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Óvoda jellemző adatai 

 
 

Az intézmény hivatalos elnevezése: 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
OM azonosító: 027689 
 
Az intézmény címe és elérhetősége: 
6066 Tiszaalpár Ady Endre u.40. 

 
Telefon: 
06-76/424-940 
06-30/6279-231 
 
E-mail:  ovialpar@gmail. com 

 
 

 
Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata  
6066 Tiszaalpár Árpád tér 1. 

 
Telefon: 
06-76/424-133 
 
 
A helyi nevelési program: 

• Alkotója az intézmény nevelőtestülete 
• Benyújtója: Kiss Mária óvodavezető 

 
Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: 

• A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik. 
• A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően–évente a szülői igényekre 

alapozva–biztosított óvodapedagógus részvételével 
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Bevezető 
 
Programunk rövid története 
 
1999-ben elkészítettük helyi óvodai nevelési programunkat, amibe beépítettük a Nagy 
Jenőné által kidolgozott nevelés a” M űvészetek Eszközeivel” című program egyes 
elemeit. 2004. augusztus 31-ig dolgoztunk e program alapján. A 2004-es felülvizsgálat 
során a nevelő testületünk arra a megállapításra jutott, hogy az 1999-ben beépített elemek 
meglétét sem tudjuk intézményünkben biztosítani, a helyi adottságaink miatt. 

Programunk így több tekintetben változást és továbbfejlesztést igényelt, amit még a 
törvényességi változások is indokolttá tettek. 
2004-ben így felülvizsgáltuk és átdolgoztuk a programot, ahol a törvényi változások 
mellett a helyi adottságok, és hagyományok kerültek beépítésre. 
 A program újabb felülvizsgálatára és átdolgozására a jelenlegi 2009/2010-es nevelési 
évben kerül sor, figyelembe véve az Országos Alap Programban bekövetkezett 
változásokat a kompetencia alapú nevelés elveit, valamint az óvodai integrációs program 
követelményeit, illetve a TÁMOP 3.1.4. pályázatban történő vállalásokat.  

 
A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után vonták az 
óvodai nevelés tartalmának változásait.  

Napjainkban egyre sürgetőbbé válik új készségek, kompetenciák elsajátítása. 
Az egész életen át tartó tanulásra csak oly módon készíthetjük fel önmagunkat és a ránk 
bízott gyermekeket ha a hangsúlyt az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére 
helyezzük. 

2006-tól a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 
családok felkarolása előtérbe került. Településünkön a gyermek létszámot tekintve a 
hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladja a 40%-ot. Intézményünkben ettől az 
évtől kezdve működik az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR), mely meghatározza az 
óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. 
Az IPR jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az 
együttműködések kialakításának ösztönzése azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket 
támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat 
biztosítanak. 

2009-2010- es nevelési évben a kompetencia alapú óvodai programcsomag 
kipróbálóiként (TÁMOP 3.1.4.) a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ műveltségtartalmak 
szerinti tématerv-javaslatokkal, és annak kiegészítő segédleteivel dolgozott óvodánkban 
két csoport. A kipróbálás időszaka után nevelőtestületünk a különböző tanulás szervezési 
eljárások alkalmazásával a pedagógiai- módszertani szabadság meghagyásával az óvoda 
hagyományainak, helyi sajátosságainak figyelembe vételével készítette el a helyi nevelési 
programját. 
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1. Programunk alapjai 
 

1.1.Környezetünk bemutatása 

Tiszaalpár nagyközség, Bács-Kiskun megye északkeleti részén, a Tisza egyik 
holtágának partján helyezkedik el, lakosságának száma 5200 fő. Időszámításunk előtt ezer 
évvel már lakott terület volt, ebből adódóan gazdag történelmi múlttal rendelkezik. 
Gazdasági élete is jelentős hagyományokra tekint vissza. Az emberek megélhetését a 
földművelés és az állattenyésztés biztosította, de mára sajnos ez már nem jellemző.  
 A község területén látható Zalán bolgár vezér földvára, rajta a XVIII. században épült 
műemlék templommal. Mellette a nemrégiben kialakított Skanzen (Szabadtéri Múzeum) 
egy Árpádkori települést mutat be. A félig földbe ásott veremházakban élethű berendezési 
tárgyak (kemencék, fekhelyek, szerszámok, tűzhelyek) segítik a korabeli élettel való 
ismerkedést. A „Bronzkortól napjainkig” c. helytörténeti kiállítás még a legkisebbeknek is 
ad bőven információt, érdekességet, alapozó tudást gyökereinkről, múltunkról. A 
kosárfonás történetét és a halászati eszközöket, szerszámokat a Kosár és Vesszőtermék 
kiállító teremben ismerhetjük meg. Település háborítatlanul őrizte meg azokat a természeti 
értékeket, amelyeket a Tisza közelsége alakított évezredeken keresztül. A különböző 
színekben pompázó vízi virágok, a Tisza partot övező galériaerdő különleges fafajtái, a 
gazdag madárvilág bőven ad látnivalót a legkisebbeknek is. Kora tavasszal nyílik a 
békaliliom, fehér tündérrózsa, a sárga virágú tavirózsa, a virágkáka. A Tisza parti 
margitvirág a Kárpát medence bennszülött növénye. A vízi világ legjellemzőbb fajai közt 
szerepel a fekete gólya a bütyköshattyú, a kanalasgém, szalonka stb. 
Ebben a gazdag történelmi múlttal rendelkező, és csodálatos élővilággal körülvett 
községben működik a Tiszaalpári Napközi Otthonos Óvoda. 
 
 
1.2. Szociokulturális háttér 

Az ősi lakosokat felváltja a városokból kitelepülő elszegényedő réteg. Bár életkorukat 
tekintve fiatalok, gyermekes családok, a megélhetésüket azonban a segélyek, a szociális 
támogatások teszik ki. A szülők döntő többsége szakmunkásképzőt végzett, vagy 
érettségizett, de ennél alacsonyabb végzettségűek is vannak. A diplomás szülők aránya a 
legkisebb. A szülők fizikai és alkalmi munkából élnek, kis részük szellemi alkalmazott, 
a vállalkozók azonban igen kevés számot képviselnek. 
Tapasztaljuk, hogy a családok, a családokon belül a gyermekek életkörülményei mennyire 
befolyásolóan alakítják óvodai nevelésünket. Ahogy szerte az országban észlelhető, a mi 
községünkben is nyomon követhetők a technikai fejlődés hatásai, a családokon belüli 
korlátozottabb lehetőségek, a családszerkezetek változásai, élményforrások csökkenése, 
megélhetési problémák, munkanélküliség, s vonzatként az életszínvonal romlása, 
tartalékok felélése, a családi klímában fellelhető frusztráció. A csonka családok száma is 
igen magas, így sajnos egyre több a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek. 
Mindezek ismeretében igyekszünk élmény gazdaggá formálni óvodai életünket, 
amelyben meghatározó erővé válhat a gyermekeket körülvevő tárgyi és személyi 
környezet.  
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1.3.Óvodánk jellemzői 

Óvodánk tevékenységét, a mindennapi élet szervezését, irányítását, az óvodai nevelés 
általános céljai, valamint a községből érkező családok életmódjának, értékrendjének 
tipikus, vagy nagyon is sajátos különbségeiből adódó gyermeki szükségletek határozzák 
meg. Az intézményben folyó nevelés és szociális jellegű feladatok ellátásához tizenöt 
óvodapedagógus szükséges, akiknek munkáját 8 dajka és egy karbantartó egészíti ki.  
 
Az intézmény működését az óvodavezető irányítja.  
 
Új, Ady Endre utcai  7 csoportos óvodánk mindenben megfelel a mai kor 
követelményeinek.  
 
 
 
2. Nevelőmunkánk célja 
 
 
Célunk a testi és lelki egészség harmóniájának kialakítása, melyet a következő 
részcélok megvalósításával érünk el: 

• szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat 
• a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, a fejlődési folyamat támogatása 

során egyéni adottságaikra, értékeikre alapozunk; fejlődjenek egyéni tempójuknak, 
érési sajátosságaiknak megfelelően 

• a magyar nyelv és a metakommunikáció segítségével legyenek képesek közreadni 
gondolataikat, kifejezni érzelmeiket 

• a családok bevonásával lehetőséget biztosítunk az egységes nevelési elvek 
érvényesítésére, és mintát adunk az örömteli együttlét megvalósulásához; családi 
szoba, és családos rendezvények kapcsán 

• az önálló tanulás, a problémamegoldás képességeinek megalapozását elősegítjük a 
közvetlen tapasztalatszerzés felkínálásával, a választás, a döntés lehetőségének 
megteremtésével, az önállóságot biztosító szokás szabályrendszer kialakításával 
legyenek aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak, fogadják el a különbözőséget 

• megalapozzuk az egész életen áttartó tanulás kialakítását segítő alap és 
kulcskompetenciákat,- melyek a tudás alapú társadalomban mindenki számára 
nélkülözhetetlenek 

• segítséget nyújtunk akadályozottságuk leküzdéséhez 
• természetet szerető, és óvó gyermekeket nevelünk, segítve ezzel a gyermekek 

környezettudatos magatartásának kialakulását, így számukra nem lesz közömbös 
környezetük növény és állatvilága. 
 
 
 

2.1. Küldetésünk… 

• olyan gyermekek nevelése, akik érzelmekben gazdagok, településükhöz, 
gyökereikhez kötődnek, környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, másokat 
elfogadók és együttműködők 
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• biztosítani a feltételeit annak, hogy gyermekeink színes, egyéni személyiségükkel 
aktívan és örömmel éljék meg mindennapjaikat közösségünkben. Ennek 
nélkülözhetetlen eleme a hatékonyságra való törekvés, együttnevelés a szülőkkel. 
Érték számunkra minden óvodánkban megfogalmazott elv és hagyomány melyek 
eredményei folyamatosan segítenek bennünket a fejlődés támogatásában. 

• olyan gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremése, 
amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük és fejlesztjük. 

 
 
2.2. Gyermekképünk 

Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyéniségéhez optimálisan illeszkedő 
pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált, 
befogadó környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek 
számára kötelesség. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes 
módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, 
csoporttárs. 

Olyan gyermekek nevelése a célunk, akik érzelmekben gazdagok, 
szülőföldünkhöz, településünk gyökereihez kötődnek, óvják a körülöttük lévő élővilágot, 
tisztelik az életet, képesek az épített és természeti környezet védelmére, értik a 
hagyományok üzenetét. Jártasak a helyes hulladékkezelés alkalmazásában, ismerik az 
energiatakarékosság elveit. Környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, vidámak, 
érdeklődőek, önmagukat értékelni tudók, örülnek a közös élményeknek, kötődnek az 
irodalmi alkotásokhoz, a zenéhez, és szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekben. 
Kedvük, igényük szerint tudnak mozogni térben, időben, kérdéseiket bátran, nyíltan meg 
tudják fogalmazni, ismerik a számok, mennyiségek birodalmát, és játszva tanulnak 
egymástól és a felnőttektől 

Nevelésünk során törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 
biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, ahol tudatosan igyekszünk 
nem helyet adni az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb 
értelemben. 

A különbözőséget elfogadjuk, és együttműködésre törekszünk. Az egyéni 
különbségeket toleráljuk, függetlenül, attól hogy etnikai, kulturális vagy pszichofizikai 
eltérések vannak gyermekeink között. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az átlagtól eltérő, 
sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve 
tehetséges gyermekek nevelésére, fejlesztésére. 

 
 

2.3. Óvodaképünk 

Az óvoda a közoktatási rendszerünk legelső láncszeme, szakmailag önálló nevelési 
intézménye, mely meghatározó szerepet tölt be az ember életében. A gyermeki fejlődésbe 
vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a különbözőségek 
elfogadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése. Hit a gyermek fejlődésében, a 
gyermek jelzéseire biztosított komoly figyelem. A nem könnyen érthető jelzések 
értelmezése, a mögöttük lévő szükségletek feltárása. A ki nem mondott, csak tünetekkel 
jelzett gyermeki segélykérés figyelmen kívül hagyásának megelőzése.  
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Azt szeretnénk, ha óvodánkat az alábbi alapelvek jellemeznék: 
 

• boldog gyermekkor 
• családias, biztonságos környezet 
• szeretetteljes légkör, melyben a gyermekközpontúság, és a gyermek mindenek 

felett álló érdekének szem előtt tartása érvényesül 
• minden gyermek egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz, képességeihez 

való igazodás (személyes kompetencia) 
• egészséges életvitel, egészséges táplálkozás megalapozása 
• szabad játék semmi mással nem helyettesíthető kiemelt szerepének biztosítása 
• munkajellegű tevékenységek során a közösségért való tevékenykedtetés örömének 

megélése (szociális kompetencia) 
• játékba integrál önkéntes és cselekvéses tanulás 
• a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, kielégítése 
• kompetencia érzés kialakítása, fenntartása 
• komplex képességek fejlesztése 
• sajátos nevelési igényű gyermekek teljes értékű emberként való kezelése 
• SNI-s gyermeket befogadó, toleráló fejlesztő hatású környezet biztosítása 
• egyéni differenciált bánásmód, minden gyermeket megillető személyes bensőséges 

kapcsolat 
• együttmunkálkodás, innováció 
• inkluzív pedagógia alkalmazása 
• tehetséges gyermekek gondozása (speciális kompetencia) 
• hagyományokon alapuló értékmegőrzés 
• családdal való együttműködés, a szülő partneri rangra emelése 
• partnerekkel való együttgondolkodás 
• személyes példamutatás, életvitelben és az emberi kapcsolatokban 
• ökológiai szemléletalapozás (környezetbarát szemléletmód, környezettel való 

harmonikus együttélés) 
• környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása 
• takarékosság elvének érvényesítése 
• holisztikus szemléletmód kialakítása (minden mindennel összefügg, egymásra 

kölcsönösen hat, melynek mozgató rugója a természeti törvények rendszere). 
 
Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és 
a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. 
 
Célunk: az óvodáskorú gyermek harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatásának elősegítése, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével. 
 
Óvónőink tisztelik a különbözőséget, nagyfokú empatikus képességekkel rendelkeznek. 
Kreatívak, nyitottak az új iránt, aktívan részt vesznek a továbbképzéseken, önképzéssel is 
gyarapítják tudásukat 
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3.Az óvodai élet megszervezésének szempontjai 
 
3.1. Személyi feltételek 

Óvodánkban a nevelőmunkát a törvényi előírásoknak megfelelően képzett 
óvodapedagógusok végzik. Az alapképzettségen túl a következő szakképzettségekkel 
rendelkezünk: 
 
 

A képzés óraszáma  

A továbbképzés megnevezése 30 60 OKJ Szak- 

vizsga 

 
Résztvevők 
Száma/fő 

Óvodamenedzser vezető    x 1 

Vezető óvodapedagógus    x 1 

Fejlesztőpedagógus    x 2 

Gyógy testnevelés    x 1 

Nyelv és beszédfejlesztő    x 1 

Pedagógia szakos előadó    x 1 

Minőségfejlesztés x    1 

Népi kismesterségek oktatója   x  1 

Hatékony gyermek megismerési technikák x    5 

Kompetencia fejlesztő módszertani képzés x    7 

Drámajáték vezető   x  2 

Delecato módszer   x  6 

Okoskocka x    2 

Vitamin torna x    2 

Bábcsoportvezető   x  3 

Elsősegélynyújtás x    4 

 
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt megvalósításával kapcsolatos képzések teljesítése 
összesen:   
 

 
Menedzsmentképzés 

 
x 

   1 

 
Kompetenciafejlesztő módszertani képzés 

 
x 

   4 

 
IPR alkalmazását támogató módszertani 
képzés óvoda-iskola közti átmenet 

 
x 

   8 



TÜNDÉRRÓZSA 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TISZAALPÁR 
(6066. TISZAALPÁR ADY ENDRE U. 40.) 

 13

 
IPR alkalmazására felkészítő tantestületi 
képzés 

x    8 

 
Hatékony gyermek megismerés 

x    2 

 
Infokommunikációs képzés (IKT) 

x    3 

 
SNI gyermekek együttnevelése 

 x   1 

Kooperatív technikák x    2 

 Tevékenységközpontú  x    2 

Tanulói differenciálás heterogén csoportban x    2 

  
Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt munkája 
nélkülözhetetlen a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása 
érdekében.  Alkalmazotti közösségünkre jellemző a nyitottság, a bizalom, az őszinte 
érdeklődés a családok és partnereik iránt. Az óvónők kreatívak, nyitottak az új iránt, 
aktívan részt vesznek a különböző továbbképzéseken, valamint önképzéssel gyarapítják 
tudásukat. 
Az SNI gyermekek ellátását szükség esetén a fogyatékosság típusától függően külső, 
szakirányú gyógypedagógus segíti. A beszédhibás gyermekekkel külsős szakemberként 
rendszeresen logopédus foglalkozik. 
 
DAJKÁK 
 
Óvodánkban 8 dajka segíti a gyermekek és az óvónő munkáját. Végzettségük az alábbiak 
szerint alakul: 
 

8 általános iskolai 
végzettségű 
 

1 fő 

szakmunkás végzettségű 
 

1 fő 

dajka képzőt végzett 
 

5 fő 

érettségi+ gyermekfelügyelő 
 

1 fő 

 
A dajkák az óvodapedagógusok segítői, a nevelésbe való intenzívebb bevonásukat és az 
óvónő-dajka partneri kapcsolat kiszélesítését célunknak tekintjük. Helyük, segítő szerepük 
felértékelődött az óvoda belső életében. Az inkluzív pedagógia teszi szükségessé segítői 
szerepkörük hatékonnyá tételét. Társadalmi elvárás, hogy az óvodai nevelőmunkát 
szakképzett dajkák segítsék. Képzésük során pedagógiai, pszichológiai, egészségtani 
ismeretekre, gyakorlatra tettek szert. A megszerzett ismeretek feljogosítják őket arra, hogy 
tudatosabban, eredményesebben végezzék munkájukat. 
 A minőségfejlesztési program törvényi kötelezettsége új tartalmat adott a dajkák 
munkájának. A változások a körülményekhez igazodó szerepváltást vontak maguk után. 
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Feladat 
 

• segítői szerepkör 
• egyéni bánásmód érvényesítése 
• tudatos segítségadás az óvónő munkájában 
• mintaadó viselkedés, beszéd, személyi higiénia, ápoltság 
• legyenek képesek befogadó, elfogadó, együttélési normákat, értékeket működtetni 
• belső továbbképzések szervezése, azokon való aktív részvétel (pl. SNI gyermekek 

gondozása). 
 

A dajka kompetens szerepköre 
 

• óvó-védő funkciójának teljesítésében  
• az óvoda vagyon és állapot védelmében 
• saját szakképzésben 
• önképzésben 
• elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében 
• lelki egészségvédelemben 
• minden olyan esetben, amikor felettesei munkaköréből adódó egyéb feladatokkal 

bízzák meg. 
 
Az óvoda minden dolgozója a környezetvédelem elkötelezettje, tisztában van a 
fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységében megnyilvánul. Ezáltal 
az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív példát nyújt a 
környezettudatos magatartásra, ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód 
szokásainak megalapozására. 
 
3.2. Tárgyi feltételek 

Tárgyi adottságok és feltételek 
 

Helyiség funkciója Száma Felszereltsége 
Csoportszobák száma 5+2 Program specifikus berendezéssel 
Tornaterem 1  Számos mozgásfejlesztő eszközökkel 
Logopédiai  1  Megfelelő fejlesztési eszközökkel 
Nevelői szoba 1 

 
Célszerű berendezéssel és felszereléssel 

Családi szoba- könyvtár –  
(több funkciós helyiség) 

1 folyamatosan bővített kölcsönözhető 
könyvtár állománnyal, gyülekezés, 
lehetőségteremtés a szülők fogadására 

fejlesztő szoba 1 megfelelő fejlesztési eszközökkel 
Orvosi szoba 1  Szükség szinti elkülönítésre  
Irodahelyiségek 1 Számítógépekkel, telefon, fax és internet 

hozzáférhetőséggel 
Só- szoba 1 speciális felszereltséggel 
Tálalókonyha és hozzá tartozó 
helyiségek 

1  A HACCP közétkeztetési 
minőségbiztosítási rendszernek megfelelő 
berendezéssel és működéssel 

Udvar 1  Számos mozgásfejlesztő játékkal, 
teraszokkal 
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Az Ady Endre utcában működő új 7 csoportos óvoda megfelel a mai kor 
követelményeinek. A 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
kötelező (minimális) eszközeit és felszereléseit szabályozza. Ennek alapján óvodánk által 
összeállított eszközlista az 1.sz. mellékletben található. 
 
Szakmai eszközeink folyamatos bővítésénél arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk 
minősége minél magasabb szintű legyen. Az SNI gyermekek fejlesztéséhez 
rendelkezünk a gyógypedagógus által javasolt fejlesztőeszközökkel. Fejlesztő- és 
logopédiai szoba áll rendelkezésre az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez. Az óvodaépület 
helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges 
életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság, a 
praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok 
felhasználása érvényesül /vesszőtermékek/. A gyermekek által használt eszközöket, 
játékokat körültekintően vásároljuk meg, pl. nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a 
környezetre. 
 
Minden csoportszobának egyéni arculata, hangulata van, sok-sok növénnyel, a 
természetsarokban a természet által adott ”kincsekkel”. 
 
A csoportszobák berendezésénél fontos szempontnak tekintjük a gyermekbarát tanulási 
környezet kialakítását. A jól megtervezett környezet elősegíti a befogadás folyamatában az 
önállóságot, a komplex - spontán illetve szabadjátékot, a tervszerű differenciált fejlesztést 
és a problémamegoldást. Az elkülönült területek számos játékra és felfedezésre serkentő 
eszközt, anyagot tartalmaznak. Kialakításuk során legfőbb szempont, hogy ezek a területek 
megfelelő helyet biztosítsanak a játéknak, helyszínül szolgáljanak az ismeretek 
alkalmazásának, teret adjanak felfedezésre, cselekedtetésre, alkotásra, hiszen a gyermek 
élményei segítik a további cselekvő tanulást. Kiemelt színterei a tapasztalatszerzésnek, a 
tudásszerző tanulási kompetenciák megalapozásának.   
A játékok hozzáférhetőségét a nyitott polcok, tárolók biztosítják.  
Az elhelyezett eszközök használata nem kötődik egyértelműen az adott területhez a 
gyermekek ezeket, a játékuk tartalmának, és a csoportban kialakított szabályoknak 
megfelelően használhatják. Méretükben, funkciójukban változatosak, alkalmazkodnak a 
különböző korú gyermekek életkori sajátosságaihoz. Bővítésükre jó lehetőséget 
biztosítanak a családokban már nem használt tárgyak, háztartási, konyhai eszközök, 
ruhadarabok, kiegészítők. Kelléktárunk nélkülözhetetlen elemei a gyermekekkel közösen 
tervezett és készített játékok. Az eszközöket nyitott polcokon, természetes alapanyagú 
tároló edényekben, kosarakban tároljuk, amelyeket a gyermekek szabadon, 
elképzelésüknek megfelelően használhatnak, kiegészítve a gyermekek által közösen 
készített játékokkal. A csoportszobában kapnak helyet az aktuális témához kapcsolódó 
gyűjtemények, folyamatábrák, térképek, és más szemléltető eszközök. 

 
 

Az óvoda udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítjuk ki, hogy szolgálja a gyerekek 
biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését. 
Tegye lehetővé mozgás és játékigényük kielégítését. Az udvari játékok környezetbarát 
anyagból készülnek és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának.  
Az óvoda udvara mentes az allergiát, mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az 
óvodakertben a lehetőségek figyelembevételével valósul meg virágoskert, gyógy- és 
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fűszernövényrész, veteményeskert, sziklakert A gyermekek a kertgondozáshoz kerti 
szerszámokat használnak. 
 
 A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany, a vízhasználat, fűtés terén. 
Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, a termekben a világítás 
megfelel az egészségügyi előírásoknak. WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz, a levegő 
illatosítására gyógynövények állnak rendelkezésre. 
Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag, 
kupak). 
A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, 
játékkészítés stb.) megvalósul. Komposztálással oldjuk meg a zöld hulladék 
újrahasznosítását. 
Az óvoda működése során rontott papírok külön tárolóba kerülnek, hogy újból 
felhasználhassák. 
Óvodánk udvarának „zöld szigetté” alakításával a holisztikus látásmódot, a fenntarthatóság 
elveit közvetítjük. 
A népszokások felelevenítésére kemence áll rendelkezésre.(pl. kenyér, pogácsasütés, 
gyümölcsök aszalása, sütőtöksütés) 
Az infrastrukturális és tartalmi megújulással (TÁMOP 3.1.4.) eleget tudunk tenni a mai kor 
követelményeinek. 
 
 
3.3.Az óvodai élet szervezeti keretei 

A javasolt napirend, heti rend keretet ad a párhuzamosan végezhető differenciált 
tevékenységek tervezésére, szervezésére.  
Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a 
játék kitüntetett szerepét.  
 
A tevékenységek szervezeti keretei 
 

• Önálló és irányított tapasztalatszerzés. 
• Tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

 
Heti rend 
 

Tevékenységeinket a kompetencia alapú óvodai programcsomag komplex tématerveinek 
megjelenítésével az óvoda hagyományainak, helyi sajátosságainak figyelembevételével 
szervezzük, ezeken keresztül dolgozzuk fel az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket. A 
hetirend visszatérő, rendszerességet, szokásokat alapozó tevékenységei, lehetőséget 
biztosítanak a rugalmasságra., a váratlan eseményeket zökkenőmentes beépítésére. 
Kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlődésük ütemét, a családok 
sajátosságait, úgy hogy közben biztosítjuk a tevékenységek sokféle variációját a szabad 
játék alatt. A levegőzés, az udvari életünk kiemelt jelentőségű. A szabad levegőn 
végezhető többféle tevékenység biztosított jól felszerelt udvarunkon. 
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Napirend 
 
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket, a 
megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével. 
 
A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a csoport összetételét, a gyermekek 
egyéni sajátosságait, igényeit. Tartalmazza a szabad játékot, a mozgásfejlesztést, a 
tevékenységeket, a szabadban történő játékot, mozgást, levegőzést, az étkezéseket és a 
pihenést.  
 
 
A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot alakítanak ki a gyermekekben. 
Az egymással való törődés, beszédes, barátságos hangulatot teremt, ahol meg tanulnak 
egymásra figyelni. A beszélgetések rendszeressége lehetőséget ad arra, hogy a kívánt 
személyiségjegyek, tulajdonságok megerősödjenek, merjenek megszólalni társaik előtt, 
meg tudják fogalmazni gondolataikat, érzéseiket. Fejlődik kifejezőkészségük, egymással 
szembeni toleranciájuk, türelmük, és figyelmük. 
A stabilitást, az érzelmi biztonságot a gyermek számára a napi élet során a rendszeresség, 
az állandó, minden felnőtt által közvetített normarendszer, az azonos időpontban visszatérő 
tevékenységek adják. 
 
Speciális szolgáltatások: 
 
Nevelési időben szervezett szolgáltatások: 
 

• Fejlesztő foglalkozás 
• Gyógytestnevelés 
• Logopédia 
• Hittan (a szülők igényeire alapozottan) 
• Aprók tánca (néptánc) 
• Kézműves tevékenység 
• Drámajáték 

 
 
3.4. Az óvoda csoportszerkezete 

 A község területén bölcsődei ellátás nincs, így 2010. szeptember 01-től a 2.5 éves 
gyermekek is felvételt kaphatnak az óvodába. A csoportszervezésnél ezt, és a HHH, SNI, 
BTMN gyermekek arányát az esélyegyenlőség megteremtése érdekében figyelembe 
vesszük. A társas kapcsolatok alakulásához elengedhetetlen a különböző életkorú 
gyermekek száma, és a nemek megfelelő aránya.   
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4. A nevelőmunka dokumentumai 
 
4.1. Alapdokumentumok:  

• Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (255/2009(XI.20) Kormányrendelet: az 
óvodai nevelőmunka alapja. 

• Helyi Óvodai Nevelési Program (HOP) tartalmazza: a helyi óvodai nevelés 
koncepcióját, a nevelési - szervezési feladatokat, tevékenységi tartalmakat. 

• Éves Munkaterv: az óvoda vezetője által összeállított éves programterv. A nevelési 
program feladatainak ütemezését, az általános, a kiemelt és időszakos feladatok 
teljesítését szolgáló működési terv. 

• Éves nevelési terv: a csoportnaplóban az óvónő által összeállított pedagógiai terv. 
Tartalmazza a nevelési feladatokat, a fejlesztési területeket, szervezési feladatokat, 
heti és napirendet, heti tevékenységi tervet, témakörönként a feldolgozásra kerülő 
éves anyagot.  

 
4.2. Az óvodai csoport dokumentumai: 

 
4.2.1. Csoport napló:  
 

• csoport óvodapedagógusai 
• csoport névsora: (a gyermekek neve és jele) 
• születési nyilvántartás 
• csoport életkor és nem szerinti összetétele  
• kimutatás a csoport szociokultúrális hátteréről 
• gyermek neve, születési ideje  
• hetirend 
• napirend 
• év végi értékelés 
• szakmai ellenőrzések, látogatások. 

 
Az óvodai nevelés tervezése 
Befogadási terv (szeptember) 
Gondozás, érzelmi nevelés-szocializáció, játék, munka  
(I. októbertől –januárig; II. februártól-májusig) 
Szervezési feladatok 3 havonta. 
 
Melléklet:  
Jegyzőkönyv csoportos szülői értekezletről 
Éves tervek 
Csoportban végzett szakmai ellenőrzések 
Szülői szervezet (közösség) vezetősége 
Szülői értekezletek jegyzőkönyvei 
Forgatókönyvek 
Élménybeszámolók 
Fotók 
Szülői engedélyezések 
A gyermek növekedése 
Gyerekszáj. 
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4.2.2. Gyermek személyi anyaga: 
 

• A gyermekek fejlődésének nyomon követése (Fejlődési napló) 
 

Törvényi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről 
20/B. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, 
indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 
(2) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 
eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a 
gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő 
kérésére az óvoda, tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot 
tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: 
fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést 
megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A 
fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére.  

 
• Egyéni fejlesztési terv 
• Családlátogatási lap 
• Adatlap 
• Gyermekvédelmi lap 
• Sajátos nevelési igényű gyermekek a csoportban 
• Hiányzások nyilvántartása. 

 
 
 
5. Az óvodai nevelés feladatai 
 
 
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépés pillanatáig. 
Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 
személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 
fejlődési ütem, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembevételével. 
 
Feladatok: 

• az óvoda gyermekközpontú oktató-nevelő tevékenysége révén a gyermekek 
személyiségfejlesztése, nevelése 

• élethosszig tartó tanulás megalapozása 
• olyan ismeretek, tapasztalatok megszerzése, melynek birtokában megállja a helyét 

a közoktatás következő láncszemében, az iskolában, a társadalomban 
• szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, 

ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot 
adjon a gyermeknek 

• e célok eléréséhez mindazokat az élményeket biztosítjuk, amelyeket szellemileg, 
erkölcsileg, szociálisan, intellektuálisan magába szívhat 

• a különböző kompetenciaterületek fejlesztése 
• olyan óvodai légkör megteremtése, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, 

ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak 
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• esélyegyenlőség megteremtése, diszkrimináció kizárása 
• SNI-gyermekek életesélyeinek javítása, kiemelt helyen való szerepeltetése 
• a különböző kulturális színvonalú szülőkkel való együttműködés 
• szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek életesélyeinek javítása, kiemelt helyen 

való szerepeltetése. 
• célunk, hogy a gyerekek és a szülők környezetbarát személetmódját kialakítsuk, 

hogy tiszteljék az élőt, óvják, védjék környezetüket. 
• a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának alakítása, az életkori és egyéni sajátosságok és az 
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

• a speciális fejlesztést igénylő gyerek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az 
óvodai nevelés egészébe 

• a gyermekek igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor, ha arra 
van igénye, egyedül is tevékenykedhessen 

• óvodáskor végére, iskolai életre alkalmas gyermekeket bízzunk a szülőkre 
• valóságos élethelyzetekben alkalmazni tudják megszerzett ismereteiket. 
• szociális kompetenciák: kapcsolatteremtés, együttműködés, konfliktuskezelő 

képesség fejlesztése 
• az óvodás gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése az egészséges életmód 

alakításával, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításával, értelmi fejlesztés és 
nevelés megvalósításával 

• alapszükségleteik kielégítése az erkölcsi, szociális, az esztétikai és az intellektuális 
érzelmek differenciálásával 

• óvodáskor végére fizikailag és pszichológiailag megfelelő fejlettségű gyermekek 
kerüljenek ki az óvodából 

• nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésén keresztül, a 
gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával tovább alakítani a társakkal 
való kapcsolatot, viselkedési szokásokat, a nyelvi kifejező képességet. 

• a speciális szükségletű gyerekek nevelésének, oktatásának alapja a differenciálás, 
ezért az arra rászorultak kapják meg az óvodapedagógus munkája mellett a 
speciális szakemberek szakértelmét (logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógy-
testnevelő). 

 
Kiemelt feladatok a „Zöld óvoda „jegyében: 
 

• olyan szokások, viselkedési formák kialakítása, melyek a környezettudatos 
gondolkodás alapját jelentik. 

• közvetlen természeti és társadalmi környezetünk cselekvésen, tapasztalatokon 
alapuló felfedezése, megismerése 

• „Zöld jeles napok” megünneplése 
• természetes alapú eszközök használata, egységes környezetesztétika megteremtése 
• munkajellegű tevékenységek kiemelése / veteményeskert, virágoskert, 

gyógynövénykert / 
• kisállat, növénygondozás 
• ésszerű energia és víz takarékossági szokások alakítása 
• szelektív hulladékgyűjtési szokások kialakítása, gyakorlása. 

 
 
 



TÜNDÉRRÓZSA 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TISZAALPÁR 
(6066. TISZAALPÁR ADY ENDRE U. 40.) 

 21

5.1. Az egészséges életmód kialakítása 

• a gyermekek testi, lelki egészségének biztosítása, komfortérzetük kielégítése 
• gondozási feladatok, testi szükségletek, mozgásigény fokozott kielégítése 
• egészséges életvitel biztosítása 
• egészséges környezeti feltételek megteremtése 
• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 
Az egészséges nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi 
fejlődésük elősegítése. A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermekek jó 
közérzetét, ami minden egyéb tevékenységhez szükséges. A gyermekek gondozásának 
egyik igen fontos feltétele az óvónő és a gyermekek közötti meghitt, megértő viszony, a 
természetes testközelség megléte. 
Az óvodai felvétel után a gyermekek testi szükségleteinek feltárására helyezzük a 
hangsúlyt. A fokozatosság betartásával törekszünk arra, hogy a gyermekek egyre 
önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés 
szervezettségét az óvodába lépés pillanatától biztosítjuk.  
Az azonos csoportokban dolgozó óvónők és a dajka ugyanazokat a szabályokat követeljék 
meg a szükségletek kielégítésénél a gyakoroltatás folyamán. 
 
Speciális feladatok  
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését megsegítő fejlesztési 
feladatok: 

• higiéniai szabályok ismerete és betartásának igénye. 
• a tiszta környezet fontossága. 
• napirend, a napi ritmus fontossága. Rendszerességre szoktatás, tisztaság és 

környezet megóvására, szeretetére nevelés. 
• a gyermek érzékszervi működésének segítése (hallásérzékelés, látásfejlesztés, 

tapintás, ízlelés üzenetének megfejtése, szagok üzenetének megfejtése 
feladatokkal) 

• a gyermek mozgásának fejlesztése feladatokkal (nagymozgások, finom mozgások). 
• saját testének, testrészeinek ismerete, megnevezése.  
 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
 
A sérült gyermekekre több időt fordítunk, ügyelve természetesen arra, hogy a többi 
gyermeket ne hanyagoljuk el. Ezt megfelelő időbeosztással, jó szervezéssel és az ép, 
nagyobb gyermekek bevonásával érjük el. 
 
Táplálkozás: 

• az étrendet minden hét elején kifüggesztjük 
• az étrend összeállításánál nagy gondot kell fordítani arra, hogy megfelelő tápanyag 

és változatos összetétel álljon a gyermekek rendelkezésére 
• a gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak, és ezt kellő 

toleranciával kezeljük 
• étvágytalanság, válogatás esetén nem kényszerítjük a táplálék elfogyasztására. 
• az óvoda központi étrendjét kiegészítjük vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel, 

magokkal (a szülők segítségével) 
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• gyümölcsnapokon a gyümölcs tisztítása, szeletelése, terítése a gyermekek 
közreműködésével történik. Tevékenykedtetés közben differenciált bánásmódot 
alkalmazunk 

• ismerjenek meg néhány gyógynövényt, s szívesen fogyasszák azt pl. csipkebogyó, 
citromfű, bazsalikom, kamilla stb. 

• alkalmanként magvas napot iktatunk be (szezámmag, tökmag, napraforgó, stb.) 
• az esztétikus terítés, kulturált étkezés igényét kialakítjuk (helyes eszközhasználat, 

halk beszéd) 
• a nap bármely időszakában biztosítjuk a gyermekek folyadékszükségletének 

kielégítését (csoportszobában elhelyezve). 
 
Testápolás: 
 

• a gyermekek gondozása közben differenciált segítségnyújtás 
• az óvodai és a családi gondozási szokásokat megismerjük és összehangoljuk 
• különös gondot fordítunk fogaik ápolására, érzékszerveik védelmére 
• energiatakarékos szabályok betartása (csöpögő csapok, elzáratlan folyóvíz), 

pazarlás kiiktatása 
• a védőnők rendszeres ellenőrzésével különös gondot fordítunk a fejtetvesség 

megakadályozására 
• a halmozottan hátrányos gyermekeket szükség esetén rendszeresen lefürdetjük 
• nyáridőben a délutáni pihenő előtt lefürdetjük a gyermekeket. 
 

Öltözködés: 
 

• igyekszünk a szülőket meggyőzni, hogy milyen fontos a kényelmes, többrétegű 
öltözék 

• jeles napokra, sétákra, kirándulásokra alkalomhoz illő ruhát (gumicsizma, 
esőkabát) kérünk. 

 
Mindennapi szabad mozgás: 
 

• az óvodában olyan otthonos, családi légkört, környezeti feltételeket biztosítunk, 
amelyben a gyerekek szabadon mozoghatnak, biztonságosan eligazodhatnak 

• a szabályok meg tanulásával egyre biztonságosabban tudják használni az 
eszközöket, sporteszközöket egyre jobban el tudnak igazodni a térben 

• a természetes nagymozgásokat egyénileg gyakorolhatják, az udvari mozgásfejlesztő 
eszközökön, ezáltal mozgáskoordinációjuk fejlődik 

• a rövid ideig tartó, szervezett séták mozgásszükségletük kielégítéséhez 
nélkülözhetetlenek 

• a mindennapi levegőzés elengedhetetlen edzettségük erősítéséhez. 
 
Pihenés – alvás: 
 

• a gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki  
• célunk: a gyermekek alvásidejében is a komfortérzet megteremtése (pizsama 

használata), egymásba rakható, ultrakönnyű modern óvodai fektetők speciális 
anyaga könnyen szelőzik, izzadást gátló, könnyen lemosható 
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• a nyugodt feltételek megteremtéséért a délutános óvónő a felelős (a nyugodt 
pihenést a csend, a friss levegő biztosításával érhetjük el) 

• elalvás előtt mesélünk, altatódalokat hallgatnak, ezzel is megteremtjük a szükséges 
nyugalmat 

• a különböző alvásigényeket differenciáltan kezeljük.  
 
A gyermekek egészségének védelme, edzettségük biztosítása: 
 

• fontos feladatunk az anamnézis felvétele közben felderített betegségeket 
regisztrálni, figyelemmel kísérni 

• éves rendszerességgel kerül sor a védőnői szűrésre 
• az óvodában megbetegedett gyermek szüleit haladéktalanul értesítjük 
• a friss levegőt gyakori szellőztetéssel biztosítjuk 
• a mindennapos mozgásos tevékenységekben különös hangsúlyt helyezünk a gerinc 

deformitások, lúdtalp megelőzésére, testtartásuk javítására 
• súlyosabb esetekben (szakorvosi vélemény alapján) gyógy-testnevelő foglalkozik 

gyermekeinkkel 
• igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni. Lehetőség szerint délelőtt, és a 

délutáni pihenő után is 
• a balesetek megelőzése érdekében mindennap felhívjuk a gyermekek figyelmét a 

szabályok betartására, ezt folyamatosan ellenőrizzük 
• a sajátos nevelési igényű gyermekeknél fokozottan figyelemmel kísérjük, hogy a 

sérülési fokuknak megfelelő mozgás lehetősége rendelkezésükre álljon. 
 

Az óvodai életritmus és a családi életrend közelítése: 
 

• a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését nehezíti az eltérő 
értékrend a család és az óvoda között 

• fokozatosan vezetjük be a gyermekeket az óvoda helyiségeinek, eszközeinek 
megismertetésébe 

• a gyermekek, beilleszkedését nehezíti az étkezési szokások eltérése. Kezdetben 
gondjaik vannak az evőeszközök használatával, melyhez fokozatosan 
hozzászoktatjuk őket. 

 
Céljaink megvalósításához a következő feltételrendszer szükséges: 
 

• az óvoda családias, otthonos, esztétikus, egészséges légkörének megteremtése 
• a csoportszobáinkat alkalmassá tettük a több funkció betöltésére 
• a csoportszobában, az öltözőben és a mosdóban minden gyermeknek van külön 

tároló helye 
• a zsebkendő állandóan elérhető helyen van 
• a mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését 
• udvarunkon árnyékos és napos, valamint füves, betonos és homokos játszórész 

található 
• homokozók és változatos mozgásra késztető játékok állnak a gyermekek 

rendelkezésére 
• a sószoba a betegségek megelőzésében nyújt segítséget 
• a beteg gyermekeket az erre a célra kijelölt helyiségben helyezzük el (elkülönítő). 
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5.2. Érzelmi nevelés, szocializáció 

A gyermekek egyéni érdekeinek, képességeinek, tevékenység-szükségleteinek 
kibontakoztatása érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, közösségen belül, az 
együttműködés, elfogadás alapján. 
Olyan szeretetteljes, családias, motiváló környezet megteremtése, ahol közös élményen 
alapuló közös tevékenység, elkötelezettség során pozitív érzelmi kapcsolat jön létre 
gyermek-gyermek, illetve gyermek-felnőtt között a befogadástól az óvodás kor végéig. 
 

• Minden csoportnak megvan a maga hagyománya, szokásrendszere, szimbóluma, 
ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít, ezáltal is mélyítve a gyermekek 
összetartozását 

• Saját tároló hely áll a gyermekek rendelkezésére eszközeik, játékaik elhelyezéséhez 
• Az óvodás korú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a 
gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretet teli légkör 
vegye körül. Erősödjenek a társas kapcsolatok, jó kapcsolatteremtő és 
kapcsolattartó képesség alakuljon ki a gyermekekben. 

• A befogadás időszaka nagyfokú körültekintést, türelmet, gyöngédséget, megértést 
kíván az óvónőktől, dajkáktól egyaránt 

• Kiemelt figyelmet kell szentelni az SNI gyermekek szocializálódására 
• Intézményes nevelésbe való beilleszkedés elfogadáson, bizalmon, 

együttműködésen alapuljon 
• A szülőtől való fokozatos leválás biztonságot adjon az új környezet elfogadásához. 

A személyes kapcsolat erősítése mesével, ölbeli játékokkal, mondókákkal történik  
• Beilleszkedés szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása (séták, ünnepek, kirándulások) 
• Arra törekszünk, hogy a gyermekek szeressék és tiszteljék egymást, valamint a 

körülöttük lévő felnőtteket, embereket, élővilágot (növényeket, madarakat, 
bogarakat, állatokat) 

• Legyenek udvariasak, figyelmesek és türelmesek egymáshoz, segítsenek 
egymásnak 

• Tanulják meg átérezni mások problémáit 
• A különbözőség elfogadása viselkedéskultúrájukba, társas kapcsolataikba épüljön 

be, gondolunk itt a nehezen szocializálható, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 
sajátos nevelési igényű, vagy hátrányos helyzetű gyermekekre 

• A roma gyermekek saját kulturális identitásuk megtartását szem előtt tartjuk. (pl. 
multikulturális tartalmak) 

• Verbális közléssel tanítsunk meg olyan szabályokat, amelyek a társas érintkezésben 
elengedhetetlenek (pl., kérem, köszönöm) 

• A gyermeki nyitottságra alapozva teremtsünk lehetőséget arra, hogy a 
környezetükben megmutatkozó jóra és szépre rácsodálkozzanak, tiszteljék és 
becsüljék ezeket, ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, amely a 
szülőföldhöz való kötődés alapja. (hazaszeretet, a környezet óvása, szeretete, 
hagyományőrzés) 

• Tudatosan használjuk ki környezeti adottságainkat, szépségeinket stresszoldásra, 
mentális egészségvédelemre 

• Az egyéni örömök mellett egyre inkább szerepet kapnak a közösen megélt örömök 
is (ünnepek, kirándulás, rendezvények, születésnap, stb.). Az ismétlődő közös, 
örömteli tevékenységekre együtt készülünk, így növelve az összetartozás élményét. 
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• Olyan óvodai életet szervezünk, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, 
(pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának, ezen 
belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 
szabálytudatának fejlődését 

• Bizalmuk, biztonságuk kialakulását segítse az óvoda felnőtt közössége, 
gyermekközössége. Kiemelkedő szerepe ebben az óvónőnek van, aki irányítója és 
egyben társa is a gyermekeknek. 

• A felnőtt ismerje meg és értse meg a gyermeket, tolerálja eltérő fejlődését. Legyen 
képes nevelési taktikát váltani, ha az nem vezet eredményre. 

• Segítse a gyermekbarátságok kialakulását úgy, hogy azok a közösség többi 
tagjához is kapcsolódjanak 

• A konfliktushelyzetek megoldásában nagy segítség a kialakult magatartás- és 
szokásrendszer. Próbálják konfliktushelyzeteiket önállóan megoldani, tapasztalják 
meg, hogy mikor célravezető engedni, és mikor szükséges lemondani saját 
elgondolásaikról. Csak ott, és akkor avatkozzék be a felnőtt, ahol feltétlenül 
szükséges. 

• Bátorítson minden gyermeket, hogy belső elégedettsége, pozitív énképe 
kialakulhasson. A sikert vegye észre, a sikertelenséget segítse elviselni. 
Szeretetkapcsolat kialakításához használja fel a humort. 

• A következetesség, a bizalom, az elismerés fontos nevelési eszköz, nem csak az 
egyes gyermeket formálja, hanem általa az egész csoportot. 

 
Speciális feladatok 
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését megsegítő fejlesztési 
feladatok: 

• a gyermek pozitív személyiség jegyeinek feltárása, erősítése 
• az emberi negatív személyiségjegyek feltárása és azok megítélése, elítélése 
• a gyermek reális önismeretének megsegítése, belső személyes harmóniájának 

megerősítése 
• a gyermekek reális társ-, értékelésének megsegítése a mindennapokban 
• megfelelő emberi kötődések kialakításának a fontossága 
• a gyermek érzelmi zavarainak megfelelő kezelése, szeretet és biztonság érzésének 

erősítése 
• szorongások feloldásának segítése 
• a befogadás, a gyermek barátkozásainak megsegítése 
• konfliktustűrő-, kezelő, megoldó képességének fejlesztése (düh levezetésének 

módjai, bocsánatkérés módjai, mások haragjának megértése, stb.), kudarctűrő 
képesség erősítése 

• a gyermek magatartászavarainak enyhítése 
• a gyermek küzdő képességének növelése, akarati vonások erősítése az önirányítás 

terén 
• önmagáért és környezetéért is felelős magatartás kialakítása 
• szokás és hagyománytisztelet fejlesztése, a magyar népszokások megismerésével, a 

multikulturális tartalmak megjelenítésével. 
• a gyermekek személyes és társadalmi identitásának megerősítése. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek  
 
A SNI gyerekek érzelmi igénye - a személyiség megváltozott fejlődése miatt – 
fokozottabb, mint ép társaiké. Egy-egy helyhez, helyzethez és személyhez sokkal jobban 
kötődnek, a változásokat nehezebben tűrik. A körülöttük levő problémákat, nehézségeket 
hamarabb, vagy éppen később, esetleg soha nem veszik észre. Reakciójuk ezért a 
normálistól eltérő lehet. A labilitást rosszul viselik, az ilyen helyzeteket nem értik meg, 
nem érzik biztonságban magukat. Ezért fokozottan törekszünk arra, hogy óvodánk és 
tárgyi környezete pozitív érzelmi hatást váltson ki. A felnőtt-gyermek és a gyermek-
gyermek kapcsolatban tükröződik a megértés, az elfogadás légköre, szeretetteljes 
megnyilvánulásokkal ötvözve. Az ép és a SNI gyermekek kapcsolata során előfordul, hogy 
az ép gyermek SNI társát utánozza (beleélve magát az ő helyzetébe), ezt természetes 
életkori sajátosságnak tekintjük, amely segíti az empátiás készség alakulását. 
 

• Fontos feladatunk olyan környezet kialakítása, ahol a gyermekek biztonsággal 
mozoghatnak. 

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

• Lehetőséget kell biztosítanunk olyan közös élmények, tapasztalatok szerzésére, 
ahol fejlődhetnek szociális kompetenciáik, együttműködési képességeik. 

• Fontos a felnőttek (óvónők, dajkák) pozitív, határozott mintaadása a segítői 
szerepkör betöltésénél. 

 
 
5.3.Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet egészét átfogva, átszőve folyik. Fontos eszköze a 
mese, vers, dramatizálás, környezet tevékeny megismerése. Az anyanyelvi játékok 
szervezésével alakítjuk a helyes beszédlégzést, beszédhallást, beszédmegértő képességet, 
helyes beszédritmust. 
Az artikulációs gyakorlatok segítségével a beszédszervek fejlesztése történik. 
Szókincsbővítés. 
Mozgással kísért mondókák gyakorlásával beszédtechnika fejlesztése.  
A beszédfejlődésben akadályozott gyermekek esetében kiemelt helyen szerepeljen a 
mozgással kiegészített beszédfejlesztés. 
A mindennapok során nyíljon lehetőség az anyanyelvi játékok alkalmazására, időpontját, 
módszereit az óvónő szabadon döntheti el. Ezek a játékok a humor, a szórakozás, az öröm 
forrásai legyenek. 
 
Értelmi képességeik alapozása, fejlesztése, egyéni különbségek, adottságok, hajlam, 
rátermettség képességeinek felfedezése, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű 
gyermekekre. Kognitív képességeik fejlesztése (megfigyelés, emlékezet, képzelet, 
figyelem, gondolkodás). 
Aktív cselekedtetéssel, motivációval az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a 
gyerekeket a szimbolikus, egocentrikus gondolkodástól a szemléletes, tapasztalaton 
alapuló gondolkodásig, fogalomalkotásig. 
Kommunikációs képességek alakítása és fejlesztése. A kitartás, a szorgalom, céltudatosság, 
elkötelezettség kialakítása. 
Ívódjék be a kisgyermek értékrendjébe és szókincsébe a Föld szeretete, a vizek óvása, a 
levegő védelme. 
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Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, Jó kommunikációs 
képességekkel rendelkező, környezetét megértő, önmagát kifejezni tudó, sikeres, 
önbizalommal rendelkező gyermekek nevelése. 
 
A gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárása az eltérő életkori és egyéni 
szükségletek ismeretében: 
 

• sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása a gyermeki aktivitás, 
motiváltság, kíváncsiság ébrentartásával, kielégítésével 

• a gyermekek megismerő funkcióinak, kreatív alkotó képzeletének, motoros, 
szociális, tájékozódó képességeinek támogatása, kiemelkedő képességű gyermekek 
felfedezése, differenciált módon való kezelése 

• figyelemkoncentrációs tevékenységek biztosítása 
• a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása. 

 
Az értelmi nevelés folyamatának megvalósítása: 
 

• a gyermekek óvodába lépésekor anamnézist készítünk  
• a beszoktatási időszak után megfigyeléseinkről, tapasztalatainkról feljegyzést 

készítünk 
• a gyermek fejlődésének alakulását a továbbiakban egyéni fejlődési lapon rögzítjük 
• minden gyermek esetében egyéni fejlesztési tervet készítünk, összetettebb 

probléma esetén szakszolgálat segítségét kérjük 
• a szülővel, valamint az érintett szakemberekkel folyamatos együttműködés, 

kapcsolattartás 
• a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése beszélő környezettel 
• a szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, 

képességfejlesztés megvalósítása 
• együttműködés a logopédussal, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógussal és a 

családdal a megelőzés és a korrekció területén 
• nagyon sok új információ adása (Föld, víz, levegő, tűz témakörben) verbális és 

nonverbális kommunikációs jelekkel, a fizikai tér üzeneteivel (pl. nyomolvasás), 
képekkel (pl. plakátok), jelekkel (pl. közlekedési táblák) 

• gazdag tanulási környezet megteremtése, biztosítása. 
• A felnőtt (óvodapedagógus, dajka, szülő) helyes beszédmintáját a leghatékonyabb 

eszköznek tekintjük, hiszen a gyermek emocionális kötődéssel, minta után tanul. A 
szülők bevonása gyermekük beszédének fejlesztésébe. Figyelmük felhívása a 
mindennapi nyugodt beszélgetés, mesélés fontosságára. 

• Ösztönözzük a gyermeket arra, hogy szívesen kérdezzen. Kérdéseire életkorának, 
érettségének megfelelő választ kapjon a felnőttektől. 

• Az otthonról és külső környezetből hozott élményeit, tapasztalatait szívesen 
hallgassuk meg. 

• Beszédfegyelem fejlesztése, a felnőtt és gyermektársak türelmes 
végighallgatásával. 
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Speciális feladatok 
 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak enyhítését megsegítő 
fejlesztési feladatok: 
 

• a gyermekek nyelvi hátrányainak enyhítése, sikerélmény átélése kommunikációs 
feladatokban. 

• szókincsbővítés, szavak, fogalmak megismerése, használata, beépítése a passzív és 
az aktív szókincsbe 

• a gyermek kommunikációs gátjainak feloldása, megnyílási megsegítése modern 
pedagógiai eszközök megsegítésével 

• beszédészlelésének, beszédértésének fejlesztése 
• szerepvállalási készségének fejlesztése 
• kommunikációs helyzetgyakorlatok teremtése 
• esetleges beszédhibák kiszűrése, súlyosságától függően szakember segítségének 

igénybevétele. 
 
 
 
6. Óvodánk sajátosságai 
 
6.1. Néphagyomány ápolás, népszokások  

Népi hagyományainkat a különböző ünnepkörökbe ágyazva őrizzük és építjük be a 
nevelő munkánkba, melynek fontos részei az ünnepek sajátos hangulata és a hozzájuk 
fűződő hagyományok, szokások felelevenítése. Ezeket az óvodai nevelés komplex 
részeként szőjük be az egyes tevékenységformákba. 
 
A néphagyomány ápolása, népszokások felelevenítése 
 

• élményt ad 
• szórakozást nyújt 
• ismeretekhez segít 
• fejleszti az ízlést 
• közösséget épít 
• hazaszeretetre nevel 
• viselkedési mintákat közvetít 
• megalapozza a gyermek érzelmi, hitbeli, esztétikai és morális biztonságát 
• személyes kapcsolatokon keresztül közvetve vagy közvetlenül tanul, fejleszti 

kézügyességét, képességeit, készségeit 
• a tevékenység által beilleszkedik és alkalmazkodik a közösséghez 
• megízleli a magyar nyelv szépségét, játékosságát, zeneiségét 
• eligazodik a világ dolgaiban, mérlegel, dönt, normákat, szabályokat alkot és 

használ 
• takarékosságra nevel, mivel a gyermek találkozik a különböző anyagok 

újrahasznosítási lehetőségeivel. 
 
A népi tárgyak formakincse, a technikák, az anyagokkal való munkálkodás számos 
lehetőséget rejt a fejlesztés terén. Fontosnak tartjuk, hogy minél több anyaggal és 
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annak megmunkálásával ismerkedjenek meg a gyermekek. Készítsenek népi játékokat, 
tárgyakat, eszközöket, ismerkedjenek a különböző népi mesterségek technikáival. A 
közösen végzett munka örömforrása életünknek, - csak egészséges és boldog embertől 
várhatjuk el, hogy tegyen valamit a másik emberért, a közösségért. 
 

6.2. Jeles napjaink: 

Őszi napfordulóhoz tartozó jeles napjaink: 
 

• Mihály nap  
• szüret (paprika, alma, szőlőkóstolás, mustkészítés) 
• Márton-nap 
 

Téli ünnepkörbe tartozó jeles napjaink: 
 

• Adventi időszak kezdete 
• Mikulás  
• Borbála napja 
• Luca napja  
• Karácsony  
• Újév 
• Farsang 

 
Tavaszi napfordulóhoz tartozó jeles napok: 
 

• Gergely-járás 
• Húsvét  
• Május 1.  
• Anyák napja  

 
Széles társadalmi közeg mozgósításával az alábbi rendezvényeket tettük hagyománnyá: 
 

• Karácsonyi készülődés  
• Farsang 
• Március 15.  
• Anyák napja  
• Gyermeknap, Óvodai búcsúztató (nagycsoportos óvodások részére) 
 
 

6.3.A néphagyományőrzés és hagyományápolás jellegzetes tartalmai: 

A természet változásait követő ünnepkörök mindig meghatározott mondanivalóval 
jelennek meg. Minden jeles napot egy hosszabb előkészület előz meg, amikor az óvónő a 
gyermekek kíváncsiságát felkeltve változatos tevékenységeket biztosít. A készülődés teszi 
az ünnepeket, a jeles napokat felszabadulttá, örömtelivé, izgalmassá, amit az óvónővel 
közösen élnek át. Az óvónő a hagyományápolás tartalmát a helyi szokásoknak megfelelően 
változtatja, a tartalmi megvalósításnál figyelembe véve a különböző korosztályokat. 
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Mihály-nap  
 
A nagyobbak ismerkedjenek meg az őszi termésekkel, a kisebbekkel együtt séták 
alkalmával gyűjtögessenek, és helyezzék el az élősarokba azokat, díszítsék vele 
csoportszobájukat. Szívesen hallgassanak az állatokról népmeséket, mondókákat. 
 

• az óvónő irányításával közösen készítsenek csalamádét, befőtteket 
• perecsütés, vásárfia készítés, egyszerű népi játékok megismerése 
• népzene, népi hangszerekkel való ismerkedés 
• ismerjenek meg találós kérdéseket, közmondásokat, a vásárról mesét, verset. 
• népzenére egyszerű lépésekkel, forgásokkal, térformákkal próbálgassanak táncos 

mozdulatokat 
• Mihály-napi vásár alkalmával (ami már falu szintű) találkoznak olyan felnőttekkel, 

akik a népi kismesterségek szakemberei (kosárfonó, mézeskalács készítő stb.). 
 
Szüret  
 

• ismerjenek meg éneket, mondókát almáról, szőlőről, szüretről 
• szemezzék a szőlőt, kóstolják a mustot 
• a nagyobbak szőlőszüreten vesznek részt, ahol bekapcsolódnak a munkákba. 
• ismerjenek meg egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtsék, válogassák az ősz 

gyümölcseit, terméseit 
• készítsenek egyszerű hangszereket (dióhéj-pengető, kukoricahegedű, 

csutkamuzsika). 
 
Advent (Borbála nap - dec. 4, Mikulás - dec. 6, Luca nap - dec. 13, Karácsony - dec. 24-
26.) 
 

• a gyermekek megismerkednek az advent jelképeivel (koszorú, naptár) 
• a naptár alapján egyszerűbb feladatokat teljesítenek karácsonyig 
• verseket, mondókákat ismerjenek meg a Mikulást és a karácsonyt várva 
• figyeljék meg a vízbe tett cseresznyeágat, a Luca napján ültetett búzát 
• készítsenek egyszerű ajándékokat, fenyődíszeket 
• ismerkedjenek karácsonyi népszokásokkal 
• segítsenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében 
• fényesítsenek almát, segítsenek a mézeskalácssütésnél, amit maguk díszítenek ki 
• segítsenek a csoportszoba díszítésénél 
• Karácsonyi készülődés a szülőkkel együtt. 

 
Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) télbúcsúztató népszokás 
A farsang hagyomány az óvodában, megrendezése csoport szinten történik a szülők 
bevonásával. 
 

• a gyermekek egyszerűbb technikákkal díszítsenek álarcokat, szemüvegeket, 
sapkákat 

• vegyenek részt a farsangi játékokban 
• hallgassanak tréfás meséket, énekeket, verseket 
• a nagyobb gyermekek segítsenek feldíszíteni a csoportszobát 
• kasírozzanak álarcokat. 
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Gergely-járás 
 

• ismerjék meg a néphagyományt, amellyel az iskolát népszerűsítették 
• vegyenek részt a Gergely-járás előkészületeiben (ajándékkészítés, pogácsasütés) 
• versek, dalok felelevenítése 
• látogatás az iskolába a nagycsoportosokkal. 

 
Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)  
 

• segítsenek a kiszebáb elkészítésében, amelyet a Holt-Tiszába dobnak, vagy 
meggyújtják az óvoda arra kijelölt részén 

• ismerjenek meg locsolóverseket 
• az óvónő segítségével fessenek tojást, valamint különböző technikákkal díszítsék 

(természetes anyagokkal: búzadara, mák, viasz stb.) 
• csoportszoba díszítésében segítsenek 
• a fiúk locsolják meg a kislányokat és az óvónőket, dajkákat 
• ajándékok (tojások, nyuszik) készítése. 

 
Május l.  
 
A tavasz érkezését, a természet újjáéledését ünnepeljük. A gyermekek segítenek 
feldíszíteni a májusfát szalagokkal, léggömbökkel. 
 

• Ismerjenek meg tavaszi mondókákat, dalokat, verseket, készítsenek forgót, 
lepkeröptetőt, eregessenek sárkányt. 

 
Anyák napja 
 
Tanult dalokkal, versekkel, tánccal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. A gyermekek 
és az óvónő által közösen készített ajándékokkal ajándékozzák meg őket.  
 
Gyermeknap, óvodai búcsúztató 
 

• a gyermeknap óvodai szinten történik, ahol a csoportok óvodapedagógusai más-
más tevékenységekkel teszik élményekben gazdagabbá a napot gyermekek és 
szüleik számára. A gyermekek ajándékot kapnak.  

• a nagycsoportosok búcsúztatása saját csoportjaikban történik 
• a szülők és a gyermekek egy közös családi napon vetélkedőkön, játékokon vesznek 

részt. 
 
Egyéb óvodai hagyományok 
 

• születésnapok megünneplése 
• nagycsoportosok iskolai programokon való részvétele. 
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6.4. Zöld óvoda  

Zöld jeles napok: 
 

• Október 5. Állatok világnapja 
• Március 22. Víz világnapja 
• Ápr. 22. Föld napja 
• Máj.10.   Madarak fák napja 
• Máj.2.-dik hete: Egészséghét 
• Erdei Óvoda 

 
6.4.1.Zöld jeles napok: 
 
Állatok világnapja:  
 
Állatok iránt érzett tisztelet, megbecsülés megalapozása. Pozitív érzelmi kapcsolat 
megteremtése, a „nem szeretem állatokkal” szembeni tolerancia kialakítása.  Látogatás 
vadasparkba, gazdasági udvarba, állatkertbe. Állatsimogató, képek gyűjtése, fotóalbum 
készítés, állathangok megfigyelése, utánzása. Természetfilm megtekintése. 
 
Víz világnapja: 
 
Tiszai, Tőserdei kirándulások, vízparti túrák, vízminta gyűjtés, vizes játékok, nádból-
sásból készített játékok, akváriumtelepítés, horgászverseny, kavicsgyűjtés, mikroszkopikus 
vizsgálatok.  
 
Föld napja: 
 
Tavaszi nagytakarítás, virágosítás, faültetés, túrázás, szelektív hulladékgyűjtés, barkácsolás 
hulladékokból. 
 
Madarak, fák napja:  
 
Óvodánk udvara, a Tisza közelsége közvetlen lehetőséget nyújt a madarak, fák életének 
megfigyelésére. Célunk a felfedezés, tapasztalatszerzés, megfigyelés. Madárvédelem, 
madáretetés, madármegfigyelések fontosságára való felhívás.  
 
Egészséghét: 
 
Egy héten keresztül kiemelten az egészségre, a tudatos fogyasztói és környezetvédő 
magatartásra fókuszálunk gyermekek, szülők bevonásával. Gyalogtúrák, biciklitúrák, 
sportjátékok, vetélkedők, előadások 
 
Erdei Óvoda: 
 
Természetjárás, nyomolvasás (fakéreg, levél, lábnyomok) versenyjátékok, szenzitív 
játékok, kooperatív tanulás. 
 
 
 



TÜNDÉRRÓZSA 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TISZAALPÁR 
(6066. TISZAALPÁR ADY ENDRE U. 40.) 

 33

7. Az óvodai élet tevékenységformái  
 
 
7.1. Játék  

A játék az óvodáskorú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az 
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad 
játékfolyamat - a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a 
külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így 
válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és 
erősítő, élményt adó tevékenységgé. 
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 
óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, 
ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti 
játékkapcsolatok kialakulását is. 
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 
felelősségét.  
A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell 
mutatkoznia. 
Feladatunk, olyan boldog gyermekkor megteremtése, ahol a cselekvések gyakori átélésével 
a gyermek egyéni vágyai, ötletei kibontakozhatnak, komplex módon fejlődhetnek.  
A játék legyen a gyermek számára a legfőbb élményforrás, mely a 
személyiségfejlesztésnek a színtere, az élethosszig tartó tanulás megalapozásának 
alapfeltétele, a készség, és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 
Fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése! 
Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 
eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz: 
gyakorlójátékok, szimbolikus-, szerepjátékok, konstruáló játékok, szabályjátékok. 
 
 
7.2. Vers, mese  
 
A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyek 
megalapozása, csodákkal teli meseélmények segítségével. 
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi 
világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-
okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 
mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési 
törekvésekre. 

 
• A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása, a gyerekek nyelvi 

képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal 
• A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás 

megalapozása változatos módszerek alkalmazásával 
• A mesélés, verselés, mondókázás mindennapossága a kisgyermek mentális 

higiénéjének elmaradhatatlan eleme, mely segíti az esztétikai, irodalmi 
fogékonyság megalapozását, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelését 
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• A kiválasztott versekkel, mesékkel erősítjük a környezet, szülőföld 
megszerettetését, a hagyományőrzést és az évszakok szépségét 

• A drámajáték, bábjáték, képolvasás, anyanyelvi játékok együtteséből fakadó 
beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazásával a gyermekek 
szókincsbővítését célozzuk meg 

• Érezzék jól magukat a mindennapokban, találják meg helyüket az óvodai életben, 
biztonságosan igazodjanak el a különböző élethelyzetekben 

• A gyermeki beszéd, kommunikáció fejlődése és fejlesztése érdekében megfelelő 
anyagválasztásra, kifejező előadásmódra, az irodalom nyelvi-stilisztikai 
eszközeinek kihasználására törekszünk a beszédfejlesztő módszerek változatos 
alkalmazásával: mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, 
képolvasás, anyanyelvi játékok. Ezek az eszközök segítik, formálják, csiszolják a 
tiszta kiejtést, a tiszta beszédhallást, nyelvtanilag helyes beszédet. 

• A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban 
érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim 
állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a 
folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

 
 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása: 
 

• a legkisebbek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból, ritmikus, zenei hatású 
játékos versekből állítjuk össze 

• olyan meséket választunk, melyeknek cselekvése egyszerű, érthető 
• később a gyermekek meséi lehetnek többfázisú mesék (állatmesék, népmesék, 

realisztikus mesék, klasszikus tündérmesék, tréfás mesék, és műmesék.) 
• teret adunk a klasszikusok, és a kortárs magyar írók verseinek, meséinek és a 

folytatásos meseregényeinek is 
• népi mondókákat, névcsúfolókat, halandzsa szövegű kiolvasókat mondogatunk 
• szerepeltetjük a vidám, humoros, ritmus élményt, nyújtó verseket. 

 
 Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 
 

• Az óvodába kerülő gyermekek első igazi versélménye a mondóka (ölbeli játék). A 
népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatokkal, játékokkal biztonságérzetet 
nyújtunk, örömet szerzünk. 

• Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk rá a gyermekeket a 
mese figyelmes végighallgatására. Rövid jelenetek bemutatásával a gyermekek 
megismerik a bábokat, ők is báboznak, dramatizálnak. 

• A könyvek megszerettetése érdekében biztosítjuk, hogy a gyermekek 
lapozgassanak leporellókat, színes képeskönyveket, otthonról is elhozhassák 
kedvenc könyvüket. Évente több alkalommal járunk a könyvtárba. 

• A vers, mese illusztrálásához olyan kellékeket használunk, amelyek elősegítik a 
képzeleti képek előhívását. 

• Az új verseket a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, évszakhoz, ünnephez 
kapcsoljuk. Verstanuláshoz, ismétléshez, hívóképeket alkalmazunk. 

• Nagy hangsúlyt kell helyezni a magán- és mássalhangzók képzésére, helyes 
kiejtésére, a helyes artikulálásra, az új fogalmak magyarázatára, a szabad 
önkifejezésre. 
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 Feltételrendszer: 
 

• esztétikus mesesarkot alakítunk ki 
• magnó biztosítása 
• bábok, fejdíszek a bábozáshoz, dramatizáláshoz 
• a gyermekek részére elérhető könyvespolcra, nézegetésre alkalmas könyveket 

teszünk 
• hívóképek készítése a versek felidézésére. 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
 
A központi idegrendszeri károsodás megzavarhatja a figyelem összpontosítását. A 
gyermek rövid ideig képes koncentrálni, figyelme könnyen elterelődhet. A megismerési 
folyamat, a kevesebb tapasztalat, illetve a szegényesebb szókincs következtében, a 
történések események elmondása során a gyermekek rövidebb mondatokat használnak, 
kevésbé színes a kifejező készségük. Az előforduló beszédzavar nehezítheti a mesék, 
versek előadását, gátlásossá teheti a gyermekeket. A kommunikációs zavarok (gesztus, 
mimika, testbeszéd) a versek, mesék reprodukálását befolyásolhatják. Az állandó 
akadályozottság megfelelő segítség nélkül negatívan hat az érzelmekre, gátlásossá, 
fokozottan érzékennyé teheti a gyermeket.  
A mindennapos mese- verskezdeményezéseken tapintatosan kell kezelni az érintett 
gyermekek figyelmének korai fáradékonyságát, fokozatosan kell növelni a figyelem 
tartósságát. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a gyermekek is vegyenek részt a mindennapos 
mesehallgatáson, érzékeljék az irodalmi alkotások hangulatát, éljék át a szöveg humorát. 
Törekszünk, hogy oldjuk gátlásosságukat, lehetőséget adunk a kommunikációs zavarral 
küzdő gyermekek számára is a versek, mesék reprodukálására. Olyan feltételeket, 
szituációkat teremtünk, amelyekben a megfelelő hatások érvényesülhetnek. 
 
 
7.3. Rajzolás, mintázás, kézi munka 
 
Célunk a gyermekek élmény- és fantáziavilágának szabad képi önkifejezése. A rajzolás, 
festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző fajtái, a 
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való 
ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a 
belső képek gazdagítására épül. 
Tér - forma - szín képzetük gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, 
igényességük alakítása. 

• A gyermeki alkotótevékenység feltételeinek megteremtése, alkotó tevékenységek 
tartalmának, minőségének fejlesztése, tevékenységek szervezeti formáinak 
biztosítása 

• Igény kialakítása az alkotásra, a környezet esztétikai alakítására, az esztétikai 
élmények befogadására 

• Az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás 
• Az egyes technikákhoz kapcsolódó munkafogások, megoldások, az eszközök 

bemutatása, használatuk megnevezése, gyakorlásra való ösztönzés 
• A beszéd mellett az ábrázolás egy újfajta önkifejezési móddá, közlő nyelvvé váljék 
• Az újrahasználható anyagok gyűjtése, felhasználása alkotó munkájuk során 
• A térbeli tájékozódás, a képi-plasztikai képesség fejlesztése 
• A komponálás, rendezés képességének fejlesztése 
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• Az éves munkákból alkalomszerűen kiállítások rendezése 
• Rajz pályázatokon, kiállításokon való részvétel. 
 

Az alkotó - alakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Több alkalommal 
szervez az óvónő kötetlen formájú tevékenységeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy 
minden gyermek ilyen formában megalkothassa az ajánlott eszközfeltételekkel képi, 
plasztikai elképzelését. 
Feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel és 
eljárásaival. 
 
A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a 
spontán beszéd formáinak fejlesztésére törekszünk: megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, 
tudakozódás, véleménynyilvánítás, döntés, formák- színek- eszközök- anyagok 
megnevezése. 
 
Feltételrendszer: 
 

• az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök biztosítása 
• ábrázoló sarok kialakítása, ahol a gyermekek kényelmesen elférnek, és hozzá 

férnek az eszközökhöz 
• fontos, hogy a gyermekek környezete esztétikus, harmonikus legyen 
• évszakoknak és ünnepeknek megfelelő díszítő elemek 
• biztosítsunk lehetőségeket természetes környezetben, a szabadban festésre, 

rajzolásra, gyurmázásra 
• használjunk minél több természetes anyagot (faágat, homokot), természetes 

színezőanyagot (pl. cékla, vöröshagyma stb.) a különféle ábrázoló tevékenységhez, 
barkácsoláshoz. 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
 
Általában kevesebb ismerettel rendelkeznek, rosszabb a percepciójuk, hibás, hiányosak az 
információik. Testsémájuk nem alakult ki megfelelően, saját magukon sem tájékozódnak 
megfelelően, így nehezített lesz a térbeli, síkbeli tájékozódásuk. Sokan közülük 
viszolyognak a különböző eszközök megfogásától, azokat nem szívesen használják 
(ceruza, gyurma, ragasztó). 
Sokkal tudatosabb tervezésre, lelassított folyamatokra, több időre, speciális módszerekre 
van szükség. 
 

 
 7.4. Mozgás 
 
A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 
ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és testi képességeit, mint az erő, ügyesség, 
gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, 
fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához. 
Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-, ellenálló 
képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. 
Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a 
gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett 
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segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az 
alkalmazkodóképességet, a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 
 

• Javuljon edzettségük, erőnlétük, állóképességük 
• Természetes mozgásigény kielégítése 
• A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítésre érdekében. Minden olyan szabadtéri helyzet, lehetőség kihasználása 
testedzésre, mely egészségüket, vitalitásukat fokozhatja pl. séták, kirándulások. 

• A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek én-
határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, 
kooperációképessége fejlődésének elősegítése 

• A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülése szókincsükbe, az elvont gondolkodás, 
a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével, 
valamint a konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésével 

• Változatos, differenciált lehetőségek biztosítása 
• Mozgásigényének, terhelhetőségnek megismerése. 
 

Tudatosan tervezett, irányított mozgásra a tornateremben vagy szabadban biztosítunk 
lehetőséget. Tornatermünk igényesen összeválogatott, gazdag eszköztára szolgálja a heti 
egyszeri, tervezett, csoportos, differenciált, sokoldalú mozgás célzott fejlesztését. 
Délelőtti, délutáni udvari szabadidős tevékenységben sok mozgást, futó- fogójátékot 
iktatunk be. A szervezett mozgások során speciális gyakorlatokkal a testalkati 
deformitások megelőzésére (lábboltozat erősítés, hátgerinc-betegségek megelőzése) 
törekszünk. Súlyosabb esetekben gyógy-testnevelő foglalkozik a gyermekekkel 
meghatározott rendszerességgel. 
 
Az óvoda helyi körülményei, eszközellátottság - Az óvodáskorban tervezhető mozgások 
tartalmának összeállítása: 
 

• óvodába lépéskor megismerjük a gyermekek mozgásfejlettségét, melyet a fejlődési 
lapon rögzítünk 

• a szervezett mozgásfoglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű fő 
gyakorlatokból tevődik össze 

• a főgyakorlatok, rendgyakorlatok, futások, gimnasztikai gyakorlatok a csoport és az 
egyes gyermekek fejlettségi szintjétől függően egymásra épülnek, bővülnek. 

 
Kezdetben a természetes mozgások fejlesztése a kiemelt feladatunk: 
 

• különböző járások, futások, kúszások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgy 
alatt vagy fölött szer megkerülésével, stb. 

• fontos, hogy a gyermekeknek önmagukról egyre pontosabb információik legyenek, 
ezeken, a foglalkozásokon, a legtermészetesebb módon ismerhetik meg a 
testrészeiket. 
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Testséma fejlesztése: 
 

• testrészek ismeretét célzó gyakorlatok (pl. sarkon járás) 
• tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (pl. álljon a labda mögé) 
• a nagymozgások és a testséma fejlesztése később is fontos feladatunk, de nagy 

szerepet kap a tér mozgásos megismerése. Sok olyan gyakorlatot tervezünk, amikor 
különböző irányokban végeznek mozgásokat, és különböző helyeket mozognak be. 
(pl. futás, jelre feladat, szökdelés, padok körül, elhelyezkedés különböző 
formákban).  

 
Ezen kívül előtérbe kerül még: 
• az egyensúlyérzék fejlesztése (pl. különböző mozgások végzése emelt felületen, 

forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, futás közbeni megállások) 
• szem-kéz, szem-láb koordinációit fejlesztő gyakorlatok (pl. babzsák feldobása, 

elkapása, célba-dobás, egyensúlyozó járás létra fokai között, célba ugrás) 
• a nagyobb gyermekeknél az észlelés fejlesztése lesz a legfontosabb célunk 
• alaklátás, forma állandóság: formaalakítás mozgással, különböző alakzatok 

végigmozgása, körbemozgása 
• térészlelés: alapvető térirányok megismerése saját test közvetítésével 
• finommozgás alakítása: a tornaszerek különböző fogásmódjával, kisebb 

testrészekkel végzett mozgásokkal gyakoroltatjuk (pl. különböző méretű labdák, 
karika, botok, szalagok.) 

•  érzékszervek fejlesztése. a bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység 
pontos megnevezésével 

• szabályjátékok: a sor és váltóversenyek, valamint egyéb mozgásos versengések 
során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezek kezelését, elviselését. 
Fejlődik önuralmuk. együttműködő és tolerancia képességük. 

• testséma fejlesztés. kiemelt helyet kap az oldal irányok gyakorlása. Kezdettől fogva 
alkalmazzuk az irányok jobb-bal kifejezést. 

• a labda fontos mozgásfejlesztő eszköz (pl. eldobása, elkapása, vezetése járás-futás 
közben, egyszerű labdajátékok) 

• az ugrásgyakorlatokat tökéletesítjük, a páros és egy lábon haladás mellett néhány 
lépéses nekifutással gyakoroljuk a magas- és távolugrást 

• a támaszgyakorlatokat kiegészítjük (pl. pókjárás, rákjárás, talicskázás). A 
természetes támaszgyakorlatok és a függeszkedés fontos hátizomzat erősítő 
gyakorlatok. 

• differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden gyermek megtalálja a 
képességeinek a legmegfelelőbbet. 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
 
Sérülhet a percepció, a mozgás szabályozása, tudatos tervezése.  Így láthatóan nem 
megfelelő az egyensúly, a koordináció, a térben való tájékozódás. Testükkel nem tudnak 
megfelelően bánni, nehezen tájékozódnak, sérül a testsémájuk. A mozgás speciális 
fejlesztése szakembert, igényel, aki szenzomotoros vagy pszichomotoros fejlesztő terápiát 
végez.  
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7.5. Ének, zene, énekes játék 
 
Cél a zenei ízlés, esztétikai fogékonyság fejlesztése. A közös éneklés, a közös játék 
örömének megéreztetése. A gyermekek olyan zenei élményhez való juttatása, ami 
megalapozhatja zenei anyanyelvüket. A beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése, 
a hangzók helyes formálásának gyakorlása, beszédtechnika fejlesztése, fogalomalkotás, 
szókincsbővítés, mindezek eredményeként a beszédhibák javulása. 
Az egyéni megszólalás bátorítása, természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes 
játékok). 
A zenével való ismerkedés, a mozgás és éneklés élményének nyújtása a felnőtt minta 
spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 
tevékenységének. 
A felhasznált zenei anyagok igényes és az adott csoport képességszintjének megfelelő 
összeválogatása. Az óvodáskorban megtervezhető jellegzetes zenei tartalmak biztosítása. 
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és 
zenei kreativitásának alakításában. 
 
A felhasznált zenei anyagok válogatása: 
 

• az óvodai nevelés során a gyerekekkel mondókákat, énekes játékokat, komponált 
gyermekdalokat ismertetünk meg 

• éneklés közben fejlődik hallásuk, éneklési készségük, ritmusérzékük, harmonikus 
szép mozgásuk (zenében a hang és a mozgás mindig együtt jár) 

• az ünnepi hangulat előkészítésében a daloknak zenének, éneklésnek nagy 
jelentőséget tulajdonítunk, színessé, örömtelivé teszik ünnepeinket. 

• a kisebbeknek a kötetlen forma felel meg jobban. A szabad részvétel kizárja a 
szorongást, fokozza a gyermekek biztonságérzetét. Egyéni fejlettségük még nagyon 
különböző így részvételi igényük is más és más. A részvétel azt is jelenti, amikor 
messziről figyel, vagy játék közben hallja az éneklést. 

• a mondóka és dalanyagból olyan alkalmas játékokat választunk ki, amelyeket 
felnőtt játszik a gyermekkel, körbesétálás nélkül, állva vagy ülve. Később 
körbejárni is megtanulnak. 

• amint a társas játékok megjelennek, szükség van a közös együttes részvételre; 
körbe állhatnak, választhatják egymást akkor is, ha a körbejárás fegyelmezett 
kézfogást még nem kívánjuk meg. 

• az énekes játékokra épülő zenei nevelés természetes formája a kör. Az egyszerű 
körjátékokat bonyolultabb mozgásokkal bővíthetjük. 

• később a nagyobbaknál, több szereplővel, komplikáltabb mozgással, nagy térben 
mozgó játékokat is választhatunk 

• a dalanyag kiválasztásánál a jellemző dallamfordulat és a játékforma az irányadó. A 
dalanyag összeválogatásánál figyelünk a mondókák, dalos játékok és műdalok 
összeállításának arányára. 

• a mondókák zenei értéke a gyermekdalokéval egyenlő és óvodai szerepük is 
egyformán jelentős.  
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Az óvodáskorban tervezhető jellegzetes zenei tartalmak biztosítása: 
 

• a zenei nevelést három éves távlatban tervezzük; az egyéves tervek egymásra 
épülnek, de ha bármelyik területen elmaradás van, azt a következő évben 
pótolhatjuk. 

• közvetlen tapasztaltatással, cselekedtetéssel fejlesztjük az elemi zenei 
képességeket. 

 
Éneklési készség fejlesztése: 
 

• az óvodában a gyermekek hallás után ismerik meg a dalokat 
• eleinte rövid, kis hangterjedelmű dalokat választunk 
• megfelelő hangmagasságon, énekelünk, segédeszközként használhatunk, pl. 

hangvillát, hangszert 
• a gyermekek tiszta éneklését egyre gyakoribb egyéni énekléssel segítjük elő 

(kerülve az „énekeltetést”) 
• feladatunk még a gyermek hangjának védelme és megóvása (pl. hidegben, nem 

énekelünk, túl hangosan sem, stb.). 
 

Zenei hallás fejlesztése: 
 

• magas – mély, halk - hangos közötti különbséget érzékeltetjük, gyakoroljuk 
• megfigyeljük a környezet hangjait, a hangszerek és egymás hangszínét, amit 

később felismertetünk 
• belső hallását fejlesztjük dallamfelismeréssel, dallambújtatással. 
 

Ritmusérzék fejlesztése: 
 

• az egyenletes lüktetést, majd a mondókák és dalok ritmusát érzékeltetjük, 
gyakoroljuk 

• a helyes beszédtempót változtatjuk (gyors–lassú) 
• az egyenlete lüktetést és a ritmust összekapcsoljuk 
• játszunk kérdés felelet játékot változatos szövegekkel, ritmusmotívumokkal. 

 
Zenehallgatási készség kialakítása: 
 

• az óvodai zenehallgatás célja, hogy a gyermek figyelmét a dal, az ének, a 
hangszerjáték, a hangfelvételek szépségével lekössük, felkeltsük érdeklődésüket a 
zene iránt, annak türelmes, figyelmes hallgatására, élvezetére szoktassuk 

• legyünk igényesek az e célra szánt zene jó összeválogatásában. 
• a zenehallgatásra kiválasztott dalnál nincsenek hangterjedelmi, ritmikai, 

szövegterjedelmi kötöttségek. 
 
Mozgáskultúra, tánc: 
 

• amikor mozgáskultúráról beszélünk, a magyar nép sajátos mozdulatszokásaira 
gondolunk 

• az óvodások testi fejlettségéhez, értelmi képességeihez, mozgás–koordinációjához 
kell igazodnunk. Párcserés, kapus, hidas, sorgyarapító, fogyó, felelgetős, tréfás 
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játékokat tervezünk. Esztétikus járással, játékos mozgásokkal, egyszerű, ismétlődő 
mozdulatformákkal készítjük elő az óvodában a „táncot”. 

 
Gyermek hangszerek: 
 

• a gyermekek kezébe ritmushangszereket adunk. 
 
Feltételrendszer: 
 

• megfelelő légkör, érzelmi motiváltság 
• ritmushangszerek 
• dalos játékok kellékei 
• óvónői hangszerek 
• magnó, kazetták, CD-k. 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
 
Nehezített lehet a ritmus és a tempó érzékelése. Az énekek, mondókák mozgással való 
kísérése. Fennállhat a hallási percepció zavara. A tempóváltás, a gyorsabb - lassabb 
különbségének észlelése. térforma-alakításának képessége, mivel mozgása lassabb, 
célmozgása, koordinációja pontatlanabb, térérzékelése gyengébb lehet.  Az esetleges 
légzési és artikulációs problémák az éneklésben jelenthetnek akadályt.  

 
7.6. A külső világ tevékeny megismerése (környezeti nevelés, matematika) 
 
A külső világ megismerésének elsődleges forrása maga a természet és a társadalmi 
valóság. Élményekkel teli, változatos körülményeket teremtünk, illetve ezt a "mozgalmas 
világot" harmonikusan egészítjük ki, nyugodt elmélyülésre alkalmas vizsgálódási 
lehetőségekkel. A hangsúlyt a tevékenységekre és nem az ismeretekre helyezzük. 
Alapelvünk, hogy amit a természetes környezetben lehet megfigyelni, azt ott figyeltessük 
meg. Mindig a gyermekek szemszögéből ítéljük meg, hogy mi az érdekes a világból. A 
természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és 
módszerek használatára való hajlam és képesség. A technológiai kompetencia ennek a 
tudásnak értő alkalmazása, az emberi környezet szükségszerű alakítása során. 
 
Célunk: 

• a gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb emberi, természeti és tárgyi környezet 
mennyiségi – formai – téri – viszonyainak megtapasztalása 

• matematikai tapasztalatok, ismeretek, tevékenységekben való alkalmazása 
• környezettudatos magatartás megalapozása 
• a természethez való pozitív viszony kialakítása 
• az állatok, növények élőhelyének tiszteletben tartása, védelmüket szolgáló 

viselkedési szokások gyakorlása. 
 

A szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése. Értelmi képességek fejlesztése, 
különös tekintettel a gondolkodás fejlesztésére. A spontán és irányított beszélgetés, a 
verbális fejlesztés a környezet megismerésének komplex-integrált tevékenység soraiban 
célként és eszközként egyaránt megvalósítandó. Megtapasztaláson alapuló megismerés, 
információ szerzés sokoldalú biztosításával a gyermek aktív, passzív szókincsének 
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mennyiségi és minőségi gyarapítása, ezzel párhuzamosan a fogalmak körének és 
tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása, a beszéd, a mondatalkotás 
aktivizálása, a kontextusos beszéd gyakorlása. 
 
Zöld jeles napok  
 

• a gyermekeken keresztül a családok szemléletének folyamatos változtatása 
• óvodánk külső-belső képének alakítása oly módon, hogy tükröződjön rajta a 

környezet szépsége, harmóniája 
• a csoportszobákban, közös helységekben sok élőnövény elhelyezése, melynek 

gondozása a gyermekekkel közösen történik, valamint helyet kapnak akváriumok, 
terráriumok 

• a természet megismerésével, megszerettetésével a természet tisztaságára, 
szépségére, megóvására való nevelés, a „nem szeretem” növények, állatok, 
jelenségek elfogadtatása 

• hulladékkezelés, hulladékhasznosítás elvének ismertetése, gyakorlati alkalmazása. 
 
A matematikai nevelés átszövi az óvodai és az óvodán kívüli élet minden területét. 
 
A matematikai nevelés nem érhet véget egy- egy tevékenység megszervezésével. Célunk 
nem kész ismeretek átadása, hanem a felderítés, a kutatás, keresés, a felfedezés, a 
problémamegoldás elősegítése. 
Keressünk minél több matematikai összefüggést a természetben, amely által a gyermek 
felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, 
fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.  
 
Tapasztalatok biztosítása a tevékenységeken keresztül 
 

• teremtsünk gazdag környezetet, használjuk ki az alkalmakat és nyújtsunk új 
ismereteket a gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva 

• építsünk a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, 
tevékenységi, megismerési vágyára 

• a fokozatosan nehezedő tevékenységeket összehangoljuk a gyermekek, illetve a 
gyermekcsoport fejlettségi szintjével 

• a témák a gyermekek fejlődésével lineárisan bővülnek, és koncentrikusan 
mélyülnek. A feldolgozás mindig újra és újra az egészből indul ki és oda tér vissza, 
úgy hogy a gyermekek végigjárják a téma analízisét és szintézisét, mindig 
mélyebben, részletesebben. 

• a gyermekekkel először az őket, körülvevő világot érzékeltetjük, és teremtsünk 
olyan lehetőségeket, hogy a játék élményével történő megismerő és 
problémamegoldó tevékenység előtérbe kerüljön 

• törekszünk olyan témakörökkel foglalkozni, amelyek a helyszínen természetes 
környezetben feldolgozhatók, megmutathatók 

• az adott témákat az évszakok és a négy őselem (TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ) 
összekapcsolásával dolgozzuk fel 

• az évszakokhoz kapcsolódóan megismertetjük a gyermekeinkkel a jeles napokhoz, 
az egyházi ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat 

• igazodunk lakóhelyünk, lakókörnyezetünk sajátosságaihoz 



TÜNDÉRRÓZSA 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TISZAALPÁR 
(6066. TISZAALPÁR ADY ENDRE U. 40.) 

 43

• részt veszünk a községi rendezvényeken, megismertetjük gyermekeinkkel a 
fontosabb intézményeket (iskola, könyvtár, skanzen, műemlékek, kiállítótermek, 
stb.) 

• a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlásával példát adunk az életminőség javítására. 
 
Feltételrendszer: 
 

• elsődlegesen a környezetben szervezünk tapasztalatgyűjtést 
• kialakítjuk a természetsarkot 
• egész alakos tükörrel a restséma fejlődését segítjük 
• hangkazetták, könyvek, óvónő és a gyermekek által készített játékok, eszközök 

biztosítják az ismeretek bővítését, rendszerezését. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:  
 
Elsősorban számolnunk kell azzal, hogy a gyermekek kevesebb tapasztalattal érkeznek az 
óvodába. Minőségileg másmilyen lehet a tapasztalatuk. A kevesebb tapasztalat 
megzavarhatja az ok-okozati összefüggések megértését, valamint kevesebb lehetőséget 
nyújt a mennyiségi fogalmak kialakítására, a hasonlóságok, különbözőségek 
megismerésére.  Legfontosabb a sokoldalú ismeretnyújtás és ismeretátadás, tapasztalati 
úton, cselekvéssel szerzett ismeret az érzékszervi csatornák bevonásával. Minél szélesebb 
körű a tapasztalat, annál több a tárgyakról, jelenségekről, környezetről szerzett információ.  

 
7.7.Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 
a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, 
az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, 
szervezeti és időkeretekben valósul meg. 
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, 
attitűdök erősítése, és a képességek fejlesztése. 
A tanulással a gyermek (a felnőtt is) a kompetenciák kialakítására törekszik. A fejlesztés 
középpontjában tehát nem az ismeretközlésnek, a lexikális tudás kialakítása áll, hanem a 
képességek és készségek, valamint azok tudatos alkalmazásának fejlesztése. A 
kompetenciák alakulása így lehet eredményes. Az óvodapedagógus a tanulást támogató 
környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése 
A gyermek hatékony résztvevője a tanulásnak, és fontos, hogy ebben a folyamatban jól 
érezze magát. Képességeitől függetlenül így ismerheti meg a siker élményét. 
A mindennapi élet szabályait a gyermekekkel együtt közösen alkotjuk, szükség szerint 
rugalmasan változtatjuk, bővítjük.  
Megélik a közös tevékenységek eredményeit és örömét, a döntés felelősségét. Meg 
tanulnak jobban koncentrálni, fejlődik képzelőerejük, problémamegoldó gondolkodásuk, 
kipróbálják ötleteiket, viselkedésformákat gyakorolnak. Minden korosztálynak 
szocializációs színteret biztosítanak. 
Hangsúlyos szerepet kap az önálló tanuláshoz szükséges tulajdonságok alapozása, a 
szándékos figyelem, a türelem, a kitartás, a siker- és kudarctűrő képesség alakítása.  



TÜNDÉRRÓZSA 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TISZAALPÁR 
(6066. TISZAALPÁR ADY ENDRE U. 40.) 

 44

Fontos az életszerűség és a tapasztalatszerzés, hiszen minél inkább kapcsolatot tud a 
gyermek létesíteni az új ismeret és saját ismert világa között, annál könnyebb a bevésés. 
Abból tanul legtöbbet, amit saját maga érzékel, lát, megfigyel, felfedez, tapasztal.  

• Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat teremtünk, amelyek a gyermekek 
egyéniségének és fejlettségi szintjeinek megfelelően felkelti érdeklődésüket 

• Legyen biztosítva a differenciálás, inkluzivitás, integráció 
• Az élethosszig tartó tanulás megalapozása 
• Holisztikus szemléletmód kialakítása 
• Készségek, attitűdök, pozitív érzelmek alakítása, oly módon, hogy a világ 

dolgainak megtanulását a gyermek felfedezésként, örömként élje meg 
• Óvodánkban a tanulás tapasztalatokra épül. Tudjuk, hogy csak akkor válnak 

tudássá, ha érzelmek kísérik, és élménnyel párosulnak 
• Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében  
 
A tanulás sokszor akadályokba ütközik, lassabb tempóban történik. Az érzékelés és 
észlelés nehezítettsége, az energiáknak a mozgásra való összpontosítása, a rövidebb idejű 
koncentrációs készség, a manipuláció akadályozottsága okozhatja a problémákat. A tanulás 
folyamata, mozzanatai az ő esetükben sem térnek el a normáltól, hanem minőségében és 
mértékében, a felhasználható eszközökben módosulhatnak. Speciális terápiákra lehet 
szükség, ám sokszor az ép példa, és az apró megsegítés is elegendő.  
 
A tanulás lehetséges formái az óvodában: 
 

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

•  spontán játékos tapasztalatszerzés 
• cselekvéses tanulás 
• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 
• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 
• a gyakorlati problémamegoldás. 

 
Testi fejlettség 
 

• a gyermekek teste arányosan fejlett, teherbíró 
• mozgása, kézmozgása összerendezett 
• szándékosan irányítani képes testi szükségleteit, viselkedését, mozgását. 
 

Pszichés vonatkozásban 
 

• környezete felé érdeklődést, nyitottságot mutat 
• egyre jobban fejlődik érzékelése, észlelése 
• a szándékos emlékezet és figyelem, az elemi fogalmi gondolkodás kezd kialakulni 
• képes folyamatosan tisztán, érthetően beszélni, kommunikálni 
• türelmesen végighallgatja, míg más beszél 
• elemi ismeretei vannak magáról és környezetéről. 
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Szociális szempontból: 
 

• képes a felnőttekkel és társaival aktívan és eredményesen együttműködni 
• önfegyelme, feladattudata kialakult 
• tud a szabályokhoz, társakhoz alkalmazkodni. 

 

7.8. Az óvoda munkajellegű tevékenységei 
 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 
vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 
tevékenység (az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 
csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások 
teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás 
stb.). 
 
A gyermekek munka jellegű tevékenységei: 
 

• önként - azaz örömmel és szívesen - végzett aktív tevékenység; 
• a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

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

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

 
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel 
való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához 
mérten fejlesztő értékelést igényel. 
 
A sokféle, változatos, munkajellegű tevékenységek során olyan készségek, tulajdonságok, 
kialakítása a célunk, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek környezethez való 
viszonyát, közösségi kapcsolatát, kötelesség teljesítését. A tevékenységekhez kapcsolódó 
spontán beszédszituációkban különböző beszédformák (udvarias megszólítás, cselekvésre 
szólítás, utánzásra késztetés, buzdítás, dicséret verbális kifejezései) gyakorlása 
munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok- okozati összefüggések, műveletek 
megnevezése, mondatba foglalása valósul meg. 
A különböző típusú munka jellegű tevékenységek tervezése (kerti munka, 
növénygondozás, állatgondozás stb.) azok feltételeinek biztosítása. 
Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek eredményeinek 
tudatosításával az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, elismerése, megóvása. 
 
Speciális feladatok (halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának enyhítését 
megsegítő fejlesztési feladatok): 
 

• megfelelő feladat végzés megsegítése, ez irányú igények tudatosítása 
• önállóság erősítése saját maga kiszolgálásában, önálló feladatvégzés képességének 

kialakításában 
• a gyermek sikerélményhez juttatása fejlesztő feladatokkal, megbízatások 

teljesítésével. 
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 A sajátos nevelési igényű gyermekek általában kevésbé tudnak részt venni a munka 
jellegű tevékenységekben, de ők is képesek rá. A feladatokat apró lépésekre bontva, azokat 
bemutatva el tudják sajátítani, a tevékenységeket. 
Nagy öröm számukra, mert érzik, hogy rájuk is számítanak, sikereik vannak, mely az 
önbizalmukat növeli, az ép környezetbe való integrálódásukat nagymértékben segíti. Csak 
annyit és abban segítünk, amit biztonságosan elvégezni nem képesek. 
 
A munkajellegű tevékenységek tervezése: 
 

• kezdetben segítséggel, csoporttársakkal együtt, később önállóan végzik 
• mindegyik munkafajtánál mintát adunk az eszközök használatához, és a 

munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez 
• nagy jelentőségű az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezési környezet 

rendben tartása 
• a nagyobb gyermekek mellett a kisebbeket is bevonjuk a munkába, de életkori 

sajátosságaikhoz mérten adjuk a feladatokat, önmagukhoz mérten értékelünk 
• alkalomszerű ismétlődő munka a játékok helyrerakása, a csoportszoba átrendezése 

a tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, az öltöző és a mosdó rendjének 
megőrzése, gyümölcssaláták készítése, az óvoda udvarának rendezése 

• alkalmanként egyéni megbízatások végzése segítés a kisebbeknek, információ 
közvetítése) 

• a tevékenységek után minden eszközt tegyenek a helyére 
• a munkafeladatokat soha ne adjuk büntetésként; a gyakori dicséret elismerés 

hatásával érjük el, hogy szívesen vegyenek részt a munkában, azt kitartóan 
felelősséggel végezzék 

• a gyermekek figyelmét szükséges felhívni az eszközhasználat során felmerülő 
veszélyekre 

• a tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző 
beszédformák gyakorlása, munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak használata. 

 
Feltételrendszer: 
 

• megfelelő munkaeszközök biztosítása (célszerűség, méret, anyag), illetve azok 
rendben tartása 

• elegendő munkalehetőség, idő álljon rendelkezésre 
• megfelelő hely biztosítása a tevékenységekhez ügyelni arra, hogy önmagukat és 

társaikat ne veszélyeztessék 
• a gyermekek nyugodtan tevékenykedjenek, de nyíljon lehetőségük egymástól, vagy 

a felnőttektől bármikor segítséget kérni. 
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8. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az 
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az 
állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor 
figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 
érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 
Pedagógiai munkánk során törekszünk a tudatos képességfejlesztésre a tanuláshoz 
szükséges alapkészségek megalapozására, a gyermekek érettségének mélyreható 
ismeretére építve.  
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 
Óvodáskor végére gyermekeink képessé válnak mozgásuk szándékos irányítására, 
nagymozgásaik és finommozgásuk összerendezett. Kialakul a testséma, erőteljesen fejlődik 
a térben és időben tájékozódás képessége. Fejlett érzékszerveik segítik a sokoldalú 
tapasztalatszerzést, ismeretfeldolgozást.  
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. 
Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (különös jelentősége van a téri észlelés 
fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a 
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának). A lelkileg egészségesen fejlődő 
gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és a közvetlen felidézés mellett megjelenik 
és egyre nagyobb szerepet kap a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés 
időtartama. Megjelenik a tanulás alapját képző figyelem, fokozatosan növekszik annak 
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. Egyéni adottságaik, 
értékeik képessé teszik őket kis közösségükben szerepvállalásra, együttműködésre. 
Képesek kapcsolatokat kezdeményezni, teremteni, érzelmeikben egyéni tulajdonságaik 
tükrében kiegyensúlyozottak. Nyitottá, érdeklődővé válnak, a tanuláshoz szükséges 
képességeik folyamatosan fejlődnek. Tevékenységeikben kitartóak, leleményesek. 
Gondolkodásukban, feladat- és problémamegoldásukban önállóak, ötletesek, kreatívak. A 
cselekvő-szemléletes, és képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi gondolkodás is 
kialakulóban van. Érthetően, folyamatosan kommunikálnak, elemi ismeretekkel 
rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Összefüggő mondatokban bátran fogalmazzák 
meg mondanivalójukat.  

Feladattudatuk, szabálytudatuk kialakulóban van, képesek a szabályokhoz 
alkalmazkodni. Egyre eredményesebbek a feladatok végrehajtásában, amelyet segít 
erősödő kitartásuk, önállóságuk, önfegyelmük, megfelelő munkatempójuk.  

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 
szint. 
A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
Az óvodai nevelés céljának elérésével, feladatainak teljesítésével biztosítja a gyermekek 
személyiségének harmonikus fejlődését, s ennek következtében elősegíti a gyermekek 
iskolára alkalmassá tételét. 
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9. Gyermekvédelmi munka az óvodában 
 
 Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítve a gyermeket óvja, védi, neveli, 
szocializálja, integrálja, figyelembe véve eltérő fejlődési ütemét, illetve sajátos nevelési 
igényét. 
Minden gyermek jusson el fejlődésének legoptimálisabb fokára, mely által képes lesz 
egyéni készségének és képességének megfelelően a sikeres iskolai beilleszkedésre. 
Elsődleges feladat a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a 
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése: 

• fel kell tárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 
hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. Komplex állapotfelmérés (részletes 
anamnézis) 

• jelzőrendszer szükségszerinti működtetése 
• pedagógiai eszközökkel törekedni kell a káros hatások megelőzésére, 

ellensúlyozására 
• szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményezni 
• különleges figyelmet kell biztosítani a korai stádiumban 
• kiemelt fontosságú a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás 
• egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése, felvilágosító 

előadások tartása 
• Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, szervezése, ruhák, könyvek, játékok 

gyűjtése, kirándulások, rendezvények szervezése 
• társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése a szülőkben 
• az egészséghez, az egészséges táplálkozáshoz minden gyermeknek joga van, ezért 

az óvodában biztosítani kell a helyes táplálkozási szokások, a vitamindús 
tápanyagok bevitelét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében. 

 
Veszélyeztetés: olyan magatartás vagy mulasztás következtében kialakult állapot, amely a 
gyermek testi, értelmi, vagy erkölcsi, pszichés fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E 
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes 
felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek 
esetén a gyermek három éves korában, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen 
mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett. 
 
Óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat az óvodavezető szervezi és irányítja, tartja a 
kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, a helyi programban meghatározott feladatokat 
folyamatosan, minden óvodapedagógus végzi.  
Az óvodapedagógus köteles tiszteletben tartani a gyermek személyiségét és családja 
világnézetét, értékrendjét nem kényszerítheti rá senkire az óvodában, vallási világnézeti 
kérdésekről nem foglalhat állást nevelőmunkája során.  
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Az óvodapedagógus feladatai: 
 

• elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 
járását 

• biztosítani a gyermekeket meg illető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség 
esetén védő-óvóintézkedésekre javaslatot tenni 

• az óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba 
zökkenőmentessé tenni 

• a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni 
• a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való 

hozzájárulást javaslatával elősegíti 
• a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, azok okait felismerni, és ha 

szükséges ehhez szakember segítségét kérni 
• a felzárkóztatást megszervezni 
• a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni 
• az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni 
• a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a 

hiányzást 
• az észlelt baleseteknél, veszélyeknél a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 
Gyermekvédelmi felelős feladatai: 
 

• gyermekvédelmi munka megtervezése az adott évre 
• veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása 
• étkezési kedvezmények dokumentációjának vezetése, állandó figyelemmel kísérése 
• szükség szerint családlátogatások végzése az óvónőkkel 
• szülők folyamatos tájékoztatása az őket érintő témákban 
• folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 
• adományok gyűjtése. 

 
Az óvodavezető feladatai 
 

• a beóvodázásért felelős team munkájának fenntartása 
• minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása 
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátása és értékelése 
• az óvónők gyermekvédelmi munkájának összehangolása, rendszeres team-munka 

valamennyi munkatárs részvételével, esetmegbeszélések 
• a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével való kapcsolattartás 
• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, és 

a gyermekbalesetek megelőzése, 
• az integrációt elősegítő csoportalakítás biztosítása 
• igazolatlan hiányzások minimalizálása 
• a szülők munkába állását elősegítő nyitva tartás kialakítása 
• a gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme 
• egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése. 
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10. Sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása, nevelése  
 
 
Alapító Okiratunkban az intézmény tevékenységei közé került a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása. Ezen belül is, az érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, hallásukat 
műtéti úton helyreállított/létrehozott, gyengén látó), enyhén értelmi fogyatékos 
(tanulásban is akadályozott), beszédfogyatékossággal küzdő gyermekek integrálása. 
 
A feladat nagy kihívás a nevelőtestület számára. A kollégáknak minden befogadó 
csoportban rendelkezniük kell bizonyos alapismeretekkel a fogyatékosság körülményeiről, 
illetve maximálisan együtt kell működniük a gyermek fejlesztését segítő szakemberekkel. 
 
Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 
Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is 
fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az 
együttműködés. 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. 
 
Alapelv: 
 

• nevelésünk alapja, hogy minden kisgyermek fejleszthető 
• a gyermek meglévő képességiből kell kiindulni 
• azon képességeket, melyeknek fejlődése részleges zavart szenvedett, vagy késve 

jelentkezett, segítőleg támogatni, fejleszteni szükséges 
• az arra rászorult gyermekek léte, nevelése, fejlesztése természetes módon 

illeszkedjen az óvodai nevelés egészébe 
• sajátos nevelési igényű gyermekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, 

tapasztalások átérzéséhez 
• a részképesség zavarokkal küzdő gyermekeket is teljes értékű embernek kell 

tekinteni 
• minden sajátos nevelési igényű gyermeknek joga van életkorának és egyéni 

fejlettségének megfelelő szinten tisztában lenni saját állapotával, jogaival, és 
lehetőségeivel. 

 
Cél: 
 
Az inkluzív nevelés szemléletével, az esélyegyenlőség biztosításával, intézményünk 
biztonságot nyújtó, természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek, 
függetlenül hova tartozásától, egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől. 
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A differenciált módszerek, eszközök alkalmazásával alapozódjanak meg az életben való 
eligazodást segítő alapkészségek. A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelően 
jussanak az előre lépésükhöz szükséges képességekhez, ismeretekhez. 
 
Feladat: 
 

• az érzékszervi, értelmi, beszéd- fogyatékosságból, hiányzó vagy sérült funkciók 
helyreállítása, újak kialakítása 

• a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 
• a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása 
• a szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 
• az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 
• a fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

gyógypedagógiai- orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira 
kell építeni 

• a gyerekek mindennapjainak színesebbé tétele az egyéni különbségek 
minimalizálása. 

 
Óvodapedagógus feladatai a sikeres integráció megvalósításához: 
 

• a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetéből adódó problémák feltárása, 
szakemberhez való irányítása 

• a környezet, tárgyi feltételeinek megteremtése 
• felkészülés a gyermekek sajátos nevelési igényeiből (szakirodalom, beszélgetés a 

szülővel, szakemberrel) 
• személyes példamutatással elfogadtatja a gyermekcsoporttal, szülőkkel, 

munkatársakkal az integrációs nevelés elveit 
• konzultál a szakemberrel, igénybe veszi a segítségét, a gyermekek egyéni 

szükségleteihez igazított fejlesztési tervet készít 
• differenciált fejlesztéssel biztosítja, hogy a gyermek a maga szintjén és ütemében, 

képességei szerint tudjon kibontakozni, fejlődni 
• a fejlődés nyomon követését természetes élethelyzetben, folyamatosan végezi, 

tapasztalatait a gyermek egyéni lapján rögzíti 
• a cselekvésbe ágyazott tevékenységhez kellő időt, alkalmat biztosít 
• nagy mennyiségű, változatos (taktilis, mozgásos, látási, hallási) ingerek 

biztosításával bővíti a gyermekek tapasztalati és ismereti körét 
• az alapmozgások, a szociális készségek, az önkiszolgálás, a kognitiv funkciók 

fejlesztése 
• az adekvát játékhasználat elősegítése 
• a nevelőmunkát közvetlen segítő munkatárs tájékoztatása nevelési elképzeléseiről, 

módszereiről, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánja a gyermekek 
fejlesztését megvalósítani. 
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Az Alapító Okirat szerint felvállaljuk a következő fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését: 
 
 
10.1. Látássérült- gyengén látó gyermek 

Cél: a környezet vizuális megismertetése, mert a gyengén látó gyermek gondolkodás-
és beszédfejlődését, a látásos élmények hiányossága jelentősen befolyásolja. 
 
Óvónő feladatai: 
 

• látásnevelés (a látásmaradvány használatának megtanítása közeli és távoli 
környezetben) 

• nagymozgások fejlesztése (térbeli tájékozódás a látás felhasználásával, 
mozgásbiztonság, mozgáskoordináció) 

• finommozgások fejlesztése (kézügyesség fejlesztése) 
• a látás-mozgáskoordináció fejlesztése 
• segítse a közös játékban való részvételt, a közösséghez való alkalmazkodást 
• segítse a viselkedési formák megtanulását, gyakorlását, a közösség előtti bátor 

szereplést 
• kiemelten kezelje az önkiszolgálás megtanítását 
• figyeljen a higiénére, különösen a szem tisztántartására 
• mindig vegye figyelembe a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségének korlátait, 

különös tekintettel a szembetegségre. 
 
Módszertani ajánlás: 
„Ajánlások a látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez” kiadvány. 
 
 
10.2. Enyhébb hallássérült (nagyothalló) hallásukat műtéti úton 
helyreállított/létrehozott hallássérült gyermek 
 
Cél: a nagyothalló gyermek - ugyan különböző mértékben, közelítse meg halló társaik 
nyelvi teljesítményét. 
 
Óvónő feladatai: 
 

• a nyelvi kommunikáció megindítása 
• a kommunikációs igény és a tevékenység állandó erősítése 
• a beszédértés javítása 
• a beszédérthetőség folyamatos fejlesztése 
• szókincsfejlesztés. 

 
Módszertani ajánlás 
„Ajánlások nagyothalló gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez” kiadvány. 
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10.3. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek: (tanulásban akadályozott) 

 
Cél: A társakkal történő együttműködést, a spontán tanulást, a kommunikáció 
fejlődését segítse, a számtalan élmény és minta, melyet a kortárskapcsolatokban 
megél. 
 
Óvónő feladatai: 
A gyógypedagógiai segítséggel együtt gondoskodjon arról, hogy a gyermek a 
tankötelezettségi korra elérje azt az iskolakészültséget, amellyel a tanulmányait megfelelő 
oktatási intézményben elkezdheti. 
 
Módszertani ajánlás: 
„Értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez” kiadvány 
 
 
10.4 . A beszédfogyatékos gyermek: 

 
Cél: Az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció illetve a vizuomotoros 
koordinációs készség fejlesztése alapozza meg a tanulási zavarok megelőzését. 
 
Óvónő feladatai: 
 

• működjék együtt a logopédussal, a szülővel 
• a beszélő környezet legyen minta a gyermek számára 
• bábozzon, és adjon lehetőséget a gyermek bábozására 
• sokat meséljen, énekeljen. 

 
Módszertani ajánlás: 
„Ajánlások a beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez” kiadvány. 
 
 
 
11.Kapcsolattartás  
 

• Család 
• Iskola 
• Közművelődési intézmények 
• Gyermekjóléti Szolgálat, családsegítők 
• Védőnői hálózat, gyermekorvos 
• Szakmai Szakszolgálat 
• Egyház 

 
 

11.1.  A család szerepe az óvoda életében 

 
Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, 

mivel a gyermek nevelése elsősorban a család joga, és felelőssége.  Ez a nevelés mással 
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nem pótolható, elsődleges szocializációs szerepe vitathatatlan. Az óvodai nevelés 
elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. 
Óvodánkban mindannyian arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére, a családi 
nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A 
szülőket partnernek tekintjük, ismertetjük velük a programunk céljait, feladatait, alapelveit.  

A család és az óvoda kölcsönhatásai során a családi élet hatásai befolyásolják a 
gyermek fejlődését, ezek minősége kihat az óvodai életre. A jó együttműködés még 
nehézségek esetén is hatékonyan segíti az óvodai nevelőmunkát, a gyermekek 
teljesítményére pozitívan hat. 
 
Alapelvek 
 

• a család elsődleges szerepének elfogadása a gyermeknevelés területén, az óvoda 
csak kiegészítője, segítője a családi nevelésnek 

• közös felelősség vállalás a gyermek fejlődéséért a család és az óvoda részéről 
• e közös felelősség nevelőpartneri viszonyt feltételez 
• az óvoda erősíti a családi nevelést 
• kölcsönös tisztelet, bizalom és segítségnyújtás 
• a gyermek szeretete, tisztelete, elfogadása, fejleszthetősége, másságának értékként 

való kezelése a nevelőközösség minden tagja részéről 
• előítélet-mentesség az óvoda minden dolgozója részéről 
• tapintat, nyitottság, őszinteség, rugalmasság az együttnevelésben. 

 
Cél 
 

• kölcsönös bizalmon és tiszteleten lapuló együttműködés kialakítása a családokkal 
• a családi nevelés segítése, erősítése 
• a család és az óvoda együttműködési területeinek értékelése és kibővítése 
• egymás igényeinek teljesebb megismerése 
• a család és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása 
• a szülők megnyerése, bevonása a környezetvédelembe, a közös nevelés érdekében 

a környezettudatos magatartás kialakításában 
• az óvoda kínálatának bővítése. 

 
 
Feladat 
 

• személyes kapcsolat kialakítása a családokkal, a szülőkkel való kapcsolattartás 
kezdeményezése az óvoda részéről 

• a családok eltérő szocializációs különbségéből fakadó hátrányok csökkentése 
érdekében a családokkal szoros kapcsolatot kell fenntartani 

• a szülők szakszerű segítése a gyermeknevelésben 
• az óvoda és család közötti partnerség kiépítése 
• az óvoda vállalja az inkluzív nevelés értékeinek indirekt közvetítése mellett a 

szemlélet formálás direktebb módszereit is (előadás, cikkek ajánlása, faliújságra 
helyezése) 

• hagyományos és megújult kapcsolattartási formák felkínálása. Folyamatos törekvés 
a kapcsolattartási gyakorlat kiszélesítésére, megújítására. 
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• a szocializációs folyamat differenciáltsága, fokozatosság elvéhez igazodás a 
feladatok terén 

• a szülők szemléletformálása, pedagógiai kultúrájuk fejlesztése empatikusan a 
gyermekeken keresztül 

• szemléletformálás a családon belüli arányos munkamegosztás működtetése 
érdekében. A figyelem ráírányítása arra, hogy a gyermek szabadon kifejleszthesse 
személyes képességeit. Szabad választási lehetőséggel bírhasson anélkül, hogy 
szigorú nemi szerepek által meghatározott korlátozások vonatkoznának rá 
(kézműveskedő, főzőcskéző, babázó lányokkal játszó kisfiú; építkező, autózó, 
szerelő, főleg fiúkkal játszó kislány). 

• információk bizalmas kezelése 
• szülők folyamatos, naprakész tájékoztatása a nevelési elképzeléseinkről és 

eredményeinkről 
• szülők véleményének meghallgatása a fontos kérdésekben 
• családok nevelési szokásainak, gyermekükkel szemben támasztott igényeinek 

megismerése, megértése 
• eltérő nevelési igények közelítése 
• a pozitív, befogadó, elfogadó attitűd belső igényből fakadó működtetése 
• közös rendezvények szervezése a szülőkkel (Mihály-nap, Karácsonyi készülődés, 

Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, stb.) 
• vásárlói, fogyasztói szokások helyes irányba terelése 
• befogadjuk, elfogadjuk, megértjük a szülőket akkor is, ha gyermeknevelési 

szokásaikban következetlenséget, határozatlanságot, hiányosságot tapasztalunk 
• „Zöld programokba”, zöld jeles napokba való bevonás, pl. papírgyűjtés, szelektív 

hulladékkezelés, parkosítás, virágültés, faültetés, udvari nagytakarítás. 
 
Óvoda – szülő - gyermek közötti kapcsolattartás hagyományos formái 
 
A szülőkkel való kapcsolatfelvétel már az óvodába lépés előtt kezdetét veszi (védőnővel 
való előzetes beszélgetés, szülői fórum tartása a leendő szülők részére, nyílt napok). 
 

• Beiratkozás 
• Családlátogatás 
• Befogadás 
• Szülői értekezlet (összevont szülői értekezlet) 
• Napi beszélgetések 
• Közös programok, események, rendezvények: Mihály-nap, Karácsonyi készülődés, 

Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Csoportos kirándulás, Egészségvédő hét, 
Gyűjtőmunkák, Hirdetőtábla. 

 
Kapcsolattartás megújuló formái 
 
• „Csibehívogató” 
• Föld napja 
• Gyereknap - Óvodai búcsúztató 
• Fogadóra 
• Oviújság 
• Szülők klubja 
• Családi szoba 
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11.2 Óvoda iskola 

 
Az óvoda – iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a 
szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és 
fejlesszük, hogy a környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők 
legyenek, valamint képesek az iskolai tanulmányok megkezdésére. 
A kompetencia alapú nevelés bevezetése az óvodában és az iskolában még inkább 
egységes pedagógiai szemléletet eredményezett. A fejlesztés elsődleges célja mindkét 
intézményben az ismeretközpontú nevelést, oktatást elvetve a kompetenciákra, az ismeret, 
attitűd, képesség hármas egységére helyezi a hangsúlyt.  
Fontos, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Ennek érdekében 
folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő, megtartó és megújuló kapcsolatokra 
törekszünk az iskolával. 
 
Alapelv 

• fokozatosság elve az óvoda-iskola átmenet területén 
• differenciálpedagógia érvényesülése az óvodai nevelésben 
• a multikulturális, interkulturális nevelés, mint a befogadó pedagógia természetes 

szemlélete 
• integrált nevelés: esélyegyenlőség megteremtése 
• a gyermek egyéni szükségleteihez igazított fejlesztés, a gyermek önmagához képest 

fejlődjön 
• az óvoda óvó-védő funkcióját szem előtt tartva a játék elsődleges szerepe nem 

változik, az „óvodaidegen”, a gyermek túlterheléséhez vezető tevékenységek 
elutasítása 

• az óvoda iskolára alkalmassá tesz, a szülő iskolára késszé, az iskola pedig iskolássá 
teszi a gyermeket 

• az iskolára alkalmassá tétel folyamat jellegű, időintervalluma a befogadástól az 
iskoláskor kezdetéig tart 

• a szülőt segíti az óvoda a gyermek iskolára késszé tételében, valamint, ha 
bizonytalan annak iskolára való alkalmassága felől 

• az óvodáskor végén a gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 
amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor 
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

• az óvoda meghatározza a fejlődés jellemzőit az óvodáskor végén, mint az 
iskolakezdéshez szükséges feltételeket: testi, lelki és szociális érettség. A sajátos 
nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka 
mellett érhetik el csak a fentiekben leírtakat. 

• az óvodai nevelés megalapozza a tanulás alapkészségeit az alábbi 
képességterületeken: szociális képességek, értelmi képességek, verbális 
képességek, testi képességek. 

 
 Cél 

• egymásra épülés érvényesítése a nevelés, oktatás folyamatában 
• inkluzív pedagógiai szemlélet meghonosítása mindkét oldalon 
• tevékenységbe ágyazott játék, és tevékenységbe ágyazott tanulás kiépítése 
• tudatosodjon az óvónőkben, hogy a gyermek iskolára való alkalmassá tétele 

folyamat jellegű 
• képességközpontú nevelés, egyéni bánásmód, differenciálás 
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• átmenet megkönnyítése a gyermekek számára 
• az óvoda-iskola kapcsolat tartalmasabbá tétele 
• a partneri elégedettség növelése 
• „Zöld törekvéseink” egymásra építése, ill. párhuzamos tevékenységek 

szorgalmazása (pl. hulladékkezelés, kertgondozás, papírgyűjtés stb.). 
 
Feladatok 

• egymásra épülő egységes szakmai program működése 
• folyamatos kapcsolattartás az iskolával (jelenlegi gyakorlat, és megújuló forma) 
• egymás alapdokumentumainak és annak esetleges változásainak folyamatos 

figyelemmel kísérése 
• figyelembe vétele annak, hogy a gyermeket elsősorban pszichésen kell előkészíteni 

az iskolai életre, valamint az életkori fejlettséggel jobban számot kell vetni 
• élménypedagógia elvének érvényesülése az óvodában 
• a gyermek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése (megfigyelés, mérés), a 

fejlesztéséhez szükséges legmegfelelőbb módszerek megválasztása, egyéni 
bánásmód, differenciálás 

• az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének, a szabad játék elsődlegességének 
biztosítása 

• olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a másság felé fordulás mindenkinek 
természetessé válik 

• a kompetencia alapú neveléssel összhangban a párhuzamosan végezhető 
differenciált tevékenységek tervezése, szervezése az óvodában. A gyermekek 
tapasztalataiból, élményeiből kiindulva, velük együtt téma választása, projekt 
módszer kipróbálása, fokozatos bevezetése. 

• az óvodapedagógus által irányított tanulási formák közül kiemelkedő az 
élethelyzetekben való gyakorlás, az életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses 
tanulás 

• felelősségteljes, szakmailag kompetens döntéshozatal a gyermekek iskolai 
alkalmasságáról. 

• gyermekek után követése az iskolában az általános iskola első évében, hospitálás 
tanórákon 

• visszacsatolás a partneri igény/elégedettség eredményeiről. 
 
A kapcsolattartás gyakorlata: 

• Iskolai évnyitó 
• Megbeszélések (óvoda-iskola munkaközösség) 
• Hospitálás tanórákon (után követés) 
• Iskolai farsangon való részvétel 
• Nagycsoportos szülői értekezlet 
• Nyílt nap az iskolában 
• Iskolai családi napon való részvétel 
• Fecsketábor 
 

Kapcsolattartás megújuló formája: 
• Gergely-nap (Iskolába hívogató) 
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11.3.Óvoda-egyház  

 
Az egyház képviselői az óvodavezetővel tartják a kapcsolatot. A hitoktatás a törvényi 
előírásoknak megfelelően – évente a szülői igényekre alapozva – biztosított 
óvodapedagógus részvételével. 
Fő hangsúly az erkölcsi nevelésen van, de helyet kap az esztétikai és érzelmi nevelés is. 
Az egyházi ünnepek előkészítésébe (Karácsony, Húsvét) is bekapcsolódnak, óvodai 
ünnepélyeinken szívesen vesznek részt, színesítik azokat.  
 

 
11.4. Kapcsolattartás nevelési, oktatási, szakszolgálati, kulturális intézményekkel. 

 
• Védőnői hálózat (gyermekek óvodai beíratásának támogatása, korai 

képességgondozással kapcsolatos tanácsadás) 
• Gyermekjóléti Szolgálat (Kapocs) 
• Szakmai szolgáltatók (Nevelési Tanácsadó, /logopédus, fejlesztő pedagógus/ 

Speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottság) 
• Közművelődési intézmény (Árpád fejedelem Művelődési Ház, Ciróka Bábszínház) 
• A községben működő civil szervezetek (pl. nyugdíjas klub, Falu Szépítő Egyesület, 

Polgárőrség) 
 
 

 

12. A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka használói 
körében 

 
Programunk a törvényességi kereteket figyelembe véve tartalmazza a tárgyi, személyi 
feltételeket és az országos alapprogramra támaszkodva, a kompetencia tartalmakat 
biztosítja az eredményes nevelési célok megvalósítását. 
 
Óvodapedagógusok számára lehetőséget ad: 
 

• a gyermekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére 
• az óvoda iskola átmenet megkönnyítésére 
• az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem, az erkölcs új tartalmú megközelítésére 
• saját kompetens személyiséggé válási folyamatának a megsegítésére 
• kulturális identitás megtartására 
• ön- és továbbképzésre 
• pedagógiai, módszertani szabadság megélésére 
• tapasztalatok kicserélésére 
• programcsomagban rejlő élmények szerzésére. és megélésére. 
 

Szülők biztosítékot kapnak arra, hogy: 
 

• a program középpontjában gyermekük áll 
• a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási 

folyamathoz, az iskolához 
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• gyermekük komplex képességei fejleszthetők 
• figyelembe veszik gyermeke egyéni és életkori sajátosságait 
• gyermekével megtanítják értékelni a másik gyermek másságát is 
• a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének 
• a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is 
• egyéni fejlesztés is biztosított. 

 
 
A fenntartó bizonyságot nyerhet a felől, hogy: 
 

• biztosított az óvodapedagógusainak szakmai ingyenes továbbképzése 
• az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia 

alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül 
• az óvoda alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a 

kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt 
• az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság jellemzi. 
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12.1. A kompetencia alapú nevelés implementációjának célrendszere, ütemezése, fenntarthatóság 

 

Implementáció 
Éve / bevont 
óvodai csoport 

Fenntarthatóság 
Célok 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 
 
Kompetencia alapú óvodai 
programcsomag bevezetése és 
működtetése 
 

2 csoport 
Katica csoport,  

Buci-maci csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 

intézményi 

lefedettség 

 
 
Átfogó intézményi innováció: 
Óvodai adminisztrációs rendszer 
kidolgozása, óvodák közötti 
kapcsolattartás. 
 

2 csoport 
Katica csoport,  

Buci-maci csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

 
Átfogó intézményi innováció: 
Digitális tartalmak, az egyéni és 
csoportos fejlesztés lehetőségei 
 

2 csoport 
Katica csoport,  

Buci-maci csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

Teljes 
intézményi 
lefedettség 

 
Önálló innováció: 
Óvoda-család kapcsolata 

2 csoport 
Katica csoport,  

Buci-maci csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 

Teljes intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás az 
éves munkaterv 

szerint. 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 
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Implementáció 
Éve / bevont 
óvodai csoport 

Fenntarthatóság 
Célok 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

szerint. szerint. szerint. szerint. 

 
Önálló innováció: 
Óvoda-iskola kapcsolata 2 csoport 

Katica csoport,  
Buci-maci csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 
szerint. 

Teljes intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás az 
éves munkaterv 

szerint. 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 
szerint. 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 
szerint. 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

Megvalósítás 
az éves 

munkaterv 
szerint. 

 
„Jó gyakorlat” adaptációja: 
Pitypang Óvoda – Budapest 
Az egyéni és társas kompetenciák 
fejlődését támogató tanulási 
környezet a csoportszobában 
 

- 2 csoport 3 csoport 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 

 

Teljes 
intézményi 
lefedettség. 
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13. A nevelési program kidolgozásakor felhasznált dokumentumok  
 

• A többször módosított 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 
• 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról. 
• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 
• 1997. évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 1991. évi LXIV. Törvény által elfogadott, a Gyermekek jogairól szóló 1989 évi 

New York-i egyezmény 
• 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a Közoktatási intézmények kötelező eszközeinek és 

felszereléseinek jegyzékéről 
• A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

• Az intézmény Alapító okirata, melynek száma: 106/2009. (IX.30.) Kth. 
• „Az óvodai nevelés országos alapprogramja”-t módosító Kormányrendelet 

255/2009. (XI.20)  
• A Kompetencia alapú nevelés dokumentumai 
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Legitimációs záradék 
 
 

A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (Tiszaalpár) helyi nevelési programját készítette: Az 
óvoda nevelőtestülete 
 
Dátum:    
                                                                                   

………………………………                                
                                                                                                         óvodavezető aláírása 
 
 
Az óvodában működő szülői szervezet a helyi nevelési programban foglaltakkal 
kapcsolatosan - jogszabályban meghatározott jogaival élve - véleményt alkotott. 
(Jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Dátum:    
                                                                                    

                                                                                        ……………………………… 
                                                                                         szülői szervezet elnökének aláírása 
 
 

Az óvoda nevelőtestülete a módosított helyi nevelési programot ………………………sz. 
határozatával elfogadta(Jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Dátum:                                                                                  

                                                                                              …………………………….. 
                                                                                              aláírás  a nevelőtestület nevében  
              
                                                                                                                                                        
 
Az óvoda helyi nevelési programját véleményezte: Lendvai Lászlóné közoktatási szakértő 
 
Dátum: Budapest, 2010. július 24.  

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

                                                                                                                 szakértő aláírása 
 
 
Tiszaalpár Község Képviselő- testülete az óvoda helyi nevelési programját a 
……………........................      számú határozatával jóváhagyta. 
 
Dátum:      
                                                                                

                                                                                          ………………………………. 
                                                                                           a fenntartó önkormányzat nevében  
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

A nevelési program 2010. szeptember 1- től, annak visszavonásáig érvényes.  

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai: 

• Nevelőtestületi javaslat 
• Partneri igények változása 
• Törvényi változás 
 
 
A módosítás / döntés előkészítés szervei: 

• Nevelőtestület 
• Szülők Szervezete 

 
 

A program módosításához szükséges támogatottság: 
• A nevelőtestület kétharmados többségi szavazata 
• 80%-os szülői egyetértés.  
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Mellékletek 
 

1. sz. Melléklet 
A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 
 
A NEVELÉSI PROGRAMUNK SAJÁTOS ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉS IGÉNYE 
 
A nevelési program sajátos jellemzői, feladatrendszere alapján meghatározott eszközök egészítik ki, vagy hangsúlyozzák a 11/1994. MKM. 
Rendelet mellékleteként kiadott – a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeinek és felszereléseinek jegyzék elemeit. Azok 
az eszközök, felszerelések, melyek a gyermekek egyéni használatára szükségesek a mindenkori aktuális alapító okiratban foglalt 
gyermeklétszámnak megfelelően álljanak rendelkezésre. 
          
 

Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

Kölcsönözhető játékkészlet (minimum 40 
családi játékkal)  

Jelenleg nem áll rendelkezésre      Adomány 

Kölcsönözhető gyermek- ismeretfejlesztő-, 
és nevelést segítő könyvek (minimum 50 

kötet) 

Jelenleg nem áll rendelkezésre      Adomány 

Homok-víz asztal 1db 2 2 2   Pályázat 
vagy 

adomány 
Földgömb Óvodánként 1db rendelkezésre áll       
Homokóra Jelenleg nem áll rendelkezésre 7     Költségvetés 

Fényképezőgép 2db       
Videokamera  1 db       

Internet hozzáférés  Rendelkezésre áll       
Nagyméretű falitükör Csoportonként 1db       

Ülőpárnák Gyermekenként 1db       
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I. Helyiségek 

 
Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

Csoportszoba 7       
Tornaszoba 1       

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 
szoba 

1       

Játszóudvar 2       
Óvodavezetői iroda 1       

Óvodavezető helyettesi iroda Nem szükséges       
Nevelőtestületi szoba 1       

Orvosi szoba 1       
Gyermeköltöző 6 1     Fenntartó 

által 
Gyermekmosdó, WC Gyermeklétszámnak megfelelő       

Kiszolgálóhelyiségek 
Felnőtt öltöző Rendelkezésre áll       

Elkülönítő szoba Rendelkezésre áll       
Melegítő konyha Rendelkezésre áll       

Tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt étkező Rendelkezésre áll       
Felnőtt mosdó Rendelkezésre áll       
Felnőtt WC Rendelkezésre áll       

Mosléktároló Rendelkezésre áll       
Egyéb raktár Rendelkezésre áll       

Szertár Rendelkezésre áll       
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II.  Helyiségek bútorzata 
 

Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

1. Csoportszoba 
Óvodai fektető Alapító okiratban meghatározott 

gyermeklétszámnak megfelelő 
      

Gyermekszék Alapító okiratban meghatározott 
gyermeklétszámnak megfelelő 

      

Gyermek asztal Alapító okiratban meghatározott 
gyermeklétszámnak megfelelő 

      

Fényvédő függöny Rendelkezésre áll 5x2 2x2     Fenntartó 
Szőnyeg Csoportonként 2db 4     Fenntartó 

Játéktartó szekrény vagy polc Csoportonként 6 db 12     Fenntartó 
Fektető tároló 5 2     Fenntartó 

Élősarok állvány 5 2     Fenntartó 
Hőmérő Csoportonként 1db       

Óvodapedagógusi asztal 5 2     Fenntartó 
Felnőtt szék Rendelkezésre áll       

Eszköz-előkészítő asztal 5 2     Fenntartó 
Szeméttartó Csoportonként 1db 7     Költségvetés 

2. Tornaszoba 
Tornapad Rendelkezésre áll       

Tornaszőnyeg Rendelkezésre áll       
Bordásfal Rendelkezésre áll       

Óvodai többfunkciós mászókészlet Rendelkezésre áll       
Egyéni fejlesztést szolgáló speciális 

felszerelések 
 

Rendelkezésre áll       
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3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
A tanulási képességet fejlesztő eszközök Rendelkezésre áll       

Tükör Rendelkezésre áll       
Asztal Rendelkezésre áll       
Szék Rendelkezésre áll       

Szőnyeg Rendelkezésre áll       
4. Játszóudvar 

Kerti asztal paddal 6db  1    Pályázat 
Babaház 2db 1 1 1 1 1 Pályázat 

Udvari homokozó 2db 1 1 1 1 1 Pályázat 
Takaró háló Nem áll rendelkezésre 2 2 1 1 1 Költségvetés 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő eszközök 

Rendelkezésre áll       

5. Óvodavezetői iroda 
Íróasztal és szék Rendelkezésre áll       
Tárgyalóasztal Rendelkezésre áll       

Szék Rendelkezésre áll       
Telefon Rendelkezésre áll       

Könyvszekrény Rendelkezésre áll       
Iratszekrény Rendelkezésre áll       

6. Nevelőtestületi szoba 
 Tárgyalóasztal óvodapedagógus 

létszámnak megfelelően 
Nem áll még rendelkezésre   1   Pályázat 

Szék Rendelkezésre áll       
Könyvtári dokumentum Rendelkezésre áll       

Könyvszekrény Rendelkezésre áll       
7. Orvosi szoba 
Berendezése, felszerelése a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet előírásai szerint 
8. Gyermeköltöző 

Öltözőszekrény Gyermek létszámnak megfelelően       
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9. Gyermekmosdó, WC 
Törölközőtartó, rekeszes polccal 

(fogmosótartó) 
Gyermek létszámnak megfelelően       

Falitükör Rendelkezésre áll       
Hőmérő Rendelkezésre áll       

 
 

III.  Tisztálkodási és egyéb felszerelések 
 

Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

Egyéni tisztálkodó szerek Rendelkezésre áll       
Tisztálkodó felszerelések Rendelkezésre áll       

Fésűtartó Rendelkezésre áll       
Törölköző Rendelkezésre áll       

Szett Rendelkezésre áll       
Ágyneműhuzat, lepedő Rendelkezésre áll       

 
 

IV.  A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 
Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

Szennyesruha-tároló Rendelkezésre áll       
Mosottruha-tároló Rendelkezésre áll       

Mosógép Rendelkezésre áll       
Vasaló Rendelkezésre áll       

Vasalóállvány Rendelkezésre áll       
Szárítóállvány Rendelkezésre áll       
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Takarító eszközök Rendelkezésre áll       
Kerti munkaeszközök, szerszámok Rendelkezésre áll       

Hűtőgép Rendelkezésre áll       
Porszívó Rendelkezésre áll       

Tálalókocsi 1 db 6     fenntartó 
 
 

V. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 
Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

1. Játékok, játékeszközök 
Mozgásos játékok, szerepjátékok, építő- 

konstruáló játékok, szabályjátékok, 
dramatizálás és bábozás 

Gyermeklétszámnak megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre áll. 

      

Meseládikó 1db       
Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő 

eszközök 
Gyermeklétszámnak megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre áll. 

      

Ének-zene, énekes játékok eszközei Gyermeklétszámnak megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre áll. 

      

Anyanyelv fejlesztésének, kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

Rendelkezésre áll       

Értelmi képességeket fejlesztő anyagok Gyermeklétszámnak megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre áll. 

      

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, 
eszközök 

Rendelkezésre áll Folyamatos pótlás évente/ csoportonként Pályázatok 

Természeti-emberi-tárgyi környezet 
megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

Rendelkezésre áll       

Munka jellegű tevékenységek eszközei 
 

Rendelkezésre áll       
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2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 
Video/DVD (lejátszó) 4db       

Televízió 3db       
CD-s magnó 3db       

Projektor 1db       
Vetítővászon 1db       

Indukciós főzőlap 1db        
Hangszer (gyermekeknek) Rendelkezésre áll       

Egyéni fejlesztést szolgáló speciális 
felszerelések 

Rendelkezésre áll       

 
 

VI.  Fogyatékos gyermekek nevelésének további speciális eszközei 
Megjegyzés: A Helyi Nevelési Programban foglaltaknak megfelelően, ha óvodánkba fogyatékkal élő gyermek felvételre kerül, a speciális 
eszközöket az utazó szakember biztosítja. 
 

Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

1. Beszédfogyatékosok 
Tükör 120x180cm Rendelkezésre áll       

2. Hallási fogyatékosok 
Dallamíró        

Hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

       

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

1db       

A különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
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információhordozó. 
Nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 

megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz. 

       

Szurdologopédiai eszközök.        
3. Látási fogyatékosok 

Olvasótelevízió        
Hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 

tábla, csörgő labda. 
       

 
 

VII.  Egészség-, és munkavédelmi eszközök 
 

Hiányzó eszközök Eszközök, felszerelések Meglévő eszközök 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Forrás 

Ételminta-vétel (üvegtartály) készlet Rendelkezésre áll Folyamatos pótlás Költségvetés 
Mentőláda Rendelkezésre áll       

Gyógyszerszekrény (zárható) Rendelkezésre áll       
Munkaruha Rendelkezésre áll 
Védőruha Rendelkezésre áll 

Folyamatos pótlás Költségvetés 

Tűzoltó készülék Rendelkezésre áll       
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2. sz. Melléklet 
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt során kidolgozott innovációk listája: 
 
Átfogó intézményi innovációk és kidolgozói: 
 
Óvodai adminisztrációs rendszer kidolgozása, óvodák közötti kapcsolattartás  
(Zsígó Józsefné) 
 
Digitális tartalmak, az egyéni és csoportos fejlesztés lehetőségei 
(Novákné Lőrincz Ildikó) 
 
Önálló innováció: 
 
Óvoda-család kapcsolata 
(Bontovics Istvánné) 
 
Óvoda-iskola kapcsolata 
(Ballabásné Somkuti Anita) 
 
 
Az innovációk teljes terjedelemben, kinyomtatott formában minden csoportban 
megtalálhatók. 
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3. sz. Melléklet 
 
A TÁMOP  3.1.4. pályázati projekt során megismert „Jó gyakorlat” adaptációja:  
Pitypang Óvoda – Budapest 
Az egyéni és társas kompetenciák fejlődését támogató tanulási környezet a csoportszobában 
 
 
Tevékenységközpontú nevelés 
 
 A tevékenységek az önkifejezés, a kapcsolat-teremtés, kapcsolattartás fontos eszközei. 
Mindezek óvodáskorban a cselekvésre, manipulációra, a közvetlen szenzomotoros 
tapasztalásra épülő értelmi aktivitást is magukba foglalják. A fejlődést, fejlesztést a 
gyermekek természetes életterében zajló és szervezendő tevékenységek, cselekedtető 
helyzetek szolgálják. 
 Megvalósulásának segítői a tevékenységközpontok, amelyek állandó lehetőséget 
adnak a sokszínű tevékenységre, a gyermek szükségleteinek megfelelően. 
A tevékenységközpontok mobil bútorokkal elkülönített színterei a csoportszobának, amelyek 
többek között a játékos tanulást segítő tevékenységek színterei. Ezek biztosítják a mikro 
csoportokra való tagozódást, ezzel is elősegítve a szocializálódást, a személyesebb 
kapcsolatokat. 
Mindegyik tevékenységközpontnál ki kell alakítani a gyerekekkel közösen a szabályrendszert, 
ami alapján az adott kis kuckó működik. A szabályokat (érdemes bele venni azt is, hogy 
egyszerre hányan játszhatnak zavartalanul abban a kuckóban) leírva és rajzolva függesszük ki 
a tevékenységközpontokra. 
 A beszélő környezetet megvalósítva, kis kártyák elhelyezésével segítjük a gyermekek 
számára a szabályok elsajátítását, például a játékok, eszközök helyeit a polcokon. 
 Óvodánkban a következő szempontok alapján alakítjuk ki e tevékenységközpontokat 
(kuckókat, sarkokat): 
 

• Családi, szituációs-, szerepjáték tevékenységközpont 
Funkciói: a gyermekek által naponta megélt élmények kiélése, dramatizálása 
Tárgyi feltételei: életszerű játékeszközök, különféle szerepekre alkalmas ruhák. 
Óvónő feladatai: a játéktémáknak megfelelő játék feltételek megteremtése (élmény, 
eszköz, hely, idő, tér); élmények biztosítása (orvos, fodrász, pék, eladó, stb.); 
gyermeki reakciók tanulmányozása; „kimerült” játék továbblendítése; konfliktusok 
feloldása; gyermekek igényeinek megfelelően szerepvállalás. 
Differenciált fejlesztés feladatai: A gyermekek viselkedésbeli különbségeiből adódó 
„másság” elfogadása; ám a negatív viselkedés elutasítása. 

 
• Irodalmi, ének-zenei tevékenységközpont 

Funkciói: könyvnézegetés; bábozás; dramatizálás;mesélés; énekelés; körjátékok 
játszása; zenélés önállóan vagy az óvónővel. 
Tárgyi feltételei: könyvek, hangszerek, bábok, fejdíszek. 
Óvónő feladata: gyermekek spontán kezdeményezéseinek erősítése; népköltészet 
hagyományának ápolása, de ugyanakkor válogatás a kortársirodalomból, valamint 
válogatás más népek meséiből; egyéni alkotásokra serkentse a gyerekeket (leporello 
készítése, hangszerek barkácsolása, dalok, mondókák kitalálása); könyvtárlátogatások 
szervezése; gépi zene megfelelő válogatása. 
Differenciálás feladatai: minden korosztály igényeinek és érdeklődésének kielégítése. 
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• Homok-víz asztal 

Funkciói: a természetes anyagokkal való ismerkedés tapasztalatainak megélése, minél 
több érzékszerv egyidejű használata. 
Tárgyi feltételei: maga az asztal, homokkal megtöltve. (Nem fontos, hogy mindig bent 
legyen, de a gyerekek ha igénylik, a rendelkezésükre tudjon állni.) 
Óvónő feladata: sokoldalú megtapasztaltatása az anyagoknak; érdekes jelenségek 
létrehozása a gyermekek tapasztalatait kiegészítendő; összefüggések magyarázata; a 
gyermeki kezdeményezések feltételeinek megteremtése; tapasztalatok 
megfogalmazásának támogatása; a tevékenységközpont szokásrendszerének 
kialakítása. 
Differenciálás feladatai: az érdeklődéseknek megfelelő eszközök biztosítása; 
választhatóság biztosítása; fejlesztési lehetőségek keresése. 

 
• Építőjáték, barkácsolás tevékenységközpont 

Funkciói: 
Tárgyi feltételei: 
Óvónő feladatai: gyermekek érdeklődésének megismerése; a gyermekek igényeinek 
megfelelő ötletek alkalmazása; eszközök és elrendezésük önálló gondolkodásra 
serkentsenek; élményszerzés lehetőségeit biztosítja. 
Differenciálás lehetőségei: a gazdag eszköztárral; érdeklődésnek megfelelő eszközök 
biztosításával; választási lehetőségekkel; matematikai gondolkodást serkentő 
helyzetek teremtésével. 

 
• Művészeti, vizuális tevékenységközpont 

Funkciói: vizuális tevékenységek gazdag tárháza. 
Tárgyi feltételei: Eszközök (olló, festék, színes ceruza, stb.) és anyagok (természetes 
anyagok, stb). 
Óvónő feladata:  feltételek biztosítása (eszközök, anyagok, élmények, megfigyelések, 
rendezettség); képességek fejlesztése (térbeli tájékozódás, képi-plasztikai kifejező 
képesség, kép elrendezés, tér-forma és színképzet); művészeti alkotások 
megismertetése; gyermeki munkák elemzése, megfigyelése; alkalomszerű kiállítás a 
gyermekek munkáiból.; anyaggyűjtés az év folyamán. 
Differenciálás lehetőségei: eszközök kikészítése által, gyermekek képességeit 
figyelembe véve választási lehetőség. 

 
• Manipulációs tevékenységközpont 

Funkciói: Szét- és összeszerelhető, kirakó, társas és egyéb képességfejlesztő asztali 
játékok kuckója. A matematikai, környezeti, gondolkodási szintek megállapítását 
segítő feladatlapok színhelye. 
Tárgyi feltételei: társas játékok, lego, feladatlapok, stb. 
Óvónő feladata: megfelelő játékok és eszközök biztosítása; a gyermeki 
kezdeményezések felismerése; játékuk megfigyelése; választási lehetőségek 
biztosítása. 
Differenciálás feladatai: a tevékenységközpont játékai lehetőséget adjanak a 
matematikai gondolkodás készségeinek fejlődésére; egyéni képességekhez igazodva 
fejlesztés a különböző szabályjátékokban; matematikai tárgyú kérdések 
megfogalmazása; szükség szerinti részvétel a gyermek játékában. 
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• Természettudományi központ 
Funkciói: a gyermekek érdeklődést kielégítse a természeti jelenségek, a természetben 
található tárgyak iránt. 
Tárgyi feltételei: földgömb, nagyítók, a témákhoz kapcsolódó könyvek, valamint a 
továbbiakat tekintve a gyermeki érdeklődésnek és az évszak aktualitásának 
megfelelően változó. 
Óvónő feladata: környezet megismertetése (mikro és makro); felfedező séták 
szervezése; érdekes alapanyagok biztosítása; több érzékszervvel történő 
tapasztalatszerzés biztosítása; a gyermekek bátorítása a kérdezésre; a gyermekek 
önálló gondolkodásra serkentése; gyermekek megfigyelése. 
Differenciálás feladatai: gyermekek képességeinek egyénenkénti megismerése; 
tehetséggondozás, gyermekek érdeklődési körének ismerete; természet 
megszerettetése (mindennek meg van a maga helye a természetben, semmi sem 
felesleges). 
 

• Udvar, szabad levegő; külső környezet. 
Az udvaron a gyerekeknek mindarra lehetőségük van, mint a csoportszobában. 
Óvónő feladata: feltételek megteremtése; veszélyes anyag ne legyen az udvaron; 
játékeszközök állapota; megfelelő mennyiségű eszköz; játékszabályok betartatása. 

 
 
 
 
 


