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Ha a gyermekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni,

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat,
Ha a gyerekek toleráns légkörbe élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,

Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,

Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.

(Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben)
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ELŐSZÓ

A pedagógiai  program,  melyet  Ön most  a  kezében tart,  az  Óvodai  nevelés  országos
alapprogramjának elvei alapján, valamint a Kondói Harica - Völgyi Óvoda helyi nevelési
programjának felhasználásával született meg.
Célunk  az  volt,  hogy  az  intézmény  helyi  sajátosságait,  szokásait,  egyéni  arculatát
megőrizzük. Programunk tág keretet biztosít  az óvoda specifikumainak,  hagyományainak
továbbörökítésére.  A  fentiek  értelmében  e  program  csak  általános  irányelveket,
alapelveket  fogalmaz  meg,  melyek  betartása  az  óvodánkban  dolgozó  valamennyi
pedagógus és nem pedagógus alkalmazott számára kötelező érvényű.

A kondói Harica-Völgyi Óvoda Helyi Pedagógiai Programja a magyar óvodapedagógia 
történelmében, a  községben való megnyitásától számítva 24 éves múltjának hagyományain
alapszik. 
Az évtizedek folyamán kikristályosodott nevelési elvek és módszerek magukban foglalják a
reformpedagógiák eredményeit, és figyelembe veszik a mindenkori tudományos kutatások
következtetéseit. 
Ugyanakkor érezzük gyorsan változó világunk hatásait, kihívásait, melyek tovább formál-
hatják elképzeléseinket, nevelésről alkotott felfogásunkat.
Köszönetet mondunk az elődeinknek és a kortárs pedagógusoknak, gondolkodóknak, akik
szellemiségükkel hatottak nevelőmunkánkra, és az elkövetkezendő évtizedekben további
támogatást adnak.

A Kondói Harica-Völgyi Óvoda
Nevelődéetestülete
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AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

Az óvoda hivatalos elnevezése Kondói Harica-völgyi Óvoda
Az óvoda pontos címe, elérhetődéesége 3775 Kondó Szabadság utca 87.
Telefon 0670/380-44-97
E-mail haricaovi.kondo@gmail.com
OM 200888
Az óvoda fenntartója Kondó Község Önkormányzata 

3775 Kondó Szabadság utca 81.  
Tel: 0648/521025

Az Alapító okirat kelte, száma
Módosító okirat kelte, száma

2016.10.18.    388/2016.
2016.10.18.     388-1/ 2016.

Engedélyeződée neve Kondó  Község  Önkormányzat  Képviselődée
Testülete

Az óvodai csoportok száma 1 vegyes életkorú csoport
A program benyújtója Szalma Krisztina
Az  óvoda  pedagógiai  programjának
megnevezése

 Hagyományődéerzés-Néphagyományápolás az 
óvodában
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUMAI

 Alaptörvény 15. cikk
 A nemzeti köznevelésrődéel szóló 2011.évi CXC.Törvény 
 A kormány 363/2012.(XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos 
    alapprogramjáról 
 A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények műveködésérődéel és 
    a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényűve gyermekek óvodai nevelé  
     sének irányelve 
 2003.évi CXXV. Törvény az egyenlődée bánásmódról és az esélyegyenlődéeség elődéemozdítá-
     sáról 
 Az 1997. évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelmérődéel és gyámügyi igazgatásról 
 Az 1998.évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlődéeségének 
    biztosításáról
 11/1994 (V.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények műveködésérődéel 
 Alapító Okirat

Az Alapító okiratban a fenntartó által meghatározott feladat – ellátási kötelezettségeket 
figyelembe vettük, a pedagógiai program megírásakor beépítettük óvodai nevelésünk min-
dennapi irányadó útmutatónkba.
Az Nkt. céljai, alapelvei és az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának elvei össze-
függ  ek, a helyi Pedagógiai programunk, és az óvodai dolgozók számára meghatározóak, ő
követend  ek, betartandóak.ő
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AZ  ÓVODA  ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE

Óvodaképünk
Óvodánk  biztosítja  az  óvodáskorú  gyermek  fejlődéedésének  és  nevelésének  optimális
feltételeit a személyi, tárgyi és szakmai feltételek biztosításával.
A  beíratott  gyermekek  számára  megteremtjük  az  érzelmi  biztonságot  nyújtó  derűves,
szeretetteljes légkört a befogadás változatos módszereivel.
Az  óvoda  funkciói:  az  óvó-védődée,  szociális,  nevelődée-személyiségfejlesztődée funkciók
közvetetten segítik a következődée életszakaszba /kisiskolás/ átlépéshez szükséges gyermeki
személyiségvonások  fejlődéedését,  a  gyermek  egyéni  készségeinek  és  képességeinek
kibontakoztatása mellett  az  életkori  és  egyéni  sajátosságok és az  eltérődée fejlődéedési  ütem
figyelembevételével, a gyerekek fejlődéedésének nyomon követésével.
Óvodánk  tevékenységrendszerével  és  tárgyi  környezetével,  a  pedagógusok  és  az
óvodapedagógusok  nevelődée munkáját  közvetlenül  segítődée személyes  példájával  segítik  a
gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
A  nevelésünkben  alkalmazott  összehangolt  pedagógiai  intézkedések  a  gyermek
személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlődée hozzáférés
lehetődéeségét.
Az ingergazdag környezet biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs
kedvének  fenntartását,  a  gyermeki  kérdések  támogatását,  a  mindennapi  anyanyelvi  és
értelmi nevelést és fejlesztését.

Gyermekképünk
Óvodai  nevelésünk  központjában  a GYERMEK áll,  aki  mással  nem  helyettesíthetődée
szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Fejlődéedését meghatározó tényeződéek:

 a genetikai adottságok

 az érés sajátos törvényszerűveségei

 a spontán és tervszerűveen alkalmazott környezeti hatások

Valljuk, hogy a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevődée
személyi és tárgyi környezetet szerepe a meghatározó.
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Elfogadjuk az egyedi, eltérődée, ill. fejlődéedésbeli különbségeket, amelyet alapnak tekintünk a
gyermeki  fejlődéedés  támogatásában:
Minden gyerek egy adott személyiség, egy individuum:

 eltérődée adottságokkal jött a világra

 eltérődée környezetben nevelkedik

 eltérődée az érdeklődéedése

 eltérődée fejlettségi szinttel rendelkezik

eltérődée a fejlődéedési üteme.
Ennek következtében életkoronként, egyénenként eltérődéeek, ill. eltérődéeek lehetnek a testi és
lelki szükségletei.

Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú, szeretetteljes ne-
velésben részesüljön és a meglévődée hátrányaik csökkenjenek.

Elfogadjuk és valljuk, hogy minden gyerek hordoz magában valamilyen ÉRTÉKET.

 olyan értékeket, amely az egyéni fejlődéedését segíti elődée - individuális értékek, olyan ér-
tékeket, mely a szűvekebb és tágabb környezete – az emberi közösség fejlődéedéséhez já-
rul hozzá – közösségalakító értékek. Vállaljuk az emberi értékek közvetítését.

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki sze-
mélyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás, az esélyteremtés az esélyegyenlődéesé-
gek megteremtése érdekében:

 szociálisan hátrányos helyzetűve gyermekek fejlesztését,

 a kiemelt figyelmet igénylődée gyermekek gondozását, fejlődéedésüknek támogatását fon-
tos  feladatunknak  tekintjük,  ezért  fejlesztési  stratégiánk  kimunkálásában  minden
gyermek számára biztosítjuk az egyenlődée hozzáférést.

Ebbődéel következődéeen:

 gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk,

 az eredményes iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,
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 elődéesegítve a társadalmi egyenlődéeség megvalósítását és az ezzel kapcsolatos elődéeítéle-
tek lebontását, a hátrányok csökkentését, biztosítva a szabad játék kitüntetett sze-
repét.

AZ ÓVODA NEVELÉSI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

   

AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK HITVALLÁSA

„Engem ne emeljen a magasba senki, Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Gug-
goljon ide mellém, ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk.” 

(Birtalan Ferenc: Míg megnövök)

A Kondói Harica-Völgyi Óvoda program nevelési hitvallását a fenti idézet költődéei módon
fejezi  ki.  Küldetésünk  a  gyermekek  személyiségének  fejlesztése,  testi-lelki-szociális
szükségleteinek  kielégítése.  Ennek  alapfeltétele:  − a  gyermekek  minél  több  irányú
megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete; − az egyénileg különböződée belsődée érési
folyamatok  figyelembevétele  és  a  külsődée fejlesztődée hatások  tervszerűve és  céltudatos
összehangolása.  Programunk  a  gyermekek  és  felnődéettek  együttes,  egymásra  ható
kapcsolatát  tükrözi,  melyben a felnődéettek  érvényesítik  a gyermekek mindenek felett  való
érdekeit; a gyermekek a felnődéettekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése
felé. A felnődéettek részérődéel  ez tudatosan felépített  és körültekintődéeen kialakított folyamat,
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mely ismereteik állandó bődéevítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi. Ez a
gyermekek  számára  játékvilágot  jelent,  melyben  a  játék  megkapja  a  fontosságának
megfelelődée, méltó helyet: 

 a tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy
azokat játékosan éljék meg; 

 játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket; 
 szabad, spontán módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat; 
 játékos,  felszabadult,  örömteli  érzésekkel  adják  át  magukat  az  esztétikai

hatásoknak; 
 a munka jellegűve feladatok játékosan komoly elvégzésén  és gyakorlásán keresztül

jussanak  el  az  iskolai  feladatok  „játszi  könnyedségűve” teljesítéséig.  Programunk
figyelemreméltó  eleme  a  család  és  óvoda  új  szemléletűve nevelődéetársi-partneri
kapcsolata,  melyben a családi  nevelés jogait  és elsődéedlegességét a pedagógusok
tiszteletben tartják, a szülődéek pedig bíznak az óvónődéek szakértelmében

AZ ÓVODA TÖRTÉNETI BEMUTATÁSA

Intézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Kazincbarcikától 15, Miskolctól 20
kilométerre, a Pitypalatty – völgyben Kondó községben helyezkedik el. A község területe,
évszázadok óta lakott hely, „CUDO” néven találunk rá, mint várjobbágyok földje 1240-
ben,  Tardona  járásban  Borsod  várának  tartozékaként.  Az  elnevezése  a  huszta
személynévbődéel ered, magyar névadással, s alapjául a Kond személynév a legvalószínűvebb.
Az  óvoda  épülete  eredetileg Bolváry  földesúr  kastélya volt,  majd  a  történelem  során,
tanácsháza lett, s 1992. szeptember elsejével az óvoda is itt kapott helyet.
Természeti  adottságát  tekintve,  kedveződée helyen  található,  a  Bükk  központi  részében,
nagyon szép, természetes környezetben, természeti kincsekkel körbevéve.
Az intézményünk befogadó képessége 25 fődée. A gyerekek nagy százalékban a községbődéel
kerülnek  be  hozzánk,  de  nyitva  áll  az  ajtó a  környeződée települések  és  városok  óvodás
gyermekei elődéett is.
Az épületünk elődéett  és mögött is játszóudvar várja a kicsiket. Az elsődée udvar árnyékosabb,
fákkal teli homokozós tér, nyugodt játékot biztosít a kisebbek részére. A hátsó udvar a
mozgásos játékoknak kedvez, a favár a csúszdájával, a mászóka, a láncoshíd, a libikóka, a
hinta, és az udvar dimbes-dombos része, a gyermekeket aktív mozgásra bíztatja.
Az  óvoda  egy  csoportos,  így  együtt  fejleszthetődée a  3-4-5-6-7  éves  gyermek.  Együtt
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ismerjük meg a településünkön jól ismert, avagy már elfeledett szokásokat, hagyományokat.
Célunk,  hogy  gyermekeink  ismerjék  meg  szűvekebb,  tágabb  környezetüket,  ápolják  szülődée
falujuk, nemzetük, országuk hagyományait, hogy erődées, büszke magyarságtudattal lépjenek
ki a z életbe.

AZ ÓVODA  HELYI  NEVELÉSI  ALAPELVEI 

A programírás elődéett figyelembe vettük a szülődéek igényeit, az iskola, a fenntartó elvárásait, az
Országos Nevelési Program alapelveit, melyek a következődéek:

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségbődéel indul ki, ab-
ból a ténybődéel, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthetődée individuum és szoci-
ális lény egyszerre.

 Az óvodai nevelés a személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alap-
vetődée szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia.

 A gyermeket különleges védelem illeti meg.
 A gyermek érdeke mindenek felett áll.
 A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez.
 A nevelés elsődéesorban a család joga  és kötelessége, az  óvoda kiegészítődée szerepet

játszik.
 Az óvodás gyermek személyiségének teljes kibontakozására kell törekedni.
 A  gyermeki  személyiséget  tisztelet,  elfogadás,  szeretet,  megbecsülés  kell,  hogy

övezze.
 Az óvodai nevelés lehetődéevé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődéedését, a gyer-

mek egyéni képességeinek kibontakoztatását.
Célunk és faladatunk mindezen alapelvek betartása. 
Alapelveink a következődée folyamatokban valósulnak meg: 

 a nevelési folyamatban; 
 a fejlesztődée tevékenységekben; 
 az óvodai élet megszervezésében és műveködésében; 
 a külsődée-belsődée kapcsolatok alakításában; 
 továbbképzési munkánkban .

Feladatunk volt,  hogy az Óvodai Nevelés Alapprogramjának és közösen készített  Pedagógiai
Programunk  szellemében-  pedagógiai  munkánkban  eddig  elért  eredményeinket  szinten  tartsuk,
eredményességét fokozzuk.  A  program céljai, alapelvei és feladatai közötti összhang meglegyen,
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és az óvoda nevelési filozófiájából adódó sajátos elképzelések a települési célok mellett is megvaló-
síthatóak legyenek. 
Újszerűve tanulásszervezési  módok bevezetésére,  alkalmazására  ösztönözzük a kolléganődéeket.  Fel-
adatunk, hogy a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertant átte-
kintsük, nevelődéemunkánkban tudatosan alkalmazzuk, és az egymástól való tanulás elvét érvényesít-
sük.

AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEI

Óvodai programunk a 3 éves kortól iskolába lépésig ép és különleges bánásmódot igénylődée
gyermekek-nemi,  faji,  vallási,  nyelvi  és  nemzetiségi  hovatartozásától  függetlenül-
fejlődéedésének támogatását és személyiségük harmonikus fejlesztését célozza: az egyszeri és
megismételhetetlen  egyén  (gyermek)  adottságainak,  képességeinek  és  szükségleteinek
(testi, lelki, szellemi) kibontakoztatása által, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe
vételével,  hagyományaik, kulturális  értékeik ápolásával,  kiemelt védelem és gondoskodás
mellett. Saját programunk írásakor a fődée cél az volt, hogy a szülődéek, betekintést kapjanak az
óvoda  életébe,  véleményt  mondjanak  az  itt  folyó munkáról,  esetleges  hiányosságairól,
eddig elért eredményeinkrődéel.
Községünkben  nem  voltak,  s  ha  voltak  is,  már  régen  feledésbe  merültek  a
néphagyományok. 
Ezért  fődée célunknak  tekintjük,  hogy  a  hagyományokat,  népszokásokat,  jeles  napokat
felelevenítsük, tovább  éltessük,  átörökítsék, majd folyamatosan  ápoljuk,  átsződéeve ezzel az
óvoda mindennapi életét.
Felvételi  körzetünk  Kondó,  de  a  Pitypalatty-völgy  egész  területérődéel  fogadjuk
csoportunkba a gyermekeket. 

Az  Óvodai Nevelés Feladatai

Az óvoda nevelési feladata az óvodás korú gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:

 Az egészséges életmód alakítása.
 Az érzelmi , az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
 Az anyanyelvi , értelmi fejlesztés,és nevelés megvalósítása.

Mindezek  mellett  feladatunk  a  sajátos  nevelési  igényűve gyermekek  óvodai  nevelése,
ellátása. Az integráció célja, hogy differenciált nevelési eljárásokkal, gyógypedagógiai és
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logopédiai  módszerek  hatékony  érvényesítésével  juttassa  el  a  sajátos  nevelési  igényűve
gyermekeket  a  szocializáció,  a  kommunikáció életkoruknak  megfelelődée szintjére.  Az
integrációs nevelésben részt vevődée gyerekeket szakvélemény alapján vesszük fel, hiányában
vizsgálatra  küldjük  (létszámkeret:  csoportonként  1-2  fődée).  A  szakmai  munkát  a  B-A-Z
Megyei  Miskolci  Pedagógiai  Intézettel  szoros  szakmai  kooperációban  végezzük,
gyógypedagógusai  beszéd-  és  mozgásfejlesztődée foglalkozásokat  tartanak  az  érintett
gyermekek számára.

Az alapfunkció céljait és feladatait az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza
meg,  melyet  a  Kormány  363/2012.  (XII.  17.)  rendelete  tartalmaz.  Ennek
figyelembevételével nevelődéemunkánk hangsúlyos elemei a következődéek: 

 a gyermeket- mint fejl d  személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és különlegeső ő
védelem illet meg

 boldog,  szabad,  élmény-és  tevékenység  gazdag  óvodás  életet  biztosítsunk
számukra, mely az óvodát „óvodának” ődéerzi meg; 

 a játéktevékenység méltó, központi helyen álljon; 
 minden  gyermek  egyéni  képességeinek  és  egyéni  fejlődéedési  ütemének

figyelembevételével fejlődéedjön, fejlesztődéedjön; 
 legyenek képesek esztétikai értékek befogadására és létrehozására; 
 pozitívan viszonyuljanak a természeti, társadalmi és emberi környezethez; 
 fejlődéedjön esztétikai fogékonyságuk;
 szerezzenek minél több tapasztalatot az együttélés alapvetődée normáiról;
 éljék meg a mindennapok hagyományait;
 erődéesödjön  bennük  a  nemzeti  identitás,  a  másság  elfogadása,  az  egymás  iránti

tolerancia és empátia;
 a  gyermek  érdekében  épüljön  ki  és  műveködjön  a  család  és  az  óvoda  partneri,

nevelődéetársi kapcsolata;
 az  óvodában  eltöltött  idődée minden  pillanata  tevékenyen,  örömmel  szolgálja  a

gyermekek képességeinek kiművevelését, egyéni érdeklődéedésük kielégítését.

Általános pedagógiai feladatok:
 a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítése; 
 az inkluzív szemlélet; 
 a gyermekközpontúság érvényesítése; 
 a nevelésközpontúság megvalósítása; 
 a gyermeki jogok tiszteletben tartása; 
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 etnikai, vallási, szociokulturális hátterűve, viselkedésbeli különböződéeségek elfogadása 
és figyelembe vétele; 

 a differenciált, a gyermek személyiségéhez igazodó pedagógiai eljárások; 
 a nemzeti kultúra közvetítése a gyermekek felé; 
 nyitott, egyenrangú partnerkapcsolat tartása a családdal; 
 a gyermekek cselekvődée részvétele a környezet alakításában; 
 az esélyegyenlődéeség biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma; 
 a gyermekek testi- lelki- szociális szükségleteinek kielégítése; 
 sajátos nevelési igényűve gyermekek fejlődéedésének megsegítése;

Továbbképzési feladatok: 
 korszerűve, naprakész szakmai ismeret nyújtása; 
 folyamatos megújulás érdekében a képzés és az önképzés magas színvonalának 

biztosítása; 
 értékközvetítődée szerep felvállalása a továbbképződée munkában; 
 hatékonyság, eredményesség, innováció; 

Kiegészítődée feladatok: 
 az integrált nevelés hatására a boldog óvodáskor és egyéni fejlődéedés optimális 

biztosítása;
 az empatikus, egymást elfogadó készségek kialakítása, támogatása, erődéesítése. 

Intézményünk feladatrendszere meghatározza mindennapi tennivalóinkat.
Általános  nevelési  feladatainkban  hangsúlyos  szerepet  kap  a  gyermeki  jogok
érvényesítése, a családokkal való együttműködés, az óvoda nyitottabbá tétele. Óvodánk
nevelődéei  attitűvedjében  a  játék  fontosságára nagy  súlyt  helyeztünk.  Az  évek  során  arra
törekedtünk,  és ezt  tesszük ma is,  hogy  az óvoda megmaradjon óvodának;  gyermekeink
számára boldog, örömteli óvodai életet biztosítunk, hogy jól fejlesztett képességek és jó
szokások birtokában bátran és kíváncsisággal telve kezdjék meg iskolás éveiket. Színes,
gazdag  hagyományrendszert  alakítottunk  ki,  mely  gyermekeink  számára  felszabadult
együttes  örömélményt,  tapasztaltszerzést  és  cselekvődée részvételt  jelent.  Feladatunknak
tartjuk  nemzeti  kultúránk  közvetítését  az  életkori  sajátosságok  figyelembe  vételével.
Óvodánk kezdeményezte és terjesztette a Föld Napjára és Madarak fák napjára való
megemlékezéseket,  a  terepjárásokat,  az  Erdei  Óvodai  mozgalmat  és  az  egészséges
táplálkozási kultúra gyakorlati megvalósításának módszereit. Gyermekeink nevelésében a
sokoldalú képességfejlesztés mellett nagy gondot fordítunk a másság, a tolerancia, a saját
ügyükben  való  kompetencia,  döntődéeképesség,  megegyezési  készség  (humánum,
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személyiségtisztelet)  tapasztaltatására.  Mindezzel  együtt  az  egyéni  bánásmód,  a
differenciált  nevelés  segítségével  fejlesztjük  az  alkotóképességet  és  a  kreativitást.
Nevelődéemunkánkban hangsúlyos az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció fejlesztése. Külön
feladatunk  a  hátrányos  helyzetűve gyermekek  fejlődéedésének  segítése,  valamint  az
iskolaéretlen 6-7  évesek fejlesztése.  Szakmai  szolgáltató feladatunk  nagyon összetett.
Lényeges eleme, hogy az elmélet és a gyakorlat mindig egymást kiegészítve és megerődéesítve
szerepel munkánkban. Minden nevelési  év elején  összeállítjuk  éves szakmai kínálatunkat,
melyhez figyelembe vesszük az elődéeződée év kéréseit,  javaslatait.  Figyelünk arra,  hogy olyan
témák is szerepeljenek, amelyekrődéel szakmai beszélgetések során derül ki, hogy fontos rájuk
irányítani  a  figyelmet.  Ez  által  tájékoztatást  tudunk  adni  pedagógiai,  módszertani
vizsgálatokról,  kutatásokról,  valamint  betekintést  alternatív  pedagógiai  programokba.
Nagy a szakmai felelődéességünk, éppen ezért korszerűve, gazdag módszertani ismeretekkel kell
rendelkeznie  minden  kollégának.  Eredményes  munkánknak  ez  az  alapfeltétele.
Intézményünk  szakfeladatai  közé  tartozik  sajátos  nevelési  igényűve gyermekek  óvodai
nevelése.  Ennek  értelmében  beszédfogyatékos,  viselkedés-és  figyelemzavarral  küzdődée
gyermekeket  integrálunk,  melyhez  elfogadó,  a  személyiségfejlődéedést  segítődée környezetet
teremtünk.  Beszédfejlesztésüket  és mozgásfejlesztésüket  a  B-A-Z  Megyei  Miskolci
Pedagógiai  Intézet  gyógypedagógusa  végzi.  További  feladatunk  az,  hogy  a  szülődéeket
bevonjuk,  aktív  részesévé tegyük  a  hagyományaink  ápolásában  való tevékenységükkel,
ezáltal  fejlesztjük a szülődée-óvoda kapcsolatot (viseletek varrása, hímzése, ünnepeken való
részvétel, régi tárgyak felkutatása, renoválása).

Az egészséges életmód alakítása

Kiemelt jelentőségű ebben az életkorban. Az óvodai nevelés feladata, a gyermek testi 
fejlődéedésének elődéesegítése:

 A gyermek gondozása, testi fejl désének el segítése, mozgásigényének ő ő
kielégítése.

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődéedésének elődéesegítése.
 A gyermek testi képességeinek fejlődéedésének segítése.
 A gyermek egészségének védelme, edzése.
 Az egészséges életmód, a testápolás,a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magassó-és telítetlen zsírtartalmú ételek 
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 
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fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás,az öltözködés, a pihenés, a 
betegségmegel zés és  az egészségmegő ődéerzés szokásainak alakítása.

 A gyermek fejl déséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonágos ő
környezet biztosítása.

 Környezettudatos magatartás kialakítása, a környezet védelme, megóvása, a
              fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítása.
        Megfelel  szakemberek bevonásával- a szül vel, az óvodapedagógussal ő ő
együttm ködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokű
ellátása.

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi  nevelés megvalósítása 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” (Weöres Sándor)

Az  óvodáskor  a  gyermekkor  érzelem  vezérelt  idődéeszaka,  ezért  az  érzelmi  nevelés  és  a
szocializáció lényegi  feladat  a  lelki  egészség  érdekében  végzett  nevelési  folyamatban.
Programunkban az érzelmi és értelmi nevelés egyensúlyára törekszünk, fontosnak tartjuk a
kapcsolatteremtődée képességek fejlesztését, valamint az érzelmi biztonságot, otthonosságot,
a derűves, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört. A gyermeki jellem alakulására a szokások
nagy hatással vannak, ezért fontos, hogy ezen a téren is jó szokásrendszert alakítsunk ki, a
mintakövetésben pozitív modellt nyújtsunk, biztonságot, szeretetet sugárzó óvodai közeget
teremtsünk.  A szocializáció  során alakulnak  ki  azok a  tulajdonságok,  amelyek  segítik  a
közösségbe  való  bekapcsolódást,  és  azt,  hogy  a  közösségnek  minél  boldogabb  és
megbecsültebb tagjává váljék a gyermek. Ebben a nevelési évben bekerültünk a Boldog
Óvoda  Programba  melynek  célja  a  gyermekek  ,  szül k,  pedagógusok  lelki  jóléténekő
növelése. A gyermekek pozitív énképének alakítása. Ilyen légkörben a gyermek megszerzi
azt a tudást, azokat a készségeket, amelyek birtokában a társadalom optimista,magabiztos
tagjává válhat. A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épül  témából áll, amelyekő
fokról, fokra ismertetik meg a boldogság különböz  összetev it, feltételeit.ő ő
 Az érzelmi , erkölcsi nevelés céljai:

 a gyermekek szerezzenek minél több tapasztalatot az együttélésrődéel (felnődéett-felnődéett,
óvodapedagógus-gyermek,  gyermek-dajka,  gyermek-gyermek,  férfi-nődée,  fiú-lány,
idődéesebb-fiatalabb,  házigazda-vendég  viszonylatában  és  a  család,  óvoda,  más
családok,  közlekedés,  színház,  múzeum,  állatkert,  mozi,  természet  színterein).
Kapcsolataikat pozitív attitűved, érzelmi töltés jellemezze;

 próbáljanak  meg  a  megtapasztalt  együttélési  szabályoknak,  illemnek megfelelődéeen
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viselkedni;
 ismerjék a  szűvekebb  és a  tágabb környezetüket,  ami  a szülődéeföldhöz való  kötődéedés

alapja;
 más kultúrákból érkezett gyermekek népi kultúrájának, szokásainak megismerésére

és elfogadására törekedjenek a multikulturális nevelés jegyében;
 tudjanak  együtt  érezni,  átérezni  a  másik  gyermek bánatát,  örömét,  örülni  mások

sikereinek;
 próbálják megvalósítani vágyaikat, akaratukat a viselkedési szabályok lehetődéeségein

belül;
 találjanak örömöt a tevékenységeikben, legyen lehetődéeségük az önkifejezésre;
 széles  érzelmi  skálán  fejezzék ki  érzelmeiket,  a  szeretet  kifejezésének  képessége

domináljon;
 tapasztalják  meg  és  elemi  szinten  gyakorolják  a  harag  tettlegességtődéel  mentes

kinyilvánítását;
 legyen  lehetődéeségük  magányukat,  gátlásosságukat  oldani  játék  és  különféle

tevékenységek  segítségével,  félelmeiket,  bánatukat  próbálják  meg  különböződée
módon kivetíteni;

 elemi szinten tudják kontrollálni viselkedésüket;
 hallgassák meg mások véleményét is;
 próbáljanak megérteni másokat, elfogadni a különböződéeségeket, a másságot;
 tapasztalják  meg  és  minél  ügyesebben  gyakorolják  a  kommunikáció  különféle

formáit;
 alakuljon ki barátságos, szeretetteljes, szoros kapcsolat társaikkal és a felnődéettekkel;
 érdeklődéedjenek mások iránt, tapasztalják meg és alapozódjon meg viselkedésükben a

gondoskodás, figyelmesség, önzetlenség, együttműveködés és segítődéekészség; 

Az érzelmi , az erkölcsi,és az értékorientált közösségi nevelés feladatai:
 biztosítsunk  pozitív  érzelmekkel  telített,  kiegyensúlyozott,  nyugodt,  türelmes,

biztonságot, szeretetet sugárzó óvodai légkört;
 minél  több lehetődéeséget szervezünk az  érzelmi  tapasztalatszerzésre.  Ezért  tegyük

minél gyakoribbá a kedveződée tapasztalatokat;
 a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékűve az óvodapedagógus

és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése;
 segítsük a gyermekek szociális  érzékenységének fejlődéedését,  kompetens,  autonóm

személyiségük alakulását;
 segítsük,  hogy  reális  önismeretük,  önmagukkal  és  másokkal  szemben  való
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igényességük alakuljon ki;
 tudjanak különbséget tenni, ismerjék a jót és a rosszat, segítsük a következmények

felismerését;  − fontosnak  tartjuk,  hogy  gyermekeink  ne  legyenek  automatikusan
teljesítődéek, legyen pozitív érdek- és önérvényesítésük;

 az  óvoda  a  gyermek  nyitottságára  épít  ,  és  ahhoz  segíti  a  gyermeket,  hogy
megismerje sz kebb és tágabb környezetét , amely a a nemzeti identitástudat , aű
keresztény kulturális  értékek ,  a  hazaszeretet  ,  a  szül földhöz  és családhoz valóő
köt dés alapjaő

 a  gyermeki  magatartás  alakulása  szempontjából  az  óvodapedagógus  ,  az  óvoda
valamennyi  alkalmazottjának  kommunikációja  ,  bánásmódja  és  viselkedése  modell
értéket kell, hogy betöltsön.

 mutassunk  példát  a  stresszhelyzetek  kulturált  feloldására.  Segítsük  át  a
gyermekeket ezeken a helyzeteken;

 stresszoldó magatartásunkat hassa át a megértés és a humor;
 segítsük a különféle problémákkal küzdődée gyermekeket abban, hogy szorongásaikat,

félelmeiket  játékban  és  más  tevékenységekben  kiélhessék.  Segítsünk  a
peremhelyzetre sodródó gyermekeknek, hogy önmagukat el tudják fogadni, illetve
mások is elfogadják ődéeket;

 adjunk  olyan  feladatokat  a  gyermekeknek,  melyekben  felelődéességérzetük
megerődéesödhet,  fokozzuk  magabiztosságukat,  önbecsülésüket;  − átgondolt
szokásrendszerben,  a  felesleges  korlátozásokat,  fegyelmezéseket  elkerülve
fejlesszük a gyermekek akarati  tulajdonságait (önállóság,  szabálytudat),  alakítsuk
morális  érzéküket,  együttérződée magatartásukat,  becsületességüket,  tisztelettudó-
illemtudó magatartásukat, empátiájukat;

 fontosnak  tartjuk  az  akarat  fejlesztését:  a  kitartás,  állhatatosság  képességét,  a
siker és kudarc elviselését, az akadályok leküzdésének megpróbálását;

 közös programokat szervezünk a családokkal,  ezzel  erődéesítjük a gyermekek pozitív
érzéseit családjuk tagjai iránt;

 az óvoda a gyermek 
 külön feladatot jelent számunkra az átlagtól eltérődée gyermek szocializálása, azaz:

 a beszédhibás,
 a nehezen szocializálható,
 halmozottan hátrányos helyzetűve,
 alacsonyabb fejlettségi szinten álló,
 a kiemelkedődée képességűveek,
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 a fejlődéedésben gátolt, lassabban fejlődéedődée,
 a problematikus,  nehezen kezelhetődée,  mentálisan sérült  gyermekek esetében a

személyiségfejlesztés. 

Az ilyen esetekben tüzetesebb megfigyeléseket végzünk a gyermek óvodán kívüli életével
kapcsolatban.  A  családdal  közösen  –  ha  szükséges,  a  nevelődéemunkánkat  segítődée
szakemberekkel  is  (logopédus,  gyógypedagógus,  fejlesztődéepedagógus)  – kidolgozzuk
azokat  a  speciális  nevelési  módszereket,  amelyek  a  legcélravezetődéebbek.  Mindent
megteszünk azért, hogy a szocializációs nehézségekkel küzdődée gyermekeinket otthon és az
óvodában is közel azonos nevelődée hatások érjék. 

Nevelésünk  során  fontosnak  tartjuk  a  közösségfejlesztés  és  az  egyéni  fejlesztés
egyensúlyát. 
Gyermekeink személyiségfejlődéedése szempontjából  az  integráció kiemelkedődée jelentődéeségűve,
hiszen  az  egészséges  és  a  sajátos  nevelési  igényűve gyermekek  közötti  kölcsönhatás,  a
pozitív minta, az értékek, viselkedési és beszédminták átadása, átvétele segíti az integrált és
ép gyermekek fejlődéedését. 

Feladatunk  a  gyermekek  mindennapi  társas  helyzeteiben,  játékában  és  a
tevékenységekben megvalósuló tanulás során adódó fejlesztési lehetőségek kiaknázása:

 felnőttekkel  és  társakkal  való kapcsolatfelvétel  és  együttműködési  készség
fejlesztése

 együtt érző (empatikus), őszinte elfogadás fejlesztése
 érzelemkifejezés segítése
 empátia fejlesztése
 segítő-, támogatókészség fejlesztése

Fontosnak  tartjuk  a  támogató,  szeretetteljes  légkör  megteremtését,  reális  énkép
alakítását, pozitív énkép formálását a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Az  anyanyelv  fejlesztése  és  a  kommunikáció  különböz  formáinak  alakítása-  beszélő ő
környezettel,  helyes  mintaadással  és  szabályközvetítéssel-az  óvodai  nevel tevékenységő
egészében jelen van. 
Az  óvodai  nevelés  a  gyermek  egyéni  érdekl désére,  kíváncsiságára  ,  valamint  meglévő ő
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tapasztalataira  építve  biztosít,  a  gyermekeknek  változatos  tevékenységeket,  amelyen
keresztül további élményeket , tapasztalatokat szerezhet az t körülvev  környezetr l.ő ő ő

                                                                            

Az  értelmi  nevelés  terén  feladatunk  a  megismerési  tevékenységek,  a  megismerődée
képességek  (érzékelés,  észlelés,  figyelem,  emlékezet,  képzelet,  gondolkodás)  3–7  éves
életkornak  megfelelődée fejlesztése,  a  tapasztalatok  bődéevítése,  új  ismeretek  felfedezése,
felfedeztetése, problémaérzékenység fokozása. Az  óvodáskorú gyermekek pszichikus  és
gondolkodásfejlődéedése a külvilággal való szüntelen kölcsönhatásban alakul, ez a tárgyakkal
való manipulációtól  a  gondolati  tevékenység  felé  haladó  folyamatban  valósul  meg.  Az
óvodás gyermekre jellemződée: − a gyakorlati problémamegoldó gondolkodás, melyben a reális
cselekvés  és a gondolkodási  műveveletek váltják egymást  − a  fantázia szabad  áramlása,  a
kötetlenül áradó asszociáció, a könnyedén fellépődée analógia − az, hogy a logikai műveveletek a
cselekvésben  szerzett  tapasztalatokból  származnak  Gondolkodását  a  közvetlen
megismerés, észlelés, emlékezet logikája uralja, mely az erődées emocionalitás hatása alatt áll. 

Értelmi nevelésünk céljai:
 tevékenység,  élményszerzés  közben  fejlődéedjenek  értelmi  képességeik  (érzékelés,

észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás);
 természetes  kíváncsiságukat,  megismerési  vágyukat  többféle  helyzetben,

szituációban  élhessék  ki,  ismerjék  meg  a  felfedezés,  próbálkozás,  kísérletezés
örömét;

 változatos  tevékenységek  közül  választva,  egyéni  érdeklődéedésüknek  megfelelődéeen
szerezzenek tapasztalatokat;

 fejlődéedjön  önállóságuk,  figyelmük,  kitartásuk,  pontos  feladatvégzésük,
feladattudatuk;

 alapozódjon meg gondolkodásuk önállósága;
 döntéseikben tanuljanak meg konkrét tapasztalatokat felhasználni, és elemi szinten

következtetni;
 legyenek vállalkozó kedvűveek, nyitottak, toleránsak, tudni vágyók, optimisták;
 legyenek készek az új élmények befogadására;
 legyen önértékelésük, pozitív „énképük”;
 szerezzenek tapasztalatokat konfliktushelyzeteik kezelésérődéel;
 véleményüket próbálják meg kifejezni;
 tevékenység  és  élményszerzés  közben  tegyenek  szert  tapasztalatokra,  és  elemi
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szinten sajátítsák el az információkeresés célszerűve formáit. 

Értelmi nevelésünk feladatai:

 szervezzünk, biztosítsunk olyan élményszerzési lehetődéeségeket a gyermekek számára,
melyek által fejlődéednek értelmi képességeik (érzékelés,  észlelés, figyelem, emlékezet,
képzelet, gondolkodás);

 megerődéesítődée,  támogató magatartásunkkal,  érdekes  szituációk  megteremtésével
tartsuk ébren kíváncsiságukat, megismerési vágyukat;

 teremtsünk olyan lehetődéeségeket, melyekben önállóan tevékenykedhetnek;
 segítsük elődée a gyermekek kreativitásának kibontakozását;
 viselkedésünkkel,  beállítódásunkkal,  példánkkal  nyújtsunk  modellt  a  nyitott,

toleráns, kreatív megközelítési módokra;
 ismerjük el a problémák eredeti megoldását;
 használjuk  fel  nevelődéemunkánkban  a  családból  hozott  kulturális  értékeket  és

hagyományokat.
 A  gyermek  spontán  és  tervezetten  szerzett  tapasztalatainak  ,  ismereteinek

rendezése,  b vítése,  különböz  tevékenységekben  és  élethelyzetekben  valóő ő
gyakorlása

Prevenciós és korrekciós hangsúlyok: 

Óvodánkban  a  logopédus  évente  felméri  a  gyermekek  beszédfejlettségét,  kiszűveri  a
beszédhibás gyermekeket. Tudatosan és tervszerűveen, szakszerűveen, speciális gyakorlatok
igénybevételével  korrigálja  a  beszédhibákat  és  fejleszti  a  gyermekek  beszédét.  A
családokkal felveszi  a kapcsolatot:  tájékoztatja a szülődéeket gyermekük beszédállapotáról,
bevonja ődéeket a beszédfejlesztés otthon is gyakorolható feladataiba. 
Óvodánkban a  B-A-Z Megyei  Miskolci  Pedagógiai  Szakszolgálat  szakvéleménye  és
ajánlása alapján sajátos nevelési igényűve gyermekek integrált nevelése folyik. 
E korrekciós nevelődéemunka speciális szakmai és tárgyi feltételeit a Kondói Harica-Völgyi
Óvoda  és a B-A-Z Megyei  Miskolci  Pedagógiai  Szakszolgálat munkatársai  közösen
teremtik  meg.  A  két  intézmény  közötti  mindenkori  megállapodás  alapján,  a  szükséges
fejlesztődée munkát a logopédus és a gyógypedagógus látja el. Az óvodapedagógusok és a
szakszolgálat szakemberei egymás munkáját segítve, együttműveködve tesznek meg mindent a
gyermekek  a  lehetődéeségekhez  képest  történődée legteljesebb  fejlesztése  érdekében.  Az
óvodapedagógusok kiemelt feladata, hogy segítsék a csoportban lévődée integrált gyermekek
beilleszkedését,  társas  kapcsolatait,  valamint  a  logopédus fejlesztődée munkáját  a  csoport
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mindennapi  életében.  Az  integrált  gyermekek  egyéni  fejlődéedési  lapját  az
óvodapedagógusok  a  logopédus  javaslatai  alapján  tervezik  és  vezetik.  A  beszédhibás
gyermekekkel  foglalkozók rendszeres idődéeközönként megbeszélést  tartanak,  kölcsönösen
tájékoztatják egymást, a szülődéeket az adott gyermek fejlődéedésérődéel. 

AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ÉRTÉKEI
A helyi nevelési program bemutatása
A  program  az  eddig  leírt  tények  tudatában  épül  a  hagyománykörre,  az  évkörre.  Az
ünnepekhez,  szokásokhoz,  jeles  napokhoz  kapcsolódik  minden  manuális  tevékenység,
amely a programunk másik irányadó alaptétele. 
A  manualitás,  a  kéz  tevékenykedtetése,  s  általa  a  megismerődée funkciók  fejlesztése.  Az
alkotás  öröme mellett, kiemelten fejleszthetődéeek a megismerődée funkciók, mint a látás, hallás,
tapintás, gondolkodás, észlelés, érzékelés, beszéd. Elődéesegítik a gyermek kreatív fejlődéedését,
finommotorikáját,  a  koordinációs  képességeit  szelektív  gondolkodását,  csupa  olyan
területet, amely az iskolaérettség megszerzésében elődéel járnak. Toleranciára, odafigyelésre,
a másik  és a  másság elfogadására  ösztökél.  A lényege még,  hogy minden gyermeket a
maga tempójában juttat el az iskolaérettségig, de lehetődéeséget ad tehetséggondozásra, a
kiemelkedődée területen.
Eddigi eredményeink:

• Szüreti szekeres felvonulás
• Ovi-kupa
• Gyermekek munkáiból kiállítás
• Kántálás
• Pünkösdi felvonulás

Az óvoda mindenkori vezetése és nevelődéetestülete a kezdetben kialakított szerepet 
töretlenül vitte tovább. Minden történelmi idődéeszakban vállalta, hogy széles szakmai körrel 
tartson kapcsolatot, hogy olyan gyakorlatot valósítson meg és terjesszen, mely az adott 
kor legkorszerűvebb elméleti alapjain nyugszik, s példaként szolgálhat a résztvevődéek, 
pedagógusok, gyermekek, dajka számára.
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS ÉS NÉPI KULTÚRA ÁTADÁSA

„A néphagyományt nem szabad valami egységes, azonos halmazállapotú anyagnak képzelnünk.
Mélyreható különbségek vannak életkori, társadalmi és vagyoni állapot, vallás, civilizáltság, vidék és

nem szerint.” 
(Kodály Zoltán) 

A hagyomány és a népi kultúra egyszerűvesége, praktikuma, eleven színvilága,  érzelem-  és
képzeletgazdagsága,  látásmódja,  ökológiai  szemlélete  az  óvodáskorú kisgyermek
lelkivilágához,  világszemléletéhez  igen  közel  áll.  A folklór  a  kultúra  alaprétege,  ezért  az
esztétikai nevelés integrációs alapelve a népi kultúra és a hagyomány átadása. Egyetemes
kultúránk hagyományainak és a népi kultúra elemeinek átadása óvodánkban a gyermekek
és felnődéettek közös tevékenységében valósul  meg.  Hagyományátadó munkánk az egyes
nevelési területeken változatos módon, eltérődée hangsúllyal jelenik meg. 
A népi kultúra és a hagyomány átadásának céljai az óvodai nevelésben:

 az ember műveveltségének megalapozása, szellemi örökségünk átadása;
 a nemzeti érzés elsődée „építődéeköveinek” lerakása; az „én” megerődéesítése mellett, a „mi a

közös bennünk?”
 megéreztetése,  megtapasztaltatása  a  hagyományos  kultúra  területére  tartozó

tevékenységek és játékok közben;
 más kultúrák  tiszteletére  való  nevelés,  saját  hagyományaink  megismerése  után  a

néhány gyermekhez tartozó más kultúrák szokásainak megismerése játék és játékos
tevékenység közben; 

Valljuk,  hogy  a  hagyományt  nem  tanítani,  hanem  élni  kell!  A  gyermekek  életkori
sajátosságai,  egyéni  fejlettségük,  az  óvónődéek  néprajzi  műveveltsége,  a  családokban  ődéerzött
hagyományok adnak tartalmat mindennapjainknak. 

A  PROGRAM  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK   FELTÉTELRENDSZERE

Személyi feltételek
A  nevelési  folyamat  legfődéebb  szerveződéeje,  mozgatója  az  óvodapedagógus.  Egy  jó anya
nevelési modelljéhez hasonlító munkával vesz részt a csoport életében. Utánzásra alkalmas
példája a legfődéebb nevelődéeeszköz. Érzelmi biztonságot sugároz. Elvárásaiban határozott és
következetes.  Hitelesség  és  természetesség  jellemzi.  Feladata  a  folyamatos  képzés,
önképzés, önkontroll és mindazok beépítése a munkájába. 
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Közvetlen  segítődéeje  a  dajka.  Feladata  a  gyermekek  óvása,  védelme,  testi  szükségleteik
szolgálata,  valamint  személyes  példa  alapján  gondozásuk,  nevelésük.  A  3-7  éves  korú
gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelődéeen a nevelési folyamatban valósul meg. A
nevelési  folyamat  a környezettel  való  állandó és szoros kapcsolatban zajlik.  A nevelési
folyamatban a gyermek spontán fejlődéedése, érése és a nevelési céloknak megfelelődée tudatos
fejlesztése  egymást  kiegészítve  érvényesülnek.  A  tudatos  fejlesztés  általunk  irányított,
befolyásolt,  de  nem  kizárólagosan  tődéelünk  függődée folyamat.  A  társadalmi,  gazdasági
környezet, a helyi lehetődéeségek, a gyermekcsoport  életkora,  összetétele, a szülődéek igényei
mind  befolyással  vannak  a  fejlesztés  tartalmára.  A  tudatos  fejlesztést  az  objektív  és
szubjektív  feltételek  ugyancsak  jelentődéesen  befolyásolják.  Az  óvodapedagógus  és  a
gyermek aktív együttműveködése A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműveködésre kerül. Az
aktív nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata,
mint  a felnődéettnek.  Ezt komolyan vesszük  és beépítjük a fejlesztési  elképzelésünkbe.  A
gyermeket ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem
lehet figyelmen kívül hagynunk a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkeződéeleg ezekre
az  élményekre,  tapasztalatokra  szükséges  ráépíteni,  megtervezni  a  gyermeki
tevékenységet.  A  fejlesztés  során  abból  indulunk  ki,  ami  a  gyermeket  körülveszi,
foglalkoztatja  és  érdekli.  Ezzel  válik  lehetődéevé a  gyermek  aktivitásának  bekapcsolása  a
nevelés folyamatába. 
Az óvodapedagógus modell szerepe. 
A gyermek utánzási hajlamából következődéeen kiemelt azonosulást indukáló szerepünk van.
Óvodáskorban, de a késődéebbi  életkorban is a példa a leghatásosabb nevelődée erődéek egyike.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit  és hogyan mondunk,  miként viselkedünk,  hogyan
öltözködünk,  stb.  Különösen  3-4  éves  korban  meghatározó a  személyiségünk,  hiszen
kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és
érzelmileg hozzá legközelebb álló felnődéett kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket
preferál a gyermek környezete  és azon belül elsődéesorban a család. Gyakran elődéefordulnak
értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor rendkívül tapintatosan és kizárólag
a  gyermek  érdekeit  figyelembe  véve  közelítünk  a  megoldás  felé.  A  gyermek  óvodai
életében  átvesszük,  átvállaljuk  az  anya  szerepét.  A  biztonságot  és  harmóniát  sugárzó
egyéniségünkkel hatunk a gyermeki személyiség fejlődéedésére. Ezért gondoljuk azt, hogy a
gyermek  harmónikus  fejlesztésének  alapkövetelménye  abból  indul  ki,  hogy  a  gyermek-
felnődéett kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a gyermek-szülődée viszony. Ebben
a kapcsolatban napközben helyettesítjük az anyát. A biztonságérzet egyik biztosítéka a

25



Kondói Harica-Völgyi Óvoda – Helyi
Nevelési Program 2018

testi  kapcsolat,  az  ölelés  szorossága.  Az óvodában még 6-7 éves  korban is  igénylik  a
gyerekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és az óvodapedagógus
aktív  együttműveködése  a  felnődéettődéel  is  másfajta  beállítódást,  viselkedést  igényel.  El  kell
fogadni,  hogy  nemcsak  mi  irányítjuk  a  gyermeket,  hanem  a  gyermek  is  hat  ránk.
Kapcsolatunk aktív  és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi  az  önállóság,
rugalmasság,  döntési  képesség,  helyzetfelismerődée képesség  meglétét.  Tudomásul  kell
vennünk,  hogy  olyan  nevelődée képes  a  gyermeket  az  életre,  az  önálló gondolkodásra
serkenteni,  aki  maga  is  rendelkezik  ezekkel  a  képességekkel.  Az  óvónődée és  a  dajka
együttműveködése  A  dajka  jelenléte  és  a  szerepe  az  óvodai  nevelésben,  a  nevelés
folyamatában fontos. A dajka egyike a gyermeket nevelődée felnődéettnek, aki  éppúgy, mint az
óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával,  öltözködésével hatást
gyakorol  a  kisgyermekre.  Tisztelje  a  gyermeket,  a  szülődéet,  kapcsolataira  a  tapintat,  az
elfogadás legyen jellemződée. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.
Nevelési kérdésekben az érdeklődéedődée szülődéeket tapintatosan hozzánk irányítsa. Ahhoz, hogy
a nevelési folyamatban részt vehessen, megfelelődée tájékoztatásra van szüksége az óvoda, az
adott  csoport  óvodapedagógusai  nevelési  elképzeléseit  illetődéeen.  /  gondozási  feladat,
étkezés/  Az  együttműveködés  konkrét  feladatainak  megbeszélése  nevelési  év  elején,  a
tervciklusok  értékelése,  valamint  napi  kapcsolat  formájában  valósul  meg,  mely  a
következődéekre terjed ki. 

Szervezési feladatok a gyermekek napirendjéhez kapcsolódóan: 
 teremrendezés; 
 a  játékhoz,  a  gyermekek  munkatevékenységéhez  kapcsolódó  teendődéek

csoportszobában, udvaron; 
 öltöződéeben való segítségnyújtás módja; 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 
 étkezési feltételek biztosítása; 
 a gyermekek önkiszolgálásában hogyan műveködjön közre; 
 beteg gyermek esetén mi a teendődéeje. 

Munkavédelmi feladatok Balesetvédelmi teendődéek 

Takarítási feladatok: 
 az óvoda helyiségeinek, valamint udvarának tisztántartásával kapcsolatos feladatok

megbeszélése;
 a gyermekek eszközeinek tisztán tartása, fertődéetlenítése Munkájuk járuljon hozzá az
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óvodai nevelés eredményességéhez. 

Tárgyi feltételek

Az objektív /külsődée/ feltételek, mint az óvodánk épülete, berendezései, az udvara adottak.
Megfelelődée csoportszoba, öltöződée, mosdóhelyiségek és udvar áll a gyerekek rendelkezésére.
Az  óvónődéei  önállóság kérdéskörébe tartozik,  hogy a meglévődée adottságokon belül  milyen
bútorzattal  és  hogyan alakítjuk ki  az óvoda belsődée tereit  és csoportszobáit.  Az objektív
feltételek  azonban  javíthatók.  Az  elkövetkezendődée években  törekedni  kell  az  udvari
mozgásfejlesztődée játékok  korszerűvesítésére,  elődéenyben  részesítve  a  természetes
alapanyagúakat /fából készülteket/. Programunk megvalósítását szintén segíti az óvodánk
udvarán kialakított nagy egybefüggődée játszó és mozgásra alkalmas tér. Ez nagymértékben
elődéesegíti  azt  a  pedagógiai  célunkat,  hogy  a  kooperáció és  kommunikácó gyakorlása az
egész nap folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon. 
A  nevelési  program  végrehajtásához  szükséges,  a  nevelődéemunkát  segítődéeeszközök-,  és
felszerelések jegyzéke.
A  nevelődéemunkát  segítődée,  a  különféle  tevékenységi  formáknál  a  célok  megvalósítását
elődéesegítődée eszközöket felmértük.  Azok rendelkezésre  állnak.  A használat során azonban
folyamatos cseréjükre, illetve bődéevítésükre szükség lesz. 

Beszerzés elsődéesorban a helyi programunkat segítődée eszközökre terjed ki. 

A tárgyi feltételek javításának és az eszközök beszerzésének és megóvásának elvei: 
 Balesetveszély csökkenése, a balesetek megelődéezése érdekében csak jó minődéeségűve,

az EU-s szabványnak is megfelelődée minődéeségűve tanúsítvánnyal rendelkeződée eszközök
vásárolhatók. 

 Az  egészségre  ártalmatlan  eszközök  legyenek,  tartósak,  jó  minődéeségűveek,
esztétikusak, a gyermekek testi- és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

 A  beszerzést  –  a  fontossági  sorrend  és  a  rendelkezésre  álló  összeg
figyelembevételével – az óvodavezetődée tervezi és végzi. 

Megóvás elvei: 
 A  dolgozók  példát  mutatnak  a  gyermekeknek  arra,  hogyan  óvják,  védjék

környezetük tárgyait. 
 Nevelődéemunkánk  során  a  gyermekeket  is  arra  szoktatjuk,  hogy  vigyázzanak

környezetük  értékeire.  A gyermekeket megtanítjuk az eszközök rendeltetésszerűve
használatára. 
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 Meghibásodás esetén a tárgyakat, eszközöket: vagy saját kezűveleg megjavítjuk, vagy
szülődéei  segítséggel,  vagy  az  óvodavezetődée a  jelzés  után  gondoskodik  a  szakszerűve
javíttatásról. 

CSOPORTSZERVEZÉS ELVEI

Óvodánkban egy csoport műveködik. 
A csoport szervezési elve vegyes életkorú (osztatlan vagy részben osztott) 
A nevelési év folyó év szeptember 1-tődéel a következődée év augusztus 31-ig tart. 
Óvodánk ötnapos munkarend szerint üzemel. Az egyes munkakörök feladatait munkaköri
leírásokban rögzítjük, és szükség szerint módosítjuk. 
Az óvoda nyitva tartása:

 A nyitva tartási idődée napi 9 és 1/2 óra, amely módosulhat a szülődéei igények szerint.
 A teljes nyitva tartási idődée alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. 

IDŐKERETEK – HETIREND, NAPIREND KIALAKÍTÁSA 

Hetirend 

A hetirendbe azokat a tevékenységeket rögzítjük, melyek idődéehöz kötöttek és rendszeresen
visszatérődée jellegűveek.  A tevékenységek közbeni  tanulást,  a tapasztalatszerzést kötött és
kötetlen  szervezési  formákban  egyaránt  alkalmazzuk,  melyekben  érvényesül  az
óvodapedagógus szakmai önállósága, módszertani szabadsága. Kiemelt szerepet kapnak a
párhuzamosan  végzett  tevékenységek,  melyek  az  egy  idődéeben,  egymás  mellett  játszó,
tevékenykedődée gyermekek  tanulását,  tapasztalatszerzését  jelentik.  Az  óvodapedagógus
fejlesztődée és fejlődéedést segítődée munkájában  épít a gyermekek egyéni  érdeklődéedésére, egyéni
tapasztalataira, képességeire.
A szervezésnél figyelembe vesszük:

 az egyes nevelési területek feladatait
 a gyermekek egyéni élményeit, ismereteit
 a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait
 a gyógytornász, logopédus, konduktor kötött óráit
 az óvodán kívüli foglalkozások helyszíneit
 a tornaszoba
 az idődéejárást
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 a továbbképzés feladatait 
A szervezeti id  keretek illeszkednek a program koncepciójához, és a gyermekek életkoriő
sajátosságaihoz.
Az  adott  csoport  hetirendje  a  csoportnaplóban  szerepel.  Ebben  jelöljük  a  konkrét
idődéepontokhoz kötött tevékenységeket, programokat.

Napirend 

Óvodás gyermekeink zavartalan egészséges fejlődéedése  érdekében az óvodánkban töltött
idejüket több szempont figyelembevételével szervezzük meg. 
Elegendődée idődéet biztosítunk:

 a játékra;
 tisztálkodási teendődéekre, öltözködésre;
 a táplálkozásra;
 a szabad levegődéen való tartózkodásra;
 a mozgásos tevékenységekre;
 az aktív és passzív pihenésre;

Figyelembe vesszük a gyermekek érdekének határáig a családok szükségleteit, igényeit. 
A napirendet úgy szervezzük, hogy a gyermekek

 sokat játszhassanak;
 sürgetés  nélkül  minden  tevékenységüket  befejezhessék,  illetve  feladataikat

pontosan elvégezhessék;
 minél  több  idődéet  tölthessenek  különböződée idődéejárási  viszonyok  között  a  szabad

levegődéen;
 nyugodt körülmények között étkezhessenek;
 egyéni szükségleteiknek megfelelődéeen pihenhessenek;
 gondozási teendődéeik differenciáltan valósuljanak meg. 

A  napirend  konkrét  idődéebeosztása  a  csoportnaplókban  szerepel.  Az  óvodai  nevelés
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délelődéetti és délutáni programjai egy-egy blokkban fogalmazódnak meg. Ez lehetődéeséget ad
a  párhuzamosan  végezhetődée tevékenységre  és  az  egyhuzamban  biztosított  hosszabb
játékidődéere. Külön megjelöljük a szabad játék idődéearányát, melyre több idődéet biztosítunk, mint
az óvodapedagógus által kezdeményezett játékra.

           
1. IDŐTARTAM 2. TEVÉKENYSÉG

3. 7.00.-8.00 4. Megérkezés az óvodába, szabad játék

5. 8.00-8.45 6. Mindennapos  mozgás,
verselés,mesélés

7. 8.45-9.00 8. Testápolási teendők

9. 9.00-9.20 10. Tízórai

11. 9.20-9.30 12. Testápolási teendők

13. 9.30-10.30 14. Játék a csoportszobában
15. játékba  integrált  egyéni  és  csoportos

tevékenységek,  testápolási  teendők,
öltözködés

16.

17. 10.30-12.00 18. Játék a szabadban 
19.

20. 12.00-12.15 21. Testápolási teendők, öltözködés
22.

23. 12.15-13.00 24. Ebéd

25. 13.00-13.15 26. Testápolási  teendők,  készülődés  a
csendes pihenőhöz

27. 13.15-15.00 28. Csendes pihenő

29. 15.00-15.10 30. Testápolási teendők

31. 15.10-16.00 32. Szabad játék hazamenetelig

        
A  SZOCIÁLIS  HÁTRÁNYOK  ENYHÍTÉSÉT  SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG 

A szociális hátrányú gyermekek felzárkóztatása 
A  szociálisan  hátrányos  helyzetben  lévődée gyermekek  felzárkóztatása,  differenciált
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fejlesztése terén legfődéebb célunk, hogy az óvoda nyugodt – érzelemgazdag – derűves légköre
segítse  esetleges  sérüléseik  kompenzálását.  A  óvoda  valamennyi  dolgozója  részérődéel
elengedhetetlen a türelmes  – elfogadó attitűved, a fokozott törődéedés, az egyénhez igazított
elvárások;  amelyek  mintául  szolgálnak  a  gyermekek  számára.  Különösen  fontos
integrálódásuk  (kapcsolatteremtés,  beilleszkedés  a  csoportba,  tevékenységekbe)
segítése.  Feladatunk  olyan  társadalmi  szervezetekkel,  csoportokkal  való  kapcsolat
keresése,  amelyek  ezt  a  hátrányt  csökkenteni  segítenek.  Minden  gyermek  „ügyes”
valamiben.  Sokoldalú,  önkifejezésre  lehetődéeséget  adó tevékenységek  által  segítjük
önbizalmának  fokozását,  figyelemzavarának  feloldását,  önkontrolljának,  önismeretének
erődéesítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. Ezek legfődéebb eszköze is a mozgás
és a társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok).

Feladataink: 
 a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása; 
 praktikus ismeretek, tevékenységek, szokás és szabályrendszer kialakítása; 
 térítési  díjkedvezmény,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  beóvodázási

támogatások kezdeményezése; 
 családi életre és egészséges életmódra nevelés; 
 a  mozgás  megszerettetésével  az  egészséget  értéknek  tekintődée gondozásmód

kialakítása, a szabadidődée tartalmas eltöltésének igényére való nevelés; 
 tolerancia, segítődéekészség kialakítása, másság elfogadása. 

Tevékenységek: 
 Óvodai Programunkat teljes egészében szolgálja; 
 differenciált fejlesztés; 
 egészségnevelés; 
 mozgástevékenység rendszeres, hatékony biztosítása; 
 nemzetiségi kultúra és hagyományápolás;  
 tehetséges gyermekek felkészítése; 
 egyéni fejlesztődée foglalkozások; 
 élményszerzés biztosítása; 
 kulturális rendezvényeken való részvétel; 
 pályázatok írása Szülődéeknek felajánlott segítség; 
 szülődéei értekezletek, csoportmegbeszélések; 
 folyamatos rendszeres tájékoztatás a család műveködését segítődée szolgáltatásokról; 

              szülőkkel közös programok szervezése.
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Integráció a sajátosságok megőrzésével,
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Halmozottan  hátrányos helyzetű Sajátos  nevelési  igényű

Elvek: 
 figyelemmel kísérésük a rendszeres óvodába 

járás mellett, szükségleteik kielégítése, 
gondozásuk; 

 hátrányuk csökkentése, a leszakadás 
megelődéezése; 

 esélyegyenlődéeség biztosítása. 
Feladat: 

 szociokultúrális hátrány csökkentése; 
 ingerszegény környezet ellensúlyozása; 
 érzelmi labilitás, elhanyagolt bánásmód 

csökkentése;

Egyéb pszichés fejlődéedési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdődée 
gyermekek. 
Elvek: 

 az óvoda a szakember által integrálásra   
                 javasolt gyermekek nevelését vállalja fel; 

 óvodapedagógusok érzelmileg azonosuljanak az 
SNI gyermekekkel, illetve a csoportban való 
jelenlétükhöz; 

 adaptivitás és teljesség szemlélete; 
Alapvetés:

 minden gyermek fejleszthetődée; 
 a gyermek meglévődée képessége a kiinduló alap - 

segítődée-támogató szemlélet; 
 egyéni bánásmód; 
 élmények, tapasztalatok; 
 szükségleteik maximális kielégítése; 
 a pedagógus a feltételeket teremti meg; 
 sajátos igényekhez való jog, a teljes élethez való 

jog; 
 gyerekek fejlesztése 3 irányú (tevékenység – 

orientált spontán, feladatorientált) - képesség-
kultúrára épülődée egyéni bánásmód, 
differenciálás, feladatorientált fejlesztés; 

 feladat- és személyes élmény integrálása a 
fejlesztésre; 

 ahány SNI-s gyerek, annyi személyiség; 
                 ahány személyiség, annyi személyes élmény, és    
                 integráló fejlesztés.
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Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés
A tehetség felismerése: 

 a  tehetségnevelés/tehetségfejlesztés  /tehetséggondozás  a  tehetség
elismerésével, azonosításával kezdődéedik; 

 a  családnak  ismernie  kell  azokat  a  mutatókat,  amelyek  halmozott  elődéefordulása
tehetséget sejtet:

 intellektuális  tehetség  (a  különböződée tudományterületeken  kimagasló:
matematikai, nyelvi stb.) 

 művevészi tehetség (képződéeművevészeti, zenei) 
 pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylődée terület) 
 szociális tehetség (vezetődée, szerveződée, irányító) 

A tehetségfejlesztés módjai: 
 gyorsítás, léptetés (a tehetségesek egy év alatt több év anyagát végzik el); 
 elkülönítés, szegregáció (külön tanulnak, más tehetségesekkel); 
 gazdagítás, dúsítás (a tehetséges gyermekek a normál oktatásban tanulnak, de a

tanulás  bizonyos  idejében  differenciált,  különleges  tehetséggondozásban
részesülnek az óvodában vagy az óvodán kívüli tehetséggondozó intézményekben).

A  GYERMEKVÉDELEMMEL  ÖSSZEFÜGGŐS PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG

„... hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.” 
(Gyvt. 38.§ (1))

Az óvoda gyermekvédelmi feladatai: Mottónk érvényesítését gyermekvédelmi munkánkban
különösen fontosnak tartjuk, mivel a gyermekvédelmi feladatok körében valamilyen okból
krízisben illetve hátrányos helyzetben lévődée gyermekeket és családokat segítjük, részesítjük
fokozott figyelemben. 
Gyermekvédelmi  feladatainknál  a  prevenció  a  kiindulópont.  Ehhez  szükséges  a
kiegyensúlyozott, együttműveködődée nevelődéetársi kapcsolat a szülődéekkel. Szükséges esetben a
gyermek  érdekeit  szem  elődéett  tartva,  a  személyiségi  jogok  tiszteletben  tartása  mellett
megkeressük a korrekció lehetődéeségeit a szülődéek és segítődée szakemberek bevonásával. 
Az  intézményünkbe  járó  óvodások  érdekeinek  védelme  és  képviselete  óvodai  életünk
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meghatározó elve. Az egyenlődée bánásmód, az esélyegyenlődéeség biztosítása, a differenciált,
egyénre szabott bánásmód – szükség szerinti fejlesztés – nyújtanak garanciát gyermekeink
védelméhez.  Ennek megvalósítása  minden óvodánkban dolgozó  felnődéett  feladata,  kinek-
kinek a saját munkaköréhez kapcsolható módon. Az ehhez szükséges minden dolgozóra
vonatkozó egységes  értékrend  és  szemlélet  kialakítására  illetve  folyamatos
érvényesítésére  sokféle  lehetődéeséget  keresünk  és  veszünk  igénybe  (tájékoztatás,
beszélgetés, team-munka, értekezletek stb.). 
Feladatunk és kötelességünk, hogy közreműveködjünk:

 a gyermekvédelmi feladatok ellátásában;
 a veszélyeztetődée körülmények megelődéezésében;
 a  veszélyeztetődée körülmények  feltárásában,  amelyeket  a  jogszabályok  szerint

dokumentálunk, illetve informáljuk a megfelelődée szakembereket;
 abban, hogy a gyermekvédelmi törvény segítődée mechanizmusai szerint járjunk el;
 a veszélyeztetődée körülmények megszüntetésében;
 abban, hogy probléma esetén a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítsenek. 

Az  óvodavezetődée egyszemélyi  felelődéese  az  óvodában  folyó gyermekvédelmi  munka
koordinálásának.  A családokat  tájékoztatjuk a gyermekvédelmi  felelődées személyérődéel  és  a
vele való kapcsolattartási lehetődéeségekrődéel. 
Nagy  súlyt  fektetünk  a  gyermekvédelmi  munka  belsődée szabályozottságára,  az  ez  irányú
továbbképzésekre, az óvodánk és a gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműveködésre,
a kommunikáció és az információáramlás javítására.

AZ  EGÉSZSÉGNEVELÉSI   ÉS  KÖRNYEZETI   NEVELÉSI
ELVEK
Az egészségfejlesztési program

„Az  egészség  aktív  alkalmazkodó  tevékenység,  olyan  érték,  amiért  napról  napra  tenni  kell
valamit.” 

     (Székely Lajos) 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) dekrétumában az egészségnevelés
fogalma: teljes testi, lelki, szellemi, társas, szociális „jóléti állapot”. A „jóléti állapot” ebben
az összefüggésben a teljes egészségi potenciál és az egészségre való esély elérését jelenti.
Az  egészségnevelés  pedagógiánk  alapját  jelenti,  mely  a  nevelési  folyamatok  minden
mozzanatában jelen van, ezért pedagógiai szemléletünkben az egészségnevelés nem áll meg
a  gyermek  testi,  biológiai  egészségénél.  Sajátos  egységben  szemléli  a  gyermeket
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lelkiségében, szellemiségében, társas kapcsolati rendszerében. 

Az egészséges életmódra nevelés 
Az egészség örök emberi érték, az életminődéeség fontos dimenziója. Az egészséget az ember
teremti meg és éli át a mindennapok különböződée szintjein. 
Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja: 

 a gyermekek gondozását, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítését
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődéedésének elődéesegítését
 a gyermek segítését testi képességei fejlődéedésében
 a gyermek egészségének védelmét, erődéesítését, óvását, megődéerzését
 az  egészséges  életmód,  a  testápolás,  az  étkezés,  az  öltözködés,  a

betegségmegelődéezés és az egészségmegődéerzés szokásainak alakítását
 a  gyermek fejlődéedéséhez  és  fejlesztéséhez  szükséges  egészséges  és  biztonságos

környezet kialakítását
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását
 megfelelődée,  a  szülődéevel,  az  óvodapedagógussal  együttműveködődée szakemberek

bevonását
 speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását 

Ezen  értékek  képviseletét  és  kimunkálását  egészséges  életmódra  nevelésünkben
hangsúlyosan fontosnak tartjuk. 
Az egészséges életmódra nevelés legfontosabb feltételei:

 A „modell” jelenléte, vagyis az egészséges életmód szokásait, az egészségvédődée
szokásokat a gyermekek a felnődéettek  által nyújtott modell után, mintakövetéses
módon sajátítják el. 

 Az  egyéni  bánásmód  érvényesítése,  mert  a  személyiség  fejlődéedése  minden
gyermeknél  egyéni  adottságok,  képességek,  egyéni  érési  ütem  és  a  külsődée
ráhatások  következtében  jön  létre.  Ezért  a  gyermekek  érési  ütemét  nem
sürgethetjük,  hisz  a  sürgetés  neurotizál,  megzavarja  a  természetes  fejlődéedést.
Fontosnak  tartjuk  a  gyermekekkel  kapcsolatba  kerülődée felnődéettek  részérődéel  a
gyermekhez  mért  pedagógiai  eljárások  alkalmazását,  melyben  hangsúlyos
szerepet kap a kivárás és a türelem. 

Az egészséges életmódra nevelésünk célja: 
A gyermekek tudásának, képességeinek fejlesztése, amely alkalmassá teszi ődéeket az
alapkészségek  és  képességek  megszerzésére,  egészségvédődée kompetenciára.
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Kompetencia  alatt  az  egészséghez,  az  élethez  való boldoguláshoz  szükséges
ismereteket, készségeket, képességeket értjük. 

Az egészséges életmódra nevelésünk feladatai:
 egészséges környezet kialakítása;
 helyes életritmus biztosítása;
 egészségügyi szokások, készségek, képességek alakítása;
 az egészség, mint érték hangsúlyozása;
 a felnődéettek modellnyújtó viselkedése, tevékenységei;
 a gyerekek körül élődée felnődéettek mentálhigiénéjének segítése;
 a család és az óvoda egészségnevelési szokásainak összehangolása;
 a  szülődéek  figyelmének  felhívása  a  tudatosabb  táplálkozás  és  a  mozgás

fontosságára;
 az egészségügyi és egyéb szakszolgálattal való együttműveködés, betegségek

megelődéezése;
 a  gyermekek  képességének kialakítása,  hogy  választási  helyzet  elé  állítva

ődéeket,  az  egészséges  módot  válasszák  minden  egészséggel  kapcsolatos
esetben.

Az egészséges táplálkozás

„A környezetünkkel való kapcsolatunkban az egyik legalapvetőbb tényező az ÉTEL, mivel
környezetünk az ételek formájában hatol be szervezetünkbe legközvetlenebbül.” 

(Szent-Györgyi Albert)
A mennyiségileg és minődéeségileg helyes, egészséges táplálkozás az egészséges élet alapja.
A gyermek táplálkozási  szokásait a családjában sajátítja el.  Ezek a szokások sokfélék,
ezért  feladatunk,  hogy  a  helyes  táplálkozási  szokásokat  megerődéesítsük,  és  továbbiakat
alakítsunk ki. 
Óvodánkban az évszakok ritmusához alkalmazkodva ismertetjük meg a gyermekekkel  az
egészséges táplálkozást, melynek alapját:

 zöldségek, gyümölcsök,
 gabonafélék, olajos magvak, hüvelyesek,
 könnyen emészthetődée, nem túl zsíros fehérjék,
 megfelelődée mennyiségben folyadékfélék alkotják. 

Ezért az óvoda központi étrendjét rendszeresen kiegészítjük:
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 az évszakok lédús gyümölcseivel
 a gyermekek által készített italokkal (frissen préselt rostos gyümölcslé, zöldséglé,

gyógyteák), ételekkel (gyümölcssaláta, zöldség, zöld saláta)
 lehetődéeséget adunk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek különböződée, számukra

eddig  ismeretlen  ételek  ízével,  elkészítési  módjával  (olajos  magvak  fogyasztása,
gabonafélék csíráztatása, csíra fogyasztása, aszalt gyümölcsök fogyasztása) 

A  felkínált  táplálékok  biológiailag  értékes  alkotóelemeket,  rostot,  vitamint,  makro-  és
mikroelemeket  tartalmaznak.  Az  óvodánkat  ellátó  gyermekélelmezési  szolgáltatóval
megfelelődée és  együttműveködődée a  kapcsolatunk,  részben  biztosítani  tudják  a  korszerűve
alapanyagokat. A kiegészítést  és pótlást a szülődéek segítségével oldjuk meg.  Így jutnak a
gyermekek naponta friss  gyümölcshöz  és zöldségfélékhez.  Változatos felhasználásukkal
mód  nyílik  arra,  hogy  a  gyermekeket  a  hét  kijelölt  napján,  egyszerűve konyhatechnikai
eljárásokkal  ismertessük  meg,  hogy  egyéni  érdeklődéedés  szerint  „gyakorolhassanak”,
tapasztalatokat  szerezhessenek,  ízérzékük  fejlődéedjön  mindennapi  életük  színterén  a
konyhában.  Az  eszközfeltételeket  minden  gyermek  számára  biztosítjuk,  folyamatosan
bődéevítjük.  Étkezési  kultúránkat  színesítjük  a  népi  hagyományokon  alapuló fődéezési,  sütési
eljárásokkal  (kenyérsütés,  tartósítás,  kukoricapattogtatás,  mézes  ételek  készítése  stb).
Óvodánk lehetődéeséget biztosít a különböződée táplálékallergiás gyermekek étkeztetésére.
Az egészséges táplálkozási szokások kialakításánál különösen figyelünk:

 a táplálkozások idődéeritmusára (3 óránként kötött idődéepontokban étkezünk),
 kellődée mennyiségűve víz fogyasztása (egyénileg változó),
 az alapos rágásra, melyre biztosítjuk a megfelelődée idődéet,
 a gyümölcsevésre két étkezés között,
 az egyéni szükségletekre, érzékenységekre (ritmus, mennyiség, válogatás),
 az étkezések nyugodt, derűves légkörére,
 az  esztétikus  étkezési  felszerelések  biztosítására,  melyeket  a  gyermekek  egyéni

fejlettségüknek megfelelődéeen használhatnak,
 az  étkezés  örömét  fokozó,  esztétikus  terítésre,  környezetre,  testi  ápoltságra,

kulturált beszédszokások alakítására.

A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSSÉGÉT SZOLGÁLÓ 
TEVÉKENYSÉG
Az esélyegyenlődéeség biztosításához szükséges elvek, feladatok

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  esélyegyenlődéeséget,  valamint
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egyenlődéebánásmódot  érintődée rendelkezéseinek  figyelembe  vételével  a  gyermekeket  érintődée
esélyegyenlődéeségi, egyenlődée bánásmódot programunk szerint valósítjuk meg.
Az óvodára hatott a népesség, lakosság összetételének, életkörülményeinek a változása.
Csökkent ill. nem volt a cigány óvodai nevelést igénylés. Az óvodánkba járó gyermekek
részére a rendszeres gyermekvédelmi  támogatás (RGYV), a normatív támogatás /3 és
több gyermekes vagy tartós betegség/ és a rászorultsági alapon történődée önkormányzati
támogatás igényelhetődée. 
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás alapja az egy fődéere jutó alacsony jövedelem, míg a
halmozottan hátrányos helyzetűve gyermekek szülei  csak 8  általános iskolai  végzettséggel
rendelkezhetnek.  Beóvodázási  körzetünkben  van  megfelelődée számú óvodás  utánpótlás.
Esélyegyenlődéeségük növelése érdekében a gyermekek már 3  éves kortól kerüljenek be az
intézményi  nevelésbe.  Az  Óvodai  Fejlesztődée Programunkban  való részvétel  mellett  a
tehetséggondozás  is  kiemelt  szerepet  kap.  Célunk a  meggyődéezés,  a  bizalom  erődéesítése a
nyitott  óvoda  által, fontos a program gyermekközpontúságának, a családias, hangulatos
légkör bemutatása.

Alapelvek

Az esélyegyenlődéeség megteremtése érdekében a rendelkezésünkre álló adatok, tények és
eddigi  értékeink alapján az alábbi alapelvek, feladatok, felelődéesség megállapítására került
sor. 

 Óvodánk  célrendszere  kiemeli  a  gyerekek  megismerését,  elfogadását,
képességszintre  épülődée fejlesztést,  a  tehetség  gondozását,  a  kompenzációt,
felzárkóztatást. A csoportszobák felszereltsége megfelelődée a program elődéeírásainak,
biztosított a szakember ellátottság. A nyitott óvoda feltételezi a szülődéei házzal való
szoros  kapcsolatot,  a  szülődéebevonás  által.  A  szociális  segítés  (gyermekjóléti  és
családsegítődéevel  való kapcsolat)  tovább erődéesíti  a családok műveködődéeképességét.  A
vegyes csoportok műveködése erődéesíti a bizalmat, kapcsolatot a szülődéei ház és az óvoda
között. 

 Az  Óvodai  Fejlesztődée Program  megléte  és  műveködtetése  az  esélyteremtés  egyik
lehetődéesége az egyéni fejlesztés, játszóházi programok, szülődéekkel történődée egyeztetés,
fejlesztődée pedagógus  alkalmazása  kapcsán.  A  nevelési  programunkban  kiemelt  a
gyermekek  döntési  választási  joga,  a  szocializáció-kapcsolatok,  élményszerzés
biztosítása.  Mindezek  növelik  a  HH  és  HHH  gyermekek  esélyeit,  hogy
értékeikkel  tisztában  legyenek,  legyen  véleményük,  legyenek  határozottak,  és
minden  élethelyzetben  találják  fel  magukat.  A  normatív  és  Rendszeres
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GyermekVédelmi támogatás, az étkezést teszi ingyenessé. 

Általános feladatok 

 Beiratkozás elődéett nyitott óvodai hét keretében a szülődéek betekintést nyerhetnek az
óvodai  életrődéel, a játszóház pedig a gyermekek részére szóló ismerkedési lehetődéeség
az óvodai élettel. 

 Az  elődéejegyzés  napján  a  szülődéet  a  kisgyermekkel  együtt  fogadjuk,  amikor  szintén
választhat  óvónődéet,  csoportot,  csoporttársakat.  Ekkor nyilatkozhat önkéntesen a
szülődée a  halmozottan  hátrányos  helyzet  vonatkozásában,  valamint  tájékoztatjuk  a
nyilatkozat elődéenyeirődéel, a lehetődéeségekrődéel. 

 A  tanulási  folyamatban  az  egyéni  ill.  mikrocsoportos  foglalkozások  a  döntési,
választási lehetődéeség biztosítása mellett a differenciált egyéni fejlesztést valósítják
meg. 

 Minden tanköteles, visszamaradó gyermek egyén fejlesztésben részesül, ill. ha nincs
ilyen a csoportban, akkor a részképesség hiánnyal rendelkeződée gyermekek közül 2-2
gyerek egyéni fejlesztését biztosítani kell. 

 Bemeneti  (év  eleji)  és  kimeneti  (év  végi)  mérések  folytatása  a  meglévődée
mérődéeeszközök  segítségével  megállapított  fejlesztendődée területek  beépítése  a
nevelődéemunkába. 

 A  gyermekek  fejlesztésében  az  egyéni,  mikrocsoportos  v.  szociocsoportos
fejlesztés a hátrányok csökkentése, ill. tehetségfejlesztés tekintetében fontos. 

 A  gyermekek  neveltségi  szintjének  fokozása  oly  módon,  hogy  a  szabályok
megalkotásába  bevonjuk  ődéeket,  így  értékelik  önnön  maguk  és  társaik  munkáját,
tevékenységét.  Testi  fenyítést  /nyakon  legyintést  sem/  megszégyenítést,
terrorizálást, etnikai hovatartozás miatti elődéeítéletet nem alkalmazhatnak a dolgozók. 

 A  projektrendszer  műveködtetésében  törekedni  kell  arra,  hogy  a  gyermekek
érdeklődéedése  legyen  az  alap  (mit  akarnak  megtudni),  majd  ellenődéerzzük,  hogy  mit
tudtak meg, és mire használják ezt a tudást. A projektrendszer a projekt-pedagógia
és a kooperatív tanulás még hatékonyabb elsajátítása. 

 A  képzési  szándék  támogatása  (logopédus,  fejlesztődée pedagógus,  nyelvtanulás)
képzés  terén  Kötelezettség  és  felelődéesség  Intézményünk  rendelkezik  érvényes
Esélyegyenlődéeségi Tervvel. A tervben megfogalmazott célok és feladatok köteleződée
érvényűveek a nevelődéetestület tagjaira. Esélyegyenlődéeségi felelődées kijelölt, feladatait a
tervben  megfogalmazottak  szerint  tervezi,  hajtja  végre  a  teljes  intézményi
alkalmazottakkal együtt. 
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A gyermekek esélyegyenlődéeségét szolgáló intézkedések: 
 Az  egyenlődée bánásmód követelménye  és  az  esélyegyenlődéeség  elődéemozdítása  akkor

valósulhat meg, ha minden gyermek részére biztosítjuk az emberi méltósághoz való
jogát. 

 Minden dolgozó feladata, hogy az általa ellátott gyermek hozzájusson minden olyan
szolgáltatáshoz,  amely  ahhoz  szükséges,  hogy  személyisége  szabadon
kibontakozhasson. 

Az egyenlődée bánásmód követelményét érvényesíteni kell: 
 az intézményben biztosított szolgáltatások igénybevétele során 
 a  gyermeki  jogok  gyakorlása  során  felzárkóztatás,  egyéni  fejlesztés  vagy

tehetséggondozás biztosítása során;
 gyermekcsoportban történődée elhelyezéskor; 
 hit és vallásfoglalkozáson való részvétel biztosítása során. 

Tehetséggondozás 

A  tehetség  „felmérése”  3-5  éves  korban  a  napi  tevékenységek  során  történik.  A
tehetséges  gyermekek  számára  igyekszünk  olyan  lehetődéeségeket,  tevékenységeket
biztosítani,  amelyek képességeik kibontakoztatását segítik.  (Társas-,  és logikai  játékok;
zenei  fejlesztés;  nagyobb  ügyességet  igénylődée kézműveves  technikák  – pályázatokon  való
részvétel stb.).

A  SAJÁTOS  NEVELÉSI  IGÉNYBŐSL  EREDŐS HÁTRÁNYOK
CSÖKKENTÉSÉT  SZOLGÁLÓ SPECIÁLIS  FEJLESZTŐS

TEVÉKENYSÉG 

Az  alapdokumentumban  meghatározott  nevelési,  fejlesztési  tartalmak  minden  gyermek
számára  szükségesek.  Az  óvodai  nevelés  a  sajátos  nevelési  igényűve gyermekeknél  is  a
nevelés általános célkitűvezéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült
kisgyermeknél is fejlődéedik az alkalmazkodó készség, az akaraterődée, az önállóságra törekvés, az
érzelmi  élet, az együttműveködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a
szükséges tárgyi  feltételek,  és  segédeszközök megléte  akkor biztosítja  a nevelési  célok
megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami
a további önálló cselekvéséhez szükséges. 
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Cél: 
 egyéb  pszichés  zavarral  küzdődée gyermekek  inkluzív  és  integrált  nevelésének

megvalósítása oly módon, hogy 
 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődéedésének üteméhez, 
 fejlesztésük a számukra megfelelődée területeken valósuljon meg, 
 a sajátos nevelési igényűve gyermekeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl.

A  többségi  óvodában  történődée együttnevelés  – az  illetékes  szakértődéei  és  rehabilitációs
bizottság  szakvéleményének  figyelembevételével  – minden  esetben  egyéni  döntést,
esetenként  egyéni  fejlesztést  igényel.  Óvodánk  a  szakember  által  integrálásra  javasolt
gyermekek nevelését vállalja fel. 

Felvétel, befogadás 

Az  óvodai  elődéejegyzéskor  kérjük  a  kisgyermekek  jelenlétét.  Ekkor  a  szülődéetődéel  elkérjük  a
meglévődée orvosi, szakorvosi véleményt, diagnózist a kisgyermekrődéel.  Abban az esetben, ha
beíratáskor nem  derül  ki  a  kisgyermek különböződéesége,  sajátos  nevelési  igénye,  akkor  a
következődée eljárásrend szerint történik a befogadás.
Óvodapedagógusok feladata: 

 a kisgyermekrődéel anamnézis felvétele; 
 megfigyelésre,  mérésre  épülődée bemenetmérés  elkészítése  mérődéeeszközeinkkel

(október 31. ill. november 15-ig); 
 az óvodapedagógusok- szülődéevel történődée egyeztetése, megbeszélés lefolytatása; 
 szakvélemény kérése (Nevelési Tanácsadó, Szakértődéei Bizottság) 
 egyéni fejlesztési terv készítése a szakvélemény alapján; 
 szakember, specialista igénylése, módszertani segítségkérés, ön és továbbképzés. 

Az  óvodapedagógusok  érzelmileg  azonosuljanak  az  SNI  gyermekekhez,  illetve  a
csoportban való jelenlétükhöz. A szülődéek, a gyermekcsoport, a dajka felkészítése szükséges
az  ilyen  gyermekek  fogadására.  Türelem,  megértés,  segítés,  támogatás  jellemezze  a
befogadás utáni állapotot. Utazó specialista igényelhetődée a B-A-Z Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattól. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a gyermek életkori sajátosságainak a részleges vagy teljes körűve módosulását; 
 a  képességek  részleges  vagy  teljes  kiesését,  fejletlenségét,  eltérődée üteműve
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fejleszthetődéeségét. 
Alapelvek: 

 minden gyermek fejleszthetődée; 
 segítődée- támogató szemlélet; 
 egyéni bánásmód; 
 a gyermek meglévődée képességszintje a kiindulási alap; 

Feladatok:
 a kompenzációs lehetődéeségek körének bődéevítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók; 
 differenciáltabb műveködésének tudatos fejlesztésével; 
 annak felismerése,  hogy a  sajátos nevelési  igényűve kisgyermek egyes területeken

kiemelkedődée; 
 teljesítményre is képes lehet; 
 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényűve gyermekek egyéni; 
 foglalkoztatásának megvalósulásához; 
 az  óvoda  pedagógusai,  pedagógiai  munkát  segítődée alkalmazottai  és  a  szülődéek

megfelelődée; 
 tájékoztatása a sajátos nevelési igényűve gyermek befogadására;
 együttműveködés a sérült gyermek családjával. 


A  sajátos  nevelési  igényű gyermekek  nevelésének,  fejlesztésének
módszertani szempontjai 

 A  nevelési-fejlesztési  feladatait  a  nevelési  terv,  illetve  a  személyiségnapló
tartalmazza, a feladatokat az egyéni fejlesztési tervben rögzítjük; 

 A fejlődéedés, nyomon követés területei, módszerei megegyeznek a többi gyermekével;
 együttműveködés az SNI gyermekek szüleivel; 
 kapcsolat  rendszer  kiépítése  a  specialistákkal,  a  Szakértődéei  Bizottság

véleményének, fejlesztési javaslatainak alkalmazása; 
 az élmények és tapasztalatok felhasználása a fejlesztésben; 
 törekedni kell a szükségleteik maximális kielégítésére; 
 a gyermekek fejlesztése 3 irányú tevékenységorientált spontán feladatorientált; 
 képességkultúrára  épülődée egyéni  bánásmód,  differenciálás,  feladatorientált

fejlesztés.
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AZ ÓVODA  KAPCSOLATAI 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel , amelyek az óvodába
lépés el tt (bölcs dék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során aő ő
pedagógiai  szakszolgálat  ,  gyermekjóléti  szolgálatok,  egészségügyi  illetve
közm vel dési  intézmények  és  az  óvodai  élet  után  (iskolák)  meghatározóű ő
szerepet töltenek be a gyermek életében.
A  Kárpát  -medence  magyar  nyelv  intézményei  közötti  oktatási  térű
kialakítása  érdekében  az  óvoda  a  külhoni  magyar  óvodákkal
kapcsolatépítésre törekszik és- lehet ség szerint -szakmai  kapcsolatot tartő
fenn.
Az  óvodánkon  belüli  belsődée kapcsolatoknak  nagy  jelentődéeséget  tulajdonítunk,  mert  a
közösségben  a  gyermekek  elemi  szinten  megtapasztalják  a  különféle  viszonyokat,
kapcsolatrendszereket.  Ebben elsődéesorban az óvónődéenek van meghatározó szerepe, mert
személyiségével  közvetlenebbül  hat  a  gyermekcsoportra,  illetve  serkentődéeje  a  gyermekek
egyéni  fejlődéedésének,  miközben  maga  is  a  közösség  tagja.  Általa  lesz  a  gyermek  a
csoportnak nem névtelen, hanem egyéni színekkel, tulajdonságokkal rendelkeződée tagja. 
Ennek érdekében törekszünk arra is, hogy óvodánk összes dolgozója azonos pedagógiai
nézeteket  valljon,  hogy a  gyermekek iránt  támasztott  elvárások,  a  velük való  bánásmód
azonos elvek szerint valósuljon meg. 
Hiszünk abban, hogy ha nevelődéetestületünk  és az  óvoda valamennyi  dolgozója egységes
szemléletűve pedagógiai  munkát  végez,  akkor  a  felnődéettek  egyéni,  sajátos  személyiségén
keresztül  a  közösségi  érzések  széles  skáláját  tapasztalhatják  meg  gyermekeink.
Nevelődéeközösségünkben  hagyományozódott  egy  olyan  sajátos  kapcsolattartás  a
nevelődéetársak  között,  amely  épít  az  egyéni  színekre,  ezzel  is  otthonossá téve  az  óvoda
légkörét. 
A hagyományos elemek mellett sajátos, új formákat műveködtetünk, melyek jellemződéeje:

 a folyamatosság és a kölcsönösség;
 a kapcsolatok hatásmechanizmusainak beépülése a nevelési folyamatokba, melyek

segítik a gyermekek kapcsolatépítődée képességeinek alakulását. A kapcsolattartási
formákat  a  nevelési  feladatoknak  és  céloknak  alárendelve  kezdeményezzük,
tervezzük és szervezzük.
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Kapcsolattartási formák gyermekcsoport számára:
 kirándulások – változatos természetes környezetek felkeresése;
 színház-, bábszínház-látogatások, életkornak megfelelődée művesorok megtekintése;
 a miskolci Vadaspark látogatása;
 közös ünnepélyek, megemlékezések;
 a zene világnapjának megünneplése;
 gyermeknap a faluval közösen;
 madarak, fák hetének megünneplése;
 Víz napja, Föld napja;
 játékos feladatok az udvaron;
 madárkarácsony;
 a befogadási idődéeszakban az idődéesebb gyermekek segítenek az új óvodásoknak;
 nagycsoportosok  búcsúztatása:  a  középsődée csoportos  gyermekek  ajándékot

készítenek a nagyoknak, és verssel, dallal búcsúznak 
Csoporthagyományok:

 születésnapok megünneplése
 kistestvér születésekor csoportajándék készítése, levél küldése
 ünnepélyek alkalmával teremdíszítés, babák ünnepi ruhába öltöztetése
 anyák napján az édesanyák és a nagymamák megvendégelése
 kedvenc játék behozatala
 könyvcserék, játékcserék egymás között
 rajzkiállítások rendezése, szülődée-gyermek munkák kiállítása
 betegségbődéel érkeződéek fogadása; beteg gyermeknek levél küldése
 a  csoport  „örömeire”  a  dolgozók,  más  csoportok  nevelődéeinek  meghívása

(meghívókészítés, saját tervezésűve levélpapír és boríték) 
Óvodai hagyományok: 

Óvodánk belsődée kapcsolattartási formái közül nagyon sok már hagyományként műveködik, de
nyitottak vagyunk újabb kezdeményezésekre is. Elvünk, hogy az intézményünkben dolgozó
minden  olyan  felnődéett,  aki  kapcsolatba  kerül  a  gyermekekkel,  egységes  nevelési
szemléletünket közvetítse:

 Szüreti szekeres felvonulás; 
 nagyszülődéek napja;
 Advent
 Kántálás
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 Betlehemezés
 Vízkereszt
 Farsang, kiszézés
 Nődéenap
 Március 15.
 Húsvét;
 Víz világnapja;
 Föld napja;
 Ovi Gála;
 Madarak, fák hete;
 Mesemondó találkozó;
 Anyák napja
 Pünkösdölődée

Az óvodai események megszervezésében minden kollégánk részt vesz.
Hagyományteremtésünk lehetődéevé teszi,  hogy ezeket az  ünnepeket a családdal  közösen
éljük újra, óvjuk, ápoljuk azokat.

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel , amelyek az óvodába
lépés el tt (bölcs dék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során aő ő
pedagógiai  szakszolgálat  ,  gyermekjóléti  szolgálatok,  egészségügyi  illetve
közm vel dési intézmények.ű ő

Család és Óvoda 
„A családközpontú óvoda nem véletlenül jön létre. Kemény elhatározás, őszinte törekvés, értelmes

irányítás és ügyes végrehajtás eredménye.” 
(Dr. Páli Judit) 

Minden gyermeknek fontos az óvoda, életükben ez az elsődée olyan intézményes hely, ahol a
család mellett újabb fejlesztődée hatások érik. Ezek részben a családok igényeivel megegyeződée,
részben  pedig  a  társadalmi  elvárásokhoz  alkalmazkodó  hatásokról  van  szó.  Számos
értékes kapcsolat között elsődéedleges a családi házzal való kapcsolattartás. Elsődée nevelődéenek
a  szülődéet  tekintjük.  Számunkra  fontos,  hogy  a  szülődéek  megértsék,  elfogadják  és
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szükségesnek  érezzék az  intézményes nevelést  gyermekeik  számára.  Az  óvodai  nevelés
során kiegészítjük a családi nevelést, szükség esetén kompenzáljuk. Fontos, hogy a szülődéek
az óvodai nevelést jól ismerjék, hogy az azonos nevelési eljárások alkalmazásával a gyermek
érdeke kerülhessen elődéetérbe.
A  szülődéek  érdeklődéedését  fokozza,  gyermeke  élményeinek,  örömeinek  és  gondjainak
megértését segíti, ha ismeri az óvoda életét, az óvónődéet, a többi gyereket és azok szüleit is.
Jelenlétük a csoportban a gyermek számára is fontos esemény, mert a családi  és  óvodai
környezet összekapcsolódását fejezi ki, melyre nagy szüksége van az óvónődéenek, a szülődéenek
és gyermeknek egyaránt. Célunk: a szülődéek ismerjék meg óvodánk helyi nevelési programját,
nevelési  céljait,  módszereit.  Ezen túlmenődéeen törekedjenek a családi  nevelés pedagógiai
kultúrájának  emelésére.  Ennek  elérése  érdekében  óvónődée-szülődée között  egyéni,  ődéeszinte
kapcsolat kialakításán fáradozunk, melynek különböződée módjai vannak. 
Ezekkel a jó kapcsolatot már az óvodába járás elődéett meg lehet alapozni: 

 nyílt nap szervezése a leendődée óvodásoknak, 
 szülődéei fórum a leendődée óvodások szülei számára, 
 helyi nevelési rendszer fődée vonalának megismertetése, 
 az óvodát bemutató helyi nevelési program rövid kivonatának átadása, 
 családlátogatás, melynek során anamnézis felvétel történik, egyéni beszélgetés és

ismerkedés az óvodáról, ill. óvodával. Megismerjük a gyermek életkörülményeit.
A késődéebbi  óvodába járás idődéeszakában pedig fontos  és elengedhetetlen a szülődéekkel való
kapcsolattartás és jó együttműveködés kialakítása, melyeknek szintén több formája van:

A gyermek testi és szellemi fejlődéedését szolgálja az  ődéeszinte hangvétel, amely fontos ahhoz,
hogy  a  szülődée is  bátran  nyilatkozzon  gyermekérődéel,  különösen  fejlődéedésének  zökkenődéeirődéel,
nehezebb területeirődéel,  melyeket csak közösen oldhatunk meg.  Azon kívül,  hogy sikeres,
önálló,  kreatív  felnődéetteket  neveljünk,  fontos  feladatnak  tartjuk  a  szülődéek  szeretetére,
tiszteletére  való nevelést.  Az  óvoda  és  a  család  kapcsolatának  alakulásában,  fontos
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szerepe van a szülődéei munkaközösségnek, mely nem csak koordináló, hanem kezdeményeződée is
a folyamatos együttműveködés elődéesegítésében. 
Óvodás  gyermekeink  a  Kondóról  járnak  hozzánk.  Jellemződée a  többgyermekes
családmodell.  Generációk  nevelkedtek  a  Harica-Völgyi  Óvodában.  A  szülődéek
együttműveködődéek, a nevelésben partnereink, illetve meg tudjuk ődéeket nyerni közös ügyünknek. 
Az  elmúlt  évtizedek  történelmi-társadalmi  változásai  során  alapvetődéeen  megváltoztak  a
társadalmi  viszonyok,  ennek  hatására  az  intézmények  és  a  családok  kapcsolatai  is
módosultak.  A  demokratikus  társadalmak  alulról  építkeznek,  a  családtól  a  polgári
önszerveződéedések  felé,  melyek  elődéeször  a  családokkal  kapcsolatot  teremtődée intézmények
(bölcsődéede, óvoda) közösségei köré szerveződéednek. 
E kapcsolatban óvodapedagógiai szemléletünk egyik sarkalatos, meghatározó pontjának
tartjuk, hogy az óvoda és a család hatékony, bizalommal teli, egymást megbecsülődée, tisztelődée,
megértődée és támogató partneri kapcsolatot építsen ki és tartson fenn. 
A kölcsönös kapcsolat vonatkozásában az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint is:

 a gyermekek nevelésének döntődée és meghatározó helye a család;
 az  óvodai  nevelés  ennek  kiegészítődéeje  óvó-védődée,  szociális,  nevelődée és

személyiségfejlesztődée alapfunkcióival. 

A  gyermekek  érdekében  végzett  nevelődéemunkát  az  óvodapedagógusok  és  a  szülődéek
kapcsolatában a kölcsönös bizalomra alapozzuk. 
Hitelesség  nélkül  nincs  bizalom,  tehát  a  szavak  és  tettek  összhangja  elsődéerendűve
követelmény mindkét oldal számára. 
Mind a család, mind az óvoda részérődéel lényegesnek tartjuk, hogy a közös nevelődéemunkát az
ődéeszinteség,  a nyíltság,  a segítődéekészség, a kulturáltság hassa  át.  Ebben a viszonyban az
óvoda a kezdeményeződée, példamutató, közeledődée fél. 
A partneri viszony feltételei, feladatai:

 jogi  alapja  a  közoktatási  törvényben,  Az  Óvodai  nevelés  országos
alapprogramjában, illetve a Helyi Nevelési Program és a Szervezeti és Műveködési
Szabályzatban biztosított;

 fontosnak  tartjuk  a  partneri  viszonyt  kifejeződée kapcsolatrendszer  és  az  ennek
megfelelődée stílus  megalapozását,  a  már  műveködődée egészséges  kezdeményezéseink
megerődéesítését;

 az eredményes együttműveködés feltételének tartjuk, hogy az óvoda céljait a szülődéek
megismerhessék (helyi program, házirend, alapítvány, csoporttervek, SZMSZ).
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Együttműveködésünkben fontos még:
 a nyitottság az óvodai élet egészére;
 a  gyermekek  családi  hátterének  ismerete  (élet-  és  szokásrend,  értékrend,

sajátosságok, nevelési eljárások), mely alapja a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásainak (intervenció);

 az empátia és tolerancia a gyermekek családja iránytűve;
 a család tudatos befolyásolása – adott helyzetekben – a gyermek érdekét szem

elődéett tartva;
 a családok felelődéességteljes segítése – szükség esetén;
 olyan óvodai légkör kialakítása, mely pozitívan hat gyermekre, felnődéettre egyaránt
 annak  elérése,  hogy  az  óvodai  nevelés  alapértékei  a  szülődée számára  is  értékek

legyenek;
 a szülődéek rendszeres és korrekt tájékoztatása;
 családok  véleményének  rendszeres  meghallgatása  és  igényelése,  a  párbeszéd

lehetődéeségének folyamatos biztosítása;
 a  családok  jelentkeződée igényeinek  pontosítása  és  teljesítésük  mindaddig,  amíg  a

gyermekek érdeke nem sérül. 
                               

Kiegészítődée funkcióként vállaljuk fel az óvoda köré szerveződéedött közösségek összefogását,
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segítését. 

Sikerkritériumok: 
 a szülődéek legalább 70%-a vegyen részt a szülődéei értekezleteken. 
 a szülődéek legalább 60%-a vegyen részt aktívan általunk szervezett rendezvényeken. 
 a  szülődéek  legalább  90%-a  elfogadja  a  Házirendet,  SZMSZ-t,  Helyi  Óvodai

Nevelési Programot, és együttműveködik azzal. 

Kapcsolataink  lehetődéeségeit  a  hivatalos  kapcsolatrendszer,  valamint  hagyományaink  és
óvodánk székhelye határolja be. 

Óvoda - Fenntartó
A kapcsolattartásra legyen jellemz   a jöv  ben is a rendszeres, kölcsönös tájékoztatáső ő

pedagógiai, gazdasági kérdésekben egyaránt. Korrekt, gyors és pontos információcsere,
adatszolgáltatás.

Óvoda – iskola  

Speciális helyzetünknél fogva több iskolával tartjuk a kapcsolatot. A két intézménytípus
közötti  közvetlen,  folyamatos  szakmai  kapcsolattartás  érdekében  kölcsönösen
ismerkedünk egymás nevelési programjával. 
Óvodánkban féltődéen  ődéerizzük a gyermekkor jogait,  ezért  nevelődéetestületünk az iskolák felé
tudatosan közvetíti azt a szemléletet, hogy gyermekeinket  óvodai  életünk három-négy év
alatt alapvetődée szükségleteik kielégítésén keresztül,  sokféle tevékenység biztosításával,  a
játék elsődéedlegességét szem elődéett tartva juttatjuk a gyermekeket olyan készségek birtokába,
mely alkalmassá teszi ődéeket az iskolai élet megkezdésére. 
Ennek érdekében kiemelt fontosságot tulajdonítunk a

 játéknak
 személyiség- és készségfejlesztésnek
 az ismeretek tágításának, rendszerezésének, a sokrétűve tevékenykedésnek
 a testi fejlesztésnek
 a szociális, érzelmi érettségnek 
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Ily módon az iskolakezdés idejére beérnek a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók. 
A kapcsolattartás érdekében fontosnak tartjuk a következődéeket:

 leendődée iskolásainkkal iskolalátogatási programon vegyünk részt;
 az elsődées tanítók ellátogassanak óvodánkba;
 évente meglátogassuk iskolájukban a volt óvodásainkat. 

Az együttműveködés bevált,  hagyományos formáit  tovább gazdagítjuk  újabb szempontok
elődéetérbe kerülése esetén.

Pedagógiai Szakszolgálat 

A  szakszolgálattal  kiépített  együttműveködődée,  speciális  kapcsolatrendszerünket  az  a
törekvésünk  mozgatja,  hogy  közösen  próbáljuk  megszüntetni  vagy  csökkenteni  a
részképesség-zavarral  küzdődée gyermekeink  problémáját  még  az  iskolába  lépés  elődéett,  az
óvodai  évek  alatt.  Az  óvoda  kapcsolatot  tart  azokkal  az  intézményekkel  ,  amelyek  az
óvodába lépés el tt (bölcs dék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során aő ő
pedagógiai  szakszolgálat  ,  gyermekjóléti  szolgálatok,  egészségügyi  illetve közm vel désiű ő
intézmények.
A  gyermek  vizsgálata  után  a  diagnózisról  valamint  a  fejlesztése  érdekében  szükséges
további teendődéekrődéel team-munka keretében ki-ki a maga szakterületén tesz meg mindent a
szakszolgálat szakembereivel együttműveködve. 
Egymás  korrekt  tájékoztatása,  a  tapasztalatok  folyamatos  megbeszélése  az
együttműveködésünk alapja. A rendszeres team megbeszélésekre esetenként meghívjuk az
érintett gyermek szüleit is. Nevelődéemunkánkat segítődée szakemberek:

 logopédus
 gyógypedagógus
 fejlesztődéepedagógus
 orvos, védődéenődée 

Szakszolgálati  kapcsolataink  közül  kiemelt  jelentődéeségűve a  Miskolci  B-A-Z  Megyei
Pedagógiai  Intézet,  valamint  a  Felsődéezsolcai  Nevelési  Tanácsadó szakembereivel  való
együttműveködésünk. 

Pedagógiai  koordinációs  kapcsolat 

Eredményes  pedagógiai  munkánk,  valamint  a  szakmai  szolgáltatás  ellátása  érdekében
szorosan együttműveködünk
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 a Kondó Község Önkormányzattal;
 a környék óvodáival;
 a pedagógiai társintézményekkel;
 a gyermekek lakhelye szerinti pedagógiai szakszolgálattal.

Társadalmi és civil szervezetek, közművelődési  intézmények 

Hagyományainknak  megfelelődéeen  fenntartjuk  és  tovább  ápoljuk  kapcsolatainkat  a
társadalmi és civil szervezetekkel, közművevelődéedési intézményekkel. 
Kapcsolatainkat a nevelési céljainkkal összefüggődée területeken építjük ki:

 a  városi  és  szomszédos  országok  gyermekszínházaival,  bábszínházzal,
táncszínházzal;

 Mosolybirodalommal.
A  kapcsolattartás  módjai  változatosak,  a  feladatok  határozzák  meg  formájukat,
tartalmukat, idődéeigényükre.

AZ ÓVODAI ÉLET   TEVÉKENYSÉGFORMÁI

 Tanulás
 Játék
 A külsődée világ tevékeny megismerése
 Hagyományápolás és népi kultúra átadása
  rajzolás,festés, mintázás, kézi munka
 Verselés, mesélés
 Ének-zene, énekes játék,gyermektánc
 Mozgás
 Munka jellegűve tevékenységek

Az óvodai élet minden egyes tevékenységformájához más cél és feladatrendszer társul, ami
a  gyermekekben  különböződée ismereteket,  készségeket  alakít  ki.  Ezekben  a
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tevékenységekben a gyermekek eltérődée ismerete, készsége, motiváltsága figyelhetődée meg.
A  gyermekek  összetétele  az  ismeret  és  készségjellemződéek  alapján  változó.  Fejlődéedési
tempójuk,  élet  és  nevelési  körülményeik  eltérődéeek.  Különböznek  egymástól  testi,
idegrendszeri  sajátosságaikban,  tapasztalatokban,  értelmi  képességeik,  nyelvi  kifejeződée
képességeik, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődéedésük, aktivitásuk terén.
A nevelődéetestület felkészültsége eltérődée. A szakmai képzettsége az itt dolgozóknak megfelel
az  elődéeírásoknak.  Az  eltérődée érdeklődéedés,  minden  nevelődée esetében  ráirányul  valamilyen
nevelési vagy alternatív területre, amit igényesen felhasznál az óvodai élet során.
A  gyermekek  kortól  függetlenül  igénylik  a  velük  való  törődéedést,  játékot,  foglalkozást,  a
szülődéek  pedig  elvárják  az  óvoda  pedagógusaitól,  hogy  kellődée figyelmet  fordítsanak  a
gyermekeikre.

A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

„A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény! 
(József Attila) 

A tanulás az élet minden területét átszövi. Az ember a világot tanulás útján érti meg, veszi
birtokába. Én tudata a világ jelenségeinek viszonylatrendszerében alakul; megtanul “élni”
praktikus  és  szellemi  síkon  egyaránt.  Tanulás  útján  alakul  világképe.  Jelentődées  hatást
gyakorol  a  gyermek  világképének  formálódására  a  felnődéett  értékközvetítődée,  kultúra-  és
hagyományátadó modellje.  Ezért  alapvetődéeen  meghatározó a  gyermek  szociokulturális
háttere, élménykörnyezete, a fontos személy jelenléte. A kisgyermek tanulása „spontánul,
elsődéesorban még mozgásos, utánzásos játékban realizálódó, érzéki, értelmi, kreatív, szociális
és gyakorlati tanulás” (Vekerdy Tamás). A gyermek jellemződée módon emocionálisan, igen
kis  lépésekben  tanul.  A  pszichikus  képességek  egyenetlen  fejlődéedése  miatt  azonos
korcsoportban egy-két éves eltérés is lehet a fejlettség szintjében. A tanulást elsődéesorban
kisebb csoportokban vagy egyénileg, személyes törődéedéssel, egyénre szabott differenciált
módszereket  alkalmazva  szervezzük  meg.  A  kisgyermek  gondolkodására  a  konkrét  képi
felfogásmód a jellemződée, ezért kerüljük el a túl korai tudatosítást, a verbális absztrakciót. Az
óvodai  tanulás  elsődéedleges  célja  az  óvodás  gyermek  kompetenciájának  fejlesztése.  Az
óvodapedagógus a tanulást  támogató környezet megteremtése során  épít a gyermekek
elődéezetes tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában:
 utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások

alakítása) 
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 spontán  játékos  tapasztalatszerzés,  a  gyermeki  kérdésekre-válaszokra  épülődée
ismeretszerzés,

 cselekvéses tanulás − gyermeki kérdésekre, válaszokra épülődée ismeretszerzés
 óvodapedagógus  által  kezdeményezett  és  irányított  megfigyelés,

tapasztalatszerzés, felfedezés
 gyakorlati problémamegoldás 

A  tanulás  feltétele  a  gyermek  cselekvődée aktivitása,  a  közvetlen  sok  érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás lehetődéeségének biztosítása.

A tanulás célja

 Ismeretek elsajátítása.
 Tudásgyarapítás.

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból következik, hogy a gyerek cselekvésein,
érzékszervi  mozgásos,  tapintásos  észlelésen  keresztül  tanul.  A  gyermeki  tevékenység
motorja  a  játékkedv,  a  mozgásigény,  az  utánzási  vágy.  A  környezetében  lévődée ingerek
aktivitásra késztetik,  kiváltják a hatékony viselkedés igényét,  közben ismereteket szerez,
készségei, szokásai gyarapodnak, tanul. Ebben az  önkéntelen tanulási helyzetben a 3-7
éves gyermek folyamatosan átéli, tanulja, mikor, miként figyeljen a környeződée világra, és belsődée
jeleire.  Érzékenységgel,  érdeklődéedéssel  fordul  az  ődéet  körülvevődée környezeti  ingerekre,
hatások felé, tevékenyaktivitását a felnődéett megerődéesítődée, elfogadó viselkedése befolyásolja,
ismétlésre készteti. Ebben az életkori szakaszban a gyerek fejlődéedéséhez, fejlesztéséhez ez
az  érzelmi  fogékonyság  szolgál  alapul.  A  gyermeki  tanulás  az  óvodai  élet  összetett
tevékenység rendszerében jön létre.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban

Az óvodapedagógusok elfogadó,  megerődéesítődée légkört  teremtenek,  amelyben a gyerekek
számára  az  önkéntelen  tanulás  lehetődéesége  az  egész  nap  folyamán  adott.  Pozitív
megerődéesítéssel,  dícsérettel  ösztönözzük  a  gyermeket  a  kívánt  viselkedés  elsajátítására.
Sikerélményhez juttatjuk a gyermeket, amelynek motiváló hatására tudatosan építünk. A
játékos  tapasztalatszerzés  lehetőségeit,  a  kezdeményezett  foglalkozásokat  a  gyermek
önkéntelen tanulási sajátosságainak figyelembevételével szervezzük. A hagyományőrzés, a
természetvédelem változatos tevékenységeit tudatosan használjuk a spontán szerzett és
utánzásos tanulásra.

Arra törekszünk, hogy olyan tanulási helyzeteket teremtsünk, melyeket örömmel élnek meg
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a gyermekek. Hiszünk abban, hogy ezzel megalapozhatjuk az egész életen át tartó tanulás
igényét.

A JÁTÉK

„ A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. „

A játék, tükör, amely sajátosan adja vissza a gyermek érzelmi és gondolat világa fényén
áttört,  és  a  felnődéett  világból  való benyomásokat,  élményeket.  Sajátos  gyermeki  világ
teremtődéedik  segítségével,  melyben  megnyugvást  hozó megoldások  születnek,  vágyak
teljesülnek,  és hiánytalan egésznek  érződéedik minden. Csak a játékra  építődée óvodát tartjuk
igazán gyermekközpontúnak.
Nevelődéetestületünk  arra  törekszik,  hogy  a  nap  nagy  része  szabad  játékkal  teljen  el,  az
óvodapedagógus  tudatos  jelenlétének  felelődéességével  teremtünk  nyugodt  légkört,  a
tartalmas játék feltételeinek biztosításával.
A  csoportszoba  a  játék  szabadon  alakítható  színtere,  tetszés  szerint  átrendezhetődée,
eszközei bármire felhasználhatók. A szabadság határai mindaddig terjednek, amíg a másik
gyermek érdekei nem sérülnek. Az agresszivitásnak és rongálásnak nem adunk teret.
Esztétikus, inger dús környezetet teremtünk, ahol megfelelődée számú és minődéeségűve eszköz,
nyílt és intim játszóhely egyaránt megtalálható.
A szabad játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztődéebb tevékenysége, s  így az
óvodai  nevelés  leghatékonyabb  eszköze.  A  szabad  játék  a  kisgyermek  pszichikus
szükséglete, melynek mindennap visszatérődée módon, hosszan tartóan, lehetődéeleg zavartalanul
kell  kielégülnie.  A kisgyermek a külvilágból  és saját belsődée világából  származó tagolatlan
benyomásait  játékában  tagolja.  Így  válik  a  játék  kiemelt  jelentődéeségűve tájékozódó
tevékenységgé.
A kisgyermek elsődée valódi játszótársa a családban a felnődéett, ritkább esetben a testvér. 
Ez így van az óvodába járó gyermekek esetében is, nemcsak a játékra vonatkozóan, hanem
a többi tevékenységre is.
Óvodánkban egy csoport műveködik, vegyes életkorú gyermekekkel.
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A  berendezésben  arra  kellett  hát  törekednünk,  hogy  megfeleljen  a  gyermekek
korosztályos
igényeinek.  Családias,  és  biztosítva  vannak  a  játékhoz  szükséges  feltételek.  A  tágas
csoportszoba  lehetődéevé teszi,  hogy  a  gyermekek  zavartalanul  belemélyedhessenek  a
játéktevékenységbe, anélkül, hogy zavarnák egymást. Jobban elkülönülnek a játékfajták és
az óvodapedagógusok is figyelemmel kísérhetik a fejlődéedést.

A játék jelentődéesége: 
A  játék  az  óvodáskorú gyermek  pszichikus  szükséglete,  alaptevékenysége.  Olyan
tevékenységi  forma,  mely  a  lehetődée legteljesebb  mértékben  járul  hozzá a  sokoldalú,
harmonikus, testileg és lelkileg egyaránt egészséges személyiség kialakulásához. 
A  játék  a  gyermek  alapvetődée joga,  melyet  az  óvodai  élet  megszervezésekor  a
legmesszebbmenődéekig figyelembe veszünk. Fontosságára a szülődéek figyelmét is felhívjuk.

 A  gyermeket  bizonyos  belsődée érési-fejlődéedési  folyamatokból  adódó,  az  átélt
események  és  élmények  hatására  kialakuló,  valamint  a  szabályok  betartásának
igényébődéel fakadó feszültségek késztetik önként vállalt játékra.

 Ezek megoldása, feloldása jelenti a gyermek számára azt a kellemes érzést, mely a
játék örömforrás jellegének egyik eleme.

 A gyermek játék közben boldog, mert önfeledten, zavartalanul újraélheti kellemes
élményeit, a számára zavaróakat, nyomasztóakat pedig megszelídítheti.

 Képzeletének szabad szárnyalása lehetődéeséget ad az egész világ birtokbavételére.
Ez egyedül, magányosan is nagy kaland, társakkal, barátokkal még nagyobb. 

A gyermek számára a játék komoly dolog!
A játszó gyermek, illetve gyermekcsoport mindig tudatában van annak, hogy játszik. 
Életkora elődéerehaladtával ez egyre jobban megnyilvánul:

 a játék elődéere eltervezésében
 a játékkörnyezet kialakításában
 az eszközök elkészítésében, elődéekészítésében
 a társak kiválasztásában
 az önálló problémamegoldásban
 a valóság elemeinek és a képzelet sajátos összefonódásában

Az óvodáskorú gyermek játékára jellemződée, hogy:
 jelen van a gyermek életének valamennyi  tevékenységében, de sokoldalúságának

megfelelődéeen mindig más és más aspektusa jut meghatározó szerephez;
 szerepe  nemcsak  a  kijelölt  játékidődéeben  érvényesül,  hanem  az  óvodai  élet
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középpontjában áll, hozzá kötődéedik minden egyéb gyermeki megnyilvánulás;
 a  gyermekeknek  szabad  elhatározásából  származó  önmegvalósítása:  vágyainak,

elképzeléseinek, érzelmeinek önkifejezése. 

Ezért a játék nem tűver semmi kényszert;
 az  egyéb  gyermeki  életmegnyilvánulásokkal,  tevékenységekkel  kölcsönhatásban

fejlődéedik;
 nem választható el a gyermek környezetétődéel. 

A játéktevékenység nevelési eszköz, mely alkalmas:
 a gyermekek személyiségének alakítására, képességeinek fejlesztésére
 a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, bizonyos mozgásformák gyakorlására
 az értelmi képességek fejlesztésére
 a finommotorikus mozgás fejlesztésére
 a beszédkészség alakítására − az ismeretek bődéevítésére 

A játék a szocializáció iskolája, a társas viselkedés gyakorlásának legjobb eszköze. A
játékélet  feltételei:  A  felszabadult,  derűves  légkör  az  óvodákban  folyó munka
elengedhetetlen feltétele. 
A csoportokban érezhetődée derűves, meghitt légkört meghatározza:

 az óvoda általános légköre
 a csoportban dolgozó  felnődéettek személyisége,  gyermekszeretete,  szaktudása,

együttműveködése
 a csoportban folyó tartalmas nevelődéemunka színvonala 

A gyakorlatban kétfajta játékot különböztetünk meg:
 

1) A  gyermek  szabad  játékát,  amelyhez  az  óvónődée megengedődée,  indirekt  résztvevődée
magatartást  tanúsít  (e-játékot  külsődée szemlélődéeként,  értődée figyelemmel,  tudatosan
jelenlévődée felelődéességgel kell követniük)

2) Az  óvodapedagógus  által  kezdeményezett,  nevelési  célzatú,  tanulási  tartalmat
hordozó játék-tevékenység, melyben a gyermekek önkéntes alapon vehetnek részt.

A szabad játékhoz, a gyermek érdekében, néhány alapvetődée szabályt alakítottunk ki:

 A  játszóhely  vagy  játék  azoké,  akik  elődéeször  kiválasztották  maguknak.  A
játszócsoporthoz kérésre lehet csatlakozni, de az elutasítást is el kell tudni viselni.

 A  játékot,  melyek  a  gyermek  számára  elérhetődée helyen  vannak,  szabadon
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levehetődéek,használhatók,  egymásnak  átadhatók,  de  a  játéktevékenység  lezárása
után tegyék a helyükre.

 A játszóhelyek kiválasztásakor a célszerűveségi szempontok átgondolása ajánlott.
 A játékeszközt rongálni, szájba venni, nem szabad!!!

Az  óvodapedagógus a  szabad játékkal  kapcsolatos  figyelődée szerepét,  akkor  változtatja
meg, ha:

 A gyermek igényli az óvodapedagógus részvételét, vagy segítségét.
 A kialakult szabályok sérülnek.
 A konfliktus agresszióba torkollik.
 A játék tartalmi íve olyan pontra érkezett, ahonnan a gyermek nem tud továbblépni.
 A játék tartalma, az eszközhiány miatt nem tud kibontakozni.

Az óvodapedagógus által kezdeményezett játék jellemződéei:

 Helyét,  tartalmát,  eszközeit  tervezi,  lebonyolítását  szervezni  kell,  de  a  napi
gyakorlatban  a  gyermekek  reakcióihoz,  jelzéseihez  kell  alakítani  a  tényleges
megvalósítást.

 Akkor a legeredményesebb és legérdekesebb, ha komplex módon, több nevelési
területhez kapcsolódó tartalmat hordoz.

 A  gyermekek  bármikor  bekapcsolódhatnak,  elmehetnek,  visszatérhetnek  a
tevékenységbe.

 A játékot az érdeklődéedés tartja fenn, ezért ideje nem behatárolható.

Az óvónődéek megértődée, segítődée gondoskodása, védődée szeretete, kiegyensúlyozott magatartása
biztonságot  ad  a  gyermekeknek.  Érzik,  hogy  jelenlétük  fontos  a  felnődéettek  és  társaik
számára.  Érzik,  hogy  szívesen  tartózkodnak  együtt,  kérésükre  játszótárssá válnak.  Az
óvónődéektődéel  számtalan  példát  láthatnak  az  adódó konfliktusok  kezelésére,  a  problémás
helyzetekben  való eligazodásra,  ezek  megelődéezésére.  Minden  óvónődéenek  ismernie  kell  a
játékpedagógia  legújabb eredményeit,  állandóan készenlétben kell  tartania  és bődéevítenie
módszertani  eszköztárát.  Ennek érdekében nagyon hasznos dolog látogatásokat  tenni
más csoportokban. Mindezeken túl az óvodai csoport kellemes, kreativitásra és elmélyült
játékra  ösztönződée légköre  nagymértékben  múlik  az  intézmény  okos  szokás-  és
szabályrendszerén,  a  viselkedési  szabályok  következetes,  mindenki  számára  köteleződée
betartásán  és a  pozitív  megerődéesítés elvének tudatos,  ésszerűve alkalmazásán.  A gyermek
számára  a  játék  életforma,  ezért  fontos,  hogy  erre  a  tevékenységre  lehetődéeségeinkhez
képest a leghosszabb idődéet biztosítsuk. Ez az egybefüggődée játékra alkalmas idődéet jelenti, mely
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akár  a  terem  átrendezésével  vagy  komoly  építmények  elkészítésével  is  jár.  A  játékra
fordítható idődéet  a  csoport  napirendjében  jelöljük,  a  szabad  játék  túlsúlyának  kell  itt
érvényesülnie.

Az  óvónődée által  szervezett  foglalkozások,  a  kezdeményezések,  a  tapasztalatszerzésre
irányuló tevékenységek játékos jellege, a játékkal teli szituációk megfelelődéeen biztosítják a
játékos tevékenységeket játékidődéen túl is. 
A hely, a jó játszóhely, a tevékenység, a játékélet fontos eleme az óvodában, vagy bárhol,
ahol a gyermek tartózkodik. Ez a feltétele annak, hogy a gyermek a felnődéett biztonságot
nyújtó jelenlétét  érezve  nyugodtan  játszhasson.  Az  állandó játszóhelyeket  a
gyermekcsoport  éppen aktuális  életkora, a csoport tagjainak érdeklődéedési köre határozza
meg. 
A mai  változó világban más és más  ingerek érik  gyermekeinket.  Egyre újabb és  újabb
témák  jelenhetnek  meg  játékaikban  is,  amelyekre  figyelnünk  kell  a  hely  biztosításának
szempontjából  is.  Az  ideiglenes  játszóhelyek  lehetődéevé teszik  a  gyermekek  számára  az
éppen aktuális elképzelések megvalósítását. 
A csoportszoba tudatos berendezése lehetődéevé teszi, hogy a gyermekek mindig megtalálják
az  életkoruknak,  érdeklődéedési  körüknek,  fejlettségüknek,  a  különféle  játékfajtáknak  és
kedvenc elfoglaltságuknak megfelelődée helyet és eszközöket. A gyermekek játéklehetődéeségei
kibődéevültek  azáltal,  hogy  többszintűve tereket  alakítottunk  ki  a  termekben  és  az  udvaron
egyaránt. 
A  mozgásos  játékok  nagyobb  helyigényűveek.  Ha  a  gyermekek  játékidődéeben  ezt
kezdeményezik, kérésükre a hely kialakításával és nagymozgásos eszközökkel segítünk. A
kezdeményezések,  az  óvónődéek  segítségét,  aktív  jelenlétét  igénylődée elfoglaltságok  helye  a
csoportszoba  olyan  nyugodt  része,  ahol  az  óvodapedagógus  bármikor  megtalálható,
onnan elhívható. 
Óvodásaink játékéletében fontos szerepet szánunk az udvari  játéknak. A csoport által
közösen használt udvarunk feltételeit úgy alakítjuk, hogy lehetődéeség legyen nyugalmas  és
mozgalmas  játékra,  a  különféle  játékfajták  játszására,  a  különböződée életkorú gyermekek
együttes játékára. Az udvaron is a szabad játék az elsődéedleges. Külön figyelmet fordítunk
arra, hogy a gyermekek játékában kedveltté váljanak az úgynevezett tradicionális játékok,
melyekben  szívesen  vagyunk  játszótársaik.  A  játékszerek  és  játékeszközök  biztosítják,
hogy  a  gyermekek  eljátszhassák  élményeiket,  a  utánozhassák  a  felnődéetteket.  A
csoportszobák  berendezésénél  figyelembe  vesszük  ezek  ésszerűveen  csoportosított
elrendezését, hozzáférhetődéeségét.  Így biztosítható a csoportok rendjének fenntartása, ami
a  gyermekek  és  felnődéettek  közös  munkája.  Nagy  hatással  van  ez  egyebek  mellett  az
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esztétikai  érzék  fejlesztésére  is.  Vannak  játékszereink,  melyek  készen  vásárolhatók  és
vannak  olyanok,  melyeket  a  gyermekekkel  közösen  készítünk.  Ezekhez  vagy  magunk
szedünk  össze  természetes  alapanyagokat  kirándulásokon,  az  erdei  óvodában,  vagy
különféle újrahasznosítható anyagokat gyűvejtünk a szülődéek segítségével. Ezekbődéel egyszerűve
játékokat  készítünk  a  gyerekekkel,  példát  mutatva  arra,  hogy  játékszereket  nem  csak
vásárolni  lehet.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  minél  több  játékeszköz  legyen
csoportszobáinkban, ugyanakkor „hiányozzanak” is dolgok, mert azok pótlása, elkészítése
tartalmas szórakozás, valamint lehetődéeség a kreativitás fejlesztésére. Úgy gondoljuk, hogy a
körülöttünk  lévődée világ  gyors  változásainak  hatására  szűvekebbek  és  uniformizáltabbak  a
gyerekek  játékát  befolyásoló tapasztalatok,  élmények.  Ezért  nagyobb  gondot  kell
fordítanunk  az  óvodapedagógus  által  tudatosan  tervezett  élményszerzés  lehetődéeségeire.
Állandóan  keressük  és  bődéevítjük  azokat  az  alkalmakat,  melyeket  szűvekebb  és  tágabb
környezetünk felkínál ehhez. 
A játék a felnődéett számára is komoly dolog!

Az óvodapedagógus feladatai a következődéek:
 tudatos jelenlét,
 a gyermekeket játékukban megfigyelni, minél alaposabban megismerni, fejlődéedésüket

nyomon követni,
 a társas kapcsolatok alakulását követni, a gyermekek szocializációját segíteni
 a gyermek játszótársává válni, ha azt igényli,
 a gyermek számára mintaként szolgálni,
 a játékélet feltételeit megteremteni (légkör, hely, idődée, eszköz, élmény),
 az óvodai életet a játék központba helyezésével szervezni,
 a játék fontosságát közvetíteni a szülődéek felé,
 a szabad játék prioritását biztosítani,
 átadni kreatív megoldási módokat,
 a tradicionális játékokat „életben tartani”,
 szakirodalmi tájékozottság. 

Vannak  feladataink  arra  vonatkozóan  is,  hogy  a  játékban  rejlődée nevelési  lehetődéeségek
valóban  elődéesegítsék  a  gyermekek  személyiségfejlődéedését.  Ezek  a  testület  számára
azonosak, de megvalósulásuk módja, módszerei változatosak, az óvónődéek egymástól eltérődée
személyiségének,  érdeklődéedési  körének  megfelelődéeen.  Ettődéel  sokszínűve óvodánk
nevelődéemunkája, csoportunk játékélete.

Kinti, udvari játéklehetődéeségek
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Óvodánknak  egy  elődée és  egy  hátsó udvarrésze  van.  Az  udvarrészek  gazdag
játéktevékenységre  buzdítanak,  gazdag  játéklehetődéeséget  biztosítanak  a  gyermekeknek,
mert egyrészt nagy, másrészt pedig van: homokozó, hinta, lipityóka, létra stb...
A különböződée játéklehetődéeségeket kínáló óvodai udvar,  fáival,  bokraival,  füves területeivel
sokféle  mozgásos  és  szerepjátékhoz  szükséges  játékeszközeivel,  mindig  kellemes
benyomást gyakorol és játékra ösztönzi a gyerekeket.
Az  udvar  a  gyerekekre  egészen  másként  hat,  mint  a  zárt  csoportszoba.  Többet  és
szabadabban  mozoghatnak,  többféle  elfoglaltság  között  válogathatnak,  a  kicsik  és  a
nagyok  is  többet  játszhatnak  együtt.  Óvodánk  nagyon  szép  természeti  környezetben
épült,  ahol  tiszta  a  levegődée.  Erdődée,  rét,  hegyek  vesznek  körül  bennünket.  Ideális  teret
biztosítanak ezzel, a kirándulásokra, a külsődée világ hatékony megismerésére.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

A nagycsoport  végére a szerepjáték egyik legjellemződéebb sajátossága a témagazdagság
viszonylagos bődéesége. Értelmileg fejlettek, a külvilágból sok mindent ismernek már.
Játékukban  a  kollektív  alkotás  érvényesül,  amelyet  a  cselekmény  gazdagodása  és  a
szabályok  változatossága  határoz  meg.  Játéktevékenységüket  az  igényesség,  a
játékötletesség  mind  tökéletesebb  megvalósítása  jellemzi,  amely  elsődéesorban  a  szerepek
tartalmi  megformálásában,a  játékszerek  önálló  elkészítésében,  a  konstruálásban  jut
kifejezésre. A produktum elkészítését alárendelik a szerepnek, de a szereptődéel függetlenül
is elődéetérbe kerül a „valamit alkotni” öröme.

A KÜLSŐS VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is
tevékenyen részt vesz, az biztosan bevésődik az emlékezetébe.” 

(Kodály Zoltán) 

A gyermek aktivitása, érdeklődéedése,  során tapasztalatokat szerez a közvetlen  és tágabb
természeti-emberi-tárgyi  környezet  formai,  mennyiségi,  téri  viszonyairól.  A  valóság
felfedezése során, pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megődéerzését. A gyermek miközben felfedezi környezetét ,
olyan tapasztalatok birtokába jut  ,  amelyek a  környezetben való  életkorának megfelelő
biztos  eligazodáshoz,  tájékozódáshoz  szükségesek.  Megismeri  a  szül föld  ,  az  ott  élő ő
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emberek,  a  hazai  táj,  a  helyi  hagyományok  és  a  néphagyományok,  szokások  ,  a
közösséghez  tartozás  élményét.A  segítődée pedagógus  attitűvedje  is  hozzájárul  a  gyermek
önálló véleményalkotásához, döntési képességének fejlesztéséhez, a kortárs kapcsolatok
és  a  környezet  kialakításához.  Régen az  emberiség együtt  lélegzett  a  környezetével,  a
legfontosabb  törvényszerűveségeket  a  természetbődéel  merítette.  Tudása  gyakorlati
tapasztalatok formájában  ődéerződéedött meg.  A mai generációk jövődéeje,  léte,  attól  függ,  hogy
milyen szemlélettel, értékrenddel, viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan
viszonyulnak  természeti,  és  társadalmi  környezetükhöz.  Ennek  megalapozása,  alakítása
már
egész kisgyerekkorban megkezdődéedhet. Programunk tudatosan épít a:

 Gyermek életkori jellemződéeire.
 A természetben gyökereződée tevékenységek érzelemfokozó hatásaira.
 Teret enged a gyermek vélemény alkotásának, döntési képességeinek.

A  külsődée világ,  azaz  a  környezet  megismerése  iránti  vágy  a  gyermekben,  születése
pillanatában  műveködik.  A  gyermeki  jellemződéek,  a  rácsodálkozás,  az  erődées  közlési  vágy,  a
kommunikációra  való  nyitottság,  az  érzelmi  fogékonyság  a  természet  szépségeire,  az
élődéelények  jelenségeire,  a  személyes  kipróbálási  vágy  az  állandó tettre  kész
cselekvődéekészség,  mind-mind  kedvez  a  tevékenységeken  keresztül  történődée
tapasztalatszerzésnek.

A külső világ megismerésére nevelés célja

 A természeti és a szűvekebb lakókörnyezethez való érzelmi viszonyulás alapozása. Az
élődée,élettelen világ megismertetése, megszerettetése.

 A gyermekben alapozódjanak meg a környezethez való viselkedéshez szükséges
               készségek, jártasságok.

 Érzelemgazdagítás a természethez kapcsolódó tevékenységekkel.
 A gyermek önálló vélemény alkotása, döntési képességének fejlesztése a kortársi

kapcsolatokban, és a környezet alakításában.

A gyermek a hagyományos óvodai ismeretanyagot:
 A család, 
 az óvodai környezet, 
 az emberi foglalkozások, 
 a közlekedés, 
 az emberi test, 
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 a napszakok, 
 az évszakok, 
 az állatok, 
 a növények, 

sajátos hatásrendszerében szerzi meg. 
Az ember és a természet szoros kapcsolatban állnak egymással. 

Ezt a kapcsolatot a következődée tevékenységek végzik:
 Az évszakok változásából  fakadó idődéejárás megfigyelődée tapasztalatszerzések,  egy-

egy jeles névnaphoz kapcsolódó természeti jelenségek szokásaival fűveszerezve.
 Az idődéejárás változásaiból fakadó, a hagyományos népi életmódot utánzó környezet

alakító munkálatok.
 Termések, gyógynövények gyűvejtése, az óvoda udvarán és a környékén.
 Kis állat gondozása az udvaron, télen a madarakról való gondoskodás.
 A rendszeres környezet megismerés.

A környeződée valósággal való ismerkedés során a gyermekek tapasztalatokat szereznek az
ődéeket  körülvevődée tárgyak,  jelenségek,  formai  és  mennyiségi  jellemződéeirődéel.  Minden
tevékenységükben  megjelenik  a  matematika,  halmazokat  képeznek,  játékot  válogatnak,
sorba rendeznek, síkbeli, térbeli alakzatokról szereznek tapasztalatokat.
Az óvodáskorú gyermekek szűvekebb és tágabb természeti, emberi és tárgyi környezetükrődéel
érdeklődéedésük és tevékenységeik során szereznek különféle tapasztalatokat. A körülöttük
lévődée világ felfedezése közben megismerik a szülődéeföld,  a hazai táj  szépségeit,  az emberek
által alkotott  értékeket, találkoznak a családi, helyi  és néphagyományokkal, szokásokkal.
Eközben kialakul az a pozitív érzelmi viszony, mely a nemzeti identitás alapja lesz és elvezet
a  természet  védelméhez,  valamint  az  emberi  alkotások  megődéerzéséhez.  A  külsődée világ
tevékeny  megismerése  közben  a  gyermekek  felfedezik,  megismerik  a  környezetet,
matematikai tapasztalatok birtokába jutnak, melyek hozzájárulnak az életkornak megfelelődée
biztos tájékozódáshoz, eligazodáshoz a környezetben. A gyermekek környezetükkel való
közvetlen kapcsolata a körülöttük lévődée felnődéettek közvetítésével jön létre. A családi hatáson
túl az óvodapedagógus a gyermek számára a minta, de egyben partner is. Együttműveködik,
kezdeményez,  sokféle  lehetődéeséget  biztosít,  tevékenységeket  kínál.  A  külsődée világ
megismerése  során  kialakulnak  a  gyermekekben  azok  a  szokások,  viselkedési  formák,
erkölcsi alapértékek, melyek segítik ődéeket a világban történődée eligazodásban.

A környezet felfedezése és megismerése 
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Az  óvodai  nevelés  alapozó  jellegénél  fogva  meghatározó  szerepet  játszik  a  megfelelődée
környezetkultúra  és  gondolkodás  kialakításában  is.  A  környezettudatos  életformára
magával az élettel lehet nevelni. 
A gyermek természetbaráttá nevelése születéskor veszi kezdetét és egész életen át tart. 
Óvodai  nevelésünkben a gyermek és a természet kapcsolatát helyezzük a tevékenység
középpontjába.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  találkozzon  a  természettel,  hogy  közvetlenül
tapasztalja meg a természet életközösségeit. A megismerésbődéel fakadó érzelmi kapcsolatot
jó alapnak tartjuk a késődéebbi „cselekvési készség” fejlesztésére. Fontos, hogy a környezeti
nevelés „itt és most” jellegűve legyen, a helyi sajátosságokra épüljön. 
Környezeti nevelésünkben figyelembe vesszük, hogy:

 már jóval az iskoláskor elődéett kezdődéedik és élethosszig tart;
 óvodában  és  óvodán  kívül  intézményes  és  nem  intézményes  formában  egyaránt

fontos;
 ökológiai szemléletet alapozunk. 

A  világban  minden  mindennel  összefügg,  tehát  holisztikus,  rendszerszemléletűve
gondolkodásra nevelünk;

 nem fér bele egy nevelési területbe sem, mert komplex és összetett, tudomány- és
tantárgyközi;

 lokális és globális;
 aktuális és „jövődéeorientált”;
 az élet védelme és tisztelete, „rám is szükség van” érzés elmélyítése fontos. 

Környezeti nevelésünk feladatai:
 a környezet- és természetbarát szemléletet támogató óvodai környezet kialakítása
 együttműveködésre nevelés, mert összefogással óvhatjuk, védhetjük a környezetet, a

természetet
 a természet megszerettetése
 a felfedezés élményének, a cselekvődée tapasztalatszerzés lehetődéeségének biztosítása

(tervezetten, spontán)
 a természeti és társadalmi környezethez fűveződéedődée pozitív érzelmi viszony alakítása
 az  élődée és  élettelen  környezeti  tényeződéek  leglényegesebb  összefüggéseinek

megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával
 a  gyermek  közvetlen  környezetében  lévődée állatok,  növények  megismertetése,

megszerettetése, személyes példa, a modell jelenléte a nap minden percében
 olyan szokások,  szokásrendszerek,  viselkedési  formák megalapozása,  képességek
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tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített,
létrehozott, környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti
érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel kialakulásához

 a környezet- és természetbarát életmód iránti érdeklődéedés felkeltése
 közös és egyéni kirándulásokon a természeti „kincsek” – termések, levelek, magok,

tollak,  kérgek,  tojások,  elhagyott  fészkek,  kagylók,  csigaházak,  kődéezetdarabok,
kavicsok – gyűvejtése, elhelyezése a csoportokban található természetsarokban

 növények  (szobai,  csíráztatott,  fűveszerkerti,  virágládás)  és  állatok  (teknődéesbéka,
díszmadarak) gondozása

 az óvoda kertjének több funkcióra alkalmas, célszerűve kihasználása,  élményösvény
kialakítása

 kirándulások, erdei óvoda, falusi óvoda szervezése 

Környezeti  nevelésünk  feladatait  a  fenntarthatóságra  nevelés  szellemiségében,  az
élménypedagógia módszereit alkalmazva tesszük. 

Kirándulások 

A környezeti  nevelés igazi terepe a természet.  A közelebbi és távolabbi kirándulásaink
során  kitárul  a  világ,  változatos  természeti  viszonyokkal  találkozhatnak  az  óvodásaink.
Kirándulásainkat évszakonként szervezzük. Fontosnak tartjuk az állandó helyszínt, mert a
természet változásait,  körforgását így lehet csak igazán figyelemmel kísérni.  Évente egy
alkalommal, nyár elején, gyermekeinkkel egész napra megyünk kirándulni. Nagy figyelmet
fordítunk az elődéekészületekre,  ezekbe a gyermekeket  és szüleiket is bevonjuk,  hiszen már
maga a készülődéedés, tervezgetés is izgalommal, örömmel jár. A kirándulások tervezésénél sok
mindent  figyelembe  kell  venni,  sok  mindenre  kell  gondolni.  Ezek  a  következődéek:  − a
kirándulás célja  − a helyszín alapos ismerete  − az oda  és visszaút idődéetartama, módja  − a
kirándulás  napjának  kiválasztása  − a  kísérődée felnődéettek  száma  − a  szükséges  eszközök
biztosítása − a családok bevonása az elődéekészületekbe A különböződée kirándulások során a
gyermekek  közvetlen  tapasztalatokat  szerezhetnek  a  természeti  környezetrődéel,  a  sokféle
tevékenységi lehetődéeségeket nyújtó szenzitív játékokkal pedig olyan pozitív érzelmi viszony
alakulhat  ki,  mely  elvezet  a  természet  szeretetéhez  és  védelméhez.  Minden  alkalommal
lehetődéeséget  és idődéet biztosítunk a szabad játékra, valamint különféle, az  óvodapedagógus
által kezdeményezett sportjellegűve népi játékokra, tradicionális játékokra egyaránt. 
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Erdei óvoda 

Az  erdei  óvoda  helyszínén  a  gyerekek  aktivitásuk,  érdeklődéedésük,  tevékenységeik,
megfigyeléseik  során  szereznek  tapasztalatokat  a  közvetlen  természeti  és  épített
környezet formai, mennyiségi, térbeli viszonyairól. A helyszín felfedezése során, a megélt
élmények  folyamán  erődéesödik,  mélyül  pozitív  érzelmi  viszonyuk  a  természethez,  az  ember
alkotta tárgyi környezethez. Játékosan, tevékenységek közben tanulják meg a szűvekebb és
tágabb természeti  és  épített környezetük védelmét, az  értékek megődéerzését. A tudatosan
megtervezett erdei óvodai élet tükrözi az óvodában már megszerzett ismereteket.
A környezet felfedezése és megismerése ugyanakkor az átélt élmények, újonnan szerzett
tapasztalatok  elődéevetítik  a  következődée nevelési  évben  a  környezettudatos  szemlélet  és
életvitel  alakításának  lehetődéeségeit.  Az  erdei  óvodában  megélt  nap  tapasztalatait,
tevékenységeit megosztjuk. Az elődéekészítődée beszélgetések szorosabbra fűvezik a családokkal
való kapcsolatunkat is.  Az eléjük tárt programok, tevékenységek, majd a gyerekek által
„hazahozott”  kincsek,  megélt  élmények  alakítják,  mélyítik  környezet-  és  természetbarát
szemléletüket, hatással vannak mindennapi életükre. Az erdei óvoda minden évben a szülődéek
igénye szerint kerül megszervezésre. Az ott eltöltött napok költségét részben a fenntartó,
részben az alapítványunk, részben a szülődéek támogatása biztosítja. 

Környezetvédelem

A gyermekek érzelmi  kötődéedésén keresztül  jutnak el  a  környezetük megbecsüléséhez  és
védelméhez. A gyermekek természethez való kötődéedését és az élődéelények megszerettetését
szolgálják azok a valódi történetek, amelyeket mi óvónődéek mondunk el. A gyerekek eljutnak
a megfigyelés által annak a belátásához, hogy az élődéelényeket óvni kell, védeni kell.

Környezet alakítása

Az  óvodai  környezet  alakítása,  óvása,  folyamatos  tevékenységet  jelent.  A  gyerekek
szívesen  vesznek  részt  a  csoportszoba  rendjének  helyreállításában,  átrendezésében,
díszítésében.
A környezettel való aktív ismerkedés, áthatja az egész óvodai életet,  a nevelés komplex
folyamatában.  Sokféle  alkalom  kínálkozik  a  környezet  alakításra.  Így  a  csoportszoba
élődéesarokban való tevékenykedés, a természetsarokban történődée ismeretszerzés, nézegetés,
válogatás.
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Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban

A  környezethez,  a  természethez  fűveződéedődée viszonyuk,  beállítottságuk,  mintául  szolgál  a
gyerekek  és  a  szülődéek  számára  is.  A  gyermeki  környezetet  aktívan  és  kedvvel  alakítják,
törekszenek  az  élődéevilág  sokoldalú megismerésére,  alkalmat  biztosítanak  valamint  idődéet,
helyet,  eszközt  a  spontán  és  a  szerzett  tapasztalat  és  ismeretszerzésre,  a
környezetkultúrára, és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.

Személyiségfejlesztő hatása

A  tevékenységek  során  a  gyermekek  tapasztalatokat  szereznek  a  növények,  állatok
életéről, az ezekhez kapcsolódó emberi munkálatokról, az idő múlásáról. Ez a tapasztalat
évszakonként más és más, de évről évre visszatérő. Ez a hovatartozást, a biztonságérzetet
erősíti.  A  gyerek  miközben  felfedezi  a  környezetét,  olyan  tapasztalatok  birtokába  jut,
melyek  a  környezetben  való életkorának  megfelelő,  biztos  eligazodáshoz  szükségesek.
Megismeri  szülőföldjén,  az  ott  élő embereket,  a  hazai  táj,  a  helyi  néphagyományok,  a
szokások, és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét,
védelmét  is.  A  gyerekek  ismeretszerzését,  hangulati  elemekkel  mélyítjük,  mondókákkal,
gyermekdalokkal, népdalokkal, történetekkel.
A  külső világ  megismerésére  nevelés  meghatározó a  gyermek  képességeinek
fejlesztésében,
elsősorban az alábbi területeken:

 tapasztalás
 emlékezés
 megértés
 konstruálás
 ítélőképesség

Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóban történő kifejezésének lényege. A közös
tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal, növekszik történelmük, erősödik
akaratuk, önfegyelmük. Kialakul bennük a felfedezés, tudás öröme, a másság elfogadása.

Matematikai tartalmú tapasztalatok 

„A matematika egyik forrása az ember játékos természete.” 
(Péter Rózsa) 

Az óvodai nevelés teljes folyamatában természetes élethelyzetekben, tevékenységekben,
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játékokban  keressük  meg  a  matematikai  tartalmakat,  mivel  a  tanulás  fődée forrásának  a
gyermek saját cselekvődée tapasztalatát tekintjük. 
A matematikai tapasztaltatás céljai:

 a gyermekek változatos tevékenységekben, különféle élethelyzetekben ismerjék fel
a körülöttük lévődée dolgok matematikai vonatkozásait: mennyiségi, alaki, nagyságbeli
és térviszonyait;

 kedveljék  meg  a  matematikai  problémákat,  az  ilyen  jellegűve játékos  feladatokat,
helyzeteket;

 alakuljon ítélődéeképességük, fejlődéedjön tér-sík szemléletük és mennyiségfogalmuk. 

A matematikai tapasztaltatás feladatai:
 a gyermekek képességeit fejlesztjük 
 az érzékelés, megfigyelés során,
 mozgásos, cselekvéses, képi emlékezés, élmények felidézése által,
 az  azonosítás,  a  megkülönböztetés,  az  összefüggések  felismerése,  továbbá

állítások, kérdések, utasítások megértése terén;
 a  gyermek  fejlődéedési  szakaszainak  ismeretében,  az  egyéni  különbségek  (fejlődéedési

tempó,  egyéni  képességek,  egyéni  érdeklődéedés,  integrált  gyerekek  stb.)
figyelembevételével differenciáltan élünk a természetes élethelyzetek adta nevelési
lehetődéeségekkel;

 komplexen  és  integrációs  nevelési  folyamatokban  gondolkozva  számolunk  más
nevelési területek transzferhatásával;

 a gyermekek cselekvődée aktivitására, vágyaira, szükségletére alapozva érjük el, hogy a
gyermekekben  kialakuljon  a  belsődée motiváltság,  a  felfedezés,  a  matematikai
gondolkodás öröme;

 a  nevelési  folyamatokat  úgy  szervezzük,  hogy  a  matematikai  nevelés  életközeli,
természetközeli, élményközpontú, tevékenységközpontú, játékközpontú legyen;

 nevelési  eljárásainkat  úgy  alkalmazzuk,  hogy  elődéesegítse  a  gyermek  önálló
véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődéedését;

 indirekt módszerekkel megismertetjük gyermekeinket az informatika jelrendszerével,
gondolkodáselemeivel.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

A  gyermekek  tudják  lakcíműket,  szüleik  pontos  nevét,  foglalkozását,  munkahelyét,
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óvodájuk nevét.
Tudják saját születési helyüket és idejüket.
Különbséget  tudjanak  tenni  az  évszakok  között,  gyönyörködni  tudjanak  azok
szépségeiben.
A gyermekek ismerik a környezetükben élő állatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
Ismerik a környezetük intézményeit, esztétikai alkotásokat.
Ismerik és gondozzák a környezetük növényeit.
Gyakorlottak  az  elemi  közlekedés  szabályainak  megtartásában,  ismerik  a  közlekedési
eszközöket.
A  tárgyakat  meg  tudják  számolni,  legalább  10-ig,  össze  tudják  hasonlítani  a
mennyiségeket, nagyságot, formát, színt válogatnak.
Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, a helyeket kifejező névutókat.
Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető beszéd.

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA

„Esztétikai megközelítés szerint az utánzás, felidézés, mimézis a művészet forrása.” 
(Lukács György) 

Az esztétikum az élet minden mozzanatában jelen van, az emberi életmód egészében jelenik
meg. Az óvodáskorú gyermekek jellemződée sajátossága a „magatartás érzelmi vezéreltsége”,
ezért  az  esztétikai  nevelésünket  élményekre  építjük,  a  változatos  tevékenységek  és  a
játékok közben valósítjuk meg, segítségül hívva a drámapedagógia módszereit. A nevelés
folyamatában  olyan  élménypedagógiát  érvényesítünk,  amely  alkalmassá  teszi  a
gyermekeket  az  esztétikum  befogadására,  létrehozására,  megóvására.  Az  esztétikai
nevelés  feladatait  a  műveveltségi  tartalmak  más-más  területeit  felölelődéeen,  az  óvodai
tevékenységi  formákat  változatosan szervezve,  koncentráltan,  komplexen valósítjuk  meg.
Az élmény-tapasztalat-tevékenység-játék az óvodáskorú gyermek ismeretszerzésének, így
az esztétikai ismeretszerzésnek is alapja. Döntődée az állandó önkifejezés biztosítása, mert a
cselekvés közben, felfedezve történődée tanulás egyben esztétikai öröm is. 

„Az új képalkotási, képközvetítési formák; a vizualitás új internacionális nyelve természetszerűen
állítják próbatételek elé a korábban használt pedagógiai elveket, módszereket.” 

(Merényi György) 
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A  vizuális  tevékenység  az  óvodás  gyermek  impulzív,  játékos,  érzelmekkel,  indulatokkal
átfűvetött,  kreatív,  önként  és  örömmel  vállalt  tevékenysége.  Nem  minta  után,  hanem
emlékezetbődéel, „fejbődéel dolgozik”, azt ábrázolja, amit a dologról tud. A kisgyermek számára az
ábrázoló tevékenység, a képi kifejezés ugyanolyan fontos és precíz kifejezési mód, mint a
hangzó beszéd. 

Vizuális nevelésünk célja:
 ismerjék  meg  az  anyagokat  és  eszközöket,  sajátítsák  el  készségszinten  ezek

alkalmazását. Érezzék meg az anyagból eredődée formai lehetődéeségeket, megoldásokat.
Ismerjenek, használjanak, szeressenek minél több természetes anyagot;

 tapasztalják meg, csodálják meg a természet formagazdagságát. 
Alakuljon  forma-,  karakterérzékük  a  természetes  és  mesterséges  tárgyak  válogatása,
rendszerezése,  a velük való játék és tevékenység közben. Tapasztalják meg a forma és
funkció összefüggését;

 csodálják  meg  a  természet  színgazdagságát,  a  fény  és  a  szín  kapcsolatát.
Szerezzenek  elemi  ismereteket,  tapasztalatokat  a  szín  természetérődéel  (világosság,
melegség),  különböződée árnyalatairól.  Érezzék  meg  a  színek  hangulatfestődée
természetét;

 tapasztalják meg a téri összefüggéseket, viszonyokat. Elemi síkon ismerjék meg az
építészeti, plasztikai, képi teret. Alapozódjon meg önálló téralakító képességük;

 alapozódjon  meg  egyéni  látásmódjuk,  önálló  esztétikai  ítélődéeképességük.
Fejlettségüknek  megfelelődéeen  legyenek  nyitottak  a  kultúra  értékeinek
befogadására.  Tanuljanak  meg  kulturáltan  reagálni  a  művevészeti  alkotásokra,  a
környezet jelenségeire, más gyermekek alkotásaira;

 elemi szinten tudjanak vizuális kommunikációt folytatni, alkalmazni;
 találják  meg  maguk  számára  azt  a  vizuális  tevékenységi  formát,  amit  szívesen,

örömmel csinálnak, amiben jól tudják kifejezni érzéseiket, élményeiket, vágyaikat. 

Vizuális nevelésünk feladatai:
 Megteremtjük azokat a feltételeket, amelyekben a gyermekek szabadon, önként és

spontán, jó légkörben, örömmel tevékenykedhetnek.
 Az  óvodai  életet  úgy  szervezzük,  hogy  minél  több  meghatározó  élményt

szerezhessenek a gyermekeink ezen a téren.
 Megfelelődée helyet  és  idődéet,  jó minődéeségűve – lehetődéeleg  természetes  –  alapanyagot,

eszközt biztosítunk a vizuális tevékenységhez.
 Mintát  adunk  a  gyermekeknek,  hogy  hogyan  kell  egy-egy  anyaggal,  eszközzel
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dolgozni.
 Ugyanakkor  lehetődéeséget  is  adunk  az  anyagokkal  és  eszközökkel  való

kísérletezésre, kreatív, innovatív megoldásokra, variációk teremtésére.
 Sokféle technikát kínálunk fel, hogy a gyermekek bátran választhassanak a nekik

örömet okozó, képességeiknek megfelelődée tevékenységi formákból, abból a célból,
hogy a kívánt képességeket minden gyereknél egyénileg fejleszthessük.

 Lehetődéeséget  teremtünk  a  külsődée és  belsődée természet  elmélyült  megfigyelésére,
gyűvejtésekre, rendezgetésekre, természetes és mesterséges tárgyak válogatására, a
velük való játékra. Ezzel segítjük a tapasztalt összefüggések egyéni felfedezését és
mindennapi  életben való alkalmazását.  − Módot adunk a fénnyel,  árnyékkal  való
játékra, tapasztalatszerzésre.

 Fejlesztjük  a  gyermekek  színérzékét,  támogatjuk  az  egyéni  színválasztást,
színhasználatot.

 Olyan programokat, játékokat, tevékenységeket szervezünk, melyek elemi szinten
tapasztalatokat  szerezhetnek  az  építészeti,  plasztikai,  képi  terekrődéel.  Ezek  a
tapasztalatok jelenjenek meg munkáikban is. Újra és újra lehetődéeséget adunk önálló
téralakításra,  belsődée és  külsődée térben  egyaránt.  A  gyermekek  környezetalakító
tevékenységeiben megteremtjük a  lehetődéeséget  a  tárgyformálásra,  az  alkotásra,  a
játszóhely  kialakítására,  a  függődéeleges  síkban  történődée nagy  felületűve festésre,  a
kertépítésre. 

 A  rajzolás,festés,mintázás,építés  képalakítás,  a  kézi  munka  mint  az  ábrázolás
különböz  fajtái,  továbbá  a  m alkotásokkal,  a  népm vészeti  elemekkel,ő ű ű
szokásokkal,  hagyományokkal,  nemzeti  szimbólumokkal  az  esztétikus  tárgyi
környezettel  való  ismerkedés  is  fontos  eszköze  a  gyermeki  személyiség
fejlesztésének.

Célunk: a rajzolás, festés, mintázás a kézi munka különböződée fajtáival, a művealkotásokkal való
ismerkedés.  Az  egész  nap  folyamán  az  ábrázol  tevékenységre  lehetődéeséget  kell
biztosítanunk. Ennek érdekében nem az eredményre, hanem inkább az öröme a fontos. A
biztosított feltételek az egyéni képességek, készségek igazodva sajátítja el a téri-plasztikai
kifejeződéeképességét, komponáló-, térbeli  tájékozódó és rendeződée képességeinek alakulása
folyamán.  A  gyermekfantázia  világa  kinyílik,  gazdagodik.  Feladatunk  megismertetni  a
gyermekekkel  a  különböződée anyagokkal  és  az  eszközökkel  való bánásmódot,  azok
használatát a rajzolás, mintázás, és a kézi munka különböződée technikai alapelemeit, eljárásait.
Fontosnak  tartjuk  a  gyermeki  alkotó-alakító,  önkifejeződée tevékenység  feltételeinek
megteremtését.  Ehhez  szükségesek  a  megfelelődée eszközök,  a  megfelelődée hely,  tér  idődée,
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megfelelődée légkör,  amelyben  a  gyermek  szívesen  kapcsolódik  be  az  alkotó munkába.
Elegendődée idődéet  kell  biztosítani  arra,  hogy  gyermekek  kellődéeképpen  kedvük  szerint
alkothassanak.
A 3-6 éves korban tervezhetődée tevékenységek:
Az óvodapedagógus feladata, a 3-4 éves gyermekek esetén az, hogy játékosan rávezesse
ődéeket az alkotás örömére, a kivitelezés nagyszerűveségébe, e-mellett gyermekben értékítélet.
Ez  nemcsak  a  gyermekek  önértékelésére  kiterjedődée kell  hogy  legyen,  hanem  a
művealkotásokra vonatkozóan is. Bár az óvodapedagógusnak tudatosan meg kell terveznie a
fejlesztés  minden  egyes  lépcsődéefokát,  mégsem  szabad  a  témát  teljesen  meghatározni.
Ebben a korban a gyermekekre kell hagyni,  a téma  önálló, szabad megválasztását. Már
ekkor  a  lehetődée legtöbb  képalkotási  technikát  kell  mutatni  a  számukra.  Már  3-45  éves
korban a gyerekeket úgy kell fejleszteni, hogy az irka-firka rajzok mellett a részformák, a
képek  és  elemek,is  megjelennek  a  rajzaikban.  A  tárgyak  alakíthatóságának,  formai
sokféleségének ismertetése is erre az idődéeszakra tehetődée.
A  4-5 éves  gyermekek  esetében  az  elődéeződéeekben  megtanult  ismeretek  bődéevítése  az
elsődéedleges.
A témákban már fontossá kell váljon az ember, a tárgy a környezet ábrázolása és jó, ha a
gyerekek ezeket már emlékezet alapján is képesek rögzíteni. A színek használatában már
alapszíneket  mellett  a  kevert  színek  és  az  árnyalatok  is  meg  kell  jelenjenek  Különböződée
tárgyak, bábok, készítésének elsődée lépései is ekkor sajátíthatók el.

Az  5-6-7 évesek esetén a tárgykészítés kell,  hogy nagy hangsúlyt kapjon,  fontos hogy
minél  többször  alkothassanak,  közös  kompozíciót.  Az  alkotásban  jelenjenek  meg  a
mesék,versek,
ünnepek, eseményábrázolásai is. Jó, ha a gyermeknek minél eredetibb megoldásai vannak,
egy-egy  munka  alkalmával.  Az  ajándékkészítésbe  is  jó  bevonni  a  gyermekeket,  hisz
ügyességük,  kreativitásuk  fejlesztése  mellett  azt  is  elérhetjük,  hogy  a  gyermekek
megérezzék  az  ajándékozás  örömét.  Ebben  a  korban  a  z  óvoda  szépítésében  is  részt
vállalhatnak.
Az esztétikai nevelés feltételei:

 nagymértékben  meghatározó  a  szülődéei  ház  kulturális  színvonala,  mintája  és
motivációja;

 függ az óvodai környezet példájától, a gyermeket nevelődée felnődéettek kultúráltságától,
az  élményszerződée,  igényes  átadás  minődéeségétődéel,  a  közvetíteni  kívánt  értékek
tisztaságától;
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 ismerni  kell  a  hagyományokat,  a  népi  kultúrát,  mert  ezek  egyszerűvesége,  eleven
színvilága,  érzelmi  és képzeletgazdagsága, szinkretikus látásmódja miatt az  óvodás
gyermek világához igen közel áll. 

Óvodai esztétikai nevelésünk további céljai:
 a gyermek esztétikai fogékonyságának megalapozása, fejlesztése
 esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása, bődéevítése
 alkotóként és befogadóként egyaránt történődée alapvetődée tapasztalatszerzés
 az átélt élmények megjelenítése a megismert anyagok, technikák különböződée módon

történődée felhasználásával és variációk létrehozásával, egyénileg és kreatívan 
Esztétikai nevelésünk feladatai:

 a  gyermek  esztétikai  fogékonyságának,  érzelmeinek,  hajlamainak,  képességeinek
gondozása

 esztétikai nyitottságra, érzékenységre és igényességre nevelése
 elégedett alkotóvá és érdeklődéedődée, véleménnyel bíró befogadóvá fejlesztése.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

Képalkotásban egyéni, önkifejeződée módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket.
A  gyermekek  alkotására  jellemződée legyen a  részleteződée formagazdagság,  a  színek  egyéni
alkalmazása.
Örüljenek alkotásuknak, és közösen készített kompozícióiknak.
Plasztikai munkáik egyéniek, ötletesek, részleteződéeek legyenek.
Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműveködődéek legyenek.
Rácsodálkozzanak a szép látványra, tudjanak gyönyörködni benne.
Fogalmazzák meg értékítéletüket, tudjanak beszélni az alkotásról.

Verselés. Mesélés

„Mondhatjuk, hogy a gyermekek 10–12 éves korukig mindannyian költők, még ha tán nem is írnak
egy sort sem...” 

(Weöres Sándor) 
Az  óvodai  nevelés  kiemelt  területe  az  anyanyelvi  kultúra  fejlesztése,  a  kommunikáció
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különböződée formáinak alakítása. Leghatásosabb eszközünk e területen az irodalmi nevelés:
mese,  vers,  bábjáték  és  dramatizálás.  Az  irodalmi  nevelés  az  irodalmi  élményszerzés,
élményátadás „művevészete”. 
Feltételeinek megteremtésében a következődéeket tartjuk a legfontosabbnak:

 a  gyermekek  érésének  és  tanulásának  együttesébődéel  adódó fejlettségi  szint
figyelembevétele;

 önkéntelen figyelmükre való hatás;
 érdeklődéedési körük életkorukra jellemződée színterei;
 elődéezetes élményeik, ismereteik, tapasztalataik;
 gondolkodásuk és beszédfejlettségük pillanatnyi szintje;
 tanulásuk modellkövetődée jellege;
 az óvoda nyugodt, kiegyensúlyozott és szeretetet sugárzó légköre;
 az  óvodapedagógusok  kulturáltsága,  irodalmi  tájékozottsága  és  szakmai,

módszertani tapasztalatai;
 az óvodai nevelés valamennyi területének komplex együtthatása. 

A  vers,  a  mese,  a  bábjáték,  a  dramatizálás  és  az  irodalmi  nevelés  egyéb  tevékenységi
köreivel tudatosan, tervszerűveen színesítjük a gyermekek egész óvodai életét. 
A  mondókákat,  meséket,  régen  a  szájhagyomány  éltette.  A  kisgyermekeket  a
születésüktődéel
„irodalmi környezet” vette körül. Az altatók, a dúdolók, az ölbevevődéek, az érzelmi biztonságát
erődéesítették. A természettel,  az emberi környezettel kapcsolatos népköltészeti  alkotások
végigkísérik a gyermekkort.

Anyanyelvi nevelés

„A mi nyelvünk határtalan és szabad, korlátlan terület, ahol alkotni, játszani és táncolni
lehet. Mindenki a képére formálhatja. Gyönyörű tornája, játéklabdája a .... gyermekeknek

és a zseniknek.” 
(Kosztolányi Dezső)

Anyanyelvi kultúra, kommunikáció 

Az anyanyelvi nevelés, a nyelvi kultúra fejlesztése a kultúra átadásának alapfeltétele. Az
anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet átszövi, feltétel, cél, feladat, eszköz és módszer.
A  társadalmi  kommunikáció  nem  képzelhetődée el  személyes  kapcsolatok,  közvetlen  nyelvi
kommunikáció  nélkül.  A  beszélődée magatartás  kifejlődéedése  a  szocializáció alapja,  ezért
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elsődéesorban  a  kommunikáló képességet,  a  beszélődée magatartást  kell  fejleszteni.  A
beszélődéekedv kialakulásának  feltétele  a  nyugodt,  derűves,  nyitott,  toleráns,  élménygazdag,
személyiség- és tevékenység-centrikus, játékos óvodai környezet. 
A beszélődée magatartás, a kommunikációkészség alapvetődée meghatározói:

 a genetikus adottságok,
 a szociokulturális háttér,
 a család kommunikációs szintje,
 az anya-gyermek kapcsolata,
 és mindenekfelett az anya mintája. 

A gyermek utánzás útján tanulja a beszédet, ezért nagyon fontos az ődéet körülvevődée felnődéettek
mintája.  Az  anyanyelvi  nevelés  feltétele  a  tapintat  és  a  türelem,  az  egyéni  érési  ütem
figyelembevétele,  a  kivárás.  Fontosnak  tartjuk  az  ődéeszinteséget,  a  valós  érzelmekkel  teli
kommunikációt, mivel a közlési zűverzavar rontja a megértődée képességet, az empátiát. 
Anyanyelvi nevelésünk céljai:

 fejlődéedjön ki a gyermek beszélődéekedve;
 szívesen, gátlások nélkül,  folyamatosan, életkori sajátosságaiknak megfelelődée alaki,

nyelvi helyességgel, tartalmi változatossággal, bődée szókinccsel beszéljenek;
 váljanak minél felszabadultabbá, játékosabbá, közlékenyebbekké;
 tudjanak  alkalmazkodni  különböződée beszédhelyzetekhez,  tudják  megválasztani  a

megfelelődée kifejezési formákat, a teljes ember vegyen részt a közlésben; 

Anyanyelvi nevelésünk feladatai:
 teremtsünk nyugodt, derűves, nyitott, toleráns, élményekben gazdag, személyiség- és

tevékenység-centrikus,  játékos  óvodai  környezetet,  mely  megindítja  a  gyermek
beszélődéekedvét;

 tudatosan, tervszerűveen  és differenciáltan, minden helyzetet kihasználva, játékosan
fejlesszük a gyermekek kommunikációs képességeit;

 az  anyanyelv  elsajátításához  szép  beszédünkkel,  helyes  kiejtésünkkel,
hangsúlyozásunkkal, szemléletes-képszerűve kifejezésmódunkkal nyújtsunk modellt a
gyermeknek;

 tapintattal és türelemmel reagáljunk a gyermek helytelen nyelvi  kifejezéseire,  nem
figyelmeztetjük  ődéeket,  mert  ez  beszédgátlást  idéz  elődée;  beszédhelyzetben helyesen
ismételjük meg a problémás kifejezést;

 törekszünk  arra,  hogy  az  óvodában  dolgozó  felnődéettek  kommunikációja  minden
helyzetben  ődéeszinte,  valós  érzelmekkel  teli  legyen,  ezzel  is  segítve  a  gyermekek
megértését és az empátia kialakulását;
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 pontosan fejezzük ki magunkat, ezzel is segítve a megértést;
 természetes élethelyzetekben és nyelvi játékokkal egyaránt fejlesszük a gyermekek

kifejeződéekészségét, mely elődéesegíti a közlés tartalmának felfogását, megértését. 

A programunkban ezt az irodalmi hatást kívánjuk ődéerizni.
Az irodalmi anyag zömmel a népköltészet tárházából származik.
Az  érzelmeken  át  épülnek  be  a  gyermekek  ízlésvilágába,  alapozzák  meg  a  „kulturális
anyanyelvét”. Személyiségünk integráns része, identitástudatunk alapján anyanyelvünk.
A  megismerési  folyamatok  fejlődéedése  nem  képzelhetődée el  nyelvi  fejlődéedés  nélkül,  amelyek
minődéeségét,  ütemét az  óvodáskorban elsődéesorban a környezet beszéd kultúrája határozza
meg. Az óvodánkba érkeződée gyermekek szókincse, beszédfejlettsége, híven tükrözi a családi
mintát.  A  gyermek  beszédkedvérődéel,  szókincsérődéel  már  az  óvodáskor  elején  képet  kell
alkotnunk,  hogy  az  egyéni  fejlesztés  lépéseit  mielődéebb  meg  tudjuk  határozni.  Fontos
nevelési  tényeződée,  az  óvónődéek  és az  óvodában dolgozók mintaszerűve beszéde.  Meg kell  a
gyermekkel  értetni,  hogy  beszéljenek,  figyeljenek  a  nyelv  szépségeire,  játékosságára,
humorára.
Az óvodapedagógusnak tudatosítani kell a gyermekben, hogy az anyanyelvi nevelés nem
más,  mint  a  magyarságtudat kialakításának az alapja.  Nyelvünk kulturális  érték,  amelyre
büszkének kell lennünk és ápolni, fejleszteni kell ebbéli ismereteiket.
Különös  gonddal  ügyeljünk  arra,  hogy  a  hozzánk  érkeződée gyermekek  a  szép,  kulturált,
udvarias beszéd legfontosabb elemeit, szabályait megismerjék. Azt valljuk, hogy teret kell
engednünk a gyermeki önkifejezés alternatív lehetődéeségeinek. Az  óvodás korú gyermekek
személyiségét, a művevészeti tevékenységen keresztül lehet a legteljesebben kibontakoztatni.
Ezek segítik a kreativitást,  az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakulását, fejlesztik a
gyermekek esztétikai érzékét, látásmódját.
Az óvodáskor kezdetén is uralkodik a gyermekvers, a népi és műve formájában. Itt a mondóka
hallgatás, mondókamondással változik. A versek iránti szeretet is kialakul a gyermekekben.
Fokozatos, képrődéel  a szöveg felé, a hangzásélmény szövege felődéel  az  értelmes szöveg felé
haladás. 
A 3-6 éves kor másik meghatározó művefaja a mese, népmese, művemese, kortársmese.
Óvodáskorban fontos szerepe van a kettődées tudatnak is, mert ez azt jelenti, hogy a gyermek
el tudja határolni a meséket a képzelettődéel, már 5-6 éves korban sem a mese valóságát hiszi,
hanem egy vágyott igazságot. A művefaj nyelvi, erkölcsi és képességfejlesztődée hatása mással
pótolhatatlan ebben a korban. Óvodánkban a korcsoportoknak megfelelődéeen válogatjuk
össze az irodalmi anyagot.
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A  gyermek  hallgassa  szívesen  a  mondókát,  verset,  mesét,  váljon  az  irodalmi  élmények
érzékeny,  aktív  befogadójává.  A  változatos  irodalmi  élmények  nyújtásával  a  vágy
felébresztése,  a  könyv,  a  színház,  a  múzeum  értékei  iránt.  A  késődéebbiekben  így  válik  a
gyermekbődéel lelkes olvasó, színház  és múzeum látogató, az esztétikai  élményekre  érzékeny,
művevelt ember. Fontos a gyermekek érzelmi,  értelmi  és etikai fejlődéedésének segítése, pozitív
személyiségjegyeinek  megalapozása  a  mágikussággal,  a  csodákkal  teli  meseélmények
segítésével és a versek zeneiségével, rímek csengésével.

Az irodalom személyiségfejlesztődée hatása
Az óvodapedagógusi  beszédminta alapján a befogadás,  a  gyakorlás által  a  gyermekek
kiejtése csiszolódik, gyarapodik szókincsük. A mechanikus bevésésbődéel fakadó sikerélmény,
ösztönösen  hat  a  gyermek  tanulási  folyamataira.  Anyanyelve,  irodalmi  szépérzékre
törekszik.
A  népmesék,  mondókák,  az  irodalmi  művevek  meghallgatása,  mondogatása  közben
érzelmeket vált ki a gyerekekben. A gyerekek átélik a pozitív érzelmeket, örömöt, igazságot,
bátorságot, szomorúságot, bánatot is. Az ismétlések, a dramatikus játszások, a bábozás
adta lehetődéeségek nyújtanak irodalmi élmények újraélésére, önálló fantázia alkotására.
A  népi  mondókában  rejlődée ritmikusság,  képes  a  gyermeket  vidámabb,  jobb  hangulatba
emelni, a belsődée mozgás feszültségét levezetni, mozgását összerendezettebbé alakítani.
Konfliktuskezelési  módjuk,  problémamegoldó  képességük,  a  népmesei  minták  hatására
alakul. 
A népmesék cselekménye állásfoglalásra készteti a gyermeket, ami erkölcsi érzékük, avagy
ítélődéeképességük  alakulását  segíti.  Az  élmények  hatására  kötődéedésük  alapozódik  a
népköltészet iránt.
Céljaink:

 olyan  embereket  neveljünk,  akik  képesek  befogadni  és  létrehozni  a  valóság
esztétikai  értékeit  (művevészeti  – irodalmi  eszményeket  hordoznak,  olvasnak,
színházba, könyvtárba, múzeumba járnak;

 az  irodalmi  nevelés  hatására  fejlődéedjön  a  gyermekek  anyanyelvi  szintje,
kommunikációs képessége, önkifejezése;

 alapozódjon meg a gyermekek esztétikai-erkölcsi-irodalmi értékrendje;
 a  gyermekek  élvezzék,  értékeljék,  szeressék  a  magyar  népköltészet,  klasszikus

költődéeink,  modern  kortárs  versíróink  értékes,  a  gyermekekhez  közelálló műveveit.
Örömmel  mondogassák  a  nekik  kedves,  hallott  mondókákat,  verseket,  és  az
önkéntelen figyelmükre támaszkodva emeljék be, véssék be emlékezetükbe;
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 az  átélt  mondóka,  népi  játék,  versélmények  hatására  próbálkozzanak  nyelvi
improvizációval is;

 a drámajáték, a bábjáték segítse a gyermekek információ-felfogását, az információ
felhasználását,  az  információ  teremtését,  a  szimbolikus-áttételes  kommunikációs
elemeket, jelek, szimbólumok megértését, a szép, érthetődée beszéd kialakulását;

 a gyermekek szeressék, értékeljék a bábjátékot, mely lehetődéeséget nyújt félelmeik,
szorongásaik,  érzelmeik,  tapasztalataik  kivetítésére.  Fejlődéedjön  fantáziájuk,
kreativitásuk.  Elemi  szinten  ismerjenek  és  ezáltal  tudjanak  egyszerűve
bábjátékművefajhoz  tartozó megoldásokat.  Tudják  a  tartalomnak  megfelelődéeen
kifejezni magukat;

 a  drámapedagógiai  módszerek  igénybevételével  fejlődéedjenek  a  másikra  figyelődée,
önépítődée,  gyors  helyzetfelismerődée,  gondolkodó-cselekvődée készségei,
személyiségjegyeik;

 ismerjék meg a könyvtár hasznosságát (mire való, hogyan használjuk);
 tegyük rendszeressé a családoknak szánt irodalmi ajánlatainkat. Tájékozódunk a

családok mesélési szokásairól. 
Feladataink:

 Nyugodt,  szeretetteljes,  nyitott,  toleráns,  bizalommal  teli  óvodai  közegben,
megfelelődée környezet  és  eszközök  biztosításával,  a  gyermek  spontán
kíváncsiságára,  önállóságára,  aktivitására  támaszkodva,  egyéni  sajátosságaira
alapozva,  értékes  műveveltségi  anyagot  közvetítve  valósítjuk  meg  a  gyermekek
irodalmi nevelését.

 Ne múljon el nap mesehallgatás nélkül!
 A hét bármely napján, a nap bármely szakaszában bármilyen tevékenységhez,

spontán,  direkt  és  indirekt  helyzethez,  játékhoz  kapcsoljuk  a  versek,  mesék
szuggesztív bemutatását.

 Az  ismétlések  én  erődéesítődée hatása  miatt  gondoskodunk  a  gyermekek  kedvenc
meséinek kellődée számú ismétlésérődéel. 

Céljaink a sajátos nevelési igényűve, integrált gyermekek esetében:
 a mondókák és erődées zeneiségűve versek hallgatása,  mondogatása közben fejlődéedjön

beszédritmikájuk, helyes beszédtempójuk, váljék mind szabályozottabbá artikulációs
bázisuk;

 a népi mondókák és versek, mesék nyelve hasson pozitívan szókincsükre;
 verbális és nonverbális kommunikációjuk a mesék, versek feldolgozásához kötődéedődée

tevékenységek során egyre árnyaltabbá, összetettebbé, kifejeződéebbé váljon;
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 a  mese  szeretetének  segítségével  alakuljon  beszédértésük,  beszédkésztetésük,
beszédbátorságuk, szókincsük, kifejeződéekészségük. 

Sajátos  nevelési  igényűve gyermekeink  anyanyelvi  fejlesztése  kiemelt  jelentődéeségűve.  Az
óvodapedagógus  a  nap  folyamán,  nevelődéemunkája  minden  helyzetében  keresi  azokat  a
lehetődéeségeket, melyekben segíteni tudja az integrált  óvodásaink nyelvi  és kommunikációs
fejlődéedését.
Feladataink a sajátos nevelési igényű, integrált gyermekek esetében:

 Koncentráltan figyelünk ezeknek a gyerekeknek az egyéni fejlesztésére a hallás-,
hangerősség-, hangminőség-észlelést és az artikulációs bázist fejlesztő gyakorlatok,
továbbá a  drámapedagógiai  módszerekkel  végzett  vers-  és  mesefeldolgozásaink
során.

 Nagy súlyt fektetünk ritmusérzékük fejlesztésére a mondókák, versek elsajátítása
közben, különös figyelmet fordítunk a beszéd és a mozgás ritmusának, tempójának
összekapcsolására.

 A drámapedagógiai módszerekkel való mesefeldolgozásokkal segíthetjük, hogy a
játékos  helyzet  gátlásoldó,  tapasztalatszerző hatására  beszédértésük,
beszédbátorságuk, szókincsük, kifejezőkészségük fejlődjön. 

Sajátos nevelési  igényűve gyermekeink anyanyelvi  fejlesztése kiemelt  jelentődéeségűve.  Az
óvodapedagógus a nap folyamán, nevelődéemunkája minden helyzetében keresi azokat a
lehetődéeségeket,  melyekben  segíteni  tudja  az  integrált  óvodásaink  nyelvi  és
kommunikációs fejlődéedését.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 
Várják, igénylik a mesehallgatást. 
Szívesen  mesélnek,  báboznak,  dramatizálnak  az  óvoda  kiscsoportosainak,  és  a  maguk
szórakoztatására. 
Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, és 15-20 mesét. 
Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással megjeleníteni, kifejezni.
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ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
„Ide bizony a zene elemi tüneményeinek a gyermekkorban kezdődő, fokozatos beidegzése sok éven

át való gyakorlása kell... Kezdeni már az óvodában kell, mert ott a gyermek játszva megtanulja azt,
amire az elemiben már késő." 

(Kodály Zoltán) 

Magyarország  óvodai  zenei  nevelése  a  Kodály–Forrai  módszer  hagyományain  és
zeneelméleti,  módszertani  szemléletén  nyugszik.  Kodály  intencióit  követve,  miszerint
„minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia”, a módszer a népi
kultúra értékeit  használja  fel  a  gyermekek zenei  fejlesztésére.  Célja  a gyermekek zenei
anyanyelvének  megalapozása.  A  Kodály–Forrai  módszer  zenei  nevelésünk  alapja  és
nélkülözhetetlen segítődéeje. 
Figyelemmel  kísérve  a  gyermekek  korcsoportjainak,  illetődéeleg  egyéni  fejlettségének
jellemződéeit,  zenei  nevelésünkben  a  következődée zenei  képességeket  kívánjuk  tudatos  és
tervszerűve nevelődéemunkával fejleszteni:

 metrumérzék;
 ritmusérzék (ritmus, szünetek helye, ütemhangsúly: 2-es, 3-as, 4-es lüktetés, tempó,

motívumhangsúly, sorhangsúly, osztinátó);
 dinamikai érzék;
 hangmagasság-, dallam-, hangszínérzék;
 belsődée hallás;
 intonációs készség, hangképzés;
 tonalitásérzék;
 zenei memória;
 improvizációs készség a zenében és a zenéhez kapcsolódó mozgásban;
 érzelmek, hangulatok értelmezése és kifejezése a zenében. 

Mindezt  a  Kodály  Zoltán  zenei  nevelési  irányelveiben  rögzített  zenei  anyag  ajánlása
szerint  tesszük,  melynek  alapján  népi  mondókákat,  gyerekdalokat,  énekes  játékokat;
valamint művevészi  értékűve komponált zenét és művezenei gyermekdalokat használunk munkánk
során. Óvodánkban született meg zenei nevelésünk innovációs eredményeként a Kodály–
Forrai  módszer  tapasztalataiból  kiinduló „Játék és tánc az óvodában” módszer,  mely a
Forrai módszer tapasztalatait továbbgondolva néhány területre koncentráltabb figyelmet
fordít. 

Ilyen területek:
 a ritmusérzék fejlesztése,  a ritmus,  szöveg és dallam kapcsolatának érzékeltetése

79



Kondói Harica-Völgyi Óvoda – Helyi
Nevelési Program 2018

testmozgásokkal, tánccal;
 a zenei tevékenységet segítődée mozgáskultúra és a mozgásanyanyelv megalapozása. 

A „Játék és tánc az óvodában” módszer tükrözi óvodánk szemléletét, a környezeti nevelés
elődéetérbe  helyezését,  illetve  a  hagyományos  és  a  népi  kultúra  értékeinek
hangsúlyozottságát.  A  mozgásanyanyelv  elsajátításában  „a  magyar  néptáncok  igen
gazdag és változatos típusaitól az ugrós tánc látszik legalkalmasabbnak arra, hogy már a
kicsiny gyermekek is élvezhessék,  szeressék.  Lüktetése,  zenéje,  egyszerűve ritmusképletei
könnyen  elsajátíthatók  alapfokon.  Motívumainak,  lépéseinek  elemeit,  elődéekészítődée
mozdulatait alkalmazzuk táncanyagunkban.” (Foltin Jolán) 

A zenei nevelésünk célja: elsődéedlegesen, hogy a gyermekek megérezzék az éneklés örömét, a
közös éneklések , közös játékok alatt, s e-közben szeretnénk zenei ízlésüket, esztétikai
fogékonyságukat  is  fejleszteni.  Másodlagosan,  hogy  jussanak  minél  több  olyan  zenei
élményekhez, ami zenei műveveltségüket megalapozza. Ennek érdekében a felhasznált zenei
anyagokat mindig nagy gonddal,  az adott csoportbeli  életkornak és képességi  szintnek
megfelelődéeen  választjuk  ki.  Tiszta  forrásból,  igényes,  válogatott,  kortárs  művevészeti
alkotások közül.
A  3-4 éves  gyerekek  fejlődéedése  szempontjából  fontos,  hogy  olyan  ölbeli  játékokat
ismerjenek  meg,  amelyeket  a  felnődéettekkel  közösen  játszhatnak.  Fejlesztésük  és
biztonságérzetük kialakítása szempontjából fontos, hogy ezek a játékok az arc, a kéz, az
ujjak használatára, mozgatására épüljenek, mivel ennél a korosztálynál nagy szerepe van a
tapintásos kontaktusnak. Az álló helyzetben eljátszható, csak egy-egy mozdulatra építődée
egyszerűve,  pár  hangból  felépülődée dalos  játékok  a  legideálisabbak  képességeik
szempontjából. 

A  4-5 éves korúak számára már a mondókák is hangsúlyossá válnak. Fontos, hogy  ődéek is
játszanak ölbeli játékot, méghozzá óvodapedagógusukkal.
Képességeik  szempontjából  pedig  már  alkalmasak  arra,  hogy  a  több,  bonyolultabb
hangokból felépülődée dallamokat is megtanulják, amellyel a mozgásuk is jól fejleszthetődée.
Fontos, hogy megismerjék a csigavonal, a hullámvonal, illetve a szerepcserés játékokat. 
A zenei nevelés az alapok lerakásával kezdődéedjék, ezért fontosnak tartjuk a közös játékok
közbeni  közvetett  módon  történődée készségkialakítást,  alapfogalom  megszerzését.  Ekkor
szükséges  a  halk-hangos  beszédre,  énekre  épülődée játék  alkalmazása.  Fontos,  hogy
megfigyeljék, a csendet, a környezet hangjait,  és a dallamjátszó hangszerek hangszínét. E
korosztály számára a mindennapok során a különböződée tevékenységekhez minél gyakrabban
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igyekszünk  zenehallgatási  élményt  kapcsolni.  Az  elődéeződée korcsoportban  megtanultak
ismétlése mellett, fontos hangsúlyt kap, hogy a gyermek minél tisztábban énekeljen, ennek
érdekében elődéetérbe helyezzük az önálló éneklést. A halk-hangos éneklés mellé beépítjük a
magas-mély éneklés elsajátítását is. Fontos szempont a kérdezz-felelek játék alkalmazása
ebbődéel a szempontból.
A ritmusérzékelés fejlesztése is ebben a korosztályban történik, ennek érdekében a dalok
éneklése közben több ritmuseszközt használunk.

Az 5-6-7 éves gyermekek az ölbeli játékokat már a kisebbekkel játsszák, anyáskodóak.
Fontos, hogy a gyermekek által meghallgatott zene amit az óvodapedagógus is hangoztat,
felkeltse  az  érdeklődéedésüket.  Éppen  ezért  jó,  ha  az  óvodapedagógus  érzelmi  hatású
dalokat, népdalokat énekel a számukra, de lehetnek köztük rokon népek dalai is, valamint
altatódalok,  klasszikus  művezene  is,  kortárs  zene  is.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  a  3-6  éves
korban  megjelenődée jellegzetes  tartalmakat  biztosítsuk  a  gyerekek  számára.  A  tanult
játékoknak, daloknak szimbólumot, „jelet” próbálunk adni, amit egy táblán helyezhetünk el,
ez ad majd lehetődéeséget a tanultak felelevenítésére, ismétlésére. Számukra lehetődéeleg minél
több mozgást biztosítsunk, próbáljuk beépíteni a játékukba, és az egyéni énekeltetést még
inkább elődéetérbe helyezzük.
Náluk  a  hallásfejlesztés  érdekében,  bizonyos  fogalom  párokat  össze  is  kapcsolhatunk,
például,  halk-hangos  éneklés,  tempóváltással.  A  tevékenység  szervezeti  formáinak
biztosítását  is  fontosnak  tartjuk.  Az  óvodapedagógus  a  gyermek  egyéni  képességeit
figyelembe véve, eredményesebben tudja fejleszteni. A kötött jellegűve,  szervezett  énekes
játékot az udvaron tartja,  csak énekes játékokat tervez,  hogy semmi se szakítsa meg az
önfeledt élmény teli játékot. A nap bármely órájában, még délután is próbálunk arra idődéet
teremteni,  hogy  az  óvodások  kedvük  szerint  hallgassanak  néhány  perces  kórusművevet,
klasszikus művezenét. Ezt hangversenyekkel, élődée elődéeadások meghallgatásával, iskolák, szülődéek,
nagyszülődéek, zenetanárok bevonásával is megszervezhetjük. Fontosnak tartjuk még a nyelvi
képességek  fejlesztését  is,  méghozzá a  mondókák  a  gyermekdalok  és  a  zenei
képességfejlesztődée játékok gyakorlása által.
Zenei nevelésünk céljai:

 a gyermekek szívesen, örömmel vegyenek részt a zenei tevékenységekben;
 érezzék meg az éneklés, muzsikálás örömét;
 a  sok  közös  mondókázás,  éneklés,  magyar  népi  játékok  játszása  közben  zenei

képességeik fejlődéedjenek, esztétikai érzelmeket éljenek át;
 ismerkedjenek meg a zenei tevékenységet segítődée mozgáskultúrákkal;
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 próbálkozzanak  hangszeres  zenéléssel,  legyenek  ezzel  a  tevékenységgel
kapcsolatban meghatározó élményeik;

 fejlettségüknek  megfelelődéeen  bátran  improvizáljanak  mozgást,  mondókákat,
ritmusokat, dallamokat;

 legyen  a  táncban  is  a  beszédhez  hasonló  „alapszókincsük”,  tudjanak  néhány
motívumot, és azokból tetszésük, pillanatnyi alkotókedvük szerint építkezzenek;

 a családok ismerjék meg az óvoda zenei életét, és vegyenek is részt benne. 
Zenei nevelésünk feladatai:

 óvodánkban minden nap szóljon az ének, a zene;
 a zenei nevelés komplexen kapcsolódjon más nevelési területekhez;
 a zenei feladatok megvalósításában a játékosság elve érvényesüljön;
 a  mozgásanyanyelv  megalapozása  érdekében  mutassunk  be  néhány  figurát  a

nagyon egyszerűve,  a gyermekek fejlettségének megfelelődée,  természetes mozgásából
fakadó táncelemekbődéel;

 adjunk módot arra, hogy a táncelemeket szabad tánc formájában kipróbálhassák,
tetszés szerinti összeállításban gyakorolhassák;

 teremtsünk  lehetődéeséget  arra,  hogy  a  gyermekek  különféle  zenei  és  zajkeltődée
eszközökkel, zeneszerszámokkal maguk is zenélhessenek, énekelhessenek;

 támogassuk a gyermekek dallam-, ritmus-, mozgás-improvizációit (a drámapedagógia
módszereivel);

 tájékozódjunk a családok zenei kultúrájáról, ízlésérődéel, tájékozottságáról. Keressük
meg  azokat  a  szülődéeket,  testvéreket,  akiket  az  óvodai  zenei  nevelésbe  aktívan
(elődéeadóként) be tudunk vonni. Tanuljuk meg a családokban használatos, esztétikai
értéket képviselődée dalokat, iktassuk be zenei nevelésünkbe;

 egy-egy  ilyen  dal,  játék,  mondóka  bemutatásánál  kérjük  a  szülődéek,  gyermekek
segítségét is;

 nevelődéetársi  beszélgetéskor  tájékoztassuk  a  szülődéeket  az  óvoda  zenei  nevelésének
céljairól, feladatairól, módszereirődéel;

 a családokkal, szülődéekkel szervezzünk közösen zenei rendezvényeket.

A sajátos nevelési igényűve gyermekek fejlesztése
A sajátos nevelési igényű gyermekeket a zenei nevelés körébe tartozó tevékenységekkel
(ének-zene, énekes játék, tánc) hatékonyan fejleszthetjük.

Céljaink a sajátos nevelési igényű, integrált gyermekek esetében:
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 a  hangfelismerési  –  és  beszédhanghallási  képességeik  fejlődjenek,  különösen  a
hangok  felismerésének  és  megkülönböztetésének  változó hangkörnyezetben
történő önálló észlelése;

 a  zenei  nevelés  során  tanult  mondókák,  énekes  játékok  és  az  ezekhez  kötődő
játékos mozgásformák hatására fejlődjön beszédritmikájuk, helyes beszédtempójuk;

 a  mondókák  mondogatása  és  az  éneklés  közben  váljék  mind  szabályozottabbá
artikulációs bázisuk;

 a népi mondókák és dalok nyelve hasson szókincsükre pozitívan;
 verbális és nonverbális kommunikációjuk a zenei tevékenységek során váljék egyre

árnyaltabbá, összetettebbé, kifejezőbbé 
Feladataink a sajátos nevelési igényű, integrált gyermekek esetében:
 a zenei  nevelés során koncentráltan figyeljünk ezeknek a gyerekeknek az egyéni

fejlesztésére a hallás-, hangerősség-, hangminőség észlelést és az artikulációs bázist
fejlesztő gyakorlatok, valamint a zenéhez kötött mozgás-improvizáció során;

 nagy  súlyt  fektessünk  ritmusérzékük  fejlesztésére  a  mondókák,  énekes  játékok
elsajátítása közben, különös figyelmet fordítva a beszéd és a mozgás ritmusának,
tempójának összekapcsolására.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén

A gyermekek élvezettel játszanak érdekes játékokat.
Gátlások nélkül, egyedül tudnak énekelni.
Élvezettel figyelik a zenehallgatást.
Megkülönböztetik a zenei fogalmakat.
Tudnak ritmust, mozgást, dallamokat rögzíteni.
Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.

MOZGÁS 

„A mozgáskultúra, a mozgásos anyanyelv ismerete a beszéd és gondolkodás alapját adja.” 
(Vekerdy Tamás) 

A mozgás jelentődéesége: A mozgás alapvetődée életjelenség és alapvetődée szükséglet. Az egész
életre, a világra jellemződée dolog. Átszövi az ember teljes életét, környezetét. Mozgás nélkül
nincs élet. A mozgás intenzíven befolyásolja az egészséges test, az egészséges lélek és a
fejlett  értelem  alakulását.  Ezért  a  mozgás  fejlettségébődéel  következtetünk  a  gyermek
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fejlettségére,  intellektusára.  A gyermek mozgása  és játéka  alapvetődée feltétele  és  jelződéeje
fejlődéedésének. A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A
gyermek  a  legtöbb  mozgástapasztalatát  életének  kezdeti  szakaszában  szerzi  meg,  majd
folyamatosan,  az  óvodába  kerülve  szervezett  keretek  között  jut  maradandó
mozgásélményekhez, ami segíti ődéet az egészséges testkultúra kibontakozásában. 
A kisgyermek biológiai fejlődéedésének abban a szakaszában kerül óvodába, amikor:

 a mozgásaktivitása a legnagyobb,
 mozgásvágya a legerődéesebb,
 mozgásos cselekvése a legintenzívebben fejleszthetődée. 

Komoly gondot okozhat, ha a gyermek:
 életmódja mozgásszegény,
 beszűvekült mozgástérben él (kis lakás, tévézés),
 nem jut elegendődée mozgástapasztalathoz. 

Ezért  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  mozgáshiányt  az  óvodában  idődéeben  észrevegyük  és
megfelelődée intenzitású mozgásingerekkel kompenzáljuk:

 a testtartás,
 az állóképesség,
 az erődée,
 a mozgásvégrehajtás terén jelentkeződée hiányosságokat. 

Az integrációs nevelésben részt vevődée sajátos nevelési igényűve gyermekek mozgásfejlettsége
eltér  az  átlagtól,  az  éretlenség  általános  tünetei  nyilvánulnak  meg  a  nagy-  és
finommozgások területén, ezért munkánkat gyógypedagógus segíti.
A mozgásfejlesztés ezen a területen is magába foglalja:

 a nagymozgások fejlesztését (járások, futások, ugrások, csúszás, kúszás, mászás),
 az egyensúly-gyakorlatokat,
 a szem-kéz koordináció fejlesztését,
 a szem-láb koordináció fejlesztését,
 a finommotorika fejlesztését,
 a beszédmozgás fejlesztését. 

Továbbá különböződée ismeretek megszerzésére is szüksége van a gyermekeknek:
 a testrészek megismerésében,
 a testséma alakításában,
 a lateralitás alakításában, gyakorlásában, 
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 a test elülsődée és hátulsó részeinek megismerésében,
 a test függődéeleges zónáinak megismerésében,
 az adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlásában,
 a tér és a térbeli viszonyok észlelésének fejlesztésében,
 a sorrendiség, a szerialitás gyakorlásában. 

Mód nyílik az egyes testrészek fejlesztésére, a térbeli viszonyok – irányok, helyzetek, idődée –
gyakorlására, keresztcsatornák fejlesztésére is. 
Céljaink a mozgásnevelés területén:

 a gyermekek mozgásszükségletüket minél teljesebben élhessék ki;
 a  gyermekek  tevékeny,  pozitív  érzelmi  töltésűve mozgásos  lehetődéeségek  közepette

éljenek; 
 minden óvodás találjon saját fejlettségének megfelelődée mozgásos alkalmat;
 örömmel és szabadon mozogjanak a felkínált lehetődéeségek sokaságában;
 megszerzett  mozgásos  tapasztalataikat  megváltozott  körülmények  között  is

könnyedén tudják alkalmazni;
 a mozgásnevelés teljessége – a gyermekek széleskörűve tevékenységével átsződéeve;
 az egyes nevelési területek integrációjában valósuljon meg. 

Feladataink a mozgásnevelés területén:
 Változatos lehetődéeségeket biztosítunk a mozgásos tapasztalatszerzésre.
 Megfelelődée szokás-  és szabályrendszerrel olyan mozgásra ösztönződée pozitív légkört

alakítunk ki, melyben a gyermekek bátran, biztonsággal mozoghatnak.
 Az  egész  nap  folyamán  szabad  vagy  szervezett  formában  megteremtjük

gyermekeink számára a mozgásos alkalmakat, mind az épületen belül, mind a szabad
levegődéen.

 A  szülődéek  figyelmét  felhívjuk  arra,  hogy:  A  gyermek  számára  a  mozgás
alapszükséglet!

A mozgásfejlesztés szervezési formái:
 a mindennapi testnevelés,
 a testnevelés foglalkozás,
 szabad mozgási lehetődéeségek,
 SNI gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése. 

A  mindennapi  testnevelés  során  fődéeleg  a  testnevelési  játékok  segítségével  szereznek
gyermekeink  mozgástapasztalatot,  a  teremben  vagy  a  szabadban.  Testnevelési
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foglalkozásainkon változatos eszközökkel, célirányosan fejlesztjük gyermekeink szervezetét
és testi képességeit. A testnevelési foglalkozás óvodánkban „köteleződée” foglalkozást jelent
a  gyermekek  számára.  Ez  fejleszti  a  gyermekek  természetes  mozgását,  lehetődéeséget  ad
mozgástapasztalatok bődéevítésére, fejleszti cselekvődée és feladatmegoldó képességüket, testi
képességeiket,  ügyességüket,  testi  erődéeiket,  gyorsaságukat,  állóképességüket.  Segíti  a
térben  és  idődéeben  való tájékozódást,  a  helyzetfelismerést,  a  döntést,  fejleszti  az
alkalmazkodás  képességét.  A  foglalkozások  megszervezésénél  a  tevékenykedésre,  az
önálló  és  örömteli  mozgásra  fordítjuk  figyelmünket.  Kitüntetett  szerepet  kap a  beszéd
észlelése és értése,  a látás és hallás utáni  tevékenység együttes jelenléte.  A gyerekek
egyforma instrukciók alapján dolgoznak, de a kivitelezésben egyéni eltérések mutatkoznak
a  fejlettségi  szintek  alapján.  Ezek figyelemmel  követése  lesz  az  alapja  egyéni  fejlesztődée
munkánknak. 

Szabad mozgáslehetődéeségek:
 játékos mozgások teremben, tornaszobában és a szabad levegődéen,
 különböződée mozgásfejlesztődée eszközökkel  történődée mozgások  (labda,  trambulin,

csúszda, greiswald stb),
 séták, kirándulások (évszakonként),
 erdei óvoda, 
 gyermek táncház. 

A tevékenység célja:  a gyermekek mozgásának,  testi  képességeinek fejlesztése játékos
formában.  Továbbá  a  gyermekek  tájékozódásának,  alkalmazkodó  képességének
fejlesztése éppúgy, hogy megmaradjon a gyermek szabad mozgáskedve.

A 3-6 éves korban tervezhetődée mozgásfejlesztődée játékok összeállítása fontos feladatunk. A
gyermekek nagymozgása jól fejleszthetődée, az óvoda udvarán, ahol erre megfelelődée kialakított
eszközök  állnak  rendelkezése.  A  mozgásos  tevékenységeket,  s  azok  eszközeit  az
óvodapedagógus mindenkor a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok
összetételéhez igazítja.

A  3-4 évesek esetén a nagymozgásokra kell a leginkább fektetni a hangsúlyt. Fontos a
futással,  ugrással,  dobással,  hajítással,  elkapással  való  megismerkedés.  Ezen  kívül  a
fejlődéedés  szempontjából  nélkülözhetetlen  a  kúszás,  a  mászás,  gyakorlása.  Már  ebben  a
korban fontos a talajtorna bizonyos elemeinek gyakorlása, (gurulás a test hossztengelye
körül).  A  gyermekek  játsszanak  minél  több  egyensúlyozó játékot,  ehhez  különböződée
szereket,  eszközöket  is  szükséges  biztosítani  a  számukra.  Fontos,  hogy  ezek  a
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mozgásfejlesztődée játékok ne legyenek túl  nehezek,  de túl  könnyűveek sem. A gyermekeket
késztetni kell az erődéekifejtésre.

A  4-5 évesek  fejlesztésében  még  mindig  a  nagymozgásos  tevékenységekre  kerüljön  a
hangsúly. A gyakorlatokban jelenjenek meg a különböződée akadályok, melyek kikerülése a
cél, emellett a célbadobás is váljék fontossá. A talajgyakorlatok  összetettebbek lesznek,
bonyolultabbak (guruló átfordulás).

Az  5-6-7 évesek mozgása összerendezettebb,  épp ezért  a  fejlesztésükben az  észlelés,
annak alakítása, mozgás közbeni fejlesztése legyen a cél. Fontos a finommotorika alakítása,
és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. Olyan mozgásgyakorlatot kell számukra tervezni,
amit a kisebb testrészek mozgatásával lehet végezni. Emellett fontosak a nagy mozgásos
tevékenységek is, melyeket egyre inkább bonyolítani kell, nehezíteni kell a számukra.
A gyermekek mozgásszükségletének kielégítése érdekében, különböződée szervezeti formák
megteremtése fontos. Az óvodapedagógusnak a gyermek szabad mozgását a délelődéetti, és
délutáni udvari játék során, séta során, is biztosítani kell. Az irányított mozgásos játékokat
mindhárom korosztálynak az óvodapedagógus a hét minden napján szervezze és tervezze
meg, különböződée idődéekeretekkel. A mindennapi testedzés mindhárom korosztálynak ajánlott.
A futás mennyisége a gyermek aktuális állapotától függ. Hetente legalább kétszer zenés-
mozgásos percek megszervezése ajánlott.

A fejlődés jellemz   i az ő óvodáskor végén
A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak, a mozgásos játékokban.
A  gyermekek  nagymozgása,  finommozgása,  egyensúlyérzéke  összerendezett,  mozgása
kialakult.
Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni.
Betartják a szabályokat a különböződée versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor.
Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni.
Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni.
Tudnak helyben labdát vezetni.
Szeretnénk, ha minden kisgyermeknek a mozgáskultúrája, a testi anyanyelve is lenne, hogy
örömét lelje a mozgásban, teste „érzékelésében”.
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MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

„Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan
mozgó, eleven eszű és tevékeny ember válják belőle.” 

(Varga Domokos) 
A  személyiségfejlesztés  fontos  eszköze  a  játékkal  sok  vonatkozásban  azonosságot
mutató,  azzal  egybeesődée munka  és  munka  jellegűve játékos  tevékenység,  az  önkiszolgálás,
segítés az  óvodapedagógusnak,  és  más  felnődéetteknek,  a  csoporttársakkal  együtt,  értük,
késődéebb önálló tevékenység keretén belül alkalmilag végzett munkafolyamatok, megbízások
teljesítése,  naposi  munka,  a  környezet,  a  növény,  és  állatgondozás.  A gyermek,  munka
jellegűve tevékenysége  a  tapasztalatszerzésnek,  és  a  környezet  megismerésének,  a
munkavégzéshez  szükséges  képességek,  készségek,  tulajdonságok  alakításának  fontos
lehetődéesége.
A munka, mint tevékenység a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának
eszköze.
A  gyermek  utánzási  vágyából  fakad,  hogy  a  környezetében  látott,  felnődéetti
munkacselekedetet játékában leutánozza. Ez a fajta cselekvés az egyén, a környezet, a
közösség javát szolgálja, munkajellegűve tevékenységgé válik. Mozgatója a gyermek aktivitási
vágya és a felnődéett megerődéesítődée, dícsérődée értékelése.

Célok, feladatok:
 A  gyerek  sajátítsa  el  azokat  a  képességeket,  jártasságokat,  amelyek  a  társas

együttélés fenntartását szolgálják.
 A  tevékenységek  gyakorlásán  keresztül,  a  munkajellegűve tevékenységek

megszerettetése, az elvégzett munkamegbecsülésére nevelés.
 A  munkaerkölcs,  a  felelődéességérzet  alapozása,  kitartásra  nevelés,  a  gyermeket

eljuttatni a célirányos kötelezettségvállalás befejeződée mozzanatáig.
 A  gyermeki  kipróbálási  vágy  sokrétűve kielégítése,  kezdeményeződée készségének

formálása.

Munka jellegűve, közösségért végzett tevékenység formák:
 Naposi  munkacselekedet,  a   mindennapi  élettel  kapcsolatos  állandó  és

alkalomszerűve munkák.
 Növény és kisállat gondozása.
 A mindennapi élettel kapcsolatos állandó és alkalomszerűve munkákhoz tartoznak az
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udvar,  és  tereprendezés,  játékjavítás,  készítés,  egyéni  megbízások,  az  üzenetek
kézbesítése, az ünnepi készülődéedés.

 Növény  és  kisállat  gondozás  munkálatai  közben  megismerkedik  egyes
munkafolyamatokkal.

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
Megismerik az óvodába lépődée gyerek  önkiszolgálási szintjét. Az  óvodapedagógus példát
mutat a gyerekeknek. Figyelembe veszik a gyermek fejlettségi színtjét, teherbírását. A z
önálló próbálkozások mellett a munkafogásokat is megmutatja. A tevékenységek során az
adott  szituációnak  megfelelődée beszélgetés  ösztönzi  a  gyermeket  a  felnődéettel  való közös
munkálkodásra,  önállóságra.  Figyelemmel  kísérik  az  óvodapedagógusok,  hogy  a
tevékenységek  során  a  kisebb  gyerekek  önállóságra  törekvését  a  nagyobb  gyerekek
segítődéekészsége ne nyomja el.

A munka jellegűve tevékenység személyiségfejlesztődée hatása
Az önkiszolgálás során gyakorolja azokat a fogásokat, készségeket, amelyek szükségesek
egyéb  munka  jellegűve tevékenységek  végzésére.  Megbecsüli  saját  és  mások  munkáját.
Kitartása,  a megkezdett  tevékenység befejezésére való igénye,  felelődéességtudata alakul.
Az együttmunkálkodás  érzelmi  élménye a közösség iránti igényét alapozza. Megtalálja a
helyét  a  csoportban,  a  csoport,  a  közösség  hasznos  tagjává  válik.  A  segítségnyújtás
igénye alakul.

A  szociális  tanulás,  a  szocializáció  és  személyiségfejlesztés  egyik  hatékony  formája  a
munka, mely az óvodáskorban munka jellegűve tevékenységekben is kifejeződéedik. A gyermek
ezt  a  tevékenységet  a  felnődéett  mintát  alapul  vevődée,  mintakövetődée,  utánzó,  örömet  okozó
tevékenységként, játékként éli meg egész óvodában töltött idejében. 
Programunk fontos elemének tekintjük a gyermekek munka jellegűve játékos tevékenységeit,
mert számukra ez öröm, önként vállalt, aktív és szívesen végzett tevékenység:

 önmaga  kipróbálására,  környezetének  cselekvődée megismerésére,  az  érzelmileg
közelálló személyekkel való együttmunkálkodásra ösztönzi;

 e tevékenységek közben megéli, hogy környezetére hatással van, ezzel én erődéesítődée
módon járul hozzá autonóm személyiségének kialakulásához;

 a szívesen és játékosan végzett sokféle munka jellegűve tevékenység hatására  és a
pszichoszociális  érés eredményeként pozitív  érzelmekkel fordul az iskolai  „komoly”
munka felé. 

Céljaink:
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 a  gyermek  a  saját  szükségleteinek  kielégítésével  kapcsolatos  tevékenységeket
(tisztálkodás,  étkezés,  öltözködés,  játékelrakás,  átrendezések  stb.)  egyéni
fejlettségének, képességeihez mérten önállóan végezze;

 legyen igénye a pontos, esztétikus munkavégzésre;
 ismerje meg személyes tárgyait, ruháit óvja, rakja rendbe;
 segítsen a kisebbeknek, a rászorulóknak;
 vállaljon feladatot másokért, kisebb csoportért, nagyobb közösségért;
 legyen örömforrás számára a munka jellegűve tevékenység!

Feladataink:
 örömteli aktív munka jellegűve tevékenységekre serkentődée légkört alakítunk ki;
 tudatos szervezéssel úgy alakítjuk a gyermekek napirendjét, hogy kellődée hely, idődée és

eszköz álljon rendelkezésükre;
 a  felnődéettek,  a  gyermekek  egyéni  fejlettségének  figyelembevételével,  türelmes

irányítással  szervezzék  és  értékeljék  a  gyermekek erődéefeszítéseit.  A munkajellegűve
tevékenységek  során  megvalósuló kreatív  gyermeki  megoldásokat  elismerjük,  és
megvalósításukat segítjük.

A fejlődéedés jellemződéei
3-4 éves korban
Az  óvodapedagógusokat  figyelve  vegyen  részt  a  növények,  állatok  gondozásában,
etetésében. 
Az óvodapedagógusok a legkisebb óvodást is vonják be az alkalomszerűve munkába, ami
lehet esetleges, de lehet szabályosan ismétlődéedődée is. A szabályosan ismétlődéedődée mindennapi
munka a rend fenntartásáért végzett tevékenységek.
4-5 éves korban
A közösségi kapcsolatot jól fejleszti a naposi munka, amit úgy vezetünk be, ha a gyermek
készség szinten ismeri a munkafolyamatot, annak menetét, fogásait. Az óvodapedagógus
és a dajka között megállapodás alapján gondolják végig a naposi munkát, és alakítják ki a
gyermekek  összehangolt  cselekvésláncát.  Alkalomszerűve,  ismétlődéedődée munka  a  játékok
elrakása, a terem átrendezése, a tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, az öltöződée,
a mosdó rendjének megtartása.
Ezeket a munkákat a gyermek együtt végzi a felnődéettel, annak konstruktív vezetésével.
Az  óvodapedagógus  tervezze  meg  az  egyéni  megbízások  lehetődéeségeit.  A  gyerekek
műveködjenek  közre  az  élődéesarok  gondozásában,  a  szobanövények  átültetésében,  az
óvodaudvar tisztán tartásában.
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5-6-7 éves korban
Önállóan  végzik  a  naposi  munkát.  Közösen  eldöntik  a  munka  megosztását.  Ízlésesen,
esztétikusan  tálalják  fel  az  ételeket.  Étkezés  után  szokásrendnek  megfelelően  minden
visszakerül  a  helyére,  letörlik  az  asztalt.  Az  alkalomszerű munkákat  a  gyerekek  önálló
vállalkozás alapján végzik.
Az  óvodapedagógus  gyakran  dicsér,  elismer,  így  a  gyermek  szívesen  vesz  részt  a
munkában.
Végezzenek  önállóan  környezet  szépítő munkát,  játékok  tisztítása,  egyszerű javítások,
polcok  lemosása.  Rendszeresen  segítsenek  a  kicsik  öltöztetésében.  A  növény  és
állatgondozást önállóan végezzék.

A fejlődés jellemz   i az ő óvodás kor végére

A gyerekek szeretnek közösen dolgozni.
Örülnek ha kötelességet teljesíthetnek.
Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát.
Szívesen közreműködnek a növények-állatok gondozásában.
Örömmel  segítenek a  kisebbeknek,  szüleiknek,  az  óvoda dolgozóinak,  az  óvodát  segítő
iskolának és a felnőtteknek.

A  GYERMEKEK  FEJLŐDÉSÉNEK  NYOMON  KÖVETÉSE,
DOKUMENTÁLÁSA 

„A természet azt akarja, hogy a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének. Ha a
rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha be nem érik és meg nem

ízesedik. Lesznek fiatal tudósaink s vén gyermekeink.” 
(J-J. Rousseau) 

A  sikeres  óvodai  nevelődéemunkánk  megteremtésének  fontos  feltétele  a  gyermekek  minél
több irányú, alapos ismerete. 
A  gyermekek  óvodáskor  elődéetti  és  óvodán  kívüli  életének  történéseirődéel,  eseményeirődéel  a
család és az óvoda között fennálló kapcsolat segítségével tájékozódhatunk. Ez a nevelési
eljárások alkalmazását,  egyeztetését is jelenti  az  óvoda  és a gyermeket nevelődée felnődéettek
között. 
A  testi  fejlettség  adott  állapotát  minden  óvodapedagógus  „jó  szemmel”,  gyakorlati
tapasztalatai  birtokában  képes  felmérni.  Az  esetleg  rejtett  elváltozásokra,
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rendellenességekre az óvodaorvos és a védődéenődée,  a gyógytornász, a logopédus hívja fel a
figyelmet. Ezek alapján teszi meg a további lépéseket az óvodapedagógus. 
A  modern  óvodapedagógia  –  a  tudományos  eredmények  figyelembevételével  –
lehetődéeséget  teremtett  a  gyermekek  mélyebb  megismerésére,  így  olyan  eljárásokat,
megfigyelési  módszereket  építünk  nevelődéemunkánkba,  melyek  a  gyermekek  mindennapi
életének zavarása nélkül adnak alkalmat  értelmi  és szociális képességeik, egyéni fejlődéedési
ütemük  megismerésére.  Ebben  gyógypedagógus,  fejlesztődéepedagógus  is  segíti  a
nevelődéetestület munkáját. 
A  nevelődéemunka  tervezése,  elemzése,  értékelése,  az  egészségesen  fejlődéedődée gyermekekrődéel
szerzett  ismereteknek,  elődéerehaladásuk  mértékének  megfigyelése,  írásos  dokumentálása
minden  óvodapedagógus kötelessége.  Az együtt  dolgozó kollégák a csoportjukba járó
gyermekek  fejlődéedését,  fejlődéedésének  vonulatát  folyamatosan  figyelemmel  kísérik.  Ennek
dokumentálási  módja  nevelődéetestületi  konszenzus  szerint  történik.  A  gyermekek
fejlődéedésének nyomon követése megfigyelésükön alapszik, mely elsődéesorban a játékukon, de
természetesen  egész  óvodai  életükön  keresztül  valósul  meg.  Az  óvodapedagógusok
megfigyeléseiket részben a csoportnaplóba, részben pedig a gyermekek egyéni fejlődéedési
lapjára rögzítik. 
A gyermekek aktuális fejlettségi állapotáról, fejlődéedési ütemérődéel, az esetleges problémákról
korrekt módon tájékoztatjuk a szülődéeket. 
Az  átlagtól  valamilyen  irányban  eltérődée fejlődéedést  mutató gyermekek  esetében  célzott
odafigyelésre  van  szükség.  Ezen esetekben a  szülődéekkel  egyetértésben,  a  szakemberek
útmutatásait figyelembe véve, mindenkor az adott gyermek fejlődéedéséhez igazítjuk nevelési
eljárásainkat. 
Programunkban  elsődéerendűve feladatunknak  tekintjük  az  egész  gyermeki  személyiség
fejlesztését.  Ez  legteljesebben  alapvetődée tevékenysége,  a  játék  és  lételeme,  a  mozgás
keretében valósul meg.
E két területen nyílik megfelelődée lehetődéeség olyan problémák feltárására is, melyek késődéebb
tanulási  nehézséget  okozhatnak.  Ezek  megelődéezésére  óvodai  életünket  úgy  szervezzük,
hogy egyéni rásegítéssel, különféle formában változatos módon biztosítsuk a gyermekek
cselekvődée aktivitását. 

A FEJLŐSDÉS EREDMÉNYE AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Útmutatóul és feladatul szolgál számunkra az Óvodai nevelés országos alapprogramjából
ide vonatkozó „Fejlődéedés jellemződéei az óvodáskor végére” fejezet tartalma. 
Programunk  sajátosságait  és  a  várható  fejlettségi  mutatókat  az  egyes  fejezetekben
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megfogalmazott célok és feladatok foglalják magukba. 
Nevelődéemunkánk  folyamatában  az  óvodai  fejleszthetődéeség  határáig  eljuttatjuk  a
gyermekeket az általunk preferált speciális ismeretek, képességek, készségek és szokások
birtokába, melyek a sikeres iskolai élet és teljesítmény további alapjául szolgálhatnak. 
Célunk, hogy az óvodánkból kikerülődée gyermekeket a következődéek jellemezzék:

 jó egészségügyi szokásokkal rendelkezzenek;
 mozgásukat,  viselkedésüket,  testi  szükségleteik  kielégítését  szándékosan  tudják

irányítani;
 bátran, biztonsággal, nyitott érdeklődéedéssel mozogjanak környezetükben;
 a  megtapasztalt  együttélési  szokásoknak,  szabályoknak  megfelelődéeen  tudjanak

viselkedni,  együtt  érezni,  konfliktusokat  megoldani,  tudják  érzelmeiket  kulturált
módon kifejezni;

 véleményüket,  ítéleteiket,  elképzeléseiket  többféle  módon  tudják  mások  felé
közölni;

 képesek legyenek mások véleményét, másságát elfogadni, tolerálni;
 legyenek kreatív elképzeléseik, és érvényesítsék is azokat;
 ismerjék értékeiket, bízzanak magukban és a felnődéettekben;
 pozitívan viszonyuljanak a természeti, társadalmi és emberi környezetükhöz;
 belsődéeleg motiváltak, esztétikailag fogékonyak legyenek;
 jellemezze ődéeket a felfedezés és gondolkodás öröme;
 kommunikáljanak érthetődéeen, folyamatosan,
 cselekvődéeen vegyenek részt a különféle tevékenységekben;
 képesek legyenek esztétikai értékeket befogadni és létrehozni. 

Szeretnénk,  ha az óvodáskor után minden gyermek a számára megfelelődée iskolatípusban
kezdhetné meg  tanulmányait,  olyanban,  mely  megfelel  egyéni  adottságainak,  ahol
képességeit  a  legteljesebb  mértékben  kibontakoztatja,  fejlesztheti.  Ebben  vagyunk  a
szülődéek partnerei, segítődéei, a szakemberek együttműveködődéei.

A PROGRAM  BEVÁLÁSA

Programunk beválása folyamatos nyomon követésének célja: 

 erődéességek megődéerzése 
 hiányosságok kiküszöbölése 

Lehetődéeségek kiaknázása módszerei: 
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 a gyermekek óvodai életének megfigyelése 
 az óvónődée önellenődéerzése 

Munkánk eredményességének legfődéebb mutatói: 

 A gyermekek jól érzik magukat az óvodában, elfogadják életrendjét, beilleszkednek
abba. 

 Szeretnek  az  óvónéni  közelében  lenni,  de  egyedül  vagy  társaikkal  is  szívesen
eljátszanak. 

 Játékuk  sokszínűve,  ötletgazdag.  Megszervezése,  kivitelezése  egyre  nagyobb
önállóságot mutat. 

 Várják, és szívesen hallgatják a mesét, képzelődéednek, fantáziálnak. 
 Felszabadultan mozognak, mozgásuk egyre ügyesebb. 
 Türelmesek egymással, elfogadják egymást. 

Az óvónődée idődéenként megvizsgálja, leméri saját munkáját a következődée szempontok alapján: 
 Minden  területen  azonosul-e  a  helyi  pedagógiai  programban  közösen

meghatározott célokkal, tartalommal, stílussal? 
 Eleget tesz-e a „ne siess, ne sürgess, ne aggodalmaskodj” hármas követelménynek

– tud-e várni, kivárni? 
 Jól rangsorolta-e tennivalóit? 
 Munkája nem csak saját csoportja, hanem az egész óvoda jó megítélését szolgálja-

e? 
 Hiteles és ődéeszinte-e a szülődéek elődéett? 
 Folyamatosan képezi, műveveli-e magát; a képzésben szerzett ismereteket alkalmazza-

e a nevelődéemunkában?

Az iskolába lépés feltételei
A belső érés,  a családi  és az  óvodai  nevelés eredményeképpen óvodáskor végére a

kisgyermekek többségét testi, lelki és szociális képességeinek fejlettsége alkalmassá teszi
az  iskolakezdésre. PEDAGÓGIAILAG  AZON  MUTATÓK
ÖSSZESSÉGÉT  ÉRTJÜK  AZ  ISKOLÁBA  LÉPÉS
FELTÉTELEI  ALATT,  MELYEKET  PROGRAMUNKBAN  A
FEJLŐDÉS  VÁRHATÓ EREDMÉNYEIKÉNT  HATÁROZTUNK
MEG.
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A sajátos nevelési igényűve gyermekek esetében speciális szakemberek segítségével érjük
el ezt a szintet. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a gyermek az óvodáskor végére eléri
az  iskolai  élet  megkezdéséhez  szükséges  fejlettségi  szintet  a  Nevelési  Tanácsadó
szakembereinek segítségét kérjük.

Az iskolaérett gyermek

Testi fejlődését tekintve:
 testalkata, teherbíró képessége életkorának megfelelő

 mozgása összerendezett harmonikus

 finommotorikus mozgása megfelelődéeen fejlett

 kialakult a testsémája, oldalisága

 mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani 
képes.

Érzelmi, akarati élet terén:
 érzelmileg kiegyensúlyozott

 megfelelődée önuralommal rendelkezik

 képes elviselni, hogy nem mindig éri sikerélmény

 tudatos figyelme kitartó (10-15 perc)

Értelmi fejlettség terén:
 megfelelő ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról

 gondolkodása érett, érdeklődéedés, kíváncsiság jellemzi

 észlelésük-érzékelésük differenciált

 kialakul a lényeglátás és a probléma-megoldási készség
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 kialakul az analógiás gondolkodás alapja

 kialakul a fogalmi gondolkodás

 megjelenik a szándékos bevésés és megnődée annak felidézésének idődéetartama

Szociális érettség terén:
 igényli a közösséget

 tud alkalmazkodni és együttműveködni tágabb gyermekközösséggel

 elfogadja és betartja a szabályokat

 önállósága, önérvényesítődée képessége életkorának megfelelődée

 kialakul feladat tudata és a feladattartás képessége

     Anyanyelvi - kommunikációs fejlettség terén:
 alakilag, tartalmilag értelmesen beszél

 általánosan tájékozott

 tisztán beszél, beszédértése megfelelődée

 megfelelődée szókinccsel rendelkezik, jó kifejeződée képességűve

 viselkedés kultúrájába beépülnek az alapvetődée illemszabályok

 adekvátan használja a nonverbális kommunikáció jelzéseit

Sajátos nevelési igényű és különleges gondozásra szoruló    

                                    gyermekek esetén:
Sajátos nevelési  igényű és  különleges gondozásra szoruló valamint  beilleszkedési  és

magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében a fentiekben leírt fejlettségi szint
csak  folyamatos,  speciális  szakemberek  segítségével  végzett  pedagógiai  munka  mellett
érhetődée el a szülődéek támogató együttműveködésével.
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NEVELÉSI PROGRAMUNK HATÉKONY

 ha az óvodapedagógus a gyakorlatban megfelelődéeen tudja alkalmazni azt;

 nap, mint nap új színt tud vinni munkájába;

 önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítja szakmai ismereteit;

 gyermekeink szívesen járnak óvodába, és jól érzik ott magukat;

 örömmel vesznek részt a különböződée játékokban;

 saját adottságaikhoz, képességeikhez mérten, optimális ütemben sokoldalúan 
fejlődéednek;

 a szülők elégedettek az óvoda légkörével, gyermekük fejlődéedésével, az ott dolgozók 
személyével és az óvoda-család kapcsolatával.
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ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK
A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával

kapcsolatos egyéb intézkedések

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT
Pedagógiai Program érvényességi ideje, a ne-
velődéetestület határozata alapján érvényes

2016. augusztus 31.

Képviselődée testület jóváhagyta 1999. 2003. 2008. 2013. 2016.
Szakértődée véleményezte 1999. 2003. 
Szülődéei Munkaközösség véleményezte 1999. 2003. 2008. 2016.
Nevelődéetestület elfogadta 1999. 2003. 2008. 2016.
Bevezetés idődéepontja 1999. szeptember 1.

Pedagógiai Program módosításának lehetséges indoka:

 törvényi elődéeírások módosítása,

 hálózatbődéevítés, leépítés,

 nevelődéetestület más program bevezetése mellett dönt,

 egyéb érdekegyeztetődée fórum módosító javaslata.

El  ő  í  r  á  s a program m  ó  dos  í  t  á  s  á  nak el  ő  terjeszt  é  se:
  
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az óvoda vezetődéeje;
 a nevelődéetestület bármely tagja;
 a szülődéei munkaközösség;
 az óvoda fenntartója.

Felülvizsgálat indoka:

 A program beváltás során felmerülődée változások beépítése,

 Törvényi változásokból adódó feladatok kidolgozása és beépítése. 
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 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a ne-
velődéetestület folyamatosan vizsgálja. 

 A pedagógusok minden tanév  végén írásban értékelik  a  pedagógiai  programban
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.

 A 2019-2020. tanév során a nevelődéetestületnek el kell végeznie a pedagógiai prog-
ram teljes – minden fejezetre kiterjedődée – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség ese-
tén ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai progra-
mot kell kidolgoznia.

A pedagógiai program érvényességi ideje
 
 Az  óvoda  2016.  szeptember  1.  napjától  szervezi  meg  elődéeször  nevelődée és  oktató

munkáját e pedagógia program alapján. 
 Ezen  pedagógiai  program  érvényességi  ideje  négy  tanévre  –  azaz  2018

szeptember 1-t l 2022. augusztus 31-napjáig szól.ő

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala

 Az  óvoda  pedagógiai  programja  nyilvános,  minden  érdeklődéedődée számára
hozzáférhetődée. 

 A  pedagógiai  programról  minden  érdeklődéedődée tájékoztatást  kérhet  az  óvoda
vezetődéejétődéel, valamint az óvoda pedagógusaitól a fogadó órán vagy – ettődéel eltérődéeen –
a pedagógussal elődéere egyeztetett idődéepontban. 

 A  pedagógiai  program  egy-egy  példánya  a  következődée személyeknél,  illetve
intézményeknél tekinthetődée meg: 

 az óvoda fenntartójánál; 
 az óvoda irattárában; 
 az óvoda nevelődéei szobájában; 
 az óvoda vezetődéejénél;
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A PEDAGÓGIAI  PROGRAM  ELFOGADÁSÁRA  ÉS  JÓVÁHAGYÁSÁRA            
                                                              VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK

 A  Kondói  Harica-Völgyi  Óvoda  Programját  a  nevel testület  2018.08.31.napjánő

tartott ülésén véleményezte és elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyződéekönyvi kivonat és nyilatkozat)

 Akondói  Harica-Völgyi  Óvoda  Pedagógiai  Programját  a  Szül i  munkaközösségő

2018.08.31 én tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyződéekönyvi kivonat: és nyilatkozat) 

 Az intézmény vezetődéeje nyilatkozott, hogy a fenntartóra nem hárul többlet költség. 

Akondói  Harica-Völgyi  Óvoda  Pedagógiai   programját  a  nevel testülető

2018.augusztus 31napján elfogadta.
(Mellékelve  az  elfogadásról  készült  jegyződéekönyvi  kivonat:  jelenléti  ív;  a
határozatképesség  megállapítása;  az  elfogadás  mellett,  az  elfogadás  ellen,  illetve  a
tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyződéekönyv-vezetődée és a hitelesítődéek
aláírása.) 

A Kondói Harica-Völgyi Óvoda Pedagógiai Programját a mai napon jóváhagyom.

Kelt: Kondó, 2018.szeptember 1.......... …Szalma Krisztina..................................
  óvodavezetődée
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A program megvalósításához szükséges eszköz és felszerelés jegyzék

Megnevezés Eszköz igény

Családi, szituációs,
szerepjáték

Babakonyhai bútor, babák, kiegészítődéek, műveanyag edények, gyermek ülődéegarnitúra, 
műveanyag zöldségek, gyümölcsök, péksütemények, babakocsi, kicsi tükör, fodrászos 
eszközök, takarító eszközök (játék porszívó, seprűve, lapát, felmosó), háztartási gépek 
(kávéfődéeződée, mikro),orvosi felszerelés, kosarak, tároló edények, párnák, asztalterítődée 
szett, evődéeeszközök, étkeződée, tálaló szett, babaruha szett, vasaló, mosógép, 
babagondozó kellékek (etetődéeszék, babaedények, cumisüveg, fürdetődée kád, 
babahordozó), táskák.

Manipulációs játék

Fejlesztődée játékok, kártyák, dominók, variálható polc, asztali építődéek, konstruáló játékok
(láncok, különböződée formák, egyensúlyérzék fejlesztődéek), mágnes formák (különböződée 
méret, szín, forma, nagyság), kicsi tábla, mágneses betűvek, számok, társasjátékok, 
fadominók, kirakók, gyöngyök mozaik, sakk, puzzlék, tárgyak tapintáshoz, 
osztályozáshoz (kagylók, kövek, magok), gyűvejthetődée dolgok (gombok, kupakok, 
kagylók).

Építőjáték
Kis fakocka, legók, duplók, sződéenyegek, nagy faépítődéek, tároló láda, kiegészítődéek 
(állatok, növények, épületek), babaház kiegészítődéekkel, autópálya, üreges építődéek, kis 
és nagyautók, kamionok, tűvezoltóautók, buszok, repülődéek, sátrak.

Anyanyelvi-, 
irodalmi nevelés Könyvek, CD-k, diafilmek, TV, videó, magnó, hangosítás, bábok, fejdíszek.

Ének, zene
Gyermek hangszerek, zenei kazetták, metronóm, furulya, metallofon, hangsíp, CD-k 
(népzenei, művesoros, klasszikus és kortárs művevek).

Rajzolás, mintázás, 
kézi munka

Hagyományos rajzeszközök, szövődéekeret, agyag, albumok, reprodukciók leporellók, 
ollók fonalak, rongyok, lyukasztó, tűveződéegép, évszaknak megfelelődée természetes 
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anyagok, vizuális eszközök.

Külső világ 
megismerése

Állatok, növények gyűvejtemények, tablók, könyvek, edények, tálcák, tárolók, 
matematikai fejlesztődée eszközök, labirintus játékok, tematikus tablók, fotók, eszközök 
takarításhoz.

Mozgás
Bordásfal, kézi szerek, labdák, egyensúlyozó eszközök, ugráló labdák, ugrálók, 
különféle labdák.

Udvari környezet
Csúszda, mászóka, homokozó, homokozó játékok, kerti szerszámok, különféle labdák,
alkalmas építmények, egyéni és csapatjátékok biztosító mozgásfejlesztődée eszközök.
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Legitimációs Záradék

Jelen Pedagógiai Program 2018.szeptember 1-től visszavonásig érvényes.
Felülvizsgálatra 2023. augusztus 31-ig kerül sor.

Elfogadta:
                                                                                          …………………...
Dátum: …...………………                                              Nevelést segítő
Nevelőtestület képviselője

Egyetértését nyilvánította:
Dátum:……………………

                                                       ……………………………….

                                                       Szülői Szervezet képviselője

                                           
                                                     ……………………………………………..
                                                     Kondó Község Önkormányzat polgármestere

Jóváhagyta:
Dátum:…………………..

                                                    ………………………………………..
                                                                    Óvodavezető
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