvari eszközök:
nem csoportonként
6 db homokozó készlet
3 db dömper
6 db lábbal lökhető
kismotor
2 babakocsi
1 db mászófal
1 db mászóka csúszdával

3.

ének, zene, énekes játékok

4.

az anyanyelv, a
kommunikációs
képességek fejlesztésének
eszközei

5.

értelmi képességeket
(érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és
a kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök

6.

ábrázoló tevékenységet
fejlesztő eszközök

7.

a természeti-emberi-tárgyi
környezet megismerését
elősegítő eszközök,
anyagok

1 db kombinált vár
4 db rúgós eszköz
(macska, elefánt)
2 db 2-es lengő hinta
1db egyensúlyozóhíd
1 db csúszdás torony
1db egyensúlyfejlesztő
készlet (4db)
1 db motoros-biciklis
pálya
2 db foci kapu
6 db akadálypálya elem
6 db hangszer készlet
csoportonként 2 db
(dob, triangulum,
cintányér, csengő,
xilofon)
sorrend, - időrendiség
csoportonként 1 db
fejlesztő
előtte-utána memória
kirakó
Okoskocka – anyanyelvi
fejlesztő
memóriajátékok,
difference junior –
különbségvadászat,
Keresd a párját! –
tapintásfejlesztő,
Bogyó és Babóca
memóriafejlesztő
5 doboz gyurma,
csoportonként
20 db festék,
20 csomag ceruza
4-5 db formanyomók,
20 db ecset,
1 db színes papír csomag
1 csomag
fénymásolópapír
négy évszak -lottó
társasj.
Brainbox –
Környezetismeret
kicsiknek fejlesztő játék
Játszva megismerjük az
órát
Játszva megismerjük a
foglalkozásokat
A víz körforgása –
oktatójáték
Hétköznapok
szekvenciális puzzle

8.

munka jellegű
tevékenységek eszközei

2.
9.

A nevelő munkát segítő
digitális hanglejátszásra és
képmegjelenítésre
alkalmas eszköz
hangfalak
diavetítő
1 db
vetítővászon
1 db
hangszer(pedagógusoknak) 1 db dob
1 db kereplő
hangszer(gyermekeknek)
6 db hangszer készlet
(dob, triangulum,
cintányér, csengő,
xilofon)
egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelés

10.
11.
12.
13.
14.

15.

6 db kis gereblye
3 db locsolókanna
3 db kis söprű
3 db kis lapát
3db lombseprű
3db seprű
3db gereblye
egyéb eszközök
1 db laptop
1db projektor

csoportonként 2 db

V. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális eszközei
Az e pont alatt felsorol eszközök, felszerelése helyettesíthetők az adott eszköz,
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel
1.
1. Beszédfogyatékosok
2.
tükör 120x180
csoportonként 1 db
össz: 3 db
3.
logopédiai alapkészlet
4.
2. Hallás fogyatékosok
5.
dallamíró
abban az esetben, ha az óvoda
6.
hallásvizsgáló és
a sajátos nevelési igényű
hallókészülék tesztelő
gyermekek óvodai nevelését a
felszerelés
¤

többi gyermekkel azonos
óvodai csoportban látja el és a
gyermekek száma nem éri el a
tizenhármat, az eszköz
használata megoldható másik
köznevelési intézménnyel
történő együttműködés
keretében

7.

vezetékes vagy vezeték
nélküli egyéni, illetve
csoportos adó-vevő
készülék

-

8.

a különböző nyelvi
kommunikációs
szinteknek megfelelő
kifejezések képi
megjelenítésére alkalmas
elektronikus
információhordozó

-

abban az esetben, ha az óvoda a
sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a
többi gyermekkel azonos óvodai
csoportban látja el és a
gyermekek száma nem éri el a
tizenötöt, az eszköz használata
megoldható másik köznevelési
intézménnyel történő
együttműködés keretében

9.

nyelvi kommunikáció
vizuális, auditív
megjelenítésének
ellenőrzésére alkalmas
eszköz

-

abban az esetben, ha az óvoda a
sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a
többi gyermekkel azonos óvodai
csoportban látja el és a
gyermekek száma nem éri el a
tizenötöt, az eszköz használata
megoldható másik köznevelési
intézménnyel történő
együttműködés keretében

10.

szurdologopédiai eszközök

-

11.

3. Látási fogyatékosok

12.

olvasótelevízió

-

13.

hatrekeszes doboz,
gombás tábla, szöges
tábla, csörgő labda

-

gyengénlátók, aliglátók számára

