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BEVEZETŐ 

 

A gyermek családba születik. Optimális esetben harmonikus családba, ahol, mint fejlődő 

személyiség érzelmileg erősen kötődik az őt körülvevő környezethez, felnőttekhez. Mivel a 

gyermek még nem rendelkezik az erkölcsi ítéletalkotás képességével, így válogatás nélkül- 

visszhangként – épülnek be ismereteibe, magatartásába tapasztalatai. A visszhang – személyi, 

tárgyi környezet, felnőttek magatartása – tehát lehet pozitív és negatív. 

Mivel minden gyermeknek joga van óvodai ellátáshoz, így előbb-utóbb óvodába kerül. Az 

óvodába lépő kisgyermeket a családi környezetben ért hatások alakítják – szocializációjában a 

szeretetkapcsolatok dominálnak – így ezek határozzák meg az óvodai nevelés feladatait. Ezen 

hatásrendszer ismerete nélkül nem lehet eredményes nevelőmunkánk. Az óvoda feladata a 

gyermek szükségleteiből kiindulva olyan gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, 

szeretetteljes légkör biztosítása, ahol pozitív tárgyi-személyi feltételek, modellek működnek 

egyfajta visszhang gyanánt. A családdal történő együttnevelés egyben közös felelősségvállalást és 

bizonyos esetekben a hátrányok csökkentő szerepét is jelenti.   

Programunk erre a pozitív visszhangra építve a családdal való szoros együttműködésben 

szeretni, tisztelni és bátorítani kívánja a gyermeket az optimális környezet biztosításával. 

Programunk neve: SZERESSÜK, ÍGY VEZESSÜK! A mély értelmű mondat szavainak 

kezdőbetűiből áll össze a SZ.Í.V. PROGRAM, melynek alapja a szeretet, a szeretetkapcsolat. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a környezet megismerésének, megszerettetésének és 

óvásának, az egészséges életmód kialakításának. 

     Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának elvei alapján, 

az intézmény vezetőjének és nevelőtestületének aktív együttműködése eredményeként 

készült el. 

 

PROGRAMUNK ALAPELVE: 

 

Gyermekközpontú, szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó, érzelmekben gazdag óvodai élet 

biztosítása, és hogy sokszínű hatással, játékosan éljék napjaikat gyermekeink. 

Óvodapedagógusaink és az óvoda minden dolgozója valamennyi gyermek egyéni képességét 

elfogadó neveléssel fejlesztik óvodásainkat, a társas kapcsolatok jelentőségét is figyelembe 

véve. Az egész napi óvodai élet keretében a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelően 

szervezzük az óvodában töltött éveket. 

Óvodánk csoportjaiban az alapprogramból kiindulva az egészséges életmódra, a mozgásra, a 

környezetvédelemre nevelés az óvodai élet hagyományaira épül. A természeti, emberi, 

társadalmi környezet megismerését elsősorban közvetlen környezetünkben, tapasztalati 

lehetőségek megteremtésével, és nagyerdei kirándulások szervezésével végezzük. 

A mindennapi rendszeres egészségfejlesztő testmozgáson túl, hetente kétszer biztosítunk a 

gyermekeknek irányított testnevelést. 

A mesére, versre, dramatikus játékra, vidám éneklésre, rajzolásra, mintázásra, kézimunka 

tevékenységre is odafigyelünk. 

A folyamatos napirend adottságaihoz jól illeszthető tevékenységi rendszerünk. A gyermekek 

egyéni fejlettségét figyelembe vevő, tevékenységekben megvalósuló tanulással, 

mikrocsoportos foglalkoztatási formával a szülők igényeinek igyekszünk megfelelni.  

Programunkkal a gyermekek életkori sajátosságainak legjobban megfelelő játékvilágot 

szeretnénk biztosítani, hogy ebben éljék óvodás éveiket. 
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AZ ÓVODA ÖNMEGHATÁROZÁSA 

 

Pedagógiai programunk a családokkal való együttműködésre, a családok bevonására 

a nyitottságra épít, kiemelve a programban a külső világ tevékeny megismerését és az 

egészséges életmódra nevelést. 

Óvodánk működését kezdettől fogva meghatározza az a körülmény, hogy egy olyan 

lakótelepen létesült, ahol sok fiatal család él. A gyermeklétszám évek óta folyamatosan magas. 

A magas gyermeklétszám mérséklése érdekében a fenntartó új óvodát építtetett a 

Tócóvölgyben, mely az intézményünk tagintézménye lett. 2022. szeptember 30-án kapta meg 

a Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye a használatba vételi engedélyét, 2022. október 

24-től a tagintézményben 4 csoportban fogadjuk a gyermekeket. 

A családi háttér adott: lakótelepi életforma, (bár a város más részéről is szívesen 

választanak bennünket), szűk behatárolt tér, szerény anyagi háttér, munkanélküliség, szociális 

– egzisztenciális problémák, válások, gyermeküket egyedül nevelő szülők. Lakótelepünkön 

igen sok olyan gyermekkel, családdal találkozunk, akik egyrészt beilleszkedési, magatartási 

zavarral küszködnek, másrészt valamilyen kisebb fogyatékossággal, sérüléssel rendelkeznek. 

A kisebb sérüléssel, fogyatékkal rendelkező gyermekek esetében jónak tartjuk és támogatjuk 

az integrációt. A mássággal együtt kell élnünk, el kell fogadnunk és segítenünk azt. Migráns 

gyermekek az óvodánkba nem járnak. 

A szülők egymás iránti szeretete, megbecsülése, tisztelete a legjobb nevelőeszköz a 

gyermek fejlődése során. Sajnos rohanó világunkban a lakótelepen élő fiatal szülők esetében 

ezen a téren is sok a probléma. Kétségtelen, hogy a gyermekek nagy segítséget jelentenek 

szüleiknek abban, hogy felnőtté váljanak. A családi ház eredményeit figyelembe véve, az 

óvodai évek alatt együttműködve, a szülőket bevonva próbáljuk a gyermeket fejleszteni úgy, 

hogy a szülőket is segítjük, megerősítjük szerepükben. A pozitívumok kiemelésével, a 

kölcsönös odafigyeléssel, egymás meghallgatásával, meggyőzésével és személyes 

példamutatással lehet eredményes a nevelőmunkánk. 

 Az óvodába érkező gyermekek szociokulturális háttere más és más. Eltérő adottságokkal, 

sajátos, egyénenként változó testi és lelki szükségletekkel érkeznek az óvodába. A 

pedagógusaink előítéletektől mentesen végzik pedagógiai munkájukat. Tudatosan törekednek 

az értékek sokféleségének elfogadására, nyitottak mások véleményének, értékeinek 

megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. 

Figyelembe vesszük azt, hogy a gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését befolyásolják 

genetikai adottságai, az érés sajátos üteme, törvényszerűségei. A beszoktatás időszakában 

készített megfigyelések és az ezt megelőző családlátogatások segítségével megfogalmazódnak 

azok a feladatok, amelyeket a tevékenységek rendszerében valósítunk meg. 

 

GYERMEKKÉP 

 A gyermeket segítsük abban, hogy önmagához képest folyamatosan érjen, fejlődjön! 

„Keresem minden gyermek titkát, és azt kérdezem: hogyan segíthetném abban, hogy önmaga 

lehessen.”     

   /Janus Korczak/ 

 

A gyermek, egyedi fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák 

meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronkénti és 
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egyénenkénti változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség teljes kibontakoztatásában 

a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Óvodai nevelésünk 

gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának 

elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú 

és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet 

semmiféle előítélet kibontakozásának.  

A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként a 

gyermekek többsége az óvodáskor végére: 

• nyitott, érdeklődő, várakozással tekint az iskolára 

• érthetően, folyamatosan beszél 

• tisztán ejti a hangokat 

• képes végighallgatni, megérteni és elfogadni másokat 

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni 

• testileg arányosan fejlett, mozgása összerendezett 

• testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes 

• kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti 

és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

CSALÁDKÉP 

A család az első szocializációs szintér. A gyermeket a családi környezetben ért hatások 

alakítják, fejlesztik, és ezek a tapasztalatok, élmények dominálnak a későbbi fejlődés során is. 

A gyermek számára az édesanya testi-lelki biztonságot és védettséget jelent, amit az édesapa őriz, 

véd, erősít. A szülők így közösen teremtik meg a védettséget és a biztonságérzést a családban. 

Mai korunkban a családok kilátástalanabb helyzete előtérbe hozta a szociális érzékenységüket. 

Szükség van az óvodáskor életkori sajátosságainak, egy elvárható fejlettségi szintnek a 

megismertetésére. Kellő tapintattal, figyelemmel irányítanunk kell a fiatal szülőket. Erősíteni kell 

a jót, önbizalmat adni, támogatni a rászorulókat. 

Az óvodai életbe való betekintés ad alkalmat, a játék, a nevelés, a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás lehetőségeire. 

 

ÓVODAKÉP 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezte biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének 

legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben teljesíti funkcióit, a gyermekekben 

megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei. 

Óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, 

a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását is. 

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását 

A gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó a személyiség 

kibontakozásában.  
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A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakozását és a hátrányok kiegyenlítését.  

 

A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell 

igazodnia. 

Az óvoda az első olyan szocializációs szintér, ahol nevelés intézményes kereteken belül 

történik. Akkor egészíti ki optimálisan a családi nevelést, ha feladatából adódóan a pozitív 

visszhang működtetésére képes. Felkészült pedagógiai tudatossággal és megfelelő gyakorlat, 

felelősség birtokában sok türelemmel, és szeretettel – a gyermeki autonómiára építve – fejleszt 

minden egyes gyermeket. A gyermek szükségleteiből kiindulva, lehetőséget biztosítunk a jóízű 

együttlétre, játékra, módot adva a spontán, utánzásos tanulásra,az egyéni képességekhez igazodó 

műveltség tartalmak, emberi értékek közvetítésére. 

 

A családi nevelés eredményeiből indulunk ki, a családdal folyamatosan együttműködve, őket 

bevonva igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtva egyéni fejlesztést végezni. 

  

 

NEVELÉSÜNK ELENGEDHETETLEN SZABÁLYAI: 

 

• gyermekközpontúság 

• családias, szeretetteljes, derűs légkör biztosítása 

• sok játék – együttjátszással, tevékenykedéssel 

• egészségügyi szabályok maradéktalan betartása, betartatása 

• mindennapos testmozgás  

• pihenés biztosítása – rugalmasan 

• folyamatosság és következetesség periodikus ismétlődése 

• kimenet végén (iskolakezdésre) tudatosság, pontosság és odafigyelés. 

Óvodánkban a nevelőtestület felkészültsége, és a fejlesztő pedagógus személye biztosíték 

arra, hogy az életkori és egyéni sajátosságokat, valamint az eltérő fejlődési ütemet figyelembe 

véve teljesíteni tudjuk az óvodai nevelés célját. 
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IGAZGATÁSI – IRÁNYÍTÁSI SZINTEK 

KAPCSOLATRENDSZER 

 
 

  FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZAT 
 

 

  POLGÁRMESTERI HIVATAL 

           (MUNKÁLTATÓ) 

   

 

 

   ÓVODA 

 

 

 

 INTÉZMÉNYVEZETŐ                           DIM    

 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESEK 

 

TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ 

 

 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK                                                         FEJLESZTŐPEDAGÓGUS  

 

 

 

 

 

 

 ÓVODATITKÁR                                                        DIM  DOLGOZÓK 

 

 

 

 

 

DAJKÁK                                PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK 

 

      UDVAROS                             KONYHAI DOLGOZÓK 

Tagintézményvezető (tagóvodában) 
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ERŐFORRÁSOK 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Intézményünk 1982-ben kezdte meg működését.  

Óvodánkban 2022. szeptember 30-tól a székhelyen 7 csoport működik, a tagóvodában 4 

csoport vegyes, és homogén csoport.  Csoportszobáink tiszták, esztétikusak, a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelő minden terem, öltöző, mosdó, folyosó. Felszereltségük jónak 

mondható, folyamatosan cseréltük ki a régi bútorainkat, öltözőszekrényeinket újakra. A tagóvoda 

tágas, színes, akadálymentes, modern építésű, játékokkal, esztétikus berendezési tárgyakkal 

gazdagon felszerelt. A tagóvoda nagyméretű közösségi térrel, orvosi szobával, elkülönítővel, 

fejlesztőszobával is rendelkezik. A tagóvoda teteje zöld tetős, növényekkel beültetett, 

napelemekkel felszerelt. Az udvar és a tető öntözését esővízből visszatápláló 

öntözőberendezés biztosítja. Tornaszoba a székhelyen és a tagóvodában is megtalálható. 

A tárgyi feltételeket illetően abból kell kiindulni, hogy költségvetési intézmény lévén, 

működésünk gazdálkodási kereteit alapvetően a fenntartótól érkező támogatás határozza meg. 

Tárgyi eszközök, játékok, szemléltető és szakmai eszközök, orvosi szoba felszerelései tekintetében 

óvodánk jól felszerelt. Rendelkezésre áll az előírt eszköz, ill. felszerelés, ami a pedagógiai program 

végrehajtásához szükséges. 

A székhelyen a csoportszobákban rendelkezésre állnak IKT eszközök a pedagógusok és a 

gyermekek számára. (laptop, tablet, multifunkciós nyomtató, fényképezőgép) Minden csoportunk 

internet hozzáféréssel is rendelkezik. A tagóvodában majd folyamatosan szerezzük be a 

gyermekek és pedagógusok számára az IKT eszközöket. 

Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a 

gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteinek, biztosítsa egészségük megőrzését, 

fejlődését. Lehetővé teszi mozgás-és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát 

árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a 

gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel 

helyeztük el. Az óvoda egyidejűleg megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai 

munkatársaknak, lehetőséget teremt a szülők fogadására. 

Az eddigiekben is megszokott takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett és a folyamatos, 

hatékony karbantartó munka ellenére az épület külső-belső állaga folyamatos fejlesztésre szorul. 

Az épület és a berendezési tárgyak elhasználódása egyre nagyobb karbantartási és felújítási 

költségeket igényel. Mindezek alapján nagy hangsúlyt kell helyeznünk az egyéb anyagi források 

felkutatására is. Ezek lehetőségét alapítványunk működtetésében látjuk, valamint a szülők 

megnyerésében, akik folyamatosan és szívesen támogatják erőfeszítéseinket. Ez elsősorban a 

különböző tevékenységek, feladatok vállalásában nyilvánul meg. Részt veszünk szakmai 

pályázatokban, innovációs tevékenységekben is, és az azokhoz kapcsolódó programok 

tervezésében, előkészítésében, megvalósításában. (Zöld Óvoda, Biztonságos Óvoda) 

Eredményeinket, tapasztalatainkat, beépítjük a pedagógiai gyakorlatunkba. 

A pedagógusok és dajka nénik eszközkészítő munkájának nagy jelentőséget 

tulajdonítunk az érzelmi alapon nyugvó közös élmény és alkotás folyamata miatt. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

       Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. 

A nevelő, fejlesztő munkát az óvoda teljes nyitva tartásában 6:00-18:00-ig óvodapedagógus 

végzi. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a 
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gyermek számára, személyisége az elfogadó, segítő, támogató attitűdön alapszik. Az óvoda és 

szülők között a gyermek érdekeit képviselik. Gyermekszerető, empatikus pedagógusok. 

Különbözőek, mint emberek, de hasonlóak, mint nevelők. Óvodánk engedélyezett létszáma a 

székhelyen összesen: 29 fő. A pedagógusok létszáma 16 fő, a nevelőmunkát segítők létszáma 10 

fő, egyéb alkalmazott 3 fő. A tagóvodában összesen: 17 fő. A pedagógusok létszáma 9 fő, nevelő-

oktató munkát segítők létszáma 6 fő, egyéb alkalmazottak 2 fő. Csoportonként két 

óvodapedagógus dolgozik a pedagógiai programunk megvalósításában és a gyermek életének 

irányításában. Az óvodapedagógus párok egymást kiegészítik, együtt terveznek, gondolkodnak, 

összehangolják a feladataikat. Pedagógiai elvekben egységesek, míg módszereikben különbözőek. 

A testület rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel, sőt a folyamatos önképzés és a szervezett 

továbbképzés igénye mindig is jelen volt és van.  

Végzettségüket tekintve azonosak: főiskolai végzettségű szakemberek. Szakvizsgázott 

óvodapedagógusok száma: 9 fő.  Négy óvodapedagógus két szakvizsgával rendelkezik. A 

szakvizsgának megfelelően az óvodapedagógusaink az adott területen többet tudnak nyújtani. (pl. 

zenei nevelés, gyermekvédelem, tanügyigazgatás, fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, stb.) 

A nevelőtestület összetétele, szakmai tapasztalata, végzettsége, fogékonysága, hozzáállása 

alapján képes minden jóra és szépre nyitottnak lenni, s a pedagógiai kihívásoknak megfelelni. 

A 120 órás továbbképzések közül azokat választották az óvodapedagógusok, amelyek 

szorosan kapcsolódnak a pedagógiai program megvalósításához. Ezek a következők voltak: 

természetvédelem az óvodában, hivatásszemélyiség fejlesztés, minőségbiztosítási képzés, 

életvezetési ismeretek, személyiségfejlesztés az óvodában, tanulási nehézségek prevenciója és 

speciális korrekciója, illetve számítástechnikai tanfolyamok. Egy főnek gyermektorna szervező, 

ill. anyanyelvi korrekciós nevelés a speciális végzettsége. 

A továbbképzéseken szerzett tudást beépítjük a tevékenységek, foglalkozások szervezésébe, 

tartalmába, módszereibe (Pl. a gyermekek játéktémáinak gazdagítása, inspiráló játékkörnyezet 

megteremtése, élményeket előhívó tárgyak biztosítása, kreatív ötletek támogatása, használjuk a 

nevelőmunka során a szeretetnyelveket.) Az információszerzések, szakmai együttműködések on-

line megvalósuló formái, hatással vannak szakmai fejlődésünkre. 

Lehetőségeinkhez mérten alkalmazzuk az intézményen belüli és kívüli szakmai 

kommunikáció online formáit. (Szakmai tevékenységéről beszámolunk, melyeket online módon 

is hozzáférhetővé teszünk egymás számára.) A megszerzett ismeretekről, tapasztalatokról 

értekezletek, nevelésmentes napok alkalmával beszámolunk a nevelőtestületnek. 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

Egy fő függetlenített fejlesztőpedagógus és egy fő csoportban dolgozó óvodapedagógus, 

aki differenciáló-fejlesztő szakvizsgával is rendelkezik, segíti a kompenzáló-, illetve 

tehetséggondozó munkát. 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős szaktudása, az aktuális törvénymódosulások 

ismerete segíti a munkánkat. Rendszeres konzultációt folytat a DMJV Gyermek- és 

Gyermekjóléti Központ illetékes szakembereivel. A szociális munkások, ha szükséges 

meglátogatják az érintett gyermekeket, konzultálnak az óvodapedagógusokkal, szükség esetén 

közösen fogadóórát tartanak. 

Az óvodában három szakmai munkaközösség is működik egy-egy terület elemzése, 

értékelése, fejlesztése céljából. A szakmai munkában, őszinte, nyílt véleményekkel segítik 

egymást és a legjobb megoldás megtalálását. A munkaközösségek folyamatosan informálják 

egymást a feladataik elvégzéséről, eredményeikről. 

Az önértékelési tevékenység tudatos végzése aktív, folyamatos munkát igényel az 

önértékelést irányító önértékelési csoport (BECS) tagjaitól, akik az önértékelés tervezését, 
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koordinálását, támogatását és ellenőrzését végzik. Az önértékelési csoport az intézményvezető 

által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog-és felelősségi körrel felruházott csoportja. 

Az önértékelésben minden pedagógusnak részt kell vennie. Az önértékelés három szinten zajlik: 

pedagógus, vezető, intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel 

összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. 

A csoportokhoz tartozó dajkák valamennyien szakképzettek, elvégezték a dajkaképzőt, 

három dajka néni érettségivel is rendelkezik. Közülük egy dajka néni elvégezte a csecsemő és 

kisgyermekgondozó OKJ képzést is. Az óvodapedagógusok bevonják a dajkákat az egészséges 

életmód szokásainak megtervezésében, és segítségüket igénylik. Intézményünk nevelő munkát 

közvetlenül segítő személyzete gondos, lelkiismeretes munkát végez, ami elsősorban a gyermekek 

körüli gondozási tevékenységekben nyilvánul meg, ugyanakkor az épület és a berendezési tárgyak 

tisztán tartását és megóvását is jelenti. Gyermekszeretetük, hozzáállásuk, az óvodapedagógus és 

az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája nagyban segíti 

az óvodai nevelés eredményességét. 

Az induló kiscsoportoknál három fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógusok 

munkáját. Az óvodapedagógusok által ismertetett csoport nevelési tervének megfelelően végzik 

a munkaköri feladatait. 

A gyermekek, felnőttek étkezését a Hungast Vital Kft. végzi, így csak tálalókonyhával 

rendelkezik az óvodánk. A tálaló-mosogató munkát konyhai alkalmazottak látják el. A 

továbbképzés igénye a konyhai dolgozóknál is jelen van, az egyik konyhai alkalmazottunk 

érettségivel, dajkaképzővel és csecsemő-és kisgyermekgondozó képesítéssel is rendelkezik. 

A gondozott, rendezett udvar biztosításához az udvaros-karbantartó személye 

nélkülözhetetlen. Fontos, hogy minden ház körüli gondot meg tudjon oldani. Manapság ez nagy 

érték, amikor intézményeinkben megfizethetetlen egy jó szakember.  

 Az óvodatitkár nagy segítség a vezetőnek az adminisztratív feladatokban, a térítési díj 

beszedésében és az ezekkel kapcsolatos adminisztrációkban, valamint egyéb ügyviteli 

feladatokban. Kapcsolattartó szerepe van az intézmény és a gazdasági egység között.  

Az intézményvezető helyettesek, tagintézményvezető munkakörüknek megfelelően 

végzik a vezetői feladatok ellátását, a vezetővel szorosan együttműködve. A vezető távolléte 

esetén a tagintézményvezető helyettesek teljes jogkörrel felruházva látják el a vezetői feladatokat. 

Az intézményvezető koordinátor a feladatok megtervezésében, megszervezésében, 

végrehajtásában: 

• pedagógiai, tanügyigazgatási, 

• munkáltatói, gazdasági, műszaki, 

• közéleti, menedzselési feladatokban. 

Lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni az óvodapedagógusok munkáját. Szervezi a 

fejlesztéshez szükséges feltételeket. Igyekszik az elvárásoknak és önmaga belső igényeinek 

megfelelni: 

• információ biztosításával 

• tudatossággal, pontossággal 

• következetességgel, folyamatossággal 

• példamutatással 

• néha derűvel, néha kritikával 

• továbbképzéssel, olvasottsággal, jártassággal 

• bízva önmagában, kollégáiban és az őt körülvevő emberekben 

• MINDIG EGYSÉGBEN A TESTÜLETTEL! 



 

9 

 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy 

az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően 

magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint 

a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti 

egységeket. 

 

 

 
TECHNIKAI 

DOLGOZÓK 

 
PEDAGÓGUSOK 

 
SZÜLŐK 

 
 

       

 

Érdekképviselet 

(KT) 

  

Intézményvezető 

  

Szülői Közösség 

 

Vezetői szint  
   

 
 

  
Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézményvezető 

 

Szülői Közösség 

elnök 

 

 
 

 
   

 

Óvodatitkár 

 
Szakmai 

munkaközösség- 

vezetők 

  

Szülői Közösség 

választmány 

 

Középvezetői szint 

    
 

 
 

Dajkák 

 

Nevelőtestület 

 

Szülők 

 

Pedagógiai 

alapszint 

 
   

 
 

 

Konyhai 

dolgozók, 

udvaros 

 Pedagógiai 

asszisztens 

Nevelőmunkát segítő 

szakemberek 

 

 

 
Pedagógiai 

munka segítő 

szintje 
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SZÉKHELY 

Óvodapedagógusok létszáma: 16 fő ebből  

• intézményvezető-1 fő 

• intézményvezető helyettes- 2 fő 

• fejlesztőpedagógus – 1 fő 

• óvodapedagógus -12 fő 

Nevelő munkát segítő alkalmazottak: 10 fő ebből 

• pedagógiai asszisztens - 2 fő, 

• óvodatitkár – 1 fő,  

• dajka – 7 fő 

Egyéb alkalmazottak: 3 fő ebből 

• konyhai alkalmazott-2 fő 

• udvaros-eljáró- karbantartó – 1 fő 

 

 

TAGÓVODA 

Óvodapedagógusok létszáma: 9 fő ebből  

• tagintézményvezető-1 fő 

• óvodapedagógus -8 fő 

Nevelő munkát segítő alkalmazottak: 6 fő ebből 

• pedagógiai asszisztens - 1 fő, 

• óvodatitkár – 1 fő,  

• dajka – 4 fő 

Egyéb alkalmazottak: 2 fő ebből 

• konyhai alkalmazott-1 fő 

• udvaros-eljáró- karbantartó – 1 fő 
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A PROGRAM RENDSZERÁBRÁJA 

A program célja, feladata 

 

A nevelés keretei 

 

 

 

 

Az egészséges életmód alakítása                       Az érzelmi az erkölcsi és értékorientált  

      közösségi nevelés 

 

 

 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

 

 

A program tevékenységformái: 

❖ Játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

❖ Külső világ tevékeny megismerése 

❖ Mozgás 

❖ Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

❖ Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

❖ Verselés, mesélés 

❖ Munka jellegű tevékenységek 

 

A program kapcsolatrendszere 

 

 

  

 Család       Bölcsőde, iskola, 

                                                                                                Közművelődési intézmények 

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén 
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ALAPVETŐ CÉLOK 

 

 

• Szülői házzal való kapcsolattartás erősítése, az együttműködés lehetőségeinek bővítése 

• Egészséges és esztétikus környezetben a gyermekek testi-lelki egészségének ápolása, 

egészséges életvitel-igényének alakítása.  

• Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt. 

• Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés 

segítése, felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás, egyéni fejlesztéssel. 

• Információs és kommunikációs kultúra megalapozása és fejlesztése fejlesztő, játékos 

tevékenységekkel 

 

 

 

ÁLTALÁNOS NEVELÉSI FELADATOK 

 

 

 

• Családok bevonása a nevelőmunkába 

• Az óvodások testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az érzelmek differenciálásával. 

• Az érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, családias légkör megteremtése. 

• Barátságos óvodai környezet. 

• Olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, közös tevékenység, játék. 

• A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége, fejlesztése, a gyermekek erőnlétének, 

alkalmazkodó képességének, harmonikus testi fejlődésének biztosítása. 

• Önmaguk és mások tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés. 

• Környezetszeretet kialakítása játékkal, mozgással, kirándulással, igaz mesékkel. 

• Óvodáskor végére legyenek önállóak, aktívak, kreatívak. Tudás- és tanulási vágyuk 

kiteljesedjen. 

• Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 
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AZ EGÉSZSÉGES  ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

 

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. A gyermeki szervezet zavartalan, 

harmonikus fejlődéséhez szükséges, hogy egészséges legyen, hogy általános egészségügyi 

állapotát ne csak fenntartsuk, hanem erősítsük is. 

Munkánkban a gondozás nem válhat el a neveléstől, hanem azzal egységben kell történnie. 

Az egészség - óvodás korban is - szomatikus, pszichikus és szociális elégedettséget, harmóniát 

jelent. 

Az egészséges személyiségfejlődés egyik legfontosabb feltétele az óvónő és a gyermek 

közötti jó kapcsolat. A kisgyermek jó közérzetéhez a felnőtt testközelségére is szükség van. 

A gyermek eredményes gondozása érdekében együtt kell működni a családdal. 

Célunk: A gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges életvitel igényének alakítása, 

testi-lelki egészség fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

A családokkal együtt megalapozni az egészséges életmód szokásainak kialakítását, 

melyek vonatkoznak a táplálkozásra, az érzékszervek védelmére  

Feladataink 

• óvónői példamutatás, anyai gondoskodással végezzük a gyermek körüli gondozási 

tevékenységet 

• a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 

• a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének a kielégítése, a gyermekek 

gondozása 

• a gyermekek egészségének a védelme, óvása egészségmegőrzése, edzettségének 

biztosítása, betegségmegelőzése 

• az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

• a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

• egészséget támogató ismeretek és készségek fejlesztése 

• megfelelő szakemberek bevonásával-a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve- 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

• A gyermeket körülvevő környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 

kialakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 

Az egészséges és biztonságos környezet biztosítása 

A gyermek környezete befolyásolja a gondozás színvonalát. A kisgyermek szervezete 

növekedőben, fejlődésben van, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodóképessége labilis. 

Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják a gondozás színvonalát, 

hatékonyságát. Ezért gondoskodunk a megfelelő tárgyi környezetről. 

Az óvoda udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Ezért igen gondosan kell 

kialakítani, felszerelni, hogy az óvodások sokféle tevékenységét szolgálja. 
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A játszóudvar nagy része füvesített terület, de található betonos rész is, mely a nedves, sáros 

időben lehetővé teszi a szabadban való tartózkodást. Ha az időjárás engedi, akkor mindennap 

biztosítjuk a gyermek számára a szabad levegőn való tartózkodást -10 C-ig. 

A zuhanyzóval ellátott medence a vízzel való edzést szolgálja. A mosdó és a WC az udvarról 

is megközelíthető. 

A homokozó az udvar fontos része, játékszere. A homok kezeléséhez tartozik a locsolás. 

Naponta szükséges felásni, hogy minél nagyobb területen érje a nap ultraibolya sugarainak 

fertőtlenítő hatása. Évente legalább egyszer cseréljük egészségügyi okokból. 

Az alapmozgások fejlesztését és a mozgásszervek fejlődését szolgálják az udvari játékszerek. 

Anyaguk részben fa, részben műanyag. 

 

Az óvoda helyiségei: 

Az óvodában akkor érzi magát legjobban a gyermek, ha otthonos, barátságos környezet veszi 

körül. 

Az öltözők kialakítása, berendezése, a gyermekek kényelmes vetkőzését-öltözését szolgálja. 

Minden gyerek számára külön fogas, cipőtartó és öltözőpad áll rendelkezésre. 

A mosdó-WC helyisége olyan, hogy kedvező feltételeket teremt a gondozási feladatok 

ellátásához, a helyes egészségügyi szokások kialakításához. Mindig elegendő szappan, körömkefe 

áll rendelkezésre a kézmosáshoz. Minden gyereknek jellel ellátott törölközője, fésűje, fogmosó 

pohara és fogkeféje van. 

A csoportszoba több funkciót is betölt. Hideg időben a játék és más tevékenységek színtere, 

egyúttal az étkezés, az alvás helye is. A csoportszoba otthonossá tételekor figyelembe vesszük a 

természetes megvilágítást. Átlátszó függönyök, ill. reluxa biztosítják a megfelelő fényviszonyokat, 

árnyékolást. A felmelegedés ellen a reluxa véd is. A mesterséges megvilágítás az előírt 

fényerősségnek megfelelő.  

Naponta többször van szükség 5-10 perces szellőztetésre. Az előírt helyiség-hőmérséklet 

betartása igen fontos, mert csak így lehet az óvodai munkához kedvező helyiségklímát biztosítani. 

Az ideális hőmérséklet a csoportszobákban 22-24 C. 

A berendezési tárgyak megfelelő méretűek, könnyen tisztán tarthatók és könnyen 

mozgathatók.  

Fontos eszköz a csoportszobában a játék, amit igyekszünk úgy beszerezni, kialakítani, hogy 

megfeleljen az életkornak. Folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről kéthetenként a dajka 

nénik gondoskodnak. 

Az egészséges és tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele a korszerű 

eszközökkel végzett takarítás (porszívó, szőnyegtisztító gép). Az óvoda udvarát, helyiségeit olyan 

állapotban kell tartani, hogy a gyermekek bármikor igénybe vehessék őket. 

 

Az egészséges életmód kialakítása 

Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés, 

alvás megszervezésével biztosítjuk az egészséges életmódot. 

Az egészség védelme érdekében legtöbbet a magatartás alakításával, a helyes életmód 

megvalósításával tehetünk. 

A helyes életritmus: 

Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 

alapfeltétele, ezért ez a gondozás központi kérdése. A gyermekek óvodában töltött idejét tudatosan 

és élettani szükségleteik figyelembe vételével szervezzük és tervezzük meg. 

A rugalmas, folyamatos napirend hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges 

biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. 
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Óvodánkban, minden csoportban a folyamatosság érvényesül. A napirendben a legtöbb időt a 

játék kapja. A napi gondozási és egyéb teendők a játék folyamatának csak rövid idejű 

felfüggesztését jelentik. 

A növekedés, fejlődés, az egészségmegőrzés egyik legfontosabb feltétele a helyes táplálkozás. Az 

óvodai és az otthoni étkezési szokásokat a családokkal megbeszélve alakítjuk ki. Az 

óvodapedagógusok a családok bevonásával gyümölcsnapokat szerveznek a gyermekeknek, ezzel 

is segítjük a szervezet a vitamin ellátását. A szociálisan rászoruló családok étkezési támogatást 

igényelhetnek. Lehetőség van a különböző speciális étkezések kielégítésére is. (lisztérzékenység, 

tejérzékenység, cukorbetegség, diétás étkezés stb.)  Gyermekeink az óvodában a napi háromszori 

étkezéssel - tízórai, ebéd, uzsonna - a tápanyagszükséglet 65-70%-át kapják meg. 

 Az étkeztetést biztosító Hungast Vital KFt. félévente kikéri a véleményünket az étel 

minőségével, mennyiségével kapcsolatosan. Az étlap minden csoportban a szülők felé is jelez, az 

étrend egyeztetésében segít. A tízórai, ebéd és uzsonna folyamatos. Reggel 815-tól 9 óráig 

kedvük és igényük szerint étkeznek a gyerekek. Délután, az ébredéstől, ahogy igénylik, 1445-től 

1530-ig folyamatosan étkezhetnek. Délben a fiatalabb csoportok 1145-től, a nagyok 1200 órától 

étkeznek. Mindhárom étkezés megszervezésénél fontos a kulturált étkezés feltételeinek 

megteremtése - terítés. Az étkezésekre mindig azonos időben kerül sor. Csak akkor ülnek a 

gyermekek az asztalhoz, amikor az étel már a csoportszobában van. A gyermekek étvágyában, 

ízlésében nagy egyéni különbségek vannak, ezeket figyelembe vesszük. 

 

A testápolás egészségük védelmét és tisztaságigényük kialakítását szolgálja. Fontos a 

bensőséges kapcsolat óvónő és gyermek között. Minél fiatalabb a gyermek, annál nagyobb 

segítséget igényel, és szívesen is veszi a neki nyújtott segítséget, így elsajátítja a műveletek 

technikáját. 

Bőrápolás: szappannal, folyóvízben mosnak kezet WC használat után, étkezés előtt és minden 

olyan tevékenység után, ami kezüket szennyezi. (Pl.: festés, gyurmázás, torna, stb.) 

Hajápolás: naponta szükséges átkefélni, átfésülni hajukat; önállóan vagy segítséggel végzik, 

saját fésűjükkel. 

Fogápolás: már kiscsoportos kortól végezzük a fogak ápolását. Fontos a rágásra való 

rászoktatás (nyers gyümölcsök, zöldségek rágása). A fogmosó felszerelés tisztán tartását, 

fertőtlenítését hetenként a dajka nénik végzik. 

Érzékszervek ápolása: (orr, fülkagyló) orrfúvás és zsebkendőhasználat kialakítása, a helyes 

orrfúvástechnika kialakítása. A papír zsebkendő a nap folyamán mindig elérhető helyen van, 

használat után a kukába teszik. 

WC használat: bármikor, amikor szükség van rá, folyamatosan. 

Az öltözködés fejleszti a gyermekek ízlését, önállóságát, s nem utolsó sorban fontos szerepet 

játszik a betegségek megelőzésében. A divatos öltözködés nem mindig praktikus (csípőnadrág, 

magastalpú cipő, papucs stb.) A gyermekeket arra szoktatjuk, hogy ha fáznak, vagy melegük van, 

szóljanak, illetve változtassanak ruházatukon. A szülőkkel közösen a célszerűség és önállóság 

szem előtt tartása az irányadó. A kiscsoportokban tartalék fehérneműt, ill. ruhát is kérünk a 

szülőktől. 

Többrétegű öltözködéssel alkalmazkodunk a hőmérséklet változásához. A csoportszobában a 

gyerekek ún. “benti” cipővel tartózkodnak; a szülőket a sarok nélküli cipő, ill. a papucs 

alkalmatlanságára figyelmeztetjük. Az óvodások ruhadarabjai az öltözőben vállfás zsákban 

vannak, tornaruhájuk és tornacipőjük külön tornazsákban. 

Ahhoz, hogy egészségesebben tudjunk élni, s a felnövekvő generáció is élhető, esztétikus 

környezetben nőhessen fel, szükség van a természeti és társadalmi környezethez való pozitív 

viselkedési formák és magatartásmódok kialakítására, az-az a környezeti kultúra iránti igény 

megalapozására. Gyermekeinktől elvárjuk, hogy vigyázzanak a tisztaságra, védjék a növényeket, 
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állatokat, tiszteljék az élőlényeket. Szemléletüket formálhatjuk azokkal a tapasztalatokkal, 

amelyeket már ők is észlelhetnek. (pl. szemetes környezet, kipufogó gázok rossz szaga, az erős 

napsütés káros hatása, vízpazarlás, falfirkálás, vegyi anyagok erős szaga, szelektív hulladékgyűjtés 

és újrahasznosítás kapcsolata stb.) 

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek legyenek képesek a természetben lévő értékek, 

szépség felismerésére, megóvására, környezetük tisztántartására, egészségükre, környezetükre 

ártalmas anyagok, tevékenységek megismerésére, s az ezek elleni védekezés néhány lehetőségére. 

A testi képesség fejlesztése 

A napirendben a mozgás éppen úgy ismétlődik, mint az étkezés. Sokat tartózkodunk az 

udvaron; mozoghatnak szabadon, ill. az óvónők kezdeményezésére. Séták, kirándulások a 

mozgásigény kielégítésén kívül együttes élményt is jelentenek a csoportok számára. 

Edzés: az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyermekek szervezete képes legyen 

alkalmazkodni az időjárás változásaihoz. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli 

az ellenálló képességet. Télen is sokat tartózkodunk a szabadban, nem csak sétálunk, hanem 

játékokat játszunk, szánkózunk stb. Légfürdőzést jelent a szabadban való torna, mozgás, a játék, a 

séta. A víz, edző hatása intenzívebb a légfürdőnél. A nagycsoportosok részére lehetőség van 

úszásoktatásra egész évben heti két alkalommal a Kazinczy iskolában lévő uszodában. 

Pihenés, alvás: az egyéni szükségleteknek megfelelően történik. A gyermekek alvásigénye 

egyénenként változó, ez vonatkozik a 3 és 6 évesre egyaránt. A csoportszobát lefekvés előtt és az 

alvás ideje alatt is szellőztetjük. Az alváshoz biztosítjuk a nyugalmat a mindennapi mesével, 

dúdolással, altatóval. A nagycsoportosok alvásigénye kevesebb, ezért lehetőséget biztosítunk 1 óra 

pihenés után csendes tevékenység végzésére. 

 

A lelki egészség védelme 

A lelki egészség fogalmába tartozik az értelmi képességek kibontakozása, az érzelmi élet, az 

alkalmazkodó és beilleszkedő képesség, a segíteni akarás, a segítségnyújtás, a kreativitás, a kritika, 

a konfliktusok elviselése, elfogadása és megoldása. 

A napirendben ismétlődő szokások tájékozódási pontok a gyermeknek. A csoportok légköre, 

az óvónők mentálhigiéniája hatással van a gyermekre.  A játék során tanulja a gyermek a 

személyes kapcsolatok alakítását, az együttműködést. 

 

Egészségnevelési elvek 

Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az 

egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget 

károsító magatartások visszaszorítását.  

Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, minden nevelési mozzanatban 

jelenlevő feladatává.  

A modern egészségnevelésben az egészség fogalma a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és 

a társas-társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya. 

Cél: 

Az egészség megőrzése, egészséges életmód kialakítása. 

A pedagógiai program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő tevékenységek 

sorolandók:  

• a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés), 

• a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása), 
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• a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.) 

• az egészségvédő képesség fejlesztése. 

• a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása, 

• a szülők otthoni egészségnevelő feladatai, higiénés szokások alakítása, egészségvédő 

példamutatás, - az óvoda-egészségügyi szolgálattal való együttműködés 

 

 

 

 Feladatok: 

• Az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus életértékként való tiszteletére 

nevelés 

• Az elsődleges megelőzés, a gyermek életkoruknak megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében 

• A testi fejlődés-érés támogatása. 

• A személyi higiéniai szokások kialakítása, erősítése. 

• Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, ortopédiai elváltozások megelőzése 

• A lelki egyensúly fenntartása 

• Egészségmegőrző környezet kialakítása. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére  

Testápolás: önállóan mosakodnak, törölköznek; figyelmeztetés nélkül mosnak kezet, amikor 

szükséges. Szükség esetén körömkefével tisztítják a körmüket. Önállóan használják a WC-t, 

vigyáznak annak rendjére. A mosdóban a tisztálkodási eszközöket a helyükre teszik. Fogat 

mosnak, tisztán és rendben tartják a fogápoló szereket. Rendben tartják hajukat. Zsebkendőjüket 

használják, helyesen fújják az orrukat. 

Önkiszolgálás: teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látják el. Segítenek 

a terem átrendezésében. Önállóan tevékenykednek, segítenek egymásnak és a felnőtteknek. 

Iskolába lépés előtt önmaguk is képesek mindennapi szükségleteik önálló kielégítésére.  

Étkezés: kulturáltan étkeznek. Egymásnak jó étvágyat kívánnak. Helyesen használják a 

kanalat, villát, kést. 

Öltözködés: önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek. Ruhaneműiket gondosan 

kezelik, összehajtva a zsákjukba rakják. Ha fáznak vagy melegük van, segítenek magukon. 

Cipőiket bekötik, becsatolják. 

A környezet rendben tartása: ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére. Az ajtókat 

csendben nyitják, csukják, az eszközökkel óvatosan bánnak. Rendet raknak a játékaik között a 

polcokon. 

Mentálhigiénia: képesek a beilleszkedésre, az alkalmazkodásra, a kapcsolatteremtésre. 
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AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  

 

Az érzelmi nevelés az óvodai nevelés alapvető, átfogó kerete, amely lehetővé teszi a gyermek 

számára fontos tulajdonságok kialakítását. Az érzelmi nevelés a szocializáció alapja-melyet a 

családi, bölcsődei szocializációra építve az óvoda folytat, ezzel biztosítja a gyermek 

beilleszkedését az iskolai környezetbe. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

A szociális tanulás a gyermek születésével kezdődik. Óvodás korban ez a hatás felerősödik, a 

társak cselekvésének megfigyelésével utánoz, illetve mintamodell követése útján 

magatartásformákat, tevékenységformákat és meghatározott értékeket sajátít el. Kiemelkedő 

jelentőségű a közösségi nevelés céltudatossága, folyamatossága, intenzitása és szervezettsége. 

Pedagógiai programunk társas kapcsolata a személyes, a közvetlen és a tágabb környezet 

megismerésére épül, tevékenységrendszerben felvállalva az értékközvetítés folyamatát. Tehát 

óvodánkban e nevelés lényege az értékközvetítés és az értékteremtés. 

Fölvállaljuk kettős funkcióját:  

- a közösségfejlesztő szerepet 

- az individuális fejlesztő szerepet (az egyénre figyelve)  

Célunk: 

A gyermekek a kívánt magatartásformákat saját lényükből fakadó önállósággal, 

személyiségük belső feltételrendszeréből fakadó meghatározottsággal tegyék. 

 

Feladataink: 

• Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Az első legfontosabb a barátságos, családias, derűs, kiegyensúlyozott 

szeretetteli légkör, érzelmi biztonság, állandó értékrend, megteremtése a beszoktatástól 

az óvodáskor végéig. Ezért szükséges, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor 

kedvező hatások érjék. Minden gyermek másként barátkozik meg a társakkal, a 

felnőttekkel, így elengedhetetlenül szükséges a jó gyermekismeret, az együtt érző és 

pszichológiai képesség, készség. 

•  Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvoda alkalmazottai 

közötti kapcsolatot a pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

• Az érzelmi élet a kapcsolatrendszerben alakul. A közösségi érzelmeink beállítódásának, 

magatartásnak formálódását az óvoda szokás- és szabályrendszere adja.  

• A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása. Ezért az óvodai életet úgy szervezzük, hogy segítse a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és 

akaratának (pl. önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának) a szokás- és normarendszerének megalapozását. 

• A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű 

szerepet töltsön be. 

• Nevelésünkben az egyéni és közösségi nevelés szervesen összefonódik, amely elősegíti a 

gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, teret 

enged a gyermek önkifejező, önérvényesítő, énérvényesítő törekvéseinek. 

• A gyermekek nyitottságára építve segítjük elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje 

azt. 
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• Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény 

kulturális értékek, hazaszeretet, a szülőföldhöz való kötődés alapja. 

• Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szociális érzékenységgel tudják elfogadni, 

megérteni a másságot, hogy az emberek különböznek egymástól, melyhez az 

óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítő alkalmazottak példamutatása elengedhetetlenül 

szükséges.(más kultúrából érkező, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek) 

• A kulturális sokszínűséget értékként kezeljük. Törekszünk az eltérő kultúrák szokásainak, 

értékeinek megismertetésére, és az azok iránti tisztelet kialakítására. Példamutatással 

küzdünk az előítéletek és a kirekesztés ellen.  Tudatos módszerválasztással segítjük a 

csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének erősítését. 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős 

szereppel bír az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott 

speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

Az óvónő-gyermek kapcsolatában alapszabály a közvetlenség, a tolerancia és a kedvesség. A 

gyermek-gyermek kapcsolatára szintén ez az alapszabály érvényes. 

Fontos szerepe van az óvodában a beszoktatásnak. Az első napokban a gyermek a szüleivel 

együtt ismerkedik az óvodával. Lehetőséget adunk arra, hogy a család megismerkedjen a 

folyamatos napirenddel, az óvoda helyiségeivel, rendjével, szokásaival, szabályaival, játékaival. 

Egész napra csak akkor marad a gyermek, ha kezdi érezni a biztonságot, és már jól ismeri 

környezetét. Egy hétig mindkét óvónő fogadja a gyermekeket. Magukkal hozhatják kedvenc 

játékukat, párnájukat, amihez nagyon ragaszkodnak. Pihenési időben mesélünk, dúdolunk, külön-

külön betakargatjuk, megsimogatjuk, megnyugtatjuk őket. Az első héten a „bölcsődés-óvodás” 

gyerek esetében is korábban kell érkeznie a szülőknek gyermekeikért. 

Óvodapedagógusaink anyai szeretettel fogadják a gyermekeket, babusgatják, ha kell, ölbe 

veszik őket. Minden gyermekkel egyéniségüknek megfelelően személyes kapcsolatot alakítanak 

ki, és feltétel nélkül elfogadják másságukat. Magatartásuk határozott, de szeretetteljes (lásd 

óvodapedagógusi attitűd). 

Már a beszoktatási időszak végén minden gyermek érzi, hogy ide tartozik, fontos 

mindenkinek, egy gyermek sem veszhet el a csoportban. Igyekszünk személyiségüket a csoport 

közössége felé irányítani. Igaz, a felnőtthöz kötődik, de együttjátszással, tevékenykedtetéssel 

segítünk közel hozni egymáshoz őket. Segítségadásra, egymás vigasztalására buzdítjuk őket. Az 

udvariasság és a tapintatosság alapszabály. A barátságokat támogatjuk, ápoljuk. Az erőszakosság, 

a durvaság, árulkodás okait a lehető legrövidebb idő alatt igyekszünk korrigálni. A védettség és a 

biztonságérzet eredményezi a barátságos környezetet, így elindulhatunk a hétköznapi örömök, 

szépségek útján. Amit Herman Aliznál szebben senki sem fogalmazott meg: „A mindennap öröme, 

képessége nem sok emberben van meg, de igen nagy áldás, aki magának mondhatja. Jelenti a friss 

szemet, amivel minden dolgot úgy tudunk látni, mintha először látnánk életünkben, és mint új 

ajándéknak örülünk neki, élvezzük a tojásból kibújt kiscsibe édes pelyhességét, kismacskák 

bolondozását, a frissen kifestett lakást, s a derekasan végzett napi munkát…” A gyermek szemével 

kell észlelnünk a benne lejátszódó folyamatot, csak így nevelhetünk egészségesen fejlett 

gyermekeket. 

 

Közösségi nevelés feladatai 

Az óvodáskor szenzitív, fogékony fejlődési korszak a szociális tanulás területén. Szociális 

tanulás = társadalmi és társas tanulás. Ebben az esetben a társas tanulásról van szó, vagyis az első 

mintakövetésről. A minta a szülő, a felnőtt, azonos korú és idősebb gyermek. A szimbolikus minta: 

a tv, a mesekönyvek, a játékfigurák is mintául és modellül szolgálnak.  
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Programunkkal azt szeretnénk elősegíteni, hogy az élő minták hatása óvodáskorban sokkal 

erősebb legyen, mint a szimbolikus mintáké, és a digitális eszközökkel elérhető virtuális világé. 

Ennek érdekében az óvodában megtalálható informatikai eszközöket és digitális 

tartalmakat, kritikusan, az adott tevékenység céljainak megfelelő tudatossággal 

alkalmazzuk. 

Szülői értekezleteken külön felhívjuk a szülők figyelmét a felügyelet nélküli internet használat 

által leselkedő veszélyekre, a gyermekek számára nehezen feldolgozható képi és hanghatásokra, 

az agresszív cselekmények pszichológiai ártalmaira. Azt szeretnénk, hogy az óvó néni szeretete, 

dicsérő szava, és a gyermekközösségben kialakult társas kapcsolatok erősebb pozitív effektussal 

járjanak, mint a virtuális valóság. 

Érzelmi azonosulásukra építve figyelemmel kísérjük a gyermek személyiségének fejlődését, 

a szocializáció és a nevelés együtthatásának eredményét, összekapcsolva a spontán, közvetlen és 

irányított tapasztalatszerzésükkel, hogy kreatívak és nyitottak legyenek. 

Fontos, hogy a gyermekek pozitív erkölcsi tulajdonságai kialakuljanak: együtt érzőek, 

segítőkészek, önzetlenek, figyelmesek legyenek a felnőttekhez, társaikhoz. A konfliktusok tudatos 

pedagógiai kezelése fontos nevelési eszköz. A konfliktus a mindennapi élet része, minden 

életkorban és élethelyzetben megjelenhet, ezért nem a kiküszöbölésre, hanem a megelőzésre és 

hatékony kezelésre kell, hogy készen álljunk. Az óvodai konfliktusok gyakran a gyermekek 

szociális fejlettségének, kapcsolatteremtő képességeinek hiányosságaiból adódnak. 

A szülőknek és az óvodapedagógusoknak nagy felelősségük van ezen, szociális készségek 

kifejlődésében. A felnőttek példája, modellkövetése útján a gyermekek repertoárját igyekszünk 

gazdagítani. 

Pedagógiai programunk megvalósítása során a dajka és a pedagógiai asszisztens munkája az 

óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert személyüket, a pedagógiai munka közvetlen 

segítőjének tekintjük. A dajka és a pedagógiai asszisztens egyike a gyermeket nevelő felnőtteknek, 

aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, 

kommunikációjával, öltözködésével hatást gyakorol a gyermekre. 

Az óvodai légkör az óvodapedagógus-dajka, illetve a gyermekek közötti kialakuló 

kölcsönösségi elfogadáson alapuló viszony lehet a jó óvodai szintér alapja. Ennek hatására válnak 

az óvodai élet, a csoport történései a gyermek számára élménnyé. Ehhez az élményhez hozzájárul 

a dajka néni, a pedagógiai asszisztens is a maga gyermekszeretetével és tiszteletével, az óvodás 

gyermekek életkori sajátosságainak ismeretével, empátiás, toleráns képességével, pozitív 

érzelmeket sugárzó magatartással, szép beszédstílusával, türelmével, következetes viselkedésével.

         

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

• nyitottság, felfedező szabad aktivitás 

• másság elfogadása 

• bíznak önmaguk képességeiben 

• igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés 

• szociálisan éretté válnak az iskolai életmódra. 
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ÓVODAPEDAGÓGUSI  ATTITŰD 

 

 

 
 

 

 

 

 

elfogadó                        helyeslő                            elismerő                          kitüntető 

 

 

 

 

 

 

 

biztonságérzés          jó lelkiismeret                értéktudat                 előnyös 

           megkülönböztetés 

                érzése 

 

 

 

 

 

 

 

kiegyensúlyozott   erkölcsi harmónia    pozitív önértékelés       speciális képességek 

érzelmi autonómia 

 

függetlenség        szociocentrizmus              integratív törekvés             fejlett adekvát 

                      szerepvállalás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

érett, harmonikus 

személyiség 

 

 

 

 

Pálhegyi Ferenc nyomán 
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A PROGRAM AJÁNLOTT NAPIRENDJE 

 

 

 

IDŐTARTAM 

 

TEVÉKENYSÉG 

 

6:00-10:30 Játék a csoportszobában  
 
Játékosos tevékenységi formák, a gyermek környezetéből és az óvodai élet 

során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése 

 

• a külső világ tevékeny megismerése, matematikai 

tapasztalatok, ismeretek szerzése 

• rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

• ének zene, énekes játék, gyermektánc 

• mozgás tevékenységek 

• verselés, mesélés, dramatikus játék 
Tízórai 

• testápolási teendők 
10:30-12:00 Játék a szabadban: 

• séta 

• énekes játékok, mozgásos játékok az udvaron  

• edzés, kocogás, futás 
12:00-13:00 Ebéd 

• testápolási teendők 
13:00-15:00 Pihenés, alvás mesével 
15:00-16:00 Uzsonna 

• testápolási teendők 
16:00-18:00 Játék a csoportszobában, vagy a szabadban 

Játékos, mozgásos tevékenységek 

 

Megjegyzés: 1 héten kétszer — a tornaszobában /minden csoport heti rendje tartalmazza az 

időpontokat/ megfelelő elosztással, frontálisan szervezett mozgásos játékokat, (testnevelés 

foglalkozást) tartunk. 
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AZ ÓVODAI NEVELÉS TERVEZÉSE, DOKUMENTÁLÁSA 

 

Pedagógiai Programunk feladatainak a tervezéséhez saját készítésű csoportnaplót 

használunk. 

A csoportnaplóban a csoport nevelési tervét félévente tervezzük és félévente értékeljük a tervezett 

feladatok megvalósítását. 

A csoportnaplóban a tevékenységek tervezéséhez heti tervezést alkalmazunk, egy kiemelt 

környezetismereti téma köré építve a többi tevékenységeket. 

• Minden héten kiválasztunk egy-egy gyereket a hét gyermekének illetve az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében egy-egy kiemelt figyelmet igénylő gyermeket, akikre azon a héten 

kiemelt figyelmet fordítunk. (egyéni fejlesztésben részesítjük, a gyermek fejlesztési terve 

összhangban van a csoportnaplóban is megjelenő tervezéssel) 

• Az óvodapedagógusok minden hétről önértékelést végeznek a csoportnaplóban, melyben 

leírják, hogy az adott héten mit sikerült teljesíteni a betervezett feladatokból, milyen új 

módszereket, technikákat stb. vezettek be.  

(tevékenységek heti tervezésének a nyomtatványa az 1. sz. melléklet 97-98. oldalán található) 

A tervezés során figyelembe vesszük a pedagógiai folyamat minden lényeges tényezőjét: 

 

• a gyermekcsoport életkori sajátosságait, 

• a gyermekek érdeklődését, 

• előzetes tapasztalatait, 

• képességeit, 

• a környezeti feltételeket. 

 

Tervezésünket tudatosan, a tevékenységek céljainak megfelelő korszerű stratégiák, módszerek és 

eszközök alkalmazásával igyekszünk alkalmazni. Pedagógiai terveinket a megvalósítás közben és 

után rendszeresen elemezzük. Tudatosítjuk az elért eredményeket, feltárjuk az esetleges hibákat, 

a felkészülés hiányosságait. 

Kihasználjuk az adott tárgyi és természeti környezet nyújtotta lehetőségeket éppúgy, mint a 

gyermekek előzetes tudását és családból hozott tapasztalatait, kulturális értékeit. Minden esetben 

figyelembe vesszük a gyermekek motiválásánál az aktuális pszichés állapotukat, az érzelmi 

kötődés fontosságát az adott tevékenységekhez. A tevékenységek időtartamát, tempóját ehhez 

igazítjuk. 

 

A fejlődési naplóban (2. sz. melléklet 107 -145 oldal) évente két alkalommal vezetjük a 

gyermekek fejlődését.  

Iskolaérettségi mérést végzünk minden tanköteles korú gyermekkel október hónapban és a 

mérést januárban megismételjük, azoknál a gyermekeknél, akik a 70% alatt teljesítenek. 

(3. sz. melléklet 146. oldal) 

 

Az intézményvezető az intézmény szintű eredményeket elemzi és levonja a szükséges szakmai 

tanulságokat. 
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AZ ANYANYELVI-, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 
Célunk: az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai 

nevelő tevékenység egészében. 

Feladataink: 

• az óvónő helyes mintaadása, szép, kifejező, szemléletes beszéde 

• pontos fogalomhasználat 

• a tudástartalmak érthető, szakszerű, nyelvhasználattal történő közvetítése a gyermekeknek, 

a korosztályi és egyéni jellemzők figyelembe vételével 

• folyamatos tevékenységek biztosítása, melyekben, a gyermek élőszóban megnyilvánulhat 

• a napi tevékenységekben a gyermekek természetes közlési vágyának biztosítása 

• beszélgetésre alkalmas, nyugodt légkör megteremtése, beszédkedv fenntartása, a 

gyermekek meghallgatása. 

• érdeklődéssel, kérdésekkel való ösztönzés, mely fejleszti a gyermekek közötti 

kommunikációt, véleménycserét 

• gyakoroltatjuk a gyermekkel az egymásra figyelést, a másik fél meghallgatását. 

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd-és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani. 

 Az anyanyelvi nevelés és értelmi fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak 

alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabálykövetéssel az óvodai nevelő 

tevékenység egészében jelen van. 

Nagy figyelmet fordítunk a gyermek kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a 

gyermek meghallgatására és a gyermeki kérdések támogatására. Folyamatosan figyelünk a 

gyermekek visszajelzéseire, segítséget nyújtunk ötleteik megvalósításában. Figyelembe vesszük 

javaslataikat, kéréseiket. 

Az anyanyelvi nevelés, a játék és a kommunikáció egymástól elválaszthatatlan. A 

szókincsbővülést, a beszédkészség fejlődését fokozza a beszéd, a játékot gazdagítja. Kiemelten 

figyelünk a bábjáték és dramatizálás adta lehetőségekre a beszédfejlődés és a beszédkésztetés 

elősegítése érdekében. 

A nap minden részében beszédre alkalmas, nyugodt légkört teremtünk, melyben mindenki 

bátran megnyilatkozhat és meghallgatásban részesül. A szép beszédre nevelést összekapcsoljuk a 

viselkedési formák ismeretének feldolgozásával. 

A beszédhibák felismerése — szükség esetén szakember segítségével javítása — különösen 

már nagycsoportban fontos. Logopédushoz irányítjuk őket és a szülő figyelmét is felhívjuk a siker 

érdekében az együttműködésre. 

A gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire, 

ismereteire építve változatos tevékenységet biztosítunk, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat szerezhetnek az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

Az adott tevékenység, foglalkozás során, változatos módon, és természetes eszközként 

használjuk a digitális technikát, pl. a CD lejátszót, fényképezőgépet, tabletet, számítógépet 

zenei élmény nyújtásra, emlékképek felidézésére, szemléltetésre, közösségi érzelmek 

erősítésére, ismeretbővítésre.  
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Az anyanyelvi nevelés kiemelt szerepét hangsúlyozva egy-egy informatikai foglalatosság 

alkalmával a gyermekek kommunikációs és társas kapcsolatainak erősítésére, verbális 

képességük, aktív-passzív szókincsük bővítésére fókuszálunk. 

Ezeket az infokommunikációs eszközöket tudatosan felhasználjuk 

személyes szakmai kommunikációnk, - tudásunk gazdagítására is.  

Pl. szakmai anyagok, cikkek,  tanulmányok, vizsgálatok,  jogszabályok, 

online folyóiratok  figyelemmel kísérése. 

Az értelmi nevelés feladatai egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, 

ismeretek rendszerezése, bővítése, különböző a tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása. Másrészt az értelmi képességek: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás és kreativitás fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és 

kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 
• A gyermekek használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. 

• Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni az óvónőt, társaikat, és ha párbeszédben 

vesznek részt, megvárják a másik megnyilatkozását. 

• Helyesen használják a névmásokat, névutókat. 

• Jól érthetően, megfelelő hangsúlyozással, hanglejtéssel és hangerővel beszélnek. 

• Tisztán ejtik a hangokat. 
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JÁTÉK 

 
A játék az óvodáskorú gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, óvodai 

nevelésünk leghatékonyabb eszköze. 

      A játék külső céltól független, szabadon választott tevékenység melyet a vele járó örömérzésért 

folytatnak a gyerekek. 

     A játék a gyermekek elemi pszichikus szükséglete, melynek zavartalanul ki kell elégülnie 

óvodai életük során, és ahol a szabad játék túlsúlyának kell érvényesülnie. A kisgyermek a 

külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik 

a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot a mozgást az egész személyiséget fejlesztő, 

élményt adó tevékenységgé. 

    A játék a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. Fejleszti a mozgást, értelmi képességet, 

kreativitást, beszédkészséget, fejlődnek a gyermekek egymás közti társas kapcsolatai.  

A játékon keresztül gyakorolják be a társadalmi, erkölcsi és magatartási szabályokat.  

Programunk játékról alkotott hitvallása: a folyamatosság biztosítása. Bármikor elkezdődhet és 

abbamaradhat. Ezt segíti folyamatos napirendünk is. 

     Fő elvünk az idő, a rugalmasság, az állandóság és a nyitottság. 

     Alapszabály, hogy mindenhol lehet játszani, de minden játéknak, tevékenységnek, eszköznek 

megvan a helye. 

Új alternatívaként kínáljuk óvodásaink számára a tapasztalatszerzésre, szocializációjuk, 

kognitív képességük és kreativitásuk fejlesztésére az IKT eszközöket.  A játék jelentőségére 

alapozva építkezünk minden esetben, ezért az óvodában az IKT eszközöket nem más játék 

helyett vesszük igénybe! 

 

     A játék objektív feltételei:  

• nyugodt derűs légkör, megfelelő hely, elegendő idő, eszközök, élmény, tapasztalat, 

játékforrás. 

     A játék szubjektív feltételei: 

• Gyermek részéről: mozgáskésztetés, utánzási késztetés, érzelmi reakciók, vágyak, 

szükségletek, gondolkodás, játékkésztetés. 

• Pedagógus részéről: személye, játszóképessége, játékbeállítódása, felkészültsége, elméleti 

és gyakorlati tudása. 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt-a szülő és az 

óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a 

szabad játéktevékenység kialakult bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, 

ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását is. 

     Óvodapedagógusaink a játék központúságát tartják fontosnak. Tevékenységben és 

tevékenykedtetésben gondolkodnak, minden játék élményen alapul. Igyekszünk észrevetetni a 

gyermekekkel a nehézséget, az igazságot, a konfliktust, amit a játszás produkál. Igényes, minőségi 

munkát végzünk, nem csak jelen vagyunk a játékoknál, hanem nagyon szeretnénk mindig a 

legjobb játszótárs lenni. Rugalmasak és értelmesek szabályaink a játékban. 

           Programunknál figyelembe vesszük, hogy óvodánk egy lakótelep közepén helyezkedik el.  

Egyre több az elvált családban nevelkedő gyermek, de ahol még teljes a család, ott is konfliktusok 

között élnek, ami kihat a gyermek nevelésére. Az innen hozott élményei, tapasztalatai, a TV, 

internetes játékok világa sokszor negatív irányba befolyásolják játéktevékenységüket. Ennek 
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ismeretében nagyobb feladat hárul az óvodára, és az óvodapedagógusi munkára. Egyre inkább át 

kell vállalnunk a család „szerepét” is, és olyan élményekhez, ismeretekhez kell juttatnunk a 

gyermekeket, amelyből később pozitív irányú játéktevékenységet tudunk fejleszteni. 

 

Célunk: Játéktevékenység során a gyermek, mozgásos, szociális és intellektuális 

tapasztalatszerzésével személyiségének sokoldalú fejlesztése, egyéni igényeinek,  vágyainak, 

ötleteinek kielégítése, kibontakozása. 

 

Feladataink: 

• A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

• A gyermekekkel szükség és igény szerinti együttjátszás. 

• Gyermekek és felnőttek egyéb játékkapcsolatában a segítségadás, problémafelvetés, 

megerősítés, a problémák önálló megoldására való ösztönzés. 

• A szűkebb és tágabb környezetből élményszerzési lehetőségek, eszközök biztosítása a 

különböző játékfajtákhoz, a gyakorlójátékhoz, a szimbolikus-szerepjátékokhoz, a 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékhoz. 

 

A játék feltételeinek megteremtése 

     Biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek kedvezően hatnak a játék alakulására, a 

gyermekek játékkedvére, amelyek ösztönzik őket, és amelyek segítségével játékuk tartalmasabbá, 

sokoldalúbbá válhat. 

 

Nyugodt, derűs légkör 

     A nyugodt légkör közvetlenül hatással van a kiegyensúlyozott játékra, a közösségi élet 

fejlődésére. A folyamatos együttlét, a közös élmények, játékok csoporttá, közösséggé formálják a 

gyermekeket. Derűs kiegyensúlyozott óvodai légkört csak derűs, kiegyensúlyozott pedagógus 

képes biztosítani. Akinek fontos a türelme, együttérzése, beleélési képessége, ahol a gyermekek 

kudarcaik feloldásához bátrabban kérnek segítséget, a gátlásosabbak feszültségei könnyebben 

oldódnak. 

Segítjük a gyermekeket abban, hogy a különböző élethelyzetekben, tevékenységekben növekedjék 

önállóságuk, mert ez a feltétele annak, hogy a játékban is önállóak lehessenek. 

     Törekszünk arra, hogy az egész nap folyamatában sokféle játékot szervezhessenek önállóan, 

gyakorolják a konfliktusok önálló megoldását. 

     Serkentjük a közös játék kibontakozását, fejlődését, gazdagítjuk tapasztalataikat. Segítjük a 

magányosan játszó gyermekek bekapcsolódását a közös játékba. 

     A derűs légkör biztosításához fontos: 

• Az óvodapedagógus játékhoz igazodó magatartása 

• A megfelelő viselkedési formák meghonosítása 

• A gyermekek egymáshoz való szeretetteljes viszonya 

• A játszás lehetőségének tényleges biztosítása. 

 

Megfelelő hely 

A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek, igyekszünk ezekhez a legmegfelelőbb 

helyet kialakítani. A helyi adottságoknak megfelelően alakítjuk ki az állandó és ideiglenes 

játszóhelyeket, figyelembe véve azt, hogy vannak sokat mozgó gyermekek, és vannak, akik 

nyugalmat igényelnek. 

     Kialakítjuk a helyet az asztali és építőjátékokhoz, de biztosítunk nagyobb területet is. 

     A hely kialakításánál figyelembe vesszük azt is, hogy milyen korcsoportú gyermekekről van 

szó, mik az igényeik, mi jellemző játékukra. 
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     A játékszereket úgy helyezzük el, hogy a gyerekek könnyen megtalálják az alkalmas területet, 

és kiválaszthassák a szükséges eszközt. Úgy szokatjuk a gyermekeket, hogy önállóan alakítsák ki 

a játékhoz szükséges helyet, ha szükséges, rendezzék a bútorokat is, és játék végén rendezzék azt 

vissza. 

 

Játékidő 

    A játékidőben is a folyamatosság érvényesül. 

A gyerekek számára különösen fontos a minél hosszabb, megszakítás nélküli időnek, mint 

feltételnek a megteremtése, mivel az óvodába érkezéskor egyesek csak nehezen kezdik el a játékot, 

majd több félébe is belefognak, míg végül a játék tartósabban leköti figyelmüket. 

A nagyobbak már jól összeszoktak, igazi játszócsoportok alakultak ki.  

Hiszen játéktevékenységük gazdagabb, maguk készítik el a játékaikat, magasabb szintű 

játéktevékenységet folytatnak. Lehetőséget adunk arra, hogy a megkezdett játéktevékenységet 

több napon keresztül játszhassák és kedvük szerint más tevékenységeket is folytathassanak. 

 

Játékeszközök 

     A játékszer részben motiválja, ösztönzi, gazdagítja a gyerek elképzeléseit, segíti 

elgondolásainak megvalósítását, részben tárgya magának a játéknak. Ezért olyan játékszereket 

adunk, amelyek segítik az elmélyült játékot, motiváló, fejlesztő hatásúak.  

     A kicsik érzelmileg erősen kötődnek játékeszközökhöz, nehezen válnak meg tőlük, ezért 

azonos játék eszközökből több mennyiséget biztosítunk számukra. Az eszközhöz kötöttség igényét 

lehetőség szerint igyekszünk mennyiségileg is kielégíteni. 

A nagyobb gyerekek számára bővítjük a választékot. Olyan játékeszközökkel egészítjük ki a 

készletet, hogy legyen választék az egyedül játszók számára, legyen olyan, amelyekből az önállóan 

játszó csoportok szabadon válogathatnak, illetve az óvodapedagógussal folytatott közös játékra is 

lehetőséget ad, amelyek tartalmassá teszik a játékot, módot adnak önálló ismeretszerzés 

elősegítésére a környezetből vett tapasztalatok, élmények felelevenítésére. Gondoskodunk félkész 

eszközökről, kellékekről. Lehetővé tesszük, hogy a környezetükben lévő tárgyakat is bevonhassák 

a játékba. 

     A játékszereket könnyen elérhető helyen tároljuk, ahol könnyen felfedezhetik, ahonnan gyorsan 

elővehetik. 

     A játékeszközöknél figyelembe vesszük. 

• Örömöt váltson ki a gyermekben, cselekvésre ösztönözzön 

• Segítsék a képességek, érdeklődés kibontakozását 

• Érthetőbbé tegye a gyermekek számára a világot 

• Önkifejezésre és a másokkal való kommunikációra késztessen. 

 

Élmény, tapasztalat, játékforrás 

     A játék témája nagyrészt a gyermekek valóságról szerzett benyomásaitól, tapasztalataitól függ. 

Az óvodáskorú gyerekek különböző tapasztalatokkal, élményekkel érkeznek az óvodába. A 

tapasztalatok egy része érzelmileg megfogja a gyermeket, azok emlékezetébe elraktározódnak, 

képzeletét, gondolkodását megmozgatja, a tapasztalatok élménnyé sűrűsödnek. Az elraktározódott 

élmények újra életre kelnek az óvodai játékban és egyéni színezetet kapnak.  

     Az élmény megtapasztalása fontos feltétele a játéknak: sikerélmény, játékélmény, az alkotás 

élménye, az örömszerzés élménye. 

     Ezért gondoskodunk arról, hogy minél jobban megismerjék környezetüket, és ez az ismeret 

élménnyé váljon, később pedig a játék forrásává. A játékban biztosítjuk a gyermekek számára az 

egyéni élmények újraélését és feldolgozását bábjáték, szimbolikus-szerepjáték, rajzolás, mese, 

történetek formájában. 
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A játék kibontakozásának elősegítése 

     A pedagógusnak az a tevékenysége mely során biztosítja a játékhoz szükséges feltételeket, 

szükség és igény szerint együtt játszik a gyermekkel, ill. közvetlen jelenlétével befolyásolja azt. 

 

A gyermekek és a felnőttek egyéb játékkapcsolatában a segítségadás, problémafelvetés, 

megerősítés, a problémák önálló megoldására való ösztönzés. 

     Az óvodapedagógus a gyermek játékában annak fejlődési fokát figyelembe véve, különböző 

szerepet tölt be. Kezdetben a gyermek elsődleges játszópajtása, majd segítő, a játékba bevonható 

partner, később játékkezdeményezőként lép elő, miközben támogatója is a játékkapcsolatok 

alakulásának. 

    A játék jellemzője interaktív, szabad és nem korlátoz, örömszerző, többféle megoldást tesz 

lehetővé, ötletgazdag, alkotó. Mindezek megkívánják az óvodapedagógus indirekt játék 

megnyilvánulásainak, játékhatásainak dominanciáját. Feladatunk az inspiráló, támogató, igazodó 

illeszkedő játékkapcsolat kialakítása, ahol az óvodapedagógus jellemzői: közvetlen, nyugodt 

hangvétel, megengedő attitűd, a kölcsönösség, kommunikáció, az empátia, személyes bánásmód, 

készség az együttműködésre, pozitív beállítódás a gyermek játékérdeklődéséhez, játékigényhez 

való alkalmazkodás.  

     A mind megannyi egymástól különböző játékhelyzet újabb és újabb döntés elé állítja az 

óvodapedagógust. A döntések meghozatalát segíti a sokoldalú gyermekismeret, a játék lényegének 

szem előtt tartása, a gyermek játékának megértése, elfogadása, az óvodapedagógus játékszeretete 

és játékos beállítódása. 

     A játékban biztosítjuk, hogy a gyermekek megvalósíthassák saját elgondolásaikat, szabadon 

nyilvánulhasson meg fantáziájuk, hangulatuk, érzelmük. 

 

Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei:  

     Nagyon fontos minden pedagógusnak ismerni a játékra hatás módszereit. A módszerek 

alkalmazási módja függ a csoport életkorától, játék ismeretétől, a gyermeke játéktapasztalataitól. 

 

Módszerek:  

     A pedagógiai módszereinket igyekszünk úgy megválasztani, hogy figyelembe vesszük a 

pedagógiai céljainkat, a tevékenységi területek sajátosságait, a gyermekek életkori, egyéni 

szükségleteit, és a környezeti lehetőségeinket. Módszerhasználatunknál alkalmazzuk a tudatosság, 

célszerűség, a változatosság és a rugalmasság szempontjait. Az alkalmazott pedagógiai 

módszereink az általános emberi értékek és azok beépülését segítő kompetenciák megalapozására 

törekszik. A tanulási tevékenység során tudatosan alkalmazott módszerekkel, eszközökkel 

biztosítjuk a gyerekek motiváltságának fenntartását, építünk természetes kíváncsiságukra.  

Játékossággal biztosítjuk a tevékenység pozitív érzelmi töltését, figyelmük önkéntelen irányulását. 

Mindezek hozzájárulnak a tanulás-tanítás eredményességéhez. 

A megfigyelés: Lehet a játék közbeni megfigyelés, lehet spontánul szerveződő, tudatosan 

építkező, egy ötletre épülő és kollektív elhatározáson nyugvó.  

A gyermekek játékának megfigyelése kiemelt módszere az egész gyermeki személyiség 

megismerésének, hiszen a gyermek játékában nyilvánul meg a legtipikusabban és 

legsokoldalúbban. A megfigyelések alkalmazásának néhány szabálya: 

• Mindig valamilyen céllal történik 
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• Mindig konkrét 

•  A rugalmasság érvényesítése fontos.  

• A megfigyelések vonatkozhatnak a gyerekek képességeire, szokásaira, tulajdonságaira és 

a játékra 

• Meghatározott időegységben minden gyerekre ki kell terjednie.  

Együttjátszás a gyermekekkel: az óvodapedagógus együttjátszása a gyerekekkel az 

óvodapedagógusi tevékenység logója, szimbóluma. Hatásában kiemelkedik a módszerek közül. A 

gyermekek számára példa, utánzási alkalom, élmény, ötletadás, segítés, biztosíték a negatív 

gyermeki megnyilvánulásokkal szemben, a nyugalom, a védelem, a biztos siker alkalma. 

A példa, mintaadás: Az óvodapedagógusoknak a játékra hatást szolgáló mintaadása egyrészt a 

játék közben, másrészt a játékon kívül is érvényesül, melyet a gyermekek között mindig tudnunk 

kell.  

Az óvodapedagógus mintaadásával képes előremozdítani: 

• A társas együttélés normáinak elsajátítását 

• Érzelmi majd később értelmi alapon a jó és rossz etikai kategóriák megkülönböztetését 

• Az érzelmi megnyilvánulások kifejezésének átvételét. 

     Feladataink közé tartozik az óvodában előforduló agresszív viselkedés, agresszív reakció 

higgadt, egyénhez és szituációhoz igazított megítélése és a fejlődés irányába ható kezelése. Fel 

kell tudnunk ismerni, hogy mikor, melyik helyzetben lehet a megoldást a gyermekekre bízni.  

Amennyiben nem veszélyes a szituáció, alkalmazható a figyelmen kívül hagyás módszere, vagy a 

pozitív megnyilvánulás megerősítése, vagy a pozitív példák elismerése. 

Veszélyes szituáció esetében alkalmazható módszer a közbeavatkozás: közbelépésnek az olyan 

nevelői eljárást nevezzük, amelynek során valamilyen jelenség, gyermeki magatartás 

megváltoztatására törekszünk, mely következtében a játék megszakad.  

Itt vigyázni kell arra, hogy a közbelépésünk:  

• ne legyen kioktató jellegű 

• játék közben ne akarjunk mindig tanítani 

• ne legyen erőszakos kimenetelű, inkább könnyed, lendületes, vidám hangulatú 

• adjon lehetőséget a gyermekek megoldásainak meghallgatására, kivitelezésére 

 

A dicséret: 

• játék közben a jó időben és megfelelő formában elhangzott dicséret azért hatásosabb, mert 

az a gyermek legmeghatározóbb életmegnyilvánulásával kapcsolatos, és ezért azt nagyon 

komolyan is veszi. 

• a dicséret a játékot közvetlenül és közvetve is befolyásoló módszer 

• alapfeltétele az óvodapedagógus és a gyermek harmonikus kapcsolata 

• a dicséret legyen differenciált, mindig az adott gyermekhez igazodjon 

• konkrét legyen 

• ne csak az eredményre koncentráljunk, sokkal inkább az erőfeszítésre, a kitartásra, az 

ötletességre, az együttműködési technikákra, magatartásformákra. 
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• eseményszámba menjen. A gyakori, apró mozzanathoz kötődő dicséretre már nem 

fogékonyak a gyerekek.  

 

A segítségadás:  

A segítés: 

• nem lépheti át a gyermeki szándék kiteljesítésének átvállalását 

• nem jelenti a gyermek kiszolgálását 

• a technikai megoldások elvégzését, amikre egyébként a gyermek már képes 

 

            A segítés jelenti:  

• a technikai megoldásokban való közreműködést 

• a feltételek megteremtésében való közreműködést, amennyiben annak    teljesítése 

meghaladja a gyermek lehetőségét 

• az esetleges megingott játékkedv helyreállítását 

• a modell-, mintanyújtást 

• mindenkori differenciált alkalmazásával az egyén fejlődésének elősegítését  

 

Játékötletek: Az ötlet pedagógiai értéke mindenekelőtt abban van, hogy az alternatív 

(választhatóság) helyzetek a kevésbé kezdeményezőket, a kevésbé határozottakat is döntés elé 

állítja, s így gyakorolhatják a felkínált lehetőségek közti mérlegelést. 

Az óvodapedagógus ötletére különösen akkor van szükség, ha a játék valamilyen oknál fogva 

nehezen akar kialakulni (ellaposodott, megakadt). 

Magyarázat: csak nagyon indokolt esetben éljünk a magyarázattal, és akkor is csak rövid legyen 

pl. szabályok ismertetésénél. 

Minden módszert lehet jól és rosszul alkalmazni. Nagyon fontos a pedagógus gyermekszeretete, 

játszási szeretete, empátiája, türelme, a gyermeki játék tiszteletben tartása! 

 

Játékfajták 

A játék tartalma szerinti felosztás: 

1. Gyakorlójátékok 

• Érzékszervek játszó begyakorlása 

• Különböző mozgások begyakorlása 

• Játék különböző anyagokkal 

• Tárgyak, eszközök rakosgatása 

• Hang és beszéd játékos gyakorlása 

2. Szimbolikus játékok 

• Utánzó játékok 

• Tárgyak, természeti jelenségeket utánzó 

• Szerepes játékok 

• Tematikus játékok 

• Bábjátékok 

• Dramatizálás 

• Fantázia játékok 
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3. Konstruáló játékok 

• Építőjátékok 

• Barkácsolás 

• Konstrukciós játékok 

4. Szabályjátékok 

• Mozgásos 

• Értelemfejlesztő játékok 

- társas játékok 

- számítógépes játékok 

• Speciális fejlesztő játékok 

 

A játék szociális jellege interaktivitása szerint: 

      1. Magányos játék 

      2. Gyermek játéka csoportban 

      3. Gyermek-gyermek játéka párban 

      4. Gyermekcsoport- felnőtt játéka 

      5. Gyermek-felnőtt játéka párban 

 

A kezdeményező csoport szerinti felosztása: 

      1. Gyermek által kezdeményezett (spontán, szabadjáték) 

2. A pedagógus vagy más felnőtt által kezdeményezet játék 

 

Jellemzői: 

• Valamennyi játék a gyakorló játékban felismerhető, abból bontakozik ki. 

• Valamennyi játékfajta fejlődik. 

• Egyik játékfajta átmegy a másik játékfajtába. 

• Az egyik játékfajtából a másikra való áttéréshez átmenetre van szükség, az áttérés egyben 

fejlődés is. 

• Egyik domináns játékfajtát felváltja a másik domináns játékfajta. 

• A szabályjáték után másik játékfajta már nem jelentkezik. 

• Jellemző a komplex megjelenésük. 

• Tartalmukban, témájukban követik a társadalmi változásokat. 

 

 

     Gyakorlójátékok: Gyakorlójátéknak tekintjük az olyan játékot, amely során a gyermek tárggyal 

vagy tárgy nélkül műveleteket ismétel, funkciókat gyakorol saját örömére. 

     Lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése, mely örömet szerez. E játék során 

ismerkedik a gyermek az anyagok, tárgyak tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyával. A 

gyakorlójáték eszköz és anyagigényes, viszonylag nagy teret kell biztosítanunk a mozgáshoz. A 

csoportszoba rendezésénél figyelembe kell venni ezt a tényt, valamint azt, hogy ezek az eszközök, 

játékok mindig hozzáférhető helyen legyenek. Kisebb csoportokban célszerű több egyformát 

beszerezni a konfliktusok elkerülése végett. 

     Irányítást nem igényel, inkább odafigyelést, hogy tekintettel legyenek egymásra. Egy-egy 

mozdulattal rávezethetjük a céltalanul izgő-mozgó gyereket a játékra. 

     Gyakran kíséri a játékot mondóka, dallam, halandzsa szöveg. Ilyen esetben nem a szöveg 

hanem annak ritmusa és a hozzá kapcsolódó mozgás a lényeg. 

     A gyakorló játék során a csendesebb, beszédhibás gyermek beszédkedve fejlődik. 
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     4-5-6-7 éves korra általában a gyakorló játékot felváltja egy másik domináns játékfajta. 

Előfordulhat azonban egy-egy olyan gyerek, aki leragad ennél a játékfajtánál, ebben az esetben 

lehetőséget kell adni a gyakorlásra. Ugyanakkor, ha más irányba nem fejlődik a gyermek játéka, 

fel kell deríteni az okát, és átsegíteni ezen a fejlődési szakaszon. 

 

Szimbolikus játékok: Az a játék, amelyben a kisgyermek fiktív vagy valóságos élményeit sajátos 

körülmények között – a jelen nem lévő tárgyakat helyettesíti vagy a meglévőket új 

tulajdonságokkal ruházza fel – „mintha” helyzetben megelevenít. 

    Nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta. 

    Fontos feltétele: a belső kép, a késleltetett utánzás képességeinek létrejötte és a tárgyállandóság 

kialakulása, a képzelet, utánzás, felidézés, szerepbe élés képessége, társakkal való együttműködés 

képessége is.  

 

     A szimbolikus játékhoz tartozik a szerepjáték – ahol a játék egész hangulatának örömét a 

szerepbeleélés adja meg. 

• A szerepfelvétel, a szereppel azonosulás nagyban segíti a szocializálódást. Kiváló 

gyakorlási lehetőség van az együttműködési, partneri kapcsolatok ápolására. 

• A szerepekben kifejezésre jutó külsőségek hozzájárulnak a szemléletes képszerű 

gondolkodás gyakorlásához, amelyek egyben elősegítik a fogalmi gondolkodásra való 

áttérést. 

     A szerepjátékban a gyerekek valóságos közösségi életüket élik, benne és általa alakul maga a 

gyermekközösség. Az elmúlt években megváltozott és felgyorsult társadalmi változások 

nagymértékben befolyásolták, ill. megváltoztatták a gyermekek szerepjátékát.  A klasszikusnak 

mondható papás-mamás, főzőcskés, fodrászos stb. játékokat egyre inkább felváltják az új 

szerepjátékok, melyeket jelenbeli élmény vagy a család mindennapi gondjai, problémái 

indíttatnak. Ezek az élmények legtöbbször sajnos negatív töltésűek, a gyermekek bennük 

felgyülemlett feszültséget a játékban igyekeznek levezetni. A mindennapi életben lehetőséget 

biztosítunk az élmények eljátszásához, figyelembe véve az óvodai szabályokat lehetőségeket.     

Mindvégig figyelemmel kísérjük a játék a menetét, és ha az nem megfelelő irányba fejlődik, 

alkalmazzuk a közbeavatkozás módszerét, mellyel igyekszünk pozitív irányba terelni a játékot. Fel 

kell tudnunk ismerni, hogy mikor, melyik helyzetben lehet a megoldást a gyermekekre bízni. 

Amennyiben nem veszélyes a szituáció, alkalmazható a figyelmen kívül hagyás módszere, vagy a 

pozitív megnyilvánulás megerősítése, vagy a pozitív példák elismerése. 

     A csoportszoba rendezésénél figyelembe vesszük, hogy vannak állandó játszóhelyek, de 

szükség esetén, ha a gyermekek igénylik, bármikor kialakíthassanak ideiglenes játszóhelyeket is. 

     Arra törekszünk, hogy minden gyermek szerepjátéka egyéni képességeinek fejlettebb szintjén 

bontakozhasson ki. 

     3-4 évesen már betartják az elemi szabályokat, melyek a játékszerekre és az együttjátszásra 

vonatkoznak. Egyszerű cselekvéseket és kapcsolatokat tartalmazó szerepjátékokat játszanak. 

Ebben a korban még gyakori a konfliktushelyzet, nehezebben fogadják el egymás ötleteit, 

irányítását. 

     5-6-7 évesen már alkalmazkodnak a játék szabályaihoz. Tudnak vezetni és egymáshoz 

alkalmazkodni. Képesek önállóan megszervezni új szerepjátékot, összehangolni cselekvéseiket. 

 

Dramatizálás-bábozás: a gyerekek játéktevékenységét gazdagítja. Feltétele, hogy az irodalmi 

alkotások megragadják a gyermekeket, közel kerüljenek egymáshoz és esztétikai élményt is 

jelentsenek. Módot adunk a gyerekeknek arra, hogy mese-, vers-, filmélményeik alapján 

elképzeléseik, szándékaik szerint bonyolíthassák a történést, válasszák ki a szereplőket, hogy a 
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cselekményben, a dramatizált szövegben viszonylagos kötöttségük mellett is azt adják vissza, ami 

érzelmileg megragadta, ami foglalkoztatja őket. Lehetővé tesszük, hogy a szerzett benyomásaikat 

a gyermekek saját elgondolásaik alapján játsszák el. 

     A fejlesztéshez gondoskodunk különböző eszközökről, jelmezekről, a különböző szerepeket 

jelző szimbolikus kellékekről. Ezeket időnként felújítjuk, válogatjuk, ezzel megpróbálva 

fenntartani a gyermekek érdeklődését e tevékenység iránt. 

     A gyermekeket akkor is hagyjuk a kellékekkel játszani, amikor nem dramatizálnak, hanem más 

jellegű szerepjátékban használják fel.  

     A bábjátékban a gyermekek közvetlenül nyilvánulnak meg, és a játéktevékenységük a 

környezethez való viszonyukat, az átélt cselekvés vagy történés általuk felfogott tartalmát tükrözi. 

     Igyekszünk olyan bábokat készíteni, melyek esztétikusak, színesek, megragadóak, a bábjátékot 

úgy előadni, hogy kedvet ébresszünk a gyerekeknek a bábozáshoz. Lehetőséget adunk arra, hogy 

kedvük szerint megszólaltathassák a számukra legvonzóbb bábokat, és bármely játékhelyzetben 

paraván nélkül is használhassák őket. 

     A bábokat úgy készítjük, hogy a gyermekek kézméretének megfelelőek legyenek, így tudják 

igazán próbálgatni a bábmozgatás technikáját. 

     Kiscsoportban elsősorban a bábu mozgása ragadja meg a gyermeket, mivel az ő számukra a 

cselekvés kifejezőbb, mint a szó. 

     4-5-6-7 éves korban már nem csak a mozgás, a történés is érdekli őket, és ők maguk is szívesen 

báboznak paraván mögött is. 

     Olyan bábokat készítünk, melyek megfelelnek a gyermekek kedvenc meséinek, vagy más 

élményeknek, daloknak. Igyekszünk változatos technikát alkalmazni a készítésnél (termény, sík, 

fakanál, kesztyű) 

     Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek maguk is készíthessenek bábokat az óvónő 

segítségével.  

 

Konstruáló játék: Az alkotójátéknak az a tipikus formája, amelyben a gyermek a környezete 

tárgyainak, eszközeinek kombinatív felhasználásával tárgyszerű alkotásokat hoz létre játékhoz 

vagy az alkotás örömére. A gyermeket az öröm, az alkotás valamint a „létrehozok” öröme hatja 

át. 

 

Építő- konstruáló játék: a játék lényege, hogy a gyerekek a kockából és egyéb játékszerekből, 

anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat hoznak létre.  

     A tevékenység során fejlődik fantáziájuk, kézügyességük. A gyakorló játék fejlettebb formája. 

     Kiscsoportban már képesek bonyolultabb építményeket létrehozni, de nem képesek 

megismételni, a valósághoz nemigen hasonlítanak. Lényeg az összerakosgatás, a szerkesztés 

öröme, a sikerélmény. 

     5-6-7 évesek az építőelemekből kombinálással, szerkesztéssel játékszereket tudnak alkotni. 

Ezek a játékszerek kapcsolódnak a szerepjátékhoz. Képesek bonyolultabb feladatokra, a 

valósághoz hasonló tárgyakat létrehozni. 

     A játékok sokfélesége az eszközök és az anyagok változatosságát igénylik. Beszerzésnél ezt a 

tényt is figyelembe kell venni. Továbbá azt, hogy a játékszerek különböző fajtái más-más- 

korcsoportok igényeinek és képességeinek felelnek meg, és azt, hogy sokfélék legyenek, méretük, 

mennyiségük elegendő, megfelelő legyen. 

     A tevékenység során megismertetjük a gyermekekkel e játékszerek használatát, különböző 

fogásokat, technikákat. 

 

Barkácsolás: A szerepjátékban a gyermekek élethelyzeteket alkotnak újra. Ehhez számos helyzetre 

van szükségük, amelyeket számukra igyekszünk biztosítani. Próbáljuk a gyermekekben kialakítani 
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azt az igényt is, hogy a játék során jelentkező eszközszükségleteket a gyermekek maguk készítette 

játékszerekkel egészítsék ki. A barkácsolás a játék igényéből induljon ki, játék közben készítsenek 

a gyerekek olyan eszközöket, kiegészítő kellékeket, amelyekre a játék további menetében 

szükségük van.  A barkácsolás kötetlen légkörben folyik, azok a gyerekek vesznek részt benne, 

akiknek kedvük van, és akiknek szükségük van eszközökre. 

     A gyermekek a barkácsolt eszközöket elkészülésük után felhasználják további játékukban, 

újabb menetet adva a játéknak. A gyermeknek örömet szerez, ha játékában viszontláthatja a maga 

által készítette eszközöket. 

     A barkácsolás elsősorban a nagycsoportosok tevékenysége, de már kis- és középső csoportban 

is teszünk bizonyos próbálkozásokat. 

     Ahhoz, hogy megfelelően alakuljon a játéktevékenység, fontos a személyes példaadás és a 

feltételek megteremtése. Időpontját a játék menete határozza meg. Gondoskodunk a megfelelő 

hely kialakításáról, ahol a gyermeke nyugodtan tudnak tevékenykedni. Fontos még az anyag és a 

megfelelő eszközök. A gyerekekkel közösen gyűjtögetünk minden olyan anyagot, amit könnyen, 

ki segítséggel, vagy önállóan is meg tudnak munkálni. 

     A tevékenység során a gyermekek megismerkednek különböző anyagok tulajdonságaival, az 

eszközök használatával, technikai megoldásokkal. 

     Csak annyi segítséget nyújtunk, amennyire a gyermekeknek szüksége van. 

 

Szabályjátékok: A szabályjáték az a játékforma, melyet előre meghatározott, pontos szabályok 

szerint játszanak. A szabályok határozzák meg a játéktevékenység megkezdésének módját, 

menetét, befejezését vagy egy-egy szakaszának lezárását. 

     Fontos, hogy a szabályokat mindig pontosan be kell tartani, a szabályoknak megfelelően kell 

viselkedni, be kell tartani a játékvezető utasításait, meghatározott módon kell segíteni egymásnak, 

illetve mindenkinek a saját csoportja érdekeit kell szem előtt tartania, ügyesen, kezdeményezően 

kell játszani, s küzdeni kell a győzelemért. A szabály betartása vagy be nem tartása különböző 

érzelmeket vált ki a játék résztvevőiben, ami nagymértékben meghatározza a gyermekek egymás 

iránti magatartását, a közösséghez való viszonyát. A játék a szabály önkéntes vállalását jelenti, 

önkényesen változtatni nem lehet. 

 

     3-4 évesekkel olyan szabályjátékokat szervezünk, melyek inkább mozgásszükségletüket elégíti 

ki. Szabályaik egyszerűek, tartalmuknál fogva közel állnak a gyerekekhez.  

     4-5 éveseknél olyan játékot választunk, melyek megkívánják, hogy a győzelem elérése 

érdekében alávessék magukat a követelményeknek, egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik 

érdekeivel, és közösen figyeljenek a szabályok betartására. 

     5-6 évesek részére már igényesebben kell szervezni a játékot. Olyan játékokat kell 

választanunk, melyek komolyabb szellemi vagy ügyességi erőfeszítést igényelnek. Ebben a 

korosztályban már képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására, s miközben azt nagy 

kedvvel, vidámsággal játsszák, nagyon komolyan figyelmeztetik egymást a szabályok betartására. 

 

     Igyekszünk elérni a gyerekekkel azt, hogy egészséges versengési tendencia jelentkezzék, és 

hogy a közös cél eléréséhez kellő aktivitással, akaraterővel és kitartással rendelkezzék a versengő 

csapatok minden egyes tagja.  

     A tevékenység során a gyermekeknek meg kell tanulniuk a helyes magatartás alapvető formáit 

akár nyertek akár vesztettek, illetve ha társuk nyert vagy vesztett. Igyekszünk kialakítani bennük 

a szerénységet, a mértéktartást, az eredményre törekvést, még lemaradás esetén is. Tudatosan 

ügyelünk a gyerekek folyamatos megerősítésére, dicséretére és elismerésére, mellyel 

hozzájárulunk az önbizalmuk erősítéséhez, énképük, pozitív önértékelésük kialakulásához. 
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A játék fejleszti a közösségi érzést, a felelősségérzetet, megtanulják a gyerekek, hogy az ő 

viselkedésüktől, ügyességüktől függ az egész csapat győzelme. 

     A szabályjátékoknak kedvező hatása van a gyermek mentális (értelmi), szociális (társas) és 

szomatikus (testi) fejlődésére. Éppen ezért kiváló eszköze pedagógiai munkánknak.  

    A játék irányítást és felügyeletet igényel. 

    A nap során bármikor szervezhető. 

A játék komplexitása: Komplex játéknak tekintjük a játék azon megjelenési módját, amelyben 

többféle játékelem egyidejű jelenlétével összetett, bonyolult játékelgondolás valósul meg a 

játékosok alkotó, kombinatív együttműködésével. 

     Ezt az összetettséget, bonyolultságot figyelhetjük meg a gyermekek játékában. Tapasztaljuk a 

szerepjátékok összefonódását, átmenetét egymásba, pl. családjáték ahol több szerepjáték van jelen: 

anya megy a fodrászhoz, boltba, piacra, orvoshoz viszi a gyermeket, készülődik ünnepre. Máskor 

a játékfajták vannak szoros kapcsolatban: szerepes játékoknál gondoskodni kell a feltételek 

kiegészítéséről, konstruálni, barkácsolni szükséges, hogy a játék kibontakozhasson, kiteljesedjen. 

     Komplexitásra utal: a játékeszközök sokfélesége, bonyolultsága, a sokféle szerep a sokféle 

szabály is. 

 

Udvari játék: Az udvar az óvodai játék egyik színtere. Az évszakok változásával olyan 

játékfeltételeket tud teremteni, melyre a csoportszoba nem képes. A sajátos udvari körülmények 

fokozzák a játék hangulatát, több lehetőséget biztosítanak a feltételek megteremtéséhez. 

Minimálisra csökken az egyes játszócsoportok figyelemelterelő hatása, a szabad játék feltételei 

adottak.  

     A gyermeke számára fontos, hogy életük éppen olyan tevékeny legyen, mint a csoportszobában. 

Szükséges a tevékenységek tervszerű biztosítása. Egyrészt teret kell engednünk a céltalanabbnak 

tűnő futkározásnak, elbújásoknak, másrészt az udvari fajátékok, a benti játékok és tartalmas ötletek 

segítségével a kinti, szervezett mozgásnak is. 

     A különböző játéklehetőségek közül azokat kell szorgalmaznunk, amelyeknek fejlődést 

előidéző szerepe jelentős, melyek nem csupán az időtöltés eszközei. Legjelentősebbek a fizikai 

képességet, erőnlétet, mozgáskultúrát fejlesztő tevékenységek (mászás, futás, ugrálás, 

egyensúlyozás), valamint az alkotó tevékenységek (homokozás, építőjáték, barkácsolás). 

     Szabad területen a gyermeke játéka gazdagabb, sokoldalúbb, ezért igyekszünk ehhez megfelelő 

körülményeket biztosítani. 

     Az udvari játék fejlesztése sem érdemel kisebb figyelmet, mint a csoportszobában folyó játék. 

Irányításban nincs különbség, az általános szabályok az udvaron is érvényesek, csak sajátos 

értelmet kapnak, új vonásokkal bővülnek. 

     Az udvaron is nyugodt légkört biztosítunk a tevékenységhez. Itt is megvan a lehetőség arra, 

hogy a gyerekek megtanuljanak együtt játszani, alkalmazkodni egymáshoz. 

    Az udvar kialakításánál figyelembe vettük a helyi adottságainkat, a gyerekek fejlettségi szintjét, 

életkori sajátosságaikat. Ezeket szem előtt tartva igyekszünk a legoptimálisabban kihasználni a 

lehetőségeket. 

 

Fő célunk a változatos tevékenység kielégítése, a szabad mozgás biztosítása. 

     Az udvari játék szezonális jellegű, az évszakok befolyásolják a lehetőségeket. 

     Az udvari játék során adódnak olyan helyzetek is, amikor nem fontos az óvónő részvétele, elég, 

ha elérhető közelségből figyeli a gyermeke játékát, elegendő a puszta jelenléte, a gyermek felé 

fordulás.  

     Természetesen az együttjátszással sokkal inkább célt érünk. Az udvart felfoghatjuk úgy, hogy: 

- 1. funkciója: játszóhely 

- 2. funkciója: természet megfigyelésére, tapasztalatgyűjtésre való terület 
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- 3. funkciója: növényápolás, gondozás 

 

     Ezeket figyelembe véve igyekszünk az adott lehetőségeket kihasználni. 

 

 

Játék és kommunikációs nevelés 

A játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a beszédet. 

Játék közben alkalmazkodni kell a társakhoz viselkedésben, beszédben.  A gyermek szituációs 

játék során gyakorolja a különböző beszédhelyzetekhez illő beszédmódok, nyelvi eszközök 

használatát. 

A gyermekek megnyilvánulásaira folyamatos visszajelzést adunk, verbálisan, vagy 

metakommunikációval, megerősítve, tudatosítva a helyes magatartást, cselekedetet. 

A konfliktusok megoldásához nyílt és egyértelmű kommunikációval az eltérő szempontok 

egyeztetésével (mindkét fél érdekének, érzelmeinek, szempontjainak megismertetésével) 

konszenzusra törekvő mintát adunk a konfliktusok elkerülésére. A megfelelő módon vezetett 

gyermekcsoportban azonban egymástól is ellesik a konfliktus megoldás módjait, megvédik 

egymást, képviselik a csoport normarendszerét, ami nyugodtabbá teheti együttlétüket. 

Nem szabad a gyermekek helyett minden problémát megoldani, fontos a saját tapasztalatok 

megszerzése is, de nem szabad szabadjára engedni az összeütközéseket, mert rossz megoldási 

módok rögzülhetnek. A konfliktusok feloldására igyekszünk kihasználni a mese, a báb, a 

dramatizálás, és a drámajátékok nyújtotta lehetőségeket, az életkori sajátosságok 

figyelembevételével. 

 A bábjáték segítségével a hallgatag gyermek is megszólal. A bábjátékkal fejlődik érzelmi 

kifejezőkészsége, gyakorolja az elbeszélő és párbeszédes beszédformákat, felismeri, hogy 

miképpen lehet bánni a hangjával, hangerejével, a hang magasságával, a hangszínnel. 

     Az óvónő nyelvi- és metakommunikációja mintát kínál a gyerekeknek, ezzel színesebbé válik 

a gyermek tevékenysége, kiteljesedik a szerep, amit játszik. 

 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Óvodánk koncepciójából fakad, hogy programunk gyakorlatában a tanulás a nevelés szerves 

részeként nem önálló tevékenységi formaként jelenik meg, a tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, 

fejlesztését támogatja. 

 

Célunk: 

• Az óvodás gyermekek képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése, tapasztalatainak 

bővítése, rendezése a tevékenységekben megvalósuló tanulás során. 

• Az óvodai élet tevékenységformáiban a gyermekek találkozzanak az 

informatikával, a számítógép, laptop, tablet és egyéb technológiai eszközök 

használatával. A tablet használatának a gyermekek általi elsajátítása. 

• A gyermekek meglévő digitális tudásának a számbavétele, játékosságra alapozva 

a digitális tevékenységeik gazdagítása. 

Feladataink: 

• Elfogadó, megerősítő légkört teremtünk, mely lehetőséget biztosít az önkéntelen 

tanulásra az egész nap folyamán. Személyre szabott értékeléssel, pozitív 
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megerősítéssel, dicsérettel ösztönözzük a gyermekeket, segítjük személyiségük 

kibontakozását. 

• A játékos tapasztalatszerzést, a környezeti nevelés változatos tevékenységeit tudatosan 

használjuk a spontán, a szervezett és az utánzásos tanulásra. 

• Programunk tevékenységrendszerében a tanulás a gyermeki tevékenység velejárója. 

• A gyermek a tevékenységformák gyakorlása során tanul, gyarapodik ismerete, 

cselekvés közben érzelmein át készségeket, jártasságokat szerez, mely által fejlesztjük 

értelmét, intelligenciáját, kompetenciáit, és szociális képességeit. 

• Az óvodapedagógusok a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segítik a gyermekek személyiségének teljes kibontakozását! 

 

Óvodapedagógusaink a tanulást támogató környezet megteremtése során építenek a 

gyermekek előzetes, élményeire, tapasztalataira, ismereteire. A gyermekekben folyamatosan 

igyekszünk felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés igényét. Ezek 

eléréséhez tudatosan biztosítunk különböző eszközöket, anyagokat, élményeket. 

Ahol erre lehetőség nyílik, alkalmazunk infokommunikációs eszközöket is. A digitális 

eszközök változatosabbá teszik az óvodai mindennapokat, elősegítik a mai kor kihívásainak 

megfelelően, a digitális írástudás fejlődését. 

Jelentőségteljes szerepe az is, hogy motiváltabbá válnak a gyermekek egy-egy témakör 

iránt, olyan helyzetek elé állítja őket, ahol önálló felfedezéseket tehetnek, illetve társas 

szituációkban kooperatív tanulási kultúrájuk alakul, problémamegoldó, kollaborációs 

képességük fejlődik. Ezek mind a kommunikációs készség előrehaladását és az 

együttműködési formák bővülését segítik. 

Az IKT-val támogatott nevelési-tanulási környezet olyan képességeket és készségeket 

mozgósít a gyermekek fejlődésében, amit a hagyományos eszközökkel történő fejlesztés 

kevésbé tud mobilizálni. 

Az interaktivitás többszörös tudás birtokába juttatja őket, amik a digitális eszközök 

segítségével létrejöhetnek az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-digitális 

tudástartalom között. 

A digitális eszközök közvetítő szerepe növeli az aktivitást és folyamatos tanulásra 

ösztönöz. A felgyorsult világ felgyorsult reakcióidőt követel, ami a legújabb generáció 

számára nem okoz nehézséget. Folyamatos interaktív kapcsolatban állnak az 

információkkal, képesek többdimenziós feladatmegoldásra, a párhuzamos játék és 

"munkavégzés" ösztönösen működik náluk. 

A mesekönyvek, képeskönyvek, albumok rendszeres használatával, használati tárgyak 

működésének megfigyelésével, egyszerű kísérletek végzésével, figyelemfelkeltő, gondolkodtató 

kérdésekkel, hozzájárulunk ahhoz, hogy az önálló ismeretszerzés igénye kialakuljon a 

gyerekekben. 

Pedagógiai programunk felfogásmódja, hogy a tanulást folyamatosan utánzásos, spontán és 

részben irányított ismeretszerzésként értelmezi. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész nap 

folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, séták 

alkalmával, az óvodapedagógusok által kezdeményezett játékos komplex tevékenységekben 

valósul meg. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő részvétele, aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Életkori 

sajátosságaiból következik, hogy a gyermek cselekvésein, érzékszervi, mozgásos, tapintásos 

észlelésen keresztül tanul. 
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A tanulás lehetséges formái programunkban játékba ágyazott komplex tevékenységekben 

valósulnak meg, oly módon, hogy a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 

növekvő időtartamú (10–35 perces) csoportos foglalkozásokat tervezünk és szervezünk. 

 

Módjai 

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

• a spontán játékos tapasztalatszerzés 

• a játékos, cselekvéses tanulás 

• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

• a gyakorlati problémamegoldás 

  

A szervezett tanulás formái 

 

Kötelező Mozgás 

Kötetlen A külső világ tevékeny megismerése 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Verselés, mesélés 

A szervezett tanulás időkeretei korcsoportonként 

 A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete          max. 15’ 

 

 A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete   max. 25’ 

 

 Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete              max. 35’ 

A szervezett tanulás tervezésének időpontjai korcsoportonként 

A 3-4 évesek  november 1. 

 

A 4-5 évesek  október 1. 

 

 Az 5-6-7 évesek szeptember 15. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 
• A gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt venni.  

• Elsajátítják és betartják a játékszerekkel és az együttjátszással kapcsolatos elemi 

szabályokat. 

• Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

• A szerepjáték témájának megfelelően képesek a közös játék megszervezésére, a szerepek 

kiosztására, a szükséges játékszerek kiválasztására, illetve az egyszerűbbek elkészítésére. 

• Bonyolult építményeket képesek létrehozni. 

• Az ismert meséket dramatizálják, bábozzák. 

• Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. Megpróbálkoznak a siker, 

illetve a kudarc megfelelő feldolgozásával. 

• Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

• Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 
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• Testileg, lelkileg szociálisan éretté válik az eredményes iskolai munkára, és a tanító 

elfogadására. 

 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

 

• óvodai előjegyzés során játszóhely kialakítása, a várakozó gyermekeknek 

• nyílt napok szervezése a leendő óvodások és szüleik részére az óvoda összes 

csoportjában 

• beszoktatás idején a szülők bevonása a játékba különös jelentőséggel bír 

• betekintési, bekapcsolódási lehetőség biztosítása 

• az udvaron való tartózkodás ideje alatt bármikor szívesen látjuk az érdeklődő 

családokat 

• szülői értekezleteken a csoportszoba játéklehetőségeinek bemutatása, játék 

fontosságának hangsúlyozása 

• Szülői értekezleten a "Digitális kultúra megalapozása az óvodában" című 

témakör megismertetése a szülőkkel (internet lehetőségei, veszélyei, IKT eszköz 

használhatósága, szabályai) 

• kiscsoportban nyílt délután szervezése 

• igény szerint családlátogatás felajánlása  

• előadások szervezése a szülőknek 

• élményszerző kirándulások során a szülők bevonása 

• anyag-és eszközgyűjtés a szülők segítségével 
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A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 
Környezeti nevelési elveink 

A környezeti nevelés nemcsak a környezethez fűződő érzelmi viszonyulások, értékek 

pedagógiai eszközökkel történő formálása, hanem mindez az egész személyiségre, a teljes emberre 

ható nevelési folyamat. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a 

szűkebb és tágabb természeti-emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. Az 

óvodában a környezeti nevelés maga az óvodai élet. Ahogyan játszunk, reggelizünk, ebédelünk, 

ahogyan alakulnak emberi kapcsolataink, amilyen anyagokból vannak játékaink, bútoraink, 

ahogyan vigyázunk a vízre, az energiára és egymásra. Elsősorban a szokásokon, a környezettel 

való kapcsolattartás hétköznapi, apró történésein keresztül érvényesül. 

A gyermekek játékaiba beépítve a természeti, társadalmi környezetéből szerzett ismereteiket 

folyamatosan gyakorolják, tevékenységrendszerben alkalmazzák. Nagy szerepet játszanak a 

természetről szóló mesék, séták a parkban, kirándulások az erdőben. Az óvónők irányított 

tevékenységgel kapcsolatos kezdeményezései erre épülnek. 

Óvodánkban környezetbarát, környezettudatos életvitel kialakítására törekszünk, 

takarékoskodunk a vízzel, energiával, papírral, munkaeszközeinkkel. Az emberi kapcsolataink 

világára is kiterjed a környezetvédelmi nevelés: toleránsak vagyunk egymással. Az agresszivitást 

kirekesztjük, a gyengébbeket megóvjuk. Ügyelünk a szavak tisztaságára, a szándék és a cselekedet 

szépségére. A környezetbarát nevelő türelmes, derűs, igényes önmagával szemben, megértő, 

empatikus. Sohasem engedi a közömbösséget, erőszakosságot. 

A környezeti nevelés óvodánkban kicsalogat az épületből. A nevelés színtere az udvar, a park, 

az erdő. Bátran élünk a sokféle környezet megismerésével és megfigyelésével. A kirándulásaink 

családiasak, eljöhetnek anyukák, nagymamák, ha lehet, az egész családdal éljük át a pedagógiailag 

megtervezett kalandot. Naponta éljék át, hogy tudunk valamit tenni a környezet szépségéért, 

egyensúlyáért, épségéért. Együtt kell érezni a növénnyel vagy a kismadárral, amely éppen vígan 

fütyül. A szituációs játékok és a drámapedagógia segítségével mélyítjük és begyakoroljuk ezt. Így 

integrálódik a játékba a tanulás, biztosítva az egyéni fejlesztést és a belső igényből fakadó 

ismeretszerzést, tanulást. 

Mentálhigiénés egészségünk védelmében mindent elkövetünk a nevelés derűjéért, a félelem, 

a szorongás távoltartásáért. A gyermek mentálhigiénés egészségének forrása nevelőink lelki 

egészsége. Környezetünkben minden apró elem kölcsönhatásban van, ennél fogva a finom 

hálózatok átszövik a létező és nem létező élővilág sokaságát. Mi tehát az ökológiai szemléletet 

képviseljük. A környezeti nevelés nálunk közvetíti és képviseli a maga lehetőségeivel az 

anyanyelvet, a matematikát, a technikát, a játékot, a beszélgetéseket és a szabadidő kitöltését.  

Lehetővé kell tenni a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. Alkalmat, időt, 

helyet, eszközöket biztosítani a spontán és szervezett tapasztalat és ismeret szerzésére. Elsődleges 

feladat az élményközpontú, életkori sajátosságokat figyelembe vevő tevékenységen alapuló 

nevelés megvalósítása. 

Célunk: gyermekeink testi-lelki egészségének fejlesztése, a környezet megismerésének 

megtapasztalásának, óvásának útját járva 

• 3-4 éves korban spontán játékos ismeretszerzés 

• 4-5 éves korban a gyermekek igényeire épülő ismeretszerzés 
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• 5-6-7 éves korban általunk sugallt, kezdeményezett ismeretszerzés (kimenet szem 

előtt tartása).          

       

Feladataink: 

• Olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedési formákat kell kialakítanunk, amelyek 

meghatározóak a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus 

kapcsolat kialakításában. 

• Mit jelent ez a gyakorlatban? Jelenti az élőlények tiszteletét, szeretetét. Az ember munkája 

révén létrehozott értékek megőrzését, a kialakított rend védelmét, megbecsülését, az 

ezekkel kapcsolatos szabályok elfogadását, megtartását. Jelenti a környezettudatos 

magatartás kialakítását (pl. szelektív hulladékgyűjtésre nevelés). 

• A külső világ tevékeny megismerés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. 

Segíti a gyermekek irányítottan és spontán szerzett ismereteinek, tapasztalatainak 

feldolgozását. Fejleszti megfigyelőképességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, 

emlékezetüket. A környezet megismerése során matematikai tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri 

viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér, sík és mennyiségszemlélete. Feladatunk, 

hogy biztosítsunk elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket, a spontán és szerzett 

tapasztalat és ismeretszerzésre a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. Feladatunk, hogy segítsük ezeket a tapasztalatokat, ismereteket alkalmazni 

tevékenységeikben. 

• Az óvodáskori megismerő tevékenységekben az indirekt tanulás forrásainak van döntő 

szerepe, mely források közül is kiemelkedik a tapasztalás, megtapasztalás, melyhez 

biztosítanunk kell elegendő időt, helyet, eszközt. 

• Lehetőséget teremtünk az önálló felfedezésre, feladatmegoldásra, ötletek megvalósítására, 

a problémák megfogalmazására, és az alternatív megoldási módok kipróbálására. 

• Különböző problémahelyzet biztosításával, megoldásával, elősegítjük a 

problémamegoldó, önálló gondolkodás fejlődését, és megalapozzuk a logikus 

gondolkodás kialakulását 

• A természeti környezet megismerésében fontos a gyermeki motiváltság, aktivitás, 

cselekedtetés, kíváncsiság ébren tartása, kielégítése, kreativitás előtérbe helyezése és a 

kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. A világgal történő találkozást a környezettel 

való ismerkedést érzelem kíséri, szövi át, s a gyermekek az élményeik szintjén élik meg 

az élet tanulás lehetőségeit. 

• Segítsük a gyermek önálló véleményalkotását, nyelvi kifejezőképességük, döntési 

képességük fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. Hangsúlyt 

helyezünk a környezettudatos magatartás formálás alapozására, alakítására. 

• A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok 

és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi 

és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

• Környezetismereti téma köré épül a többi tevékenység, komplexen valósítjuk meg a 

tevékenységeket. 
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„A jelent csak a múltból lehet megérteni, 

a jövőt a múlt alapján felépíteni.” 
    (Babits Mihály) 

ÓVODÁNKBAN ÜNNEPELT HAGYOMÁNYOK JELES NAPOK IDŐRENDBEN 

• Mihály-nap – szeptember 29. 

• Az óvoda születésnapja, Egészséghét – októberben  

• Advent: András naphoz legközelebb eső vasárnaptól Karácsonyig 

• Mikulás – december 6. 

• Karácsony- december 25. 26. (megünneplése a téli zárás előtti napokban) 

• Farsang - vízkereszttől hamvazó szerdáig 

• Húsvét: az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap Húsvét 

• Anyák napja - május első vasárnapja  

• Május – évzáró ünnepségek, ballagás 

• Gyermekhét – június első hete 

NEMZETI ÜNNEPEINK 

• Október 23. 

• Március 15. 

• Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 

A környezetvédelem fontosságának tudatosítása szülőkben és gyermekeikben; közvetlen 

közeli, távolabbi környezet megfigyeltetése. Az élőlények tiszteletére, szeretetére nevelés. Az 

ember munkája révén létrehozott értékek megőrzésére, a kialakított rend védelmére, 

megbecsülésére és az ezekkel kapcsolatos szabályok elfogadására, megtartására nevelés. 

Meggyőződésünk, hogy a környezetvédelem feladatait már az óvodában el lehet és el kell 

kezdeni ahhoz, hogy gyermekeink környezetbarát, természetszerető emberekké nevelődjenek.  

ÓVODÁNK KÖRNYEZETVÉDELMI JELES NAPJAI 

• szeptember 20. — Takarítási világnap 

• október 4. — Állatok világnapja 

• december — Madarak karácsonya 

• március 22. — Víz világnapja 

• április 22. — Föld napja 

• május 10. — Madarak, Fák Napja 

 TAKARÍTÁSI VILÁGNAP (SZEPTEMBER 20.) 

Célunk: Közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása és megóvása. 

Feladataink: Az óvoda közvetlen környezetének tisztántartása, rendben tartása, pl. 

szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének megismerése stb. 

 

AZ ÁLLATOK NAPJA (OKTÓBER 4.) 

Célunk: Közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzéssel az állatok szeretetére nevelés. 

Feladataink:  

• Egyéni képességeiknek megfelelő szintű ismeretek átadása, bővítése, 

rendszerezése. 
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• Környezetünkben lévő állatok életének, viselkedésének, főbb 

jellemzőinek folyamatos megfigyelése, pl. állatkerti séta, bogarak, 

madarak, halak stb. 

 

MADARAK KARÁCSONYA (DECEMBER) 

Célunk: A madáretetés fontossága és folyamatosságára való figyelemfelhívás. 

Feladataink: A madáretetés gyakorlati megvalósítása. 

 

A VÍZ VILÁGNAPJA (MÁRCIUS 22.) 

Célunk: Annak felismerése, hogy a víz az élet egyik legfontosabb forrása. 

Feladataink: 

• A víz felhasználásának különböző területeivel való ismerkedés. 

• A víz, építő és romboló munkájának megismerése. 

• A természetes víz tisztaságának megóvására nevelés. 

 

A FÖLD NAPJA (ÁPRILIS 22.) 

Célunk: Földünk, mint életterünk megismerése. 

Feladataink: A természetes és a mesterséges környezet közötti különbségek 

megfigyeltetése, érzékeltetése. Pl. kirándulások tágabb környezetünkbe 

(Hortobágy, Tisza, erdőségek stb.). 

 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA (MÁJUS 10.) 

Célunk: A fák és madarak szeretete, védelme. 

Feladataink: 

• Környezetünk növény- és állatvilágának megfigyelése. 

• A fák és madarak fontosságának, hasznának tudatosítása. Pl. a fák és 

madarak kölcsönös kapcsolata (élőhely, táplálékszerzés) 

 

 

Módszerek: 

• spontán és irányított alkalmi és folyamatos megfigyelés; fontos szerepe van az 

élményeknek a feldolgozásban 

• szimulációs játék 

• gyűjtés 

• kísérletek 

• élmények több szempontú felidézése (pl. rajz, dal, vers) 

 

Komplex szemlélet kialakítását tartjuk fontosnak. Évszak szerinti témakörökben dolgozunk, 

amelyek magukban foglalják a matematikai ismereteket is. 

Matematikai nevelés lehetőségei: 

 

• halmazképzés, halmazokkal végezhető műveletek 

• számlálás, tő-sorszámlálás 

• mennyiség, mennyiségek összehasonlítása 

• becslés, mérés 

• geometriai formák 

• jelkép felismerés, számkép felismerés 
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• szerialitás 

• ok-okozati összefüggések 

• formai, téri viszonyok megfigyelése, összehasonlítása 

• idő 

 

 A rajzolás, festés, mintázás, kézi munkával való kapcsolatát jelzik: 

• a különböző anyagokkal való ismerkedés 

• eszközhasználat  

• tér-, forma- és színképzet fejlesztése 

• építő, ábrázoló és alakító tevékenységek biztosítása  

• mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyok felismerése 

• formai, téri viszonyok megfigyelése, összehasonlítás 

• fejlődik a gyermek tér-, sík- és mennyiségszemlélete 

• alakul ítélőképessége, logikus gondolkodása                         

Témakörök: 

1. Évszakok: - ősz - Tűz folyamatos megfigyelések a természetben, 

 - tél - Víz időjárás, öltözködés kapcsolata; 

 - tavasz - Föld zöldségfélék, gyümölcsök, virágok, fák,    

 - nyár - Levegő cserjék, vadvirágok 

2. Testünk: az érzékszervek - az orvos gyógyító munkája 

3. Család: otthon; felnőttek és gyermekek munkája 

4. Ünnepek, ünnepélyek: 

 - környezetvédelmi jeles napok: 

 - Télapó, Karácsony, Farsang, Húsvét 

 - Anyák napja, Gyermeknap 

 - nemzeti ünnepeink: 

  - Október 23.  

  - Március 15. 

 - Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 

 - hagyományaink: kirándulás a szülőkkel  

 - távlatok: - középsősöknél: nagycsoportosok leszünk 

  - nagyoknál: iskolások leszünk 

5. Közlekedés: 

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet által 

kidolgozott "Biztonságos Óvoda" program megvalósítása ezáltal a "Biztonságos Óvoda" cím 

elnyerése.  

A program célja: az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének az 

elősegítése, közlekedésbiztonsági ismeretek terjesztése, a korcsoport sajátosságait 

figyelembe véve. 

Közlekedésbiztonsági ismereteket tartalmazó módszertan és oktatási segédletek alapján a 

közlekedésre nevelési tevékenységek megvalósítása. 

 

 - gyalogos közlekedés szabályai 

 - vonat, autóbusz, trolibusz, villamos megfigyelése 
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 - a rendőr és a közlekedési dolgozók munkája 

6. Állatok: 

 - háziállatok 

 - vadállatok 

         - vadon élő állatok 

7. Óvodánk környéke, nevezetes épületek, intézmények:  

8.  Városunk nevezetességei, érdekességei 

A fejlődés várható jellemzői  

• A gyermekek életkoruknak megfelelő szinten több (mozgásos és érzékszervi) tapasztalattal 

rendelkeznek az őket körülvevő tárgyi környezetről. 

• Biztonsággal tájékozódnak és eligazodnak környezetükben. 

• A környezet megismerése során kialakulnak bennük a kulturált, biztonságos életvitel 

szokásai, az elfogadott normák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok. 

• A környezet megismerése által elsajátítják az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit, 

hagyományait, a hagyományok ápolása igényükké válik (karácsony, farsang). 

• Ismeretekkel rendelkeznek a külső világ mennyiségi, formai és térbeli összefüggéseiről. 

• Tapasztalatszerzéseik során fejlődik a gyermekek matematikai érdeklődése, felismerik az 

ok-okozati összefüggéseket. 

 

 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

• közös élményszerző séták, színházlátogatások, kirándulások 

• látogatás a szomszédos iskolák programjaira 

• anyaggyűjtés a családok bevonásával 

• akciók szervezése: homokozó feltöltése, udvar gondozása, ápolása papírgyűjtés 

• természetfilmek megtekintése 

• környezetvédelemmel kapcsolatos napok megtartása 

• közös kirándulások a szülőkkel 
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VERSELÉS, MESÉLÉS 

 

Célunk: 

• a mondókák, versek, mesék megszerettetése 

• a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása.  

 

Feladataink:  

• a korcsoportonként felhasználható irodalmi anyag összeállítása (mondóka, mese, 

vers) 

• mindennapos mesélés, mondókázás, verselés lehetőségét biztosítani 

• az irodalmi élményekkel a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése 

• az önkifejezés módjára lehetőséget biztosítani (a gyermek saját vers, 

mesealkotása, annak mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása, bábozás, 

dramatizálás) 

 

 A kisgyermek első irodalmi élményeit a népi mondókák, dúdolók, altatók, csiklandozó, 

arcsimító, tapsoltató, lovagoltató és más játékok jelentik. A játékos mozgásokkal is összekapcsolt 

mondókák, dúdolók, versek az érzelmi biztonság megadásának fontos eszközei. Ezek ritmusokkal, 

a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

 Olyan érzéki élmények ezek számára, amelyekkel egy másik emberhez kötődik, és őt 

magát is tevékenységre serkentik. Az élmények érzéki állapotokat hoznak létre, átélt érzelmeket, 

hangulatokat idéznek fel a gyermekben. Az így szerzett élmény együttesek rögződnek, mély 

nyomot hagynak a gyerekek lelkében, mely élmények hatására fejlődnek, kiteljesednek 

személyiségjegyeik.  

 A mese-vers összefonódik az anyanyelvi neveléssel, zenével, énekkel, a mozgásos 

játékokkal. A gyermek saját vers- és mesealkotásai annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja, ezért arra törekszünk, hogy nyelvileg tiszta és értékes 

mesét és verset halljanak gyerekeink. 

A magyar gyermekköltészet, a népi dajkai hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.  

 A mese kiválóan alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. 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 jó 

mese olyan kapcsolatokat, helyzeteket mutat fel a gyermek számára, amelyek megértésére ebben 

az életkorban más eszközökkel még nincs mód a gyerekek realisztikus világképe miatt. Ugyanaz 

a szélsőség uralkodik ezekben a mesékben, mint a gyermeki gondolkodásban. Például minden 

ember jó vagy rossz. 

 A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb 

segítője. A mese képi és konkrét formában tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső 

világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról. A mesébe 

belefeledkező gyermek azonosul a mese hősével, rokonszenve együttérzéssé mélyül. Fejlődik 

beleérző, empátiakészségük. A hallgatás közben kialakuló belső képek formálják esztétikai, 

erkölcsi és közösségi érzelmeit. A mese, a vers, a verses mese az érzelmek egész skáláját hívják 

létre: a csodálkozást, a derűt, az örömöt, a boldogságot, a lelkesedést. A negatív érzéseket is 
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megismeri a gyermek: az igazságtalanságot, a szomorúságot, a fájdalom érzését. Így tanul meg 

különbséget tenni jó és rossz között. Számára sokszor a jó szép is, a rossz egyben csúnya is.  

 A képzelet fejlődésében is jelentős szerepet játszik a mese. Képzeletének forrása a szavak, 

a beszéd, a metakommunikációs eszközök. A kisgyermek fantáziája, empatikus képessége révén 

a mesék hallgatása során életre kelnek a mesealakok, meseszituációk, melyet viselkedésével elárul. 

A gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása 

az önkifejezés egyik módja.  

 Az óvodában 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan népi- népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. Az 

óvodáskorú gyermekekhez a népmese áll legközelebb. A népmesék mondanivalójából, a szereplők 

viselkedéséből, jellemvonásaikból tanulja a kisgyerek a becsületesség, igazság, őszinteség, 

bőkezűség erkölcsi fogalmainak lényegét. 

Ezekből ismeri meg a kapzsiság, hazugság, irigység, butaság erkölcsi kategóriáit. 

 A mesét hallgatni jó, ezért nagyon fontos a mesélés tempója. Olyan legyen, ahogyan az a 

kisgyermek számára legkönnyebben felfogható. A mese oldja a gyermekekben lévő szorongást, 

melyet a számára még ismeretlen világ és a feldolgozatlan élmények váltanak ki. 

 

A fejlesztés tartalma 

 Amikor a gyerekek az óvodába kerülnek, már ismernek néhány etető, mosdató, tapsoltató, 

járni tanító, vigasztaló mondókát. Ezek jelentik a kisgyerek első irodalmi élményeit. 

 Az óvodában, 3-4 éves korban újabb dajkarímekkel, altató, hintáztató, ujjkiszámoló, 

állathívogató népi mondókákkal, mesékkel, melyek segítik a gyerekek megismertetni 

testrészeivel, az élet nélkülözhetetlen műveleteivel. Alkalmasak arra, hogy felkeltsék a gyerekek 

érdeklődését az évszakok változására, a természet és az időjárás-változás közötti összefüggésekre. 

A mozgással kísért énekelt szöveg gyakori ismételgetése, a vigasztaló játékok a beszoktatás nehéz 

időszakában segítenek. Játékokat találunk ki a jelek és nevek megtanulására. A jelekről 

énekelgetünk: Hej, tulipán, tulipán..., Hull a szilva..., Jön a kocsi..., stb. A dal a beszédet 

helyettesíti, könnyebb rá figyelni, és nyugtatóan hat a gyermekekre. Rövid történeteket mondunk 

arról, mit csinál anya, apa, testvér, képeskönyvet nézegetünk, utánozzuk a képen látottakat, stb. 

 4-5 éves korban a környezetéről, az időjárásról, az állatokról, a növényekről szóló népi 

mondókákból válogatunk. Mesét, verset, mondókát szinte mindenről találhatunk, ami a 

természetben körülvesz (nap, szél, eső, hó, stb.) A nagyobbakkal a háziállatokról, a ház körül élő 

madarakról mondogatunk verseket és mondókákat. A gyakori ismétlések során a gyermekek 

megtanulják, és ők maguk is mondogatják. Helyet kapnak időnként a vidám, groteszk, humoros 

versek, mesék is. Igaz történeteket mondunk magunkról (ezt nagyon kedvelik), vagy hasonló 

korosztályú gyermekekről, mint ők maguk. 

 5-6 éves korban sokat ismételgetünk a korábban megkedvelt mondókákból, versekből, 

mesékből. Közös játékukhoz tanítunk kiszámolókat, labdázó, párválasztó, felelgető, tréfás 

mondókákat. Ezeket főleg a játék kedvéért gyakoroljuk. A versek témakörét tovább szélesítjük, 

hosszabbak, bonyolultabbak a mesék, verses mesék és tündérmesék is. 

 Fejlődési vonal: mondóka → állathangutánzó → állatmesék → felelgetős, halmozó és  

                                  láncmesék → versek → verses mesék → tündérmesék 

 

A mindennapi mondókázás, verselés, mesélés gyakorlata óvodánkban 

 A gyermekek természetes igénye az anyanyelvi nevelés mással nem pótolható lehetősége, 

a mindennapos mondókázás, verselés és mesélés, mely a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. Lehetőség van rá játékidőben, tevékenység közben egész nap folyamán.  
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 Mindkét óvodapedagógusnak külön repertoárja van. Válogatásuk mindenkor a gyermekek 

életkorához igazodik, és az egyéni képességek kibontakozását is szem előtt tartják. 

 A gyerekek a mesélés örömén túl megszokják a mesélés sajátos ritmusát, ami később segíti 

őket a tanulásban. A gyermek képzelete képi támpontokat keres a mesében, ismétléskor az ismerős 

szavak nyomán lel rá a helyszínre, a szereplőkre. A gyermeki fantázia kibontakoztatására nagy 

hangsúlyt fektetünk. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

• 10-12 mondókát, 6-8 verset megjegyeznek, 15-20 verset meghallgatnak. Megszilárdultak 

a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokások.  

• A folyamatos mesék, verses mesék szálait össze tudják kötni.  

• Van kedvelt mesehősük, a vele megtörtént dolgokat játékukban is megjelenítik. 

• Bábozzák, dramatizálják, lerajzolják az ismert mesék motívumait. 

• A szereplők érdekes szokásait, furcsa vagy széphangzású nevét megjegyzik, egymásra 

ruházzák. 

• Nézegetik a mesekönyveket, mesélnek a képekről, utánozzák az olvasást.  

• Kedvenc meséiket megismerik a könyvben. 

• Eligazodnak a könyvek között a polcon, és vigyáznak rájuk. 

A családok bevonása a szülőkkel való együttműködés 

• faliújságon a szülők aktuális tájékoztatása a megismert versekről, mesékről 

• rendszeres újságárusítás, könyvterjesztés, könyvajánlás 

• könyvtárlátogatás 

•  szülők tájékoztatása szülői értekezleten, esti mese a TV, DVD lejátszó, számítógép  helyett 

• bábozás szervezése (gyermekek illetve óvodapedagógusok előadásában) 

• közös bábkészítés, díszletkészítés 

• adott témához gyűjtőmunka, könyvek behozása 

• színházi, bábszínházi látogatások 
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MOZGÁS 

 

Célunk: 

• a gyerekek egészséges testi fejlődésének biztosítása 

• a gyerekek testi és mozgásfejlesztése útján egészséges, sokoldalúan fejlett 

személyiség kialakítása. 

Feladataink: 

• az egészség megőrzése, megszilárdítása 

• testi képességek fejlesztése 

• a mozgásműveltség fokozása 

• mozgás-, játék-, versenyigény felkeltése és kielégítése 

• rendszeres testgyakorlás szokásának kialakítása 

• játékos prevenció (láb – és tartásjavító torna) 

 

Hogyan biztosítjuk az óvodai nevelés minden napján a mozgás lehetőségét? 

Programunk kiemelt jelentőségűnek tartja az egészséges életmód szokásainak 

megalapozását, ezen belül a mozgás megszerettetését, hiszen tudjuk, hogy a gyermek számára a 

mozgás életszükséglet. 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

és fejlesztésének, eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, 

amelyet sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, 

játékokkal segítünk elő. Mindezek nagymértékben hozzájárulnak a tanulási képességek, 

kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez. 

 A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak 

a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük 

van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a 

gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, azon belül a szabad játékba ágyazott 

mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített testmozgást 

kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek 

személyiségének fejlődésére. (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető 

társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás) 

 A spontán- a játékban, azon belül a szabad játékban- megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőségek 

kell biztosítani. Törekednünk kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

A mozgás hatására a gyermekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak ki és 

erősödnek meg. pl. kitartás, bátorság, fegyelmezettség, helyzetfelismerés, döntés. 

A közösségi élet alakulásához is fontos tulajdonságokat fejleszt. pl. egymásra figyelés, 

egymás segítése, alkalmazkodóképesség. 
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Az óvoda épületében tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére, így heti két alkalommal 

a tudatosan tervezett mozgásos tevékenységet a tornaszobában tartjuk. Amikor az időjárás 

lehetővé teszi a tudatosan tervezett mozgásos tevékenységet és a mindennapi mozgást is egyaránt 

a szabadban tartjuk. 

Igyekszünk játékban gazdag mozgásos tevékenységet biztosítani, hiszen tudjuk, hogy, 

ezáltal a gyermekek sok sikerélményhez jutnak, és biztosított a kellő aktivitás. 

Játékokat a gyermekcsoport összetételének, fejlettségi szintjének figyelembe vételével 

választunk a : 

• futó játékok 

• fogó játékok 

• egyéni, páros, csoportos versengések 

• sorversenyek 

• váltóversenyek csoportjaiból. 

 

A mozgásos tevékenység felépítésének megválasztásakor mindenkor az adott mozgásos 

tevékenység fő feladatát vesszük figyelembe. A nevelési feladatok megoldása mellett a motoros 

képességek fejlesztése a legfontosabb feladatunk. 

Ugyanazon képességek fejlesztésére változatos mozgásanyagot igyekszünk tervezni a 

csoport összetételének, a gyermek egyéni képességének és a tárgyi feltételeknek az ismeretében. 

A mozgásanyag kiválasztásánál figyelembe vesszük az évszak adta lehetőségeket. Ősszel 

és tavasszal a nagy teret igénylő képességek fejlesztését helyezzük előtérbe, erre az udvaron van 

lehetőségünk.pl. alap állóképesség, gyorsaság, gyorserő. 

Télen viszonylag kis helyen is fejleszthető képességek a meghatározóak pl. globális 

állóképesség, egyensúlyérzék, gyors reagáló képesség, kinesztétikus differenciáló képesség. 

A végrehajtás fokozatainak megválasztásakor a gyermek egyéni képességeit figyelembe 

vesszük. 

Az óvodai mozgásos tevékenységek anyagát korcsoportonként kidolgoztuk, a 

gyakorlatokat nehézségi sorrendben állítottuk össze. 

Változatos kézi szerek és tornaszerek állnak rendelkezésünkre.  

Eszközeink: tornapadok, Greiswald-készlet, zsámoly, ugrószekrény, körkötél, babzsák, kendő, 

szalag, kislabda, kosárlabdapalánk és kosárlabdák, talajszőnyeg, bordásfal, kockák, karika és más 

eszközjegyzékben előírt eszközök.             

 Az óvodáskorban a mozgástanulásban az érzelmi motiváció nagymértékben 

meghatározó, ezért a labdát gyakran használjuk, hiszen ez vonzó eszköz, játék, kéziszer a 

gyermekek számára. A kézi szerek közül a legváltozatosabban lehet használni. 

A labdával szinte minden motoros képességet lehet fejleszteni, de leginkább a 

koordinációs képesség komplex fejlesztésére alkalmas. pl. ritmusérzék, téri tájékozódás, szem-

kéz, szem-láb koordináció, kombinációs képesség, kinesztétikus differenciáló képesség. 

A mindennapos mozgásos tevékenységgel délelőttönként biztosítjuk az óvodai nevelés 

minden napján a gyermekek számára a mozgás lehetőségét. 

A mozgásos tevékenyéggel nagymértékben hozzájárulunk az egészséges életmód 

szokásainak megalapozásához, a mozgás megszerettetéséhez, rendszeres végzéséhez. 

A mozgásos tevékenységek időtartama az óvodában eltöltött évek során fokozatosan 

emelkedik, mindenkor igazodva a gyermekcsoport összetételéhez, fejlettségi szintjéhez. 

A mindennapi mozgásos tevékenység tartalmát döntő mértékben azok a természetes 

gyakorlatok képezik, amelyeket a szervezett mozgásos tevékenységeken már elsajátítottak a 

gyermekek. Ezeket változatos formában különböző irányokban eszközzel és eszköz nélkül 

gyakoroljuk. 



 

52 

 

A mindennapi mozgásos tevékenységet, amikor az időjárás engedi, a szabadban tartjuk, 

az udvar adta lehetőségeket igyekszünk kihasználni. 

 A mozgás a matematikai nevelésnek nagyon fontos része. Mindig nagy figyelmet fordítunk 

az egyéni bánásmódra, a differenciált feladatvégzésre. A térbeli kiterjedések, irányok, viszonyok 

egyes feldolgozásához számtalan tapasztalatot szereznek a gyerekek a tevékenységek során. 

Megismerik az alap- és kiegészítő színeket, a térbeli viszonyokat, irányokat (fenn, lenn, előre, 

oldalt,...), tő- és sorszámneveket (az első és második gyerek...), az alapformákat (kör, négyzet, 

ovális, cikkcakk), tükörgyakorlatok által a szimmetriát (utánozd a társadat!), a méret fogalmait 

(kicsi, nagy), a hasonlóságot (csendes, halk), a különbözőséget (több, kevesebb), az ellentétességet 

(széles, keskeny). Ezáltal gyorsabban és zökkenő mentesebben megértik az elemek 

következetességének logikáját; fejlesztjük figyelmüket, gondolkodásukat, a szem- 

kézkoordinációt (főleg kézi szerek használatával), logikai készségüket és az ok-okozati 

összefüggések megértését, felfedezését. Az egyenes és párhuzamos fogalmát a sorokon 

végighaladva, megkerülve tapasztalják. Ha kör, négyzet és háromszög alakban elhelyezett 

eszközök körül is mozoghatnak, játszva ismerik meg a geometriai térformákat. Futásnál a gyakori 

irányváltoztatások által fejlődik térérzékelésük. A fordulatok során a teret mindig más és más 

szemszögből látják, érzékelik. (Például a hirtelen akadály kikerülése nagy odafigyelést kíván.) 

Átbújás során a gyerekeknek a távolságot kell helyesen felbecsülniük (például átbújás a kapu 

alatt). A futó- és fogójátékoknál különösen jól kell tájékozódni, gyorsan kell reagálni. 

 

Milyen lehetőség van a gyermekek természetes mozgásának fejlesztésére? 

 A gyermek alapvető mozgáskészségének fejlesztésére a következő mozgáscsoportok a 

legmegfelelőbbek: járás, futás, kúszás, mászás, ugrás, dobás és egyensúlygyakorlatok. Ezen belül 

az izomtevékenység szempontjából a leghasznosabbak az erősítő hatású és a helyes testtartást 

elősegítő gyakorlatok. 

 Ezeknek a gyakorlatcsoportoknak jellegzetes mozgásai a gyermek eddigi életében is 

előfordultak, mint természetes mozgások, ezért pontosabb és tudatosabb végrehajtásukra 

törekedhetünk.  

 A láb izomzatának megerősítésére és a szép járás elsajátítására a különböző futásokat és 

járásokat alkalmazzuk. Ezek történhetnek egyenesen, hullámvonalban, sorban, körben, 

szétszórtan, különböző irányváltoztatásokkal, lábujjon, térdemeléssel, sarkon, sarokemeléssel, 

tapssal, dobbantással, stb. Az indulás többféle testhelyzetből történhet. Közben használhatunk 

különféle kézi szereket is (babzsák, labda, szalag, karika, kocka, stb.) Futhatnak akadályokon át 

is. 

 A támasztógyakorlatok, kúszások és mászások a vállövet, a kar és a törzs izomzatát 

fejlesztik, a helyes testtartás kialakítására a legcélravezetőbb gyakorlatok. Kúsznak, másznak, 

bújnak különböző magasságú szer (zsinór, asztal, pad, szék) alatt. Másznak át, fel és le, különböző 

szereken vízszintesen és függőleges irányban (padon, bordásfalon stb.).  

Gurulnak a test hossztengelye körül magasra nyújtott karral. Gurulóátfordulásokat végeznek 

előre.  

Próbálgatjuk a kézállás előgyakorlatát.   

Az ugrások anyagából a szökdeléseket, fel- és leugrásokat, átugrásokat gyakorolnak.  

A dobások megtanítására és ezzel kapcsolatban a labdafogás készségének fejlesztésére főleg 

a puhább labdákat használjuk. Alkalmazzuk a babzsákot is, mert a fogást jól érzékeli vele a 

kisgyerek.  

A labdagyakorlatok is jól fejlesztik a gyermek természetes mozgását: járnak vele, futnak 

utána, feldobják, elkapják. 

Az egyensúlygyakorlatokat általában padon végeztetjük, Fejleszti a gyerekek ügyességét, 

bátorságát, leküzdik tériszonyukat, fejlődik önbizalmuk. Az egyensúlygyakorlatokat változatossá 
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tehetjük különféle kézi szerek alkalmazásával (labda, karika, stb.). Nagyon jó fejlesztő a „füles 

labda”, ahol a gyermeknek ülésben kell megkeresnie az egyensúlyhelyzetet. 

 A szabad mozgás, amit a gyerekek saját elképzeléseik szerint végeznek, szintén jól 

fejlesztik a gyerekek természetes mozgását. Engedjük is őket bátorságuk szerint kísérletezni. 

 Igyekszünk minél több mozgási lehetőséget teremteni minden évszakban, a 

csoportszobában és a szabadban egyaránt.  

  

  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

• Óvodásaink nagycsoport évvégére összerendezett mozgásúak, ügyesek, talpraesettek, 

mindennapos és kötelező foglalkozásainkon utasításainkat, kéréseinket egyéni 

fejlettségükhöz igazodva tökéletesen teljesítik.  

• Kitartóak, jó mozgásúak, állóképességük koruknak megfelelő, cselekvőképességük gyors, 

tér- és időtájékozódó képességük fejlett, szeretik és igénylik a mindennapos mozgást.  

• A szabályok pontos betartásával egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyekben 

ügyeskednek, utasításainkat, vezényszavainkat megértik és betartják.  

• A járásfajtákat tökéletesen végrehajtják. Állórajtból futnak 30-35 métert, talicskáznak, 

egyensúlyoznak felfordított padon, a bordásfalon otthonosan mozognak, akadályokat 

biztosan ugranak át, ugrásaikat, futásukat időben fékezni tudják. Kislabdával, labdával, 

karikával szívesen és ügyesen végrehajtják a feladatokat, a talajtorna alapvető elemeivel 

is tisztában vannak, és alkalmazzák is azokat. 

 

A mai lakótelepi gyerekek számára igen fontos és alapvető a napi mozgás biztosítása és 

megszervezése, hisz csak így indulhat 6 éves korában egészségesen, testileg fejletten iskolába, csak 

így érhetjük el, hogy megfelelően érett, kiegyensúlyozott, egészséges iskolás váljék belőle. 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

• Külön torna, ovi-foci biztosítása a mozgáskoordináció fejlesztése érdekében 

• séták, kirándulások szervezése 

• folyamatos úszásoktatás 

• udvari játékok készítése, karbantartása a szülőkkel 

• közös eszközkészítés játékos mozgásokhoz (kendő, szalag, babzsák stb.) 

• hétvégi programajánlat a családoknak 

• előadások, bemutatók szervezése 
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RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

 

A személyiség sokoldalú fejlesztésének igénye mindannyiunk előtt jól ismert követelmény.  A 

rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái, 

továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 

szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének.  

A vizualitás mindenkiben adva van, mint képesség, lehetőség, adottság, melyet lehet 

fejleszteni a tanulás által.  

Az ábrázoló tevékenység szorosan kapcsolódik a játékhoz, a környező világ megismeréséhez, 

az anyanyelvi neveléshez és a többi tevékenységi formához. Az ábrázoló tevékenységekre egész 

nap folyamán teret biztosítunk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek változatos anyaggal, 

eszközzel dolgozhassanak és szerezhessenek tapasztalatokat az egyéni fejlettségi szintjüknek 

megfelelően. 

A gyermek szabadon, a vizuális eszközök segítségével jeleníti meg belső képi világát. A 

hagyományos vizuális eszközök mellett a digitális programok is helyet követelnek az 

ábrázolás során. A gyermekek képi kifejezőképessége a digitális applikációk 

igénybevételével, egy másik térbeli dimenzióba helyezi a vizuális tevékenységet. 

Legyen lehetősége a gyermeknek a hagyományos és a digitális vizuális eszközök 

alkalmazására, hisz minden esetben szabad fantáziával születnek az alkotások. 

Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi- plasztikai 

kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó-, és rendezőképességek alakulását a gyermeki 

élmény és fantáziavilág gazdagodását, és annak képi kifejezését: a gyermekek tér- forma és szín 

képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy megismertesse a gyermekeket az eszközök használatával, 

a rajzolás, festés mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

A megfigyelés és ábrázolás által formálódnak a gyerekek képzetei, gazdagodik élmény- és 

fantáziaviláguk. A gyermeki alkotások a belső képek gazdagítására épülnek. Törekszünk a 

gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

Magát a tevékenységet, a folyamatot tartjuk fontosnak az elkészült művel szemben, valamint 

az igény kialakítását az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka elősegíti a gyerekek téri, formai és színképzetének 

kialakulását, gazdagodását, elősegíti a természet színeire, formáira rácsodálkozással, a művészi 

rajzok, festmények, szobrok, épületek nézegetésével a szépség iránti vonzódás és értékelő 

képesség alakulását. 

A tevékenységekkel járó finom kézmozgások önfegyelmet, türelmet, figyelemkoncentrációt 

igényelnek. Mindezek igen fontosak az iskolába menő gyerekek számára, ahol alapvető 

követelmény a ceruza helyes fogása. 

 

Célunk: 

• a gyermekek szabadon fejezzék ki képi formában élményeiket és fantáziájukat 

• a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása 

• a finommotorika fejlesztése. 
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Feladataink: 

• A feltételek megteremtése a kézimunka, mintázás, rajzolás, festés fejlődéséhez (anyag, 

eszköz, hely, idő) 

• A gyerekek közötti képességbeli különbségek figyelembe vétele. 

• Fontos a gyerekek élményszerzési lehetőséghez juttatása. 

• Megismertetjük a gyerekeket különböző technikákkal 

• A kézimunka, mintázás, rajzolás, festés során érezzék a gyerekek az alkotás örömét. 

• Gyermekmunkák gyűjtése és elemzése a gyerekek ábrázolási fejlődésének és a további 

feladatok megállapításának céljából. 

• A tevékenység szervezése átgondolt legyen (asztalok elrendezése, eszközök 

előkészítése, kapcsolódjon a környezeti témához a vizuális tevékenység stb.) 

• Javasoljuk, hogy a szülők otthon is adjanak gyereküknek lehetőséget az ábrázolásra. 

 

A fejlődés várható jellemzői 5-6-7 éves korban 

• Bátrabbak, ötletesebbek az építésben, a téralakításban.  

• Képalakításukban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. Élményeik, 

elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal használják a képi 

kifejezés változatos eszközeit. Színhasználatukban érvényesítik kedvelt színeiket. 

Képesek észrevenni a környezetükben, műalkotásokban és saját munkájukban rejlő 

szépséget. 

• Formaábrázolásuk változatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető 

jegyeket, jellemző formákat (fiú, lány, nyuszi, tulipán stb.). Ábrázolásaikban megjelennek 

a részformák (pl. haj, ruha). Próbálkoznak az egyszerűbb mozgások jelzéseivel is. 

• A közös munkák értékelése során saját műveikkel és a műalkotásokkal kapcsolatban 

szóbeli véleményt nyilvánítanak. 

• Tudnak mintázni elképzeléseik alapján és ismereteik felhasználásával. 

• Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket, modelleket, 

maketteket. 

• Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat (pl. papírhajtogatás, 

nyírás, tépés, ragasztás, konstruálás, összeszerelés, varrás, kötözés).  

• Önállóan díszítenek tárgyakat, az óvónő irányításával képesek az anyagszerűségre 

törekvés szabályait betartani. 

• Elmondják véleményüket az óvodai környezetről, szívesen vesznek részt annak 

szépítésében. 

• Késztetést éreznek arra, hogy figyelmüket összpontosítsák, technikai tudásukat 

aktivizálják. 

• A gyerekek többsége önmaga is elkezdi javítgatni saját készülő alkotását. 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

• gyermeki produktumok mindenkori megjelenítése a gyermeköltözőben 

• ünnepi készülődés során a szülőkkel közös karácsonyi, farsangi, húsvéti előkészületek 

• népi jelképtár egyszerűbb, ismertebb szimbólumainak megismertetése 

• műalkotásokkal való ismerkedés 

• rajzversenyek megszervezése 

• rajzpályázatokon való részvétel 

• anyagok gyűjtése a vizuális tevékenységekhez 

• alkalmankénti kiállítások megtekintése a környező iskolákban, templomba 
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ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

 

A zenei nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be a személyiség fejlődésében. 

A különböző zenei készségek, képességek fejlesztése a zenei fejlesztésből automatikusan adódik, 

például: 

• anyanyelvi fejlődés (helyes artikuláció, szókincsbővítés) 

• mozgás koordináció (nagymozgások, egyensúlyérzék) 

• hallási észlelés (a halott információk észlelelése, megkülönböztetése) 

• hallott ingerek megkülönböztetésének képessége (halk-hangos, magas-mély) 

• saját test – ismeret (testséma, mozgásformák, testrészek megnevezése) 

• téri tájékozódás (tér- és formaészlelés), 

vagyis más területek fejlődése és a tanulási képességekért felelős pszichikus funkciók jelentős 

részének fejlődése is. 

 

Célunk: 

A gyermek érdeklődésének felkeltése a zene szépsége iránt, a zene megszerettetése, a 

befogadásra való képességek megalapozása, zenei anyanyelv ápolása. 

A gyermek aktív énekléssel ismerje meg a néphagyományt és a művészi értékű gyermekdalokat. 

Feladataink: 

• A fejlesztésben szükséges feltételek megteremtésével tudatos, tervszerű és folyamatos 

fejlesztés biztosítása. 

• Különböző zenei készségek, képességek fejlesztése. 

• A készségek és képességek fejlesztésének összehangolása más képességek, 

részképességek, pszichikus és gondolkodási funkciók fejlesztésével. 

 

A gyermekek személyiségfejlesztését, zenei képességeinek kibontakoztatását a differenciálás 

hatékony módszereit alkalmazva érjük el felzárkóztatás és tehetséggondozás formájában. 

Fontosnak tartjuk az individualizált fejlesztés meghatározó szerepét, ahol kiinduló alap a 

gyermek adott aktuális fejlettségi szintje; személyre szabott fejlesztési ütemének meghatározása.  

Óvodánkban biztosítjuk a kötetlen ének-zenei tevékenységek lehetőségét. Nagyon fontos az 

önkéntesség, ahol a gyermekek szabadon csatlakozhatnak vagy tovább játszhatnak érdeklődésük 

szerint. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az óvodapedagógus egyszerre csak néhány gyerekkel 

foglalkozzon egyéni képességeikre figyelve. Mindig a gyermek érdeklődését és aktivitását vesszük 

figyelembe. A gyermekek játékidőben napközben is énekelgetnek, vagy a maguk kedve szerint, 

vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére. 

Az ölbeli játékoknál az ismétlődő hangok, gesztusok az átélt öröm, a játékmozdulatok 

megerősítő, együttes élményt jelentenek. Az éneklést kísérő simogatások, érintések érzelmi 

biztonságot adnak a gyermek számára. 

Az óvodában a környezet hangjainak a megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok 

az éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-

zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös 

éneklés örömét. 

A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok 

megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes 

megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 
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Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakulásában. 

Az éneklés, zenélés, a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 

 

A körjátékok szabálytudatán kívül is az örömteli együttjátszás a célunk. 

Az eredményes fejlesztés érdekében meghatározó elemek: 

• ideális légkör megteremtése 

• megfelelő hely megtalálása 

• környezetalakítás, térrendezés. 

Ezek befolyásolják a gyermek biztonságérzetét, személyhez kötöttségét, érzelmeit, hangulatát, 

tevékenységét. 

A zenei nevelés a művészeti nevelés része, amely a gyermekek szép iránti fogékonyságát, 

nyitottságát fokozza. 

Értékelő szavaink, viselkedésünk, gazdag ötlettárunk, humoros nyelvi kifejezéseink, 

képzőművészeti értékeink, dúdoló kedvünk, énekes beszédünk formálja a gyermekek értékítéletét, 

alkotókedvét. 

Az alkotókedv létrejöttéhez társul a gyermekek emlékképe, amelyekből táplálkozik. (érzés, 

hangulat) 

A zenei nevelés során kiemelt helyet kap az ünnepekre, jeles napokra való készülődés. 

Ilyenkor a már jól ismert dalokra alaptánclépéseket is tanulnak a gyermekek. Külön hangsúlyt 

fordítunk a népi hagyományok ápolására. Egy-egy jeles naphoz kapcsolódó népi játékok illetve 

dal megismerése mindig nagy öröm a gyermek számára. 

Az improvizatív feladatok megvalósításához sajátos zenei légkör, hangulat kialakítása 

szükséges. A gyermek, játékos kedvének, képzetének elindítása, a pedagógus ötletei és buzdításai 

tehetik sikeressé és zenei élménnyé a gyermek számára a játékos rögtönzéseket. 

Mindennapi éneklésünkbe beleszőhetjük érzelmeinket, mondanivalónkat a gyermekdalok 

motívumaival fűszerezve. Így az éneklés beívódik a napi teendőinkbe, közös játékainkba, 

beszélgetéseinkbe. 

Az énekhang mellett nem feledkezhetünk meg a hangszerek alkalmazásáról sem. Ezek a 

„zenélő tárgyak” nem csupán színesítik a hétköznapjainkat, hanem a gyerekek megkedvelik, mikor 

megszólaltathatják ezeket. Természetesen a hangszerek országát is csak lépésről-lépésre érdemes 

bebarangolni, de ezen a hosszú úton a gyerekek már ebben az életkorban elindulhatnak.  

 

A zenei nevelés jelen van a nap minden pillanatában. A zene, amely tulajdonképpen „egy lelki 

táplálék”, gazdagítja, formálja a személyiséget, belső egyensúlyt teremt, alakítja az ízlést, az 

értékrendszert. A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 

Zenehallgatás 

Célunk:  

A gyermekek zenei ízlésének formálása, művészi élményhez juttatása  

Feladatunk: 

A zene figyelmes hallgatására nevelés és a zene iránti érdeklődés felkeltése. 

Az óvodába lépés első pillanatától különböző ingerek érik a gyerekeket. Igyekszünk 

megismertetni az élő zene varázsát. 
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Az óvónő csengő, tiszta éneke a megfelelő pillanatokban megszólaltatva lebilincselően hat a 

gyerekekre. Nyugtat és egyben bátorságot ad, erősíti a zene iránti fogékonyságot. 

Zenehallgatásnál nem a megértés a lényeg, hanem az érzelmi befogadás. Az óvodás gyermek 

számára a legmélyebb benyomást a személyen keresztül szerzett közvetlen zenei előadás, az élő 

zene jelenti. Ez idegen előadó esetében is fennáll, de ha a szeretett személy énekel neki, jelen 

esetben az óvodapedagógus, akkor a zenét is szívesebben, nyitottabban fogadja. Az élőzenén túl 

hallgatunk komolyzenét és kortárs művészeti alkotásokat. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

3-4 évesek: 

• magas-mély közötti különbséget felismerik, oktáv távolságot térben mutatják, kezdő hang 

magasságának váltását átveszik. 

• halk – hangos közötti különbséget felismerik; beszéden, éneken, zörejen 

egyszerű dallamfordulatokat visszaénekelnek 

• képesek eltérő zörejeket, emberi hangokat, hangszerek hangszínét megkülönböztetni 

• az óvónő énekét érdeklődve hallgatják 

• játékos mozdulatokkal érzékeltetik az egyenletes lüktetést 

• egyszerű mozgással követik az óvónő éneklésének vagy hangszerjátékának tempóváltását 

• játékos mozdulatokat végeznek egyénileg az óvónővel, kiscsoportban együtt 

• egyszerű ritmushangszereket használnak 

 

4-5 évesek: 

• magas-mély reláció: oktáv és kvint távolságot térben mutatják, dal kezdő hangjának 

váltását átveszik 

• halk - hangos különbséget felismerik; énekelnek, beszélnek, tapsolnak halkan és hangosan, 

akár váltakozva is 

• a jól ismert dalokat szöveg nélkül felismerik dúdolásról és hangszerről 

• halkan - hangosan énekelnek motívumonként váltva 

• finomabb zörejeket és egymás hangját felismerik; a természet, a környezet zörejeit 

megismerik 

• néhány percig tudnak figyelni az éneklésre, hangszerjátékra, igénylik a dal újrahallgatását 

• érzékeltetik az egyenletes lüktetést járással és tapssal 

• dalok, mondókák ritmusát képesek hangoztatni 

• képesek a tempót tartani, gyorsan és lassan beszélni, énekelni, mozogni 

• képesek csoporttal együtt egyöntetű mozgásra, esztétikus játékmozdulatok végzésére 

• használják a dobot, cintányért, háromszöget, maguk készítette „hangszereket” 

• képesek a motívum hangsúlyának kiemelésére játékos mozdulatokkal; ritmus és dallam 

visszatapsolásával 

• képesek dallamfordulatok kialakítására (név, köszönés) motívumokkal. 

6-7 évesek: 

• halk-hangos, gyors–lassú fogalompárokat megismerik, és együtt gyakorolják 

• a dallamot felismerik kezdő motívumról vagy belső motívumról 

• dallambújtatás rövidebb és hosszabb egységekkel, belső éneklésnél is folyamatos 

tempóban 

• motívumot visszaénekelnek kitalált szöveggel, csoportosan és egyenként folyamatosan 

• sokféle zörejt és zenei hangot, ill. egymás hangját felismerik; zaj irányát, távolságát, 

közeledését, távolodását megállapítják 
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• hosszabb énekelt vagy hangszeresen előadott dalt figyelmesen meghallgatnak 

• megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától 

• dalok, mondókák ritmusát összekapcsolják 

• dallamokat felismernek ritmusról  

• gyors-lassú különbségét gyakorlatban önállóan is érzékeltetik (tapssal, mozgással, 

beszéddel), tempóváltás óvónő nélkül is 

• esztétikus együtemű mozgást, változatos térformát, játékos táncmozdulatokat mutatnak be 

• dobot, háromszöget, cintányért egyéni, változatos módon használnak a dalok előadásához 

• a motívumhangsúlyt, lüktetést, ritmust kiemelik tapssal, járással, játékos mozdulatokkal 

• zenei kérdés-felelet játékot rögtönöznek párokban (motívumonként), mondókára dallamot, 

illetve játék nélküli dalokhoz egyszerű játékot találnak ki, a dallamokhoz saját szöveget, 

mesét énekelnek 

• térben mutatják az ismert dallamokat, motívumok dallamvonalát  

• térben mutatják: magas-mély reláció, oktáv, kvint és terc távolság 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

• zeneóvoda, néptánc foglalkozás szervezése 

• rendezvények alkalmával szülők bevonása, a közös éneklésbe, körjátékba 

• hangszerek bemutatkozása (vendégek fogadása az óvodánkban, látogatás a 

• szomszédos ének-zenei tagozatos iskolába, hangversenyre, templomba stb.) 

• zenei eszközök készítése a szülőkkel közösen 

• alkalmanként a gyermeki igényeknek megfelelő zenei előadók meghívása 

• (Zene-Bona Társulat, Vidám Vándorok, Tompeti együttes, Muzsikás Péter, Diridongó 

Együttes) 

• igényes gyermek CD-ék gyűjtése 

• ünnepekhez való zenék gyűjtése 
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AZ ÓVODA MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEI 

 

Célunk: 

Örömmel kapcsolódjanak be a gyermekek a munkajellegű tevékenységekbe. 

 

Feladataink: 

• a munkához szükséges feltételek, eszközök biztosítása 

• a gyermekek megtanítása a feladatok, munkafogások elsajátítására 

• a gyermekek fejlettségének és egyéni sajátosságainak megfelelően konkrétan és reálisan 

értékeljük a munkát. 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos tevékenység 

(önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusoknak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, 

értük, később önállótevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi 

vagy egyéb munka, a környezet-, növény- és állatgondozás) 

A munka játékos, mozgásos jellegű, örömmel és szívesen végzett aktívtevékenység, mely egy 

adott célra irányul. Külső irányítással folyik. A munka elvégzését külső szükségesség indokolja. 

A gyermeknek valamit teljesítenie kell, melynek eredményét ő is, mások is tapasztalhatják, így a 

munka a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. Felelősséggel járó tevékenység. A 

munka végzése közben a gyermekek ismereteket szereznek, megfigyeléseket végeznek 

környezetükről. Mindezek hozzájárulnak az értelmi képességek fejlesztéséhez. 

Munkavégzés közben formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges 

készségek. A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartása, az önállóság, a felelősség, a 

céltudatosság alakításának fontos lehetősége. A gyermekek megtanulják a legszükségesebb 

eszközök, szerszámok használatát, megismerkednek a munkafolyamatok részmozzanataival, azok 

sorrendjével.  

A közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

Az óvónő feladata megtanítani a gyermekeket a feladatok elvégzésére, támaszkodva a munka 

játékkal megegyező sajátosságaira. Biztosítjuk az önálló munkavégzés lehetőségeit, melyre a 

gyermekek megerőltetés nélkül képesek, vigyázva a munkafajták fokozatos bevezetésére. 

Biztosítjuk a gyermekek aktivitását, a munka állandóságát és folyamatosságát, figyelembe véve 

az egyéni sajátosságokat, a képességeiknek megfelelő munkafeladatok adásával, azok 

gyakorlásának lehetőségével.  

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos, konkrét, reális, saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.  

 

Biztosítjuk továbbá a gyermekek számára: 

• az életkorhoz mért munkalehetőséget 

• a szükséges eszközöket 

• a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört 

• a munkához szükséges időt 

 A tárgyi és a személyi feltételek biztosításával adottá válik a gyermekek zavartalan 

tevékenysége, mely által egyre önállóbbá válnak. A feladatok elvégzése ismereteket, 

tapasztalatokat és készségeket kíván.  
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Formálódik értékelő és megítélő képességük. Mire képes, mi az, amit gyakorolnia kell. Új 

szavakkal, fogalmakkal ismerkednek meg. Növekszik feladatvállalási kedvük, a feladat 

teljesítésének öröme. Fejlődik mozgáskészségük, esztétikai érzékük. Belső fegyelmezettséget 

kíván és alakít ki. Mindezek a gyermekek személyiségfejlődésének lényeges összetevői. 

Az önkiszolgálás és saját személyükkel kapcsolatos feladatok elvégzése az első munkajellegű 

tevékenység, amely kiscsoportban már megjelenik. 

A felelősi rendszert a naposság helyett kissé átalakítva szervezzük. Közösségi megbízatás. Olyan 

munkát végeznek a gyermekek, amelyek nélkülözhetetlenek a csoport életében. Feladattudatot, 

figyelem-összpontosítást igényel. Erőltetni nem szabad. A felelősök számát a csoport létszáma, az 

asztalok száma és a feladatok mennyisége határozza meg. Ismerjék feladataikat, a 

munkafolyamatokat, azok részmozzanatait. Feladataikat növekvő önállósággal oldják meg. 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört igyekszünk kialakítani, ahol minden gyermek 

hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. Tudatosan figyelünk a gyermeki 

kezdeményezések bátorítására.  A gyermeki tevékenységek, a teljesítmények értékelését minden 

esetben a fejlődésbe vetett hit, a segítő, támogató attitűd jellemzi. A hibák, hiányosságok 

megfogalmazásakor ügyelünk arra, hogy az tárgyszerű és egyértelmű legyen, és mindenkinek 

lehetőséget adjon a javításra. 

 

Az alkalomszerű munkák egy része ismétlődik (tervezhetők), másik része esetleges. A tervezhető, 

ismétlődő munkák: 

• a környezet rendjének biztosítása 

• segítés az óvónőnek 

• segítés egymásnak és a kisebbeknek 

• ajándékkészítés 

• egyéb megbízatások. 

 

A növény- és állatgondozás az udvaron és a csoportszobában folyik. Évszaknak megfelelően 

végezhető tevékenységeket biztosít. Például tavasszal csiráztatás, hajtatás, nyáron virágoskert 

ápolása, ősszel levélseprés, télen hó seprés, élősarok gondozás.  

Az élősarok a gyermekek megfigyelésének, tevékenységének színtere. Különböző gondozási 

módokkal ismerkednek meg. Évszaknak megfelelő növényeket tartalmaz; ide kerülnek a 

gyermekek által gyűjtött termések és magvak. A megfigyeléseket bővítheti a kialakított akvárium 

és terrárium.  

Az udvari munkák során a kerti munka szintén nagy jelentőségű. A különböző eszközhasználat 

(gereblye, lapát, locsoló) mellett észrevétlenül megtanulják a gyermekek, hogyan óvják, védjék a 

természetet, annak tisztaságát, szépségeit. A kirándulások a gyermekeket ráhangolják a természet 

szeretetére és ezen belül a munka szeretetére is.  

 

A munkára nevelés korcsoportonkénti bontásban 

 

Kiscsoport (3-4 évesek) 

Ebben a korban életkori sajátosságaiknak megfelelően nincsenek felelősök, az önkiszolgáló 

munkára fektetünk nagy hangsúlyt.  Alkalomszerű munkát végeznek. Tapasztalatot szereznek a 

csoportszoba a mosdó és öltöző rendjének fenntartásában. Bekapcsolódhatnak a csoportszoba 

díszítésébe, a babaszoba átrendezésébe, egyszerű megbízatásokat teljesíthetnek. 

 

Középső csoport (4-5 évesek) 

Ebben a korban már belép a felelősi rendszer. Óvónői irányítással megterítik az asztalt, 

szétosztják az étkezéshez szükséges eszközöket, segítenek az ételek kiosztásában. Étkezés után 
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leszedik az asztalt, összehajtják az asztalterítőt, helyére teszik az eszközöket, letörlik az asztalt. 

Felelnek az öltözőben a rendért és a tisztaságért. A játék befejezése után figyelemmel kísérik, 

segítik, hogy minden játék a helyére kerüljön. A termet átrendezik, az asztalokat, székeket a 

helyére teszik. Segítenek az óvónőnek az eszközök előkészítésében kiosztásában, 

összeszedésében. Felelnek a mosdó rendjéért. 

Az alkalomszerű munkák során már tudatosan vállalják a feladatokat. A megbízatások száma 

már növelhető. Részt vesznek a csoportszoba rendjének kialakításában. Ha szükséges, átrendezik 

a termet. Az eszközöket funkcióiknak megfelelően helyezik el. Az öltözőben és a mosdóban 

segítenek a rend és a tisztaság megőrzésében. Segítenek a játékok javításában, a csoportszoba 

díszítésében, ajándékkészítésben, a kisebbeknek, egymásnak öltözködésben, vetkőzésben. Az 

óvónő egyéb megbízásait teljesítik; például üzenet átadása.  

A növény- és állatgondozás terén megismerkednek egyszerűbb munkafolyamatokkal és 

eszközökkel. Évszakonként változó és egyre bővülő megfigyelésekre és ismeretekre tesznek szert.  

 

Nagycsoport (5-6-7 évesek) 

A felelősi feladatokat már nagyobb önállósággal és felelősséggel látják el. A felelősök 

kiválasztásának rendszere bővül. A gyermekek maguk tartják számon a következő napon sorra 

kerülőket. Az óvónő elősegíti, hogy a felelősök képesek legyenek munkájukat megosztani, 

társukkal együttműködni, képesek legyenek a segítségnyújtásra. Az óvónő bevonja a gyermekeket 

a munka értékelésébe, ezzel is elősegítve reális önértékelésük kialakulását. Önállóan törekednek 

az esztétikus terítés, játékelrakás megvalósítására. Növekszik önállóságuk. Vigyáznak a 

különböző helységek rendjére, meglocsolják a szobanövényeket. Szükség szerint átrendezik a 

csoportszobát.  

Az alkalomszerű munkák során arra törekszünk, hogy a gyermekek maguk is észrevegyék, 

mire van a környezetükben szükség. Az óvónővel együtt részt vesznek az óvodával, a csoporttal 

kapcsolatos tervezgetésben, elmondják véleményüket, közösen megbeszélik a teendőket. A 

gyermekek olyan munkát kapnak, melyet maguk tervezhetnek meg és önállóan végezhetnek el; 

például kertrész takarítása, babaruha mosása. Olyan megbízásokat is kaphatnak, amelyekhez 

otthoni előkészületekre van szükség. 

A gyermekek 

 - részt vesznek a csoportszoba díszítésében, rendezésében, ötletet is adnak 

 - felszólítás nélkül vigyáznak a terem rendjére 

 - megjavítják a játékszerek kisebb hibáit 

 - részt vesznek a játékszerek tisztításában, babaruhák mosásában 

 - nagytakarítást végeznek a játéksarokban 

 - ünnepekre ajándékokat készítenek 

 - minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van 

A növény- és állatgondozás területén szintén az önállóságra törekvés a jellemző. Ehhez 

biztosítani kell a gyermekek számára a munkavégzéshez szükséges eszközöket. Fontos a 

műveletek pontos sorrendjének megfigyeltetése. A munkát évszaknak megfelelően látják el. 

Tavasszal virágoskert előkészítése, virágültetés, nyáron virágoskert kapálása, gyomlálása, 

locsolása, ősszel növények felszedése, termések gyűjtése, falevelek gereblyézése, télen kert 

rendezése, ágak gyűjtése, hó eltakarítása, madáretetés. Az élősarok gondozása szintén évszakhoz 

igazodva, annak főbb jellemzőit kiemelve történik.   

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

• A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. Örülnek, ha kötelességüket teljesítik. Örömmel 

és szívesen végzik a munkát.  
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• Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

• Szívesen közreműködnek a növények gondozásában és az akvárium tisztántartásában. 

 

A családok bevonása, a szülőkkel való együttműködés 

• minden olyan munkát, amit a gyermek el tud végezni, végezhesse el 

• előadás és egyéni elbeszélgetések alkalmával tudatosítjuk azt az elvet, hogy a gyermeki 

önállóságnak teret kell engedni folyamatosan és fokozatosan 

• ünnepekre való készülődéskapcsán gyűjtőmunka közösen 

• apróbb megbízatások, feladatok, házi feladatok kiadása, számonkérése 

• szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket a munka fontosságáról és a csoportban 

folyó felelősi rendszerről 

• tavasztól- őszig udvari játékok összeszedése, homokozók rendben tartása 
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FEJESZTŐPROGRAM 

 

„NE ERŐSZAKKAL OKTASD…A GYERMEKET TANULMÁNYOKRA…, 

HANEM JÁTSZVA TANULJANAK, MÁR CSAK AZÉRT IS, 

HOGY JOBBAN MEGFIGYELHESD, MELYIKNEK MIRE VAN HAJLAMA.” 

 (PLATÓN) 

1. A FEJLESZTÉS CÉLJA, FELADATAI 

Az óvodai nevelés a kisgyermek személyiségfejlődésének alapozó korszaka. Fő cél a gyermek 

érzelmi fejlődésének biztosítása, gazdagítása, sokszínű játéklehetőséggel, élményszerzéssel. 

A gyermekek fejlődési tempója, élet- és nevelési körülményei azonban eltérőek. Különböznek 

egymástól testi, idegrendszeri sajátosságokban, értelmi képességeik, érdeklődésük, nyelvi 

kifejezőképességük, társas magatartásuk, érzelmeik, aktivitásuk terén. 

Az évek számának növekedésével nőnek az egyéni különbségek a gyerekek között, ezért 

egyéni bánásmódra minden gyereknek szüksége van, annak is, aki sajátos (pozitív vagy negatív) 

tulajdonságaival nem hívja fel magára a figyelmet. 

Az egyéni bánásmód megvalósításának alapvető feltétele a gyermekek életkori és egyéni 

jellemzőinek ismerete. 

A gyermekek különbözőségéből fakadóan a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztató 

formában fejleszthetők, míg vannak gyerekek, akik kevesebb befektetéssel messzebbre jutnak 

mint mások, ők tehetségfejlesztő formában fejleszthetők. 

A másság felismerése fontos, mert csak így lehet megteremteni a gyermek egész 

személyiségében az összetevők lehető legjobb összhangját. 

 

 

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK 

NKT. 4. § 13. 

 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló 

ac) kiemelten tehetséges gyermek tanuló 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma 

 
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek-olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti 

jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt 

egyéni, sajátos nevelési- oktatási szükségleteik vannak, ezért a speciális nevelési-oktatási 

szükségletekhez, sajátosságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az óvodában. 
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A különleges bánásmódot igénylő gyermekek típusai 

 
Speciális nevelési szükségletű gyermekek 

• tanulásban akadályozottak – enyhe fokban értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók  

• értelmileg akadályozottak – mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokban értelmi 

fogyatékosok  

•  beszédben akadályozottak – beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók  

• látássérültek – vakok, gyengén látók  

• hallássérültek – nagyothallók, siketek  

• mozgáskorlátozottak – mozgás- és testi fogyatékosok, sérültek  

• viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők  

• autista gyerekek (szociális-kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének zavara, 

amely a személyiség fejlődésének egészére hatással van 

 

Az eredményes inklúzió feltételei 

• Óvónői attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek 

kezelésének képessége 

• Az óvónők szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség 

kezeléséhez 

• Támogató környezet az óvodán belül és kívül: vezető; helyi irányítás; helyi közösségek; 

kormányzat; szakmai szervezetek 

• Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer 

 

Külön támogatási formák 

• Megemelt normatív támogatás 

• Csökkentett csoportlétszám 

• Utazótanár, konduktor, logopédus 

• Kötelező rehabilitációs foglalkozások 

• Egyéni továbbhaladás 

• Felzárkóztató nevelés 

 

Csökkentett csoportlétszám 

Kettő gyermeknek számít: 

• beszéd fogyatékos,  

• enyhe értelmi fogyatékos,   

• pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermek 

Három gyermeknek számít: 

• mozgásszervi 

• érzékszervi (látási, hallási) 

• a középsúlyos értelmi fogyatékos 

• az autista spektrum zavarral küzdő 

• halmozottan fogyatékos gyermek 

Tanulási problémákkal küzdő gyermekek  

 

• tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt 

lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok) 
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• tanulási zavarral küzdők (például: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, 

súlyosabb beszédhiba) 

 

Magatartászavarok miatt problémás gyermekek  

 

• visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes, 

visszahúzódó stb.) 

Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a testre szabott differenciált egyéni 

munka, motiválás 

• ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen, kötekedő, 

támadó, hiperaktív stb.) 

Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt egyéni vállalások, követelmények 

következetes számonkérése az eredmények, pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust 

motiválja, segítheti a beilleszkedést, a társak általi elfogadás. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek:(Nkt. 4. § 25) 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek:(Nkt. 4. § 3.) 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján 

• az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

• társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

• közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: (Nkt. 4. § 14.) 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek 

birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladatiránti erős 

motiváció, elkötelezettség. 

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK 

FELZÁRKÓZTATÁS 

 

Felzárkóztatásra szorulnak azok a gyermekek, akiknél sajátos fejlődési elmaradottság figyelhető 

meg. Ebben az esetben, óvodáskorban tanulási nehézség veszélyeztetettségéről beszélhetünk. 

Viselkedési problémák lépnek fel, melyeknek jellemző tünetei: 

• A viselkedés, aktivitás terén jelentkező zavarok: impulzivitás, hiperaktivitás, szorongás, 

valamint merev, hideg magatartás. 

• Figyelemzavarok: a figyelem hullámzó intenzitása, túlzott elterelhetőség, szelektálási 

problémák, kialakulatlan Gestalt látás. 
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• A percepció zavarai: alak-háttér fordított észlelése, irányok, konstanciák érzékelési 

nehézségei stb. 

• A mozgáskoordináció, a finommozgás zavarai: általános és mikromozgások 

koordinációjának diszfunkciója.  

• A téri orientáció problémái: kialakulatlan lateralitás, bizonytalanság a téri összefüggések 

felfogásában. 

• A nyelvi működés zavarai: gyenge beszédartikuláció, szegényes szókincs, széttagolt 

vagy akadozott beszédszövés stb. 

• Szekunder módon kialakult tünetek: szorongás, agresszió, gátolt viselkedés, 

figyelemfelkeltő viselkedés, alacsony önértékelés. 

• Az emlékezet zavarai: az emlékezet korlátoltsága miatt hosszabb utasításokat nem tud 

követni, hosszabb szöveget nem tud megérteni. 

• A gondolkodás problémái: a gyermekben nincs spontán kíváncsiság, nem veszi észre a 

hibákat, gyakran unatkozik, képtelen általánosításra 

Mindezen viselkedési tünetek otthoni stressz, fel nem dolgozott feszültségek hatására is 

jelentkezhetnek. 

A viselkedési problémák okai lehetnek: 

• Genetikai meghatározók 

• Pszichológiai és / vagy pszichiátriai tényezők 

• Környezeti tényezők: nem motiváló családi háttér. 

A család meghatározó szerepe a gyermek személyiségének fejlődésére rendkívül meghatározó. 

Óvodánkban is előfordulnak, szociális nehézséggel küzdő, valamint egy szülős családok. Ezek a 

tényezők kedvezőtlenül hatnak a gyermekek fejlődésére, és táptalajt biztosítanak a fejlődési 

elmaradottság és viselkedési problémák kialakulásához.  

További befolyásoló tényezők még: 

• Lakótelepi környezet 

• Formálisan ép családoknál deviáns magatartásmódok és az ezzel összefüggő 

állapotok (betegség, börtön stb.) 

• Szülők társadalmi státusza 

• Szocializációs folyamat hiánya: személyes kötődések fontos szerepe, pszichés 

többletterhek. 

TEHETSÉGNEVELÉS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS 

 

1. „Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 

fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy 

több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” 

/Harsányi, 1988/ 

  

A tehetségdefiníció hat eleme: 
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1. Magas IQ, az általános intellektuális tehetség alkotó elemei:  

• a jó memória,  

• kérdezni tudás,  

• lényeglátás,  

• következtetés,  

• figyelem, 

• kommunikáció,  

• eredeti ötletek, 

• eredetiség. 

2. Speciális tehetségfajta 

            Gardner szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: 

• nyelvi, 

• zenei, 

• matematikai-logikai, 

• vizuális, téri, 

• testi-mozgásos, 

• szociális-interperszonális, 

• interperszonális. 

 

3. Kreativitás. 

4. Motiváció, szorgalom, kitartás. 

5. Érzelmi érettség, kudarctűrés. A tehetség élete szélsőséges és nagyon sok kudarcot hoz  

a sikerek mellett. 

6. Kellő kapcsolatrendszer. 

A tehetség felismerése 

• a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség 

felismerésével, azonosításával kezdődik  

• a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott előfordulása 

tehetséget sejtet 

Tehetségesekre jellemző tulajdonságok: (Geffert Éva és Herskovics Mária) 

• a kiemelkedő gyermekek teljesítményei nem mindig jók, munkavégzésük, 

fejlődésük nem egyenletes, és gyakran nem vesznek részt a munkában 

Czeizel Endre szerint a kivételes tehetségek jellemzői: megszállottság, fokozott kritikai érzék, 

állandó önelégedetlenség (→ orvosi szempontból veszélyeztetettnek tartja őket) 

Az óvodáskorú gyermekek tehetséggondozásának célja: 

1. Érzelmi törődés, érzelmi gazdagság, élmények nyújtása. 

2. Gazdag játéklehetőség biztosítása, melyet spontán élményként él meg a gyermek.  

Egyéni részképességek lemaradása során egyéni fejlesztés szükséges.  

A cél elérésének hatékonyságát elősegíti: 

1. Egy adott tehetséges gyermek erős oldalának támogatása:  

Figyelembe vesszük a különleges adottságokat, mint pl. a gyors felfogóképességet, a jó 

emlékezőtehetséget, a tanulás területén az intenzív és gyors elmélyítést stb. 

2. Egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának kiegyenlítése:  



 

69 

 

Olyan hiányosságok, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel 

megakadályozzák. 

3. Megfelelő légkör teremtése. Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia: 

Megelőzés: megakadályozza, hogy a gyerek a kedvét elveszítse, és hogy az alulkövetelés alapján 

aszociális magatartásmód fejlődjön ki. 

Légkörjavítás: a gyermekcsoportban uralkodó szituációra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy 

az átlagot meghaladó gyerek a maga gyors és helyes válaszaival ne bátortalanítsa el a többit. 

1. Regenerálódás: A gyermeknek nincs ideje lazítani, ezért telítődik a gyermek. Időt kell 

biztosítani a feltöltődésnek. 

Az erős oldal gondozása magában foglalja bizonyos mértékben a gyenge oldal leküzdését is. 

Ugyanakkor a gyenge oldal megszüntetése gyakran az erős oldal hasznára válik. 

A tehetséges kisgyermek fejlesztése a tehetség három legfontosabb összetevőjére irányul: 

(Renzulli alapján) 

1. A gyermeki adottságok, képességek kibontakoztatása, melyek megnyilvánulási formái: 

• Intellektuális képességek: logikus gondolkodás, következtetés képessége, 

figyelem, emlékezet és absztrakció 

• Művészi képességek: rajzkészség, zenei tehetség, írói, rendezői tehetség 

• Pszichomotoros képességek: sport, tánc, testi ügyesség, kézügyesség 

• Szociális tehetség: kommunikációs, empatikus készség, vezetői, szervezői, 

irányítói tulajdonságok. 

2. Kreativitás, mely jellemzői: eredetiség, könnyedség, szellemi rugalmasság. 

3. Feladatelkötelezettség, mely a legmotiválóbb tényező: kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, 

kitartás, becsvágy, teljesítménymotiváció. 

A tehetséges kisgyermekek sajátosságai legkönnyebben az azonos korú, nemű, és műveltségű 

csoportokhoz tartozó többi gyermekkel való összehasonlítással figyelhető meg. 

Az értelmileg tehetségesebb kisgyermekeknek fejlettebb a szókincse, beszédkészsége, nagyobb 

az általános tájékozottsága, hamarabb kezdenek érdeklődni a könyvek és a számok iránt, hosszabb 

ideig tudnak figyelni, kitartóak és kreatívak a probléma megoldásban, élénk a képzeletük, 

széleskörű és elmélyült érdeklődésük, jól emlékeznek a részletekre, valamint erős vágy él bennük 

arra, hogy a „miért”-re választ kapva a tudásukat gyarapítsák. Sok energiájuk van, rövid idő alatt 

sok feladatot el tudnak végezni. Intenzív érzelmek jellemzik, fejlett igazságérzet, humorérzék, túl 

érzékenység. 

Társas-érzelmi tekintetben jellemző vonások: 

• Idősebb gyerekekhez való csatlakozás 

• Mély érzelmi átélésre való képesség 

 

E két jellemző védtelenné teszi őket a stresszel szemben. Versenyre, tökéletességre való törekvés 

sérülékennyé teszi a gyermeket, később visszahúzódó, bátortalan vagy agresszív, figyelemfelhívó 

viselkedés alakul ki. 

A tehetséges gyermekek gondozása szorosan összefonódik a szülők támogatásával, hiszen a 

hatékony fejlesztés elképzelhetetlen a szülőkkel való párbeszéd, a szülők megnyerése nélkül. 
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A tehetségesek között előforduló későbbi alulteljesítés egyik oka a korai években hiányzó 

támogatás és intellektuális kihívás. 

 

 

Mi a szülő feladata? 

 

• A család értéket ad 

• Érzelmi stabilitást nyújtson a gyereknek 

• Támaszt nyújtani, mellettük állni, s ezzel hozzájárulni a „csodához”, a tehetségígéret 

kiteljesedéséhez 

• Együttlét, szeretet, türelem 

• Az egyik legnagyobb művészet a szülői mesterségben: úgy motiválni a tehetségígéretes 

gyermeket, hogy később képességeit képes legyen kibontakoztatni. (szülő szerepe) 

• Ez hosszú fáradságos munka eredményeképpen valósulhat csak meg! 

• A szülő – a pedagógus szerepe, felelőssége óriási! 

 
A tehetségfejlesztés módjai 

1. gyorsítás, léptetés (a tehetségeseknek több információt adunk a tevékenységeknél, 

lehetősége van hamarabb iskolába menni) 

2. elkülönítés, szegregáció (külön foglalkozunk velük, más tehetségesekkel) 

3. gazdagítás, dúsítás (enrichment) – a tehetséges gyerekek a normál tevékenységeken 

vesznek részt, de az óvodai tevékenység bizonyos idejében differenciált, különleges 

tehetséggondozásban részesülnek az óvodában vagy az óvodán kívüli tehetséggondozó 

intézményekbe. 

 

 „…a tehetség korai felismerésének nincs addig semmi jelentősége,míg a tehetség védelme 

nem válik társadalmunk egyik céljává,míg a nemezt tehetségeseinek nem nyújtunk alkalmat 

szellemiés erkölcsi javaiknak kifejtésére és értékesítésére. Mi értelmelenne annak, hogy a 

talentumokat korán felismerjük,kiválasszuk és kiműveljük, ha aztán nem gondoskodunk arról,hogy 

olyan helyet foglalhassanak el, mely képességükneklegjobban megfelel? Mit használ a nemzetnek, 

halegértékesebb tagjait kiművelésük után a véletlennek, a sors szeszélyeinek tesszük ki, és 

törekvésüket a tehetségtelenek – többnyire sikeres konkurenciájával szemben nem segítjükelő?” 

/Dr. Révész Géza/ 

 

2. A FEJLESZTÉS TÍPUSAI, SZERVEZETI KERETEI 

2.1. Meghatározó szervezeti forma a differenciálás (individualizált fejlesztés) 

A differenciálás során : 

• Kiinduló alap a gyermek adott aktuális fejlettségi szintje 

• Személyre szabott fejlesztési ütemének meghatározása. 

A gyermek egyéni szükségleteihez, lehetőségeihez kell igazítani a fejlesztést. 

Az idővel való differenciálás nagyon fontos, hiszen egy jó képességű gyerek kevesebb idő alatt 

sajátítja el az ismereteket, míg egy gyengébb képességű gyereknek több idő szükséges. 
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A differenciálás feladatai: 

Megelőzés: az egyéni lemaradások kialakulásának megelőzése, csökkentése. 

A gyerekek aktivitása, a differenciált személyiségfejlesztés során kiemelt feladat. 

Fontos az ideális légkör, hogy érezze a biztonságot, a személyhez kötöttséget. 

A gyermek érzelmeinek mozgatórugói az érzelmein keresztül aktivizálhatók, hiszen a kisgyermek, 

érzelmei által vezérelt. 

A gyerek belső igénye lesz a tevékenység, melyet külső tényezőkkel lehet elősegíteni. 

A felzárkóztatás és tehetséggondozás továbbfejlesztése érdekében differenciált 

személyiségfejlesztő módszerek kiválasztása a meghatározó. 

Az egyéni fejlesztés során a gyermek aktuális fejlettségi szintjéből kell kiindulni. 

A gyermek feladata nehézségi fokában, jellegében, az alkalmazott módszerekben, a felhasznált 

eszközökben különbözik a többiekétől. 

 

 

 

3. A GYERMEKEK FEJLETTSÉG ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 

Pedagógiai Programunkban, a pedagógiai ráhatások rendszerét az általános pedagógiai célrendszer 

figyelembevételével, gyermek egyéni adottságaihoz fejlettségéhez igazítva tervezzük meg.  

 

3.1. A gyermekek fejlődési ütemének nyomon követése:  
 

A gyermekek fejlődését egyéni fejlődéskövetéssel kísérjük, óvodába érkezésüktől, iskolába 

lépésükig. „FEJLŐDÉSI NAPLÓ A TÓCÓSKERTI ÓVODA GYERMEKEI SZÁMÁRA” a 

fejlődést nyomon követő dokumentumunk elnevezése. Az anamnézis és a bemeneti vizsgálat 

összeállításában segítségünkre volt a „Megismerés és fejlesztés rendszere és eszköztára" 

könyvcsalád, melyet a debreceni Kurucz Utcai Óvoda jelentetett meg.  

Egyéni mérőlapokon rögzítjük a megfigyeléseket, mely az alábbiakat tartalmazza: 

• Anamnézis,  

• A beilleszkedés tapasztalatai adatlap (bemenet) 

•  Fejlettségmérő lapok  

Testi érettség, értelmi képesség, lelki, érzelmi-akarati képességek, szocializációs 

képességek, anyanyelvi képességek 

• Gyerekek ezzel kapcsolatos rajzai /ember rajzok/ 

• Szociometriai vizsgálat 

• Iskolakészültség megállapítása  

 

3.2. A gyermek megismerésének első lépései, megismerési technikák 
 

a) Anamnézis:  

Az előtörténet során a gyermek élettörténetéből azokat a fontos tényezőket tárjuk fel, amelyek a 

személyiség megismerésében és fejlesztésében fontos szerepet játszhatnak. A szerzett információk 

elemzése, az ok feltárás, az összefüggések keresése segít bennünket a gyermek megértésében, 

elfogadásában, fejlesztésének megtervezésében.  
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b) Beilleszkedési tapasztalatok:  

A beilleszkedési tapasztalatok az óvodába lépő gyermek fejlettségéről nyújtanak megbízható 

információkat.  

 

Módszerek:  

a) Anamnézis tekintetében a szülő saját belátása szerint tölti ki a gyermeke óvodáskor előtti 

életéről szóló dokumentumot, esetlegesen, ha a szülők igénylik a családlátogatást az intimitás 

megtartásával az óvónők interjú jelleggel rögzíthetik az anamnézis kérdéseire adott válaszokat. 

b) Beilleszkedés tekintetében a megfigyelés, melynek eszköze a bemeneti szempontrendszer. 

Más módszer ebben az időszakban nem javasolt, ezért arra törekszünk, hogy 

• Biztosítsuk az objektivitást; 

• Az érvényesség, (validitás) megvalósuljon, mérőeszközünk valóban azt mérje, amit mérni 

szeretnénk. 

• Valósuljon, meg a megbízhatóság, megjelenjen (reliabilitás) – mert ugyanaz az eszköz 

ismételt mérésnél ugyanazt az eredményt hozza, ezért mérések során, ugyanazt az eszközt 

használjuk.  

• Törekszünk arra, hogy a mérés során az egyes lépések sorrendjét betartsuk.  

 

Gyakorlati tanácsok, melyeket be kell tartanunk a megismerés során:  

• Méréseinket meghatározott céllal végezzük.  

• Tudjuk, hogy az eredmény pillanatnyi állapotot tükröz. Nem szabad, hogy a gyermek 

számára megpecsételés legyen!  

• Az egyéni fejlesztési szint megállapításánál, figyelembe kell vennünk, a gyermekek 

életkorából adódó sajátosságait, érzelmi befolyásoltságát, pillanatnyi állapotát, a 

háttérváltozók alakulását.  

• Tisztában vagyunk azzal, hogy minél több oldalról közelítjük meg a megfigyelésünket, 

annál kevésbé tévedünk.  

• Számolunk azzal, - valamennyi módszer alkalmazásánál-, hogy ebben az életkorban 

történő adatgyűjtés több tényező által meghatározott, melyeket ismernünk kell:  

- a gyermek lelki állapota  

- a szülők méréshez való attitűdje  

A megismerés folyamatában a megadott fejlettségmérő lapon rögzítjük a tapasztalatainkat, egyéni 

megfigyeléseinket feljegyezzük.  

Elvégezzük a-  

• Testi érettség, motoros képességek  

• Értelmi képességek  

• Lelki képességek, érzelmi, akarati képességek  

• Szocializációs képességek  

• Anyanyelvi képességek vizsgálatát, és rögzítjük a kapott értékeket.  

 

A gyermek fejlettségének objektív ismerete felelősségteljes feladat, hiszen erre kell alapozni a 

fejlesztési terv kidolgozását.  
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Fontos szempont tehát, hogy -  

• Az óvodai mérés ne vonja el a gyermeket a játéktól. Elsősorban a megfigyelés- „tettenérés” 

spontán játék közben történő tudatos megfigyelése, vagy tervezett tevékenységek során 

szerzett információszerzés történjen.  

• Ritkán egyes gyermekeknél bizonyos területen a mérés más módszereit, eszközeit 

alkalmazzuk, melyek időbeni kötöttsége elenyésző és kellőképpen játékos.  

• Fontos, hogy nevelői attitűdünk pozitív legyen. Igyekszünk megfelelő módszereket, 

eszközöket kiválasztani az egyéni fejlettségnek megfelelően.  

• Ismerjük a kompetencia határainkat. Szükség esetén kérjük szakember segítségét.  

• A fejlesztést a gyermek önmagához mért, fejlettségi szintjéhez kell igazítani.  

• Tudatos elemzés, során szem előtt kell tartanunk, hogy a kapott értékek elsősorban az adott 

állapotot tükrözik, de ezekből következtethetünk egy későbbi állapotra. Ebben az 

életkorban ezt azért sem tehetjük meg, mert a szakemberek szerint ekkor még egyenlőtlen, 

a gyermekek fejlődése. Egy-egy képességterületen akár hirtelen növekedés is 

bekövetkezhet pl. nyelvi vagy szocializációs képességek fejlődése terén. 

 

3.3. Az elemzés  

A gyermek képességfejlesztésének folyamatában meg kell állapítanunk, hogy a gyermek 

önmagához képest, - iskolakészültség is, - mely területen fejlett, hol van lemaradása. 

Problémás esetben különösen fontos az okok keresése, az összefüggések feltárása. Ehhez 

szükségünk van azonos területeken korábban megszerzett adatokra (anamnézis, bemeneti adatok), 

valamint más képességterületek mutatóira is. Problémás gyermek esetében, ha meghaladja a 

kompetenciánkat a diagnosztizálás és a fejlesztés, akkor szakember segítségét kérjük.  

 

3.4. Fejlesztés  

A fejlesztés első lépése: a gyermekek aktuális fejlettségének mérése és esetenként kiegészítő 

vizsgálatok (látás, hallás) elvégzése a háziorvos valamint szakorvos bevonásával. 

A fejlesztés második lépése: fejlesztő foglalkozások céljának, jellegének meghatározása 

A fejlesztő tevékenység három fő irányvonala: 

• Feladatorientált fejlesztés, amikor a fejlesztés feladatmegoldások sorozatán keresztül 

valósul meg. A feladatok megoldásával a képességek fejlesztését és az ismeretek bővítését 

helyezi előtérbe. A feladatok a gyermekek életkori sajátosságait és érdeklődését szem előtt 

tartva vannak összeállítva.  

• A gyermek spontenaitásából kiinduló fejlesztés. A fejlesztés a gyermek által választott 

tevékenység, belülről történő alakítása nyomán valósul meg. A gyermek spontán 

tevékenységébe kapcsolódva a fejlődést előmozdító variánsokat lehet kezdeményezni. 

• A feladatokat és a személyes élményt egy szituációba integráló fejlesztés. Az előző két 

fejlesztési forma ötvözete, mely igyekszik a személyiség minél több szféráját bevonni a 

fejlesztésbe. A leghatékonyabb fejlesztési forma, mely alkalmazását mindig a gyermek 

személyisége és a probléma jellege határozza meg. 
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A fejlesztő foglalkozások két formája valósítható meg: 

Alapkészségeket fejlesztő foglalkozások, ahol a fejlesztés a feltérképezett hiányosságok 

pótlására, a gyengén fejlett készségek megerősítésére irányul. – prevenciós foglalkozások, 

óvodapedagógusok feladata. 

Az ismeretelsajátítás menetét korrigáló fejlesztő foglalkozások, ahol a gyermek hiányosságait 

egyfajta újratanítással lehet megszüntetni. – korrekciós foglalkozások fejlesztőpedagógus feladata. 

A fejlesztéshez fejlesztési tervet készítünk, mely meghatározza a fejlesztés irányát.  

A fejlesztés során figyelembe vesszük, hogy az a-  

• gyermek érdeklődési körének megfelelő legyen 

• kellő erőfeszítést igénylő, de sikerélményt adó módon történjen 

• játékos legyen 

• optimálisan a gyermekre szabott legyen 

• lépésről lépésre határozzuk meg az elérendő képességszinteket, melyet a fejlettségmérő 

lapok következő szintként meghatároztak 

A Pedagógiai Programban rögzített időpontokban mérünk, - megfigyelünk, rögzítünk, majd a 

visszamérések során rögzítjük a változásokat és ennek tükrében módosítjuk a fejlesztési tervet. 

A napi felkészülés során (szükség szerint megjelöljük), hogy az aznapra tervezett 

tevékenységben mely képességterületek fejlődnek a legjobban. Végiggondoljuk azt is, hogy a 

gyermek fejlesztési terve alapján kinél van nagyszükség e terület továbbfejlesztésére, és 

ösztönözzük, motiváljuk őket arra, hogy a tevékenységekben vegyenek részt.  

Fontos, hogy a módszereinkben és eszközeinkben, valamint a foglalkoztatási forma 

megválasztásában legyünk tekintettel a gyermek fejlettségi szintjére, érdeklődésére, szükségletére. 

A gyermekek hibáit, tévesztéseit a fejlődési folyamat természetes velejárójaként kezeljük. 

A hibákat a gyermeki megértést elősegítő, korrekt és tapintatos módon javítjuk. 

 

A fejlesztés eszközei: képességfejlesztő játékok  

 

3.5. Értékelés  

A Pedagógiai Programban meghatározott rendszerességgel, és módon történik. 

Átgondoljuk, melyek az eddig elért eredmények, nehézségek. Nyomon követjük a gyermek 

fejlődését. 

 Célunk, hogy naprakész ismerettel rendelkezzünk a gyermek fejlettségi szintjéről, a 

fejlettségi szintben bekövetkezett változásokról, eredményekről.  

 

3.6. A megismerő-fejlesztő folyamat újraindulása (ciklikusság)  

A fejlesztő folyamat ez esetben egy minőségileg magasabb szintről újraindul.  

 

3.7. A gyermekek fejlettségi szintjének mérése, értékelése, ütemezése (3-7 éves 

korig) 

 
    A mérést az óvodapedagógusok végzik 
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ÉLETKOR ANAMNÉZIS BEMENET  KÉPESSÉG TERÜLETI MÉRÉSEK CSOPORT 

ÖSSZESÍTŐ 

Óvodába 

lépéskor, 

bemeneti 

szint 
3-4 év 

érkezéskor, 

szülő által 

adott 

adatszolgálta-

tás 

óvodába 

érkezés 

után, 3 

hónapon 

belül  

Mérés ideje: január, május hónap 
Fejlődési napló 

• egészséges életmódra nevelés 

• mozgás fejlettség 

• szociális képességek 

• lelki, érzelmi-akarati képességek 

• anyanyelvi képességek 

• értelmi képességek 

• tevékenységek 

január 15. 
május 31. 

 

 
4-5 év 

  Mérés ideje: január, május hónap 
Fejlődési napló 

• egészséges életmódra nevelés 

• mozgás fejlettség 

• szociális képességek 

• lelki, érzelmi-akarati képességek 

• anyanyelvi képességek 

• értelmi képességek 

• tevékenységek 

január 15. 
május 31. 
 

 
5-6 év 

 

KIMENET 

Mérés ideje: január, május hónap 
Fejlődési napló 

• egészséges életmódra nevelés 

• mozgás fejlettség 

• szociális képességek 

• lelki, érzelmi-akarati képességek 

• anyanyelvi képességek 

• értelmi képességek 

• tevékenységek 
Iskolaérettségi mérés 

október 31. 

január 15. visszamérés 

január 15. 
május 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

november 

10. 

január 25. 

 
6-7 év 

 

KIMENET 

Mérés ideje: január, május hónap 
Fejlődési napló 

• egészséges életmódra nevelés 

• mozgás fejlettség 

• szociális képességek 

• lelki, érzelmi-akarati képességek 

• anyanyelvi képességek 

• értelmi képességek 

• tevékenységek 
Iskolaérettségi mérés 

október 31. 

január 15. visszamérés 

január 15. 
május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 

10. 

január 25. 
Intézményi 
szintű 
összesítés 

május 31. május 31. Január 31. 
 június 15. 
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3.8. A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről: 

A szülők tájékoztatása fogadóóra és szülői értekezletek keretén belül történik, megfelelő 

intimitással, a méréseket követően. A tájékoztatás tényét a csoportnaplóban, és a tájékoztató lapon 

aláírással igazolják a szülők. 

 

 

4. ÓVODÁBAN MARADÓ 6-7 ÉVES TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK 

ELLÁTÁSA 

 

A tevékenység célja: a visszamaradó gyermekek fejleszthetőségük felső határát érjék el, váljanak 

alkalmassá az iskolai élet megkezdésére. 

 

Feladataink: 

• Szociális éretlenség esetén a visszamaradt gyermekek folyamatos fejlesztésének 

biztosítása az óvodai nevelés keretein belül, differenciáltan egyénre szabottan. 

• Pedagógiai Szakszolgálat által megállapított rész-képesség zavarral küzdő gyermek 

fejlesztésének támogatása, kiegészítése a fejlesztő pedagógus által, vagy útmutatásai 

alapján.  

• Az óvodapedagógus a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a 

tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális 

érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat 

biztosít. 

• A 6-7 évesen óvodában maradt gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, egyénre 

szabott feladatok kitűzése, a szülők meggyőzése arról, hogy a szakemberek 

(fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus stb.) által felkínált fejlesztési lehetőségeket 

vegyék igénybe gyermekük számára. 

 

A visszamaradás okai a következők lehetnek: 

• Szociális éretlenség 

• Értelmi képességek gyengesége 

• Testi fejletlenség 

• Súlyos beszédhiba 

• Mozgás koordinálatlanság 

Az egy évre visszamaradt gyermekek folyamatos fejlesztése beépíthető a nevelőmunkánkba. 

A nagyobb lemaradásoknál segítséget nyújt óvodánk fejlesztőpedagógusa, és a Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársai.  

Óvodán belül a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak lehetőségük van az egyes 

gyermekeknél a lemaradt területek fejlesztését megcélzó játékok beépítésére, a gyermekekkel 

egyéni és/vagy mikro csoportos formában foglalkozni egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez 

igazodva. 

 

 



 

77 

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE 

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 
1. Általános elvek 

 

1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésében 

 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. 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. 

 

1.2. Az Irányelv célja 

 

Az Irányelv célja, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény 

összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy 

• az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

• fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

• a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

• a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai 

váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a gyerek 

szükségletei szerint. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

• a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az 

eredményeket értékelő környezet segíti; 

• a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának 

mértéke határozza meg; 

• terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 

személyiségjegyei befolyásolják. 

 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, 

együttműködése szükséges. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó Szakértői Bizottság 

komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, 

amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség 

szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

Az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 

családjával. 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése. 

Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű 

gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság 

javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, 

önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz, 

• a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek 

fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

• egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező  szakirányú 

végzettségű utazó gyógypedagógus   az együttműködés során: 

• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

• javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek 

igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

• segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről, 
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• együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslataival, iránymutatásaival segíti az 

óvodapedagógusok munkáját. 

• segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

• kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

• részt vesz a befogadó közösség felkészítésében 

• részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

Az integrált nevelésben, oktatásban igénybe vesszük az egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt 

intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, 

amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség 

szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

FELADATA: 

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek preventív egyéni vagy csoportos 

fejlesztése. 

• Tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók szakszerű fejlesztése. 

• A speciális nevelési szükséglethez, életkori és érési sajátosságokhoz igazodó fejlesztés a 

támasz és érzelmi biztonság nyújtása. 

• Interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítása, az önismeret fejlesztése, attitűdök, 

normák kialakítása. 

• Speciális módszerek alkalmazása, ezekkel segítve az egyre pontosabb ellátást, 

gondoskodást, fejlesztő felkészítést. 

• A differenciálásra, személyiségfejlesztésre, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással, 

a hiányosan működő vagy kevésbé sérült képességek korrekciója. 

• Integrációval (együttneveléssel) a hátrányban lévők esélyegyenlőségének biztosítása 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK HABILITÁCIÓS, REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSA 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja:  

A fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

Feladata: 

• A meglévő ép funkciók bevonása a hiányzók pótlása érdekében. 

• A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

• A szükséges speciális eszközök elfogadtatása. 

• Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei: 

• A sérült gyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti. 

• A gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg. 

• Terhelhetőségét biológiai állapota, személyiségjegyei befolyásolják. 

• A pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangban legyen. 
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Habilitációs, rehabilitációs tevékenységeket meghatározó tényezők: 

• Hátterében örökletes tényezők, koragyermekkori sérülések, pszichés tényezők egyaránt 

állhatnak. 

• A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

• A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének 

ideje. 

• A gyermek életkori, pszichés és egészségügyi állapota. Képességei, kialakult készségei, 

kognitív funkciók, meglévő ismeretei. 

 

Első lépés a korai felismerés. 

Különleges gondozáshoz, gyermeki jogok érvényesítéséhez esélyegyenlőség biztosítása. 

Különös gondozást –a gyermek életkorától, állapotától függően- a szakértői bizottságok 

véleményében foglaltak szerint a korai fejlesztést és gondozást a fejlesztő felkészítésben kell 

biztosítani. 

AZ INTEGRÁLÁS (EGYÜTTNEVELÉS) ELŐNYEI: 

Napjainkban a dinamikusan fejlődő integrációs törekvések fontos szakmai elvárásnak tesznek 

eleget. 

• Külön gondot fordít, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányának 

leküzdéséhez. 

• A gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a 

többi gyermekkel való integrált nevelés. 

• Az integrált sérült gyermeket a társadalmi integrálódás felé vezeti. 

• Az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyermekek közösségében. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy 

közösségben lehetnek egészséges társakkal. 

• Az ép gyermekek az együttnevelés során egész életükre kiható, meghatározó humán 

értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és felértékelésével gazdagodnak. 

Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia és észrevétlenül épül ki bennük a 

segítőkészség. 

A szülők részéről kialakul 

• Elfogadó magatartás 

• Reális helyzetértékelés 

• Tájékozott a gyermek sajátosságaival kapcsolatosan 

• Fegyelmezettség 

• Együttműködő készség 

Pedagógus részéről 

• Empatikus készség 

• Speciális pedagógiai felkészültség 

• Innovatív készség 

• Gyermek –és szakmaszeretet 

A gyermekek egyéni fejlesztését specifikus fejlesztéssel oldjuk meg. A fejlesztő munkánk során a 

gyermekek képességeit figyelembe vesszük, a gyermeket önmagához viszonyított fejlődésében 

szemléljük. Játékos formában fejlesztjük a gyermeket, figyelembe véve a terhelhetőségét, 

figyelmének a tartósságát. Az adott gyermeknek megfelelő módszereket alkalmazunk, sok pozitív 

megerősítést, dicséretet biztosítunk a gyermeknek. A gyermeket személyiségét tiszteljük, 

elfogadjuk olyannak, amilyen. Szorosan együttműködünk a családokkal a gyermek közös 
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személyiségfejlesztése érdekében. Fogadóórán több alkalommal konzultálunk a gyermek 

fejlesztése érdekében, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő az óvodában találkozhasson az 

utazó gyógypedagógussal. 

 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 

érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői 

vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási 

intézménybe írassa be. 

 

FEJLESZTÉSI TERV, FEJLESZTÉS DOKUMENTÁLÁSA 

A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) fejlesztő nevelés-oktatásában, azok rögzítéséhez a 

következő dokumentumok szükségesek: 

• Forgalmi napló Tü. 355. r.sz. 

• Egyéni fejlődési lap, külívTü. 356. r.sz. 

• Egyéni fejlődési lap, belívTü. 357. r. sz. /óránkénti dokumentáció/ 

• Érvényes szakértői vélemények 

• Órarend 

• Év eleji, féléves és év végi státust felmérő jellemzések, mérőlapok 

 

Egyéni fejlesztési terv elemei, 

• Gyermek személyi adatai 

• Szakértői vélemények kelte, diagnózisa 

• Javasolt fejlesztési területek 

• Kötelező felülvizsgálat éve 

• A fejlesztés általános területei 

• A fejlesztés speciális területei 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget a megfogalmazó gyógypedagógiai- orvosi-

pszichológiai komplex diagnózisára, vizsgálataira kell építeni. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek (BTM), fejlesztő nevelés-

oktatásában, azok rögzítéséhez a következő dokumentumok szükségesek: 

 

• Forgalmi napló Tü. 355. r.sz. 

• Egyéni fejlesztő napló, fejlesztési terv (havi) 

• Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs ellátás, egyéni fejlődési lap (heti) 

• Érvényes szakértői vélemények 

• Órarend 

Egyéni fejlesztési terv elemei 

• Gyermek személyi adatai 

• Javasolt fejlesztési területek 

• A fejlesztés általános területei 

• A fejlesztés speciális területei 

 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó Pedagógia Szakszolgálat 

vizsgálataira kell építeni. 
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AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Együttműködés a családdal 

Intézményünkben kiemelt feladatunk a szülőkkel való együttműködés. 

A pedagógusok és a családok megosztva felelősek a közös munka szoros együttműködés 

kialakításáért. A kommunikáció, a kölcsönös tisztelet, a megbecsülés, a másság elfogadása és 

tolerálása, a pozitív életszemlélet és főleg a gyermekek érdeke, fejlődésük, fejlesztésük felelőssége 

adja ennek a jó viszonynak az alapját. 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. A kettő összhangja, együttműködése a gyermekek 

harmonikus fejlődésének feltétele. Az intézmény nem vállalja át a család nevelési feladatainak 

megoldását, de hozzájárul a családi szocializáció esetleges kedvezőtlen hatásának enyhítéséhez. 

A gyermek életkorából kiindulva mindennapi és természetes az óvoda és a család találkozása. 

Óvodánk nyitott, örömmel vesszük a szülők érdeklődését, kínáljuk, hogy ismerjék meg a 

munkánkat, mint ahogy mi is igyekszünk a család helyzetét megismerni. 

Fontos, hogy a programunk filozófiáját már az előjegyzés időszakában megbeszéljük a 

szülőkkel. Jó tudnunk, hogy mik az elvárásaik a gyermekkel szemben és mit várnak el az óvodától. 

Célunk: a személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt.  

Feladataink:  

• a szülőkkel való együttműködés és kapcsolattartás formáinak megkeresése, szülőknek 

szóló találkozások alkalmával segítségadás az otthoni nevelőmunkához 

• az óvónő modell — viselkedésével, beszédével hat a szülőre is 

• partneri viszony: kölcsönös tisztelet egymás iránt.  

Az együttműködés tartalma: 

• anamnézisből és a szülők által felajánlott családlátogatás alkalmával, családok 

helyzetének megismerése 

• szükség esetén szakember bevonása (Pedagógiai Szakszolgálat, logopédus, utazó 

gyógypedagógus) 

•  nyitottság a szülők felé – igényüknek megfelelően bármikor betekinthetnek óvodánk 

        életébe 

A kapcsolattartás módja, formái 

• anyás beszoktatás rugalmasan, figyelembe véve a gyermeket  

• naponkénti párbeszéd 

• nyílt nap 

• szülői értekezletek 

• fogadóóra a szülővel egyeztetett időpontban 

• családlátogatás szülői kérés alapján 

• a szülőknek előadások szervezése, szakemberek bevonásával 

• iskolák tájékoztatója a beiskolázásról 

• közös rendezvények (pl. óvoda születésnapjának megünneplése, egészséghét, gyermekhét, 

farsang, ballagás, anyák napja, évzáró műsor, közös kirándulás a szülőkkel) 

Együttműködés más intézményekkel: 

• Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az 

óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, 

gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet 

után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, 
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módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok 

kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 

• A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében 

az óvoda a külhoni magyar óvodákkal a kapcsolatépítésre törekszik, és- lehetőségei szerint- 

szakmai kapcsolatot tart fenn. (online módon) 

ISKOLÁS LESZ A GYERMEKÜNK… 

Óvodáskor végére az óvoda és a család együttnevelésének eredményeként a gyermekek elérik 

az iskolai munkához szükséges fejlettségi szintet.  

A szülőknek különösen fontos szerepük van az iskolára való felkészítésben. Ez nem könnyű 

feladat, ugyanakkor nekik is ki kell venni részüket az iskolás életformára való megfelelő áttérés 

biztosításában. Ez a tevékenység nem korlátozódhat közvetlenül az iskolába lépés előtti 

hónapokra. A felkészítésnek folyamatosnak kell lennie. 

A fejlődés nyomon követése érdekében segítségünkre van a Fejlődési napló, az iskola 

készültségi mérésre kidolgozott mérő lapok, melyeket az óvodapedagógusok rendszeresen 

vezetnek, és a szülőket tájékoztatják a benne leírtakról. A szülőknek joga van tudni gyermeke 

fejlettségét, nekünk kötelességünk megfelelő pedagógiai tapintattal, de őszintén tájékoztatni őket. 

Csak őszinte, bizalmas, segítő kapcsolatban lehet eredményt elérni. 

Szeretnénk a szülőknek segítséget adni az iskolai élet megkezdésének időpontjában, az iskola, 

a módszer megválasztásában.  

Tanácsoljuk a szülőknek, hogy konkrétan mivel segíthetik otthon az iskolába kerülő 

gyermeküket abban, hogy iskolára alkalmassá váljon, valamint hogyan támogathatja harmonikus, 

egészséges fejlődését: 

• Helyes életritmus kialakítása 

• Példamutatás: a gyermeket akkor fogja érdekelni a könyv, az olvasás, nézegetés, ha azt látja, 

hogy otthon szülei is szívesen olvasnak, lapozgatják a könyvet 

• Beszélgessen gyermekével annyit, amennyit csak tud nyugodt, szeretetteljes Légkörben! 

• Meséljen gyermekének gyermekkoráról, vagy bármi érdekeset, nagyszülőket is biztassa 

erre! 

• Olvasson neki mesét, ahelyett, hogy a TV elé ülteti! A történetmondás, a beszélgetések 

értelmileg, érzelmileg, érzékszervileg is fontos alapköveket fektetnek le az iskolára 

• Játszanak sok társasjátékot. Ne hagyja mindig nyerni a gyermekét, csak, hogy élvezze a 

játékot, tanuljon meg veszíteni is! 

• Képességfejlesztési feladatok megoldásában ne segítsen, legfeljebb a feladat megértésében. 

• Ne erőltesse a betűk megtanítását, az iskola előtti olvasást! 

• Támogassa érdeklődését, válaszoljon kérdéseire, segítsen neki, dicsérje, biztassa, bátorítsa 

gyermekét! Legyen türelmes! 

Amennyi tudásra a saját érdeklődése és az otthoni lehetőségnyújtás, bátorítás folytán szert 

tesz, annyi bőven elég lesz neki ahhoz, hogy ősszel nekivágjon az „igazi” tanulásnak. 

Az óvoda és a bölcsőde 

A kapcsolattartás célja:  

 A bölcsődéből érkező gyermekek zökkenőmentes beilleszkedésének segítése. 

Feladataink: 

• A két intézmény vezetőjének folyamatos kapcsolat tartása 

• Egymás munkájának megfigyelése, megismerése. 

 A két vezető, a bölcsőde-óvoda összekötő óvodapedagógus folyamatosan konzultál 

egymással, tájékoztatják egymást gondjaikról, az óvodába készülő gyermekek fejlettségi 

szintjéről, az óvodaérettség szempontjairól, elősegítik a két intézmény dolgozói közötti egészséges 
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munkakapcsolat kialakulását. Mindezek azért fontosak, hogy az átmenet a bölcsődéből az óvodába 

ne okozzon érzelmi megrázkódtatást a gyermek számára. Fontosnak tartjuk, hogy intézményeink 

gyermekközpontú szemléleten alapuló, folyamatos, jól összehangolt munkával összedolgozzanak. 

Ehhez kölcsönös nyitottság szükséges az intézmények részéről, ugyanis együtt vagyunk felelősek 

az átmenet fokozatosságának megvalósításáért. 

Az együttműködés tartalma 

Tájékozódunk a lakótelepen működő két bölcsőde életéről és működéséről. Betekintést 

engednek életükbe, ahonnan a gyerekek hozzánk érkeznek. A gondozónők megismerhetik óvodai 

életünket, megbeszéljük velük pedagógiai programunk feladatait, a fejlődés jellemzőit, igény 

szerint szakkönyvet kölcsönzünk számukra. A gyermekek óvodába lépése előtt tájékoztató szülői 

értekezletet tartunk az érdeklődő szülők számára. Közös programokkal készülünk, Mikuláskor 

bábozunk a bölcsődés gyermekeknek, ill. ajándékkal kedveskedünk nekik. Farsangkor műsort 

adnak óvodásaink és farsangi szemüveget, kalapot készítenek a kicsiknek.  

Az óvoda és az iskola  

A kapcsolattartás célja:  

• a partnerközpontú működés kapcsán a reális partneri igények megismerése 

• a gyermekek zökkenőmentes átállásának segítése 

• egymás nevelési elveinek megismerése 

Feladataink: 

• Olyan tevékenységek szervezése, amely alkalmassá teszi óvodásainkat az iskolai 

életbe való bekapcsolódásra, a tanulás megkezdésére. 

• Első osztályosaink beilleszkedését figyelemmel kísérjük 

•  A visszajelzett észrevételeket beépítjük a nevelőmunkánkba 

Az óvodából iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola, nevelő 

munkájának összehangolását, a két intézmény együttműködését. Az óvoda iskola-előkészítő 

munkája akkor tekinthető sikeresnek, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel 

várják az iskolát. Különösen jó a kapcsolatunk a Kazinczy és a Vörösmarty általános iskolákkal. 

Ezeken kívül — kisebb számban — de szülőink választják még a Szoboszlói úti és a Lilla téri 

iskolát. Az intézményvezetők folyamatosan értekeznek, konzultálnak a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével, gazdasági, nevelési, oktatási kérdésekről és ezek megvalósításáról. Az 

iskolák vezetése folyamatosan értesít minket szervezett programjairól, nyári táborairól, 

moziműsorairól. Zenés rendezvényeire, pl. gyermekgála, rendszeresen meghívja az óvodát. Az ott 

dolgozó pedagógusokkal kapcsolatunk nagyon jó. Tartalmi együttműködésünk alapja a kölcsönös 

nyitottság. Szoros együttműködésre, nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk a 

pedagógusokkal. Óvodai nevelő munkánk szerves részének tekintjük a kapcsolat ápolását, 

továbbfejlesztését. Együttműködésünkben érvényesül a kölcsönös bizalom, egymás munkájának 

ismerete és megbecsülése. Így lehet csak folyamatos átmenetet biztosítani a gyermekek számára.  

Együttműködésünk tartalma 
Megismerjük az általános iskola nevelési alapelveit, a nevelési tervből az első osztályra 

vonatkozó követelményeket. 

Formái 

Felvesszük a kapcsolatot az alsó tagozatos nevelőkkel; tájékoztatást adunk gyermekeink 

fejlődéséről, egyéni fejlődési ütemükről. Elősegítjük a zavartalan iskolai beilleszkedést. 

Használjuk a Kazinczy Ált. Iskola moziját, könyvtárját.  

 Az óvoda rendezvényeire meghívjuk a tanítókat (pl. rajzverseny, mesemondó verseny, 

gyermekhét), nyílt napokon vehetnek részt. Olyan szülői értekezletet is szervezünk, ahol 

bemutatkozhatnak az iskolák. 
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GYERMEKVÉDELEM ÓVODÁNKBAN 

Óvodánkban minden pedagógus a Pedagógiai Programban meghatározott feladatok és az 

alábbi törvények, helyi érvényű szabályzatok alapján végzi a gyermekvédelmi munkát: 

• 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 17 § (1) és (2) pontja 

• 2011. évi CCXI. a családok védelméről 

• 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

• 332/2011. Kormányrendelet a családok támogatásáról 

• 149/1997. (IX.10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

• Pedagógiai Program 

• Gyermekvédelmi Szabályzat 

• Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi intézkedési Terv 

• Tócóskerti Óvoda Házirendje 

Célunk: 

• Egészséges, biztonságos környezetben a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzése, 

ápolása, a gyermekbalesetek elkerülése 

• A rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezésével a gyermekek egészséges 

fejlődését veszélyeztető okok feltárása, megelőzése 

• A gyermekek hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetéből adódó 

esélyegyenlőtlenségeinek csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 

illetve segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetésében 

• A hátrányos helyzetű gyermekek családjával való együttműködés elmélyítése, 

segítségnyújtás számukra az óvoda alapítványából 

Veszélyeztetettek 

• azok a gyerekek, akiknek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó 

nem biztosítja. 

 

Hátrányos helyzetűek – HH 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
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b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §- va szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetűek – HHH 

• Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki az előbbiekben 

felsorolt  a)- c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

• a nevelésbe vett gyermek, 

• A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. 

• A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását 

a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

A hátrányos és halmozattan hátrányos helyzet megállapítására irányuló eljárásra, és a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tekintetében, a települési 

önkormányzat jegyzője illetékes.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) 

Aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 

küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Sajátos nevelési igényű gyermek – SNI 

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

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Feladataink: 

A gyermekvédelmi munka feladatai két részből tevődnek össze: 

a, általános, preventív gyermekvédelmi feladatok, melyek minden óvodapedagógus számára 

kötelezőek,  

b, speciális gyermekvédelmi feladatok, melyeket a gyermekvédelmi felelős az 

óvodapedagógusokkal és a megfelelő szakmai szervezetekkel együttműködve végezi. 
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a, Általános gyermekvédelmi feladatok 

• Minden óvodapedagógus biztosítsa a gyermekek alapvető biológiai funkcióinak 

kielégítését, egészségük és testi épségük védelmét, ismertesse és tartassa be a 

gyermekekkel az egészséges életmód szokásait. 

• Az óvodapedagógusok a tőlük elvárható módon küszöböljenek ki minden baleseti forrást 

az óvoda területén belül és az óvodán kívüli tartózkodás esetében is. 

• Az óvodapedagógusok csoportnaplóban vezessenek írásos dokumentációt a 

veszélyeztetett, HH, HHH, SNI, BTM-es gyermekekről 

• Szervezzenek olyan tevékenységeket, melyek elősegítik a hátrányos helyzetű és különféle 

speciális problémákkal küzdő gyermekek fejlődését. 

• Az óvodapedagógusok tartsák be a fent felsorolt törvényi előírásokat, különösen 

rendezetlen családi jogviták (válás, láthatás, a gyermek felügyeleti jogának gyakorlása 

stb.) esetében. 

• Segítsék elő a családi kapcsolat alapját képező egészséges szülő-gyermek viszony 

kialakulását, támogassák a család és a házasság intézményét, melyben az anya nő, az apa 

férfi. 

• Az óvodapedagógusok támogassák a rendezett családi viszonyokat és biztosítsák a 

gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának érvényesülését, 

mely különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi és a lelki egészség megóvása érdekében. 

• A fejlesztőpedagógus feladata a gyermekek megfigyelésén keresztül egyéni képesség 

területeinek felmérése, probléma esetén egyéni fejlesztési terv készítése, és a korrekciós, 

fejlesztő munka, folyamatos végzése, valamint kapcsolattartás a logopédiai szolgálattal, 

a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményének a 

munkatársaival. 

b, A gyermekvédelmi felelős speciális feladatai 

• A gyermekvédelmi felelős az óvodapedagógusokkal és az óvodatitkárral közösen 

segítsen a rászoruló gyerekeknek és családoknak (étkezési támogatás, rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése, alapítványi támogatás, segítő szakmai 

szervezet felkutatása, nevelési illetve életvezetési problémák esetében) 

• A gyermekvédelmi felelős az óvoda fejlesztőpedagógusával közösen gondoskodjon arról, 

hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztőpedagógus által nyújtott egyéni fejlesztésben is részesüljenek. 

➢ Óvodánkban a gyermekvédelmi felelős feladata, hogy kiszűrje a hátrányos helyzetű 

gyermekeket és felderítse, hogy helyzetük nem okoz –e fejlődésükben valamilyen 

lemaradást, amit a fejlesztőpedagógus szükség esetén korrigál. 

➢ Fordított esetben, amikor a gyermek értelmi fejlődésében vagy érzelmi életében 

mutatkozik lemaradás akkor a fejlesztőpedagógussal, és a gyermekvédelmi 

felelőssel együttműködve a család helyzetét vizsgáljuk. Megpróbáljuk tapintatosan 

kideríteni, hogy a család problémái állnak-e a fejlődés útjában. 

➢ Minden adott esetben felmérjük, hogy csoporton belül, óvodán belül, vagy más 

szakemberek, szervezetek, speciális intézmények segítségét kérve tudunk-e 

hatékony megoldásokat találni. Alapelvünk, hogy a segítő munka nem lehet 

erőszakos, a család erőtartalékaira, a szülők aktivitására építünk. 
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• Készítse el a gyermekvédelmi feladatok tervezésével és megvalósításával kapcsolatos 

írásos dokumentációt (jelzőlap, gyermekvédelmi terv, éves beszámoló, szakvélemények 

bírósági eljáráshoz, védelembe vételhez, stb.) 

• Indokolt esetben – súlyos veszélyeztetés, bántalmazás, közvetlen életveszély esetén – a 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központnak megküldött jelzéssel egy időben, a hatóság 

(Rendőrség) felé hatósági eljárást kell kezdeményeznie. 

• A gyermekvédelmi felelős tartson folyamatos kapcsolatot az óvodapedagógusokkal, 

családokkal 

• Működjön együtt más gyermekvédelmi és szakmai segítő szervezetekkel a gyermekek 

hátrányos helyzetének javítása és az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 

 

Együttműködésünk tartalma: 

A gyermekvédelmi és egyéb speciális szakmai társintézményekkel folyamatos kapcsolatban 

vagyunk, problémás esetekben jelzéssel élünk feléjük, illetve szakvéleményüket kérjük. (DMJV 

Család- és Gyermekjóléti Központ, DMJV Szociális Osztály, Gyámhivatal, Kormányhivatal, 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye, Megyei Szakértői 

Bizottság) 

 

Óvodánk alapítványa „Fejlesztés a gyermekre figyelve” céljai között szerepel a hátrányos 

helyzetű gyerekek segítése: 

• speciális segítséget nyújt (logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus) 

• gyermekek nevelését segítő program kidolgozásával (szakirodalom, kiadványok 

vásárlása, fénymásolása) 

• a hátrányos helyzetű gyerekek színházi, zenei, irodalmi élményének támogatása 

(évente egy alkalommal min. 50%-ban) 

• szükség esetén fórumok szervezésével segítjük a szülőket nevelési problémáik 

megoldásában (fogadóóra, segítőbeszélgetés, terápiás hatású családlátogatás, 

szülőklub, mentálhigiénés szülői értekezlet) 

Minden nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről, 

elérhetőségéről, a Gyermekvédelmi Szabályzat és az intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Terv hozzáférhetőségéről. 

Óvodánk SZMSZ-ében rögzítettük: 

• az intézményi óvó-védő előírásokat az óvodapedagógusok részére 

• a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét 

• a beteg illetve balesetet szenvedett gyermek esetében alkalmazott teendőket 

• a rendkívüli események bekövetkezésekor szükséges feladatokat 

A Házirend idevonatkozó pontjai tartalmazzák azokat a óvó-védő előírásokat – az 

alkalmazottak, szülők, az óvodában tartózkodó egyéb személyek részére – amelyeket a gyermekek 

védelme érdekében be kell tartani: 

• a gyermekek felelős átvétele, átadása a szülőknek hazatávozáskor 

• a betegség utáni fogadás a csoportba 

• reggeli és délutáni felügyelet ellátása 
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A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A gyermekeink szociális háttere igen szélsőséges képet mutat. Munkánk tervezésénél 

figyelembe kell vennünk az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a 

szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg csonka családokét. 

 

• Különösen nagy a felelősségünk, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

oktatásában, nevelésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek 

veszélyeztetettségét is magában hordja.  Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a 

világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi 

fejlődésükhöz. 

• Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, ill. együtt nem működő, esetleg 

gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - 

kapcsolattartás.  

 

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében 
• Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása 

• Az önművelés igényének kialakítása. 

• A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása. 

• Praktikus ismeretek elsajátíttatása. 

• A mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása. 

• Családi életre és egészséges életmódra nevelés. 

• A testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás - és 

feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének igényét. 

 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítése érdekében 
• Differenciált fejlesztés 

• Egészségnevelés 

• A mozgás megszerettetése, mindennapi biztosítása 

• Tehetséges gyermekek felkészítése 

• Felzárkóztatás 

• Igény szerint ügyelet biztosítása 

• Sportolási lehetőség biztosítása 

• Kulturális rendezvények csoportos látogatása 

• Pályázatok figyelése!  

 

Szülőknek felajánlott segítség 
• Fórum, előadások szervezése 

• Játékos, ismeretterjesztő foglalkozások 

• Felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleten, fogadó órákon 

• Szülőkkel közös programok (egészséghét, gyermekhét, közös kirándulások) 

 

Anyagi támogatás lehetősége 
• Étkezési hozzájárulás 
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A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

• Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása akkor 

valósulhat meg, ha a közoktatás terén általánossá válik az a gyakorlat, hogy minden 

gyermeknek vele született joga van az emberi méltósághoz. 

• A közoktatásban dolgozók alapvető feladata, hogy az általa ellátott gyermek, 

hozzájusson minden olyan szolgáltatáshoz, amely ahhoz szükséges, hogy személyisége 

szabadon kibontakozhasson. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell: 
 

a teljesítmények értékelése során 

• a neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 

• gyermeki jogok gyakorlása során 

• a neveléssel-oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során (a jogszabály 

alapján járó juttatások, illetőleg a nevelési-oktatási intézmény mérlegelése alapján 

adható juttatások)  

• az óvoda feladata az is, hogy a tehetséges és képességeihez képest rosszul teljesítő 

gyermek részére segítséget nyújtson  

• a gyermek csoportban való elhelyezése során 

• vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló oktatásban részesüljön 

 

 Konkrét céljaink a gyermekek esélyegyenlőségeinek érdekében 

• Egyetlen gyermeket se érjen hátrányos megkülönböztetés óvodánkban etnikai, vallási 

egészségügyi, családi problémái okán.   

• Az óvodába való felvétel elbírálásában az óvoda vezetője részesítse előnyben a 

hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit- alkalmazzon pozitív diszkriminációt.     

• A nevelőtestület ismerje meg és folyamatosan tartsa be az esélyegyenlőségi tervben 

rögzített alapelveket, munkáját ennek szellemében végezze.    

• Az esélyegyenlőségi terv legyen nyilvános, hozzáférhető a szülők számára  

• A HH, HHH, SNI gyermekek rendszeresen járjanak az óvodába 

• A HH, HHH, SNI gyermekek szülei évente legalább egyszer vegyenek részt óvodai 

szülői értekezleten 

• Azok a HH, HHH, és SNI gyermekek, akiket az óvoda fejlesztőpedagógusa kiszűrt 

rendszeresen vegyenek részt az egyéni fejlesztőfoglalkozásokon 

• A nevelőtestület vegyen részt pszichológiai vagy gyógypedagógiai témájú szakmai 

előadásokon, továbbképzéseken 
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A gyermekek esélyegyenlőségét szolgálóeszközök, tevékenységek 

• az óvoda épületének, csoportszobáinak és udvarának lehetőségeink szerinti folyamatos 

karbantartása, felújítása  

• speciális élelem biztosítása a diétára szoruló gyermekeknek  

• biztonságos, balesetmentes környezet megteremtése az óvodai élet tevékenységeihez  

• tájékoztatás az ingyenes étkezés lehetőségéről és egyéb szociális juttatásokról,  

• a segélyekhez való hozzájutás megkönnyítése, segítség a szükséges nyomtatványok, 

beadványok kitöltésében 

• fokozott odafigyelés a gyermekek viselkedésében bekövetkező negatív változásokra  

• a gyermekvédelmi munka prevenciós feladatainak előtérbe helyezése, a hátrányos, és 

halmozottan hátrányos helyzet kiszűrésével 

• a gyermeki jogok tiszteletben tartása, a gyermekek érdekeinek mindenekfelett való 

• érvényesítése 

• a törvényes rendelkezések betartása a gyermek érdekében a családtagok, szülők közti  

• vitás esetekben 

• SNI gyermekek folyamatos, szakszerű, egyénre szabott fejlesztése 

• rugalmas, az egyéni problémákat figyelembe vevő munkaszervezés –nyitva tartás  

• a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését, és a részképességek fejlődését 

elősegítő gazdag tevékenység szervezése  

• megfelelő végzettségű óvodapedagógus, és technikai dolgozó alkalmazása a 

gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátására  

• rendszeres védőnői vizsgálatok elvégzése az óvodások számára, fogászati problémák 

kiszűrése   

• a nevelőtestület folyamatos, szervezett és önkéntes formában történő továbbképzése a 

képességek kibontakoztatásának és a lemaradások okozta hátrányok kiküszöbölésének 

érdekében  

• a családok támogatását kiemelten kezelő, velük szoros együttműködésre épülő 

programunk a SZÍV. Program lehetőségeinek kiaknázása 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása az óvodánkban dolgozó minden pedagógus kötelessége. 

Óvodánkban a pedagógiai programban kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, biztosítjuk a hátrányuk kompenzálását. 

Dokumentumainkban (csoportnapló, mérőlapok, egyéni fejlesztési terv) megtalálhatóak a 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink egyéni fejlesztésével 

kapcsolatos feljegyzései. 
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MINIMÁLISAN KÖTELEZŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 

JEGYZÉK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 161-162 § 2. SZ. MELLÉKLET 

 

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről a 
 

TÓCÓSKERTI ÓVODA 
 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső 

burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

jogszabályok tartalmazzák. 

I.    HELYISÉGEK 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Ténylegesen meglévő 

mennyiség 

 

Csoportszoba Gyermekcsoportonként 1 11 

 

Tornaszoba Óvodánként (székhelyen és 

tagóvoda) 1 

2 

 

Logopédiai foglalkoztató, 

Egyéni fejlesztő szoba 

Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 

Játszóudvar Óvodánként (székhelyen és 

tagóvoda) 1 

2 

Intézményvezetői iroda Óvodánként 1 2 

Iroda (intézményvezető 

helyettesi, tagintézményvezetői) 

Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

3 (2 intézményvezető h., 1 

tagintézményvezetői) 

Nevelőtestületi szoba Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában ) 1 

2 

Orvosi szoba Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 (1 a székhelyen a 

nevelőtestületivel megosztva) 

Gyermeköltöző Gyermekcsoportonként 1 11 

Gyermekmosdó WC Gyermekcsoportonként 1 11 

Kiszolgáló helyiségek: 

Felnőtt öltöző Épületenként 1 3 (tagóvodában 2) 

Elkülönítő szoba Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 (1 a székhelyen a 

nevelőtestületivel megosztva) 

Melegítőkonyha Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 

Tálaló-mosogató Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 

Felnőtt mosdó Épületenként 1 7 (tagóvodában 6) 

Felnőtt WC Épületenként 1 

 

15 (székhelyen 5, 

tagóvodában 10) 

Mosléktároló Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 
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Egyéb raktár Óvodánként (székhelyen és 

tagóvodában) 1 

2 

Szertár Épületenként 1 2 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZI TÁRGYAI 

1. Csoportszoba: 

Óvodai fektető Gyermeklétszám szerint 1 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Gyermek szék Gyermeklétszám szerint 1 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Gyermek asztal Gyermeklétszám, 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Fényvédő függöny Ablakonként, az ablak 

lefedésére alkalmas méretben 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Szőnyeg Gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedésére 

alkalmas méretben 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 
 

Játéktartó szekrény vagy polc Csoportszobánként 2, 

fogyatékos gyermek esetén 

további 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 
 

Fektető tároló Valamennyi gyermekágy 

tárolásához szükséges 

mennyiség 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Élősarok állvány Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Hőmérő Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Óvodapedagógusi asztal Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Felnőtt szék Gyermekcsoportonként 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Eszköz-előkészítő asztal Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Textiltároló szekrény Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Edény-és evőeszköz tároló 

szekrény 

Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Szeméttartó Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

2. Tornaszoba: 

Tornapad 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tornaszőnyeg 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 
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Bordásfal 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

 

Óvodai többfunkciós mászó 

készlet 

1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

Három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő: 

A fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

A fogyatékosság típusának 

megfelelő mennyiség megvan 

 

Tükör 1 2 

 

Asztal 1 2 

 

Szék 2 12 

 

Szőnyeg 1 2 

 

4. Játszóudvar 

Kerti asztal Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Kerti pad Gyermekcsoportonként 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Babaház Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Udvari homokozó Gyermekcsoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Takaróháló Homokozónként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést, segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

V. rész szerint 

5. Intézményvezetői iroda: 

Íróasztal és szék 1-1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Szék 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Telefon 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Könyvszekrény 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Iratszekrény 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

 

Fax 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

 



 

95 

 

6. Iroda:   

Asztal Felnőtt létszám 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Szék Felnőtt létszám 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Iratszekrény 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Írógép asztal és szék 1-1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Számítógép asztal és szék 1-1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Írógép 1 Nincs 

Telefon 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Számítógép, nyomtató 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

7. Nevelőtestületi szoba 

Fiókos asztal Pedagógus létszám szerint 1 Nincs 

Szék Pedagógus létszám szerint 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Könyvtári dokumentumok 500 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak a 

székhelyen  

Lemezszekrény 1 Nincs 

Könyvszekrény 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tükör 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Mosdókagyló 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tárgyalóasztal 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

8. Orvosi szoba Berendezés, felszerelés a 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

előírásai szerint 

Berendezés, felszerelés a 

26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet előírásai szerint 

9. Gyermeköltöző 

Öltözőrekesz, ruhatároló, fogas, 

paddal 

Gyermeklétszám 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

 

10. Gyermekmosdó, WC 

Törölközőtartó Gyermeklétszám 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Rekeszes fali polc (fogmosó 

tartó) 

Gyermeklétszám 

figyelembevételével 
a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 
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Egyéni tisztálkodó szerek Felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 1  

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tisztálkodó felszerelések Mosdókagylónként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Fésű tartó Csoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Törölköző Felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Abrosz Asztalonként 3 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Takaró Gyermeklétszám szerint 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Ágynemű huzat, lepedő Gyermeklétszám szerint 3-3 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tükör Csoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

IV. FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Szennyes ruha-tároló Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Mosott ruha-tároló Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Mosógép Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Centrifuga Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Vasaló Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Vasalóállvány Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Szárítóállvány Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Takarítóeszközök Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Hűtőgép Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Porszívó Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

V.  A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

1. Játékok, játékeszközök 

(mennyiség eszköz fajtánként) 

Gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

Több minta a 30% 

rendelkezésre áll 

Különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

szerepjátékok, építő-

Gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

A gyermeklétszámnak 

megfelelő mennyiség 

megvan 



 

97 

 

konstruáló játékok, 

szabályjátékok, dramatizálás 

és bábozás, barkácsolás) 

eszközei 

Mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést, segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

Gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

A gyermeklétszámnak 

megfelelő mennyiség 

megvan 

Ének, zene, énekes játékok 

eszközei 

Gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

A gyermeklétszámnak 

megfelelő mennyiség 

megvan 

Az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

Gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

A 30% rendelkezésre áll 

Értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és a kreativitást 

fejlesztő anyagok, eszközök 

Gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

A 30% rendelkezésre áll 

Ábrázoló tevékenységet 

fejlesztő (rajzolás, festés, 

mintázás, építés, képalakítás, 

kézimunka) anyagok, eszközök 

Gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

A gyermeklétszámnak 

megfelelő mennyiség 

megvan 

A természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését 

elősegítő eszközök, anyagok 

eszközei 

Gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

A gyermeklétszámnak 

megfelelő mennyiség 

megvan 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

Video (lejátszó) Óvodánként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Televízió Óvodánként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Magnetofon Három csoportonként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Diavetítő Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Vetítővászon Épületenként 1 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Hangszer (pedagógusoknak) Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen az óvoda nevelési 

programja szerint) 

a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Hangszer (gyermekeknek) Gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

A 30% rendelkezésre áll 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

Gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának 

megfelelő mennyiségben 

A 30% rendelkezésre áll 
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VI. EGÉSZSÉG ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

Ételmintás készlet Tálalókonyhánként 2 készlet a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Mentőláda 2 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 

Tűzoltó készülék 15 a kötelező eszközök 

rendelkezésre állnak 
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Legitimációs záradék 

 
 

A Pedagógiai Programot-t készítette: Az intézmény vezetője :       Báthory Csabáné 
         Intézményvezető aláírása 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. november 23.                  Kovács Melinda 
 nevelőtestület nevében  aláírása 

 

 

A Pedagógiai Programot-t jóváhagyta: Az intézmény vezetője  

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. december 06.                  Báthory Csabáné 

 
 intézményvezető aláírása 

 

Ph. 

 

 

A Pedagógiai Programról véleményét nyilvánította: 

 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. november 23.                Zsírosné Kovács Hajnalka 
        óvodai szülői közösség nevében aláírás 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programról véleményét nyilvánította: 

 

 

 

 

Dátum: Debrecen, 2022. november 23.           Kovácsné Lente Magdolna 
          alkalmazottak nevében aláírás 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programról egyetértését kinyilvánította: 

 

 

 

Dátum: …………………………………….. 
 fenntartó nevében aláírás 
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ÉRVÉNYESSÉGE 

 

A Pedagógiai program időbeli hatálya  

• A 3/2022. (12. 06.) határozatszámon elfogadott és az intézményvezető által 4/2022. (12. 

06.) határozatszámon jóváhagyott Pedagógiai program az intézmény, vezetőjének 

jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy 

időben hatályát veszti a 2020. 08. 24-én elfogadott Pedagógiai Program. 

• Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

• Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT 

elnök  

• A kihirdetés napja: 2022. december 06. 

A Pedagógiai program személyi hatálya kiterjed: 

Az óvodával jogviszonyban álló minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen 

segítőkre. 

Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de  részt vesznek az 

óvoda feladatainak megvalósításában. 

A Pedagógiai Program területi hatálya kiterjed: 

• Az óvoda területére. 

• Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 

kívüli programokra. 

 

 

 

 

Debrecen, 2022. december 06. 

 

 

 

 

 Báthory Csabáné 

 Intézményvezető 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 
 

„A Közalkalmazotti Tanács a Tócóskerti Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát 

korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 

 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 Kovácsné Lente Magdolna 

 KT elnök 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 
 

 

A szülői közösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői 

közösség számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, korlátozás nélkül 

érvényesült, a Tócóskerti Óvoda Pedagógiai Programjában foglaltakkal kapcsolatban. 

 

 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 

 

 

 

 

 Zsírosné Kovács Hajnalka 

 Szülői közösség elnöke 
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Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

 

 
 

A Tócóskerti Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez (ide azt kell beírni, amihez az egyetértését kérték a 

fenntartónak, vagy működtetőnek) a fenntartó, a működtető egyetértési jogát a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.  A dokumentum …. pontjához egyetértését 

megadja, vagy  ellenvetését az alábbiakban fogalmazza meg: …...” 

 

 

Debrecen, 2022. ……………………..hó……………..nap 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 Fenntartó képviselője 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 
 

 

 

„A Tócóskerti Óvoda nevelőtestülete, át nem ruházható jogkörében a Pedagógiai Programot 

2022. év december hó 06. napján tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal 

3/2022. (12. 06.) számú határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a 

csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

Debrecen, 2022. december 06. 

 

 

 

 

 

 Báthory Csabáné 

 Intézményvezető 
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DÁTUM: 1. sz. melléklet 

 KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE-TEVÉKENYSÉGI KÖR: 

Képességfejlesztés: 

 

A CSALÁDOK BEVONÁSA, A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS: 

☺ EGYÉNI FEJLESZTÉSEK: 

Esélyegyenlőség biztosítása:1.                                       2.                           

Tehetséggondozás:1.                                                      2. 
Erőssége: Gyengesége: 

ÉRTÉKELÉS 

A hét gyermeke:1.                                                        2. 

Erőssége: Gyengesége: 

ÉRTÉKELÉS 

Feljegyzés a csoport életéről 
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TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Képességfejlesztés: 

 

Verselés-mesélés  

Képességfejlesztés: 

Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

Képességfejlesztés: 

Matematikai tapasztalatok 

Képességfejlesztés: 

Mozgás 

Képességfejlesztés: 

Játék 

Képességfejlesztés: 



 

107 

 

2. sz. melléklet 

 

 

 

FEJLŐDÉSI NAPLÓ 
TÓCÓSKERTI ÓVODÁBA JÁRÓ GYERMEKEK SZÁMÁRA 

 

ANAMNÉZIS ADATLAP 

 
 

A gyermek neve:

 
Születési ideje:

 
Óvodai felvétel ideje:

 
A csoport neve:

 
Dátum:

 
Szülő aláírása:
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1. 1. A családra vonatkozó adatok 

1.1. Az apa adatai 

Neve:   

 

 

 

 

 

Iskolai végzettsége: 

Alapfok:        8 általános 

Középfok:     szakközépiskola - gimnázium - szakmunkásképző 

Felsőfok:       főiskola - egyetem 

1.2. Az anya adatai 

Iskolai végzettsége: 

Alapfok:        8 általános 

Középfok:     szakközépiskola - gimnázium - szakmunkásképző 

Felsőfok:       főiskola - egyetem 

1.3. A családszerkezet 

Teljes család 

Csonka család: anya egyedül, apa egyedül, anya - élettárs, apa - élettárs, nagyszülő 

Egyéb: ....................................... neveli 

Együtt élő generációk száma: 2-3-4     Például: két generáció, szülő és gyermek. Együtt élők 

száma:                                Kik? 

A gyermek testvérei 

Neve Született Foglalkozás Vérségi 

kapcsolat 

Egészség 

     

     

     

     

1.4. Lakáskörülmények 

albérlet - bérleti jog - tulajdonos - lakás - házrész - családi ház komfort nélküli - félkomfortos 

- komfortos - összkomfortos 

Van-e a gyermeknek olyan saját helye, ahol zavartalanul tevékenykedhet:         igen - nem 

szoba - sarok - kuckó - asztal - 

egyéb:................................................................................................ 

Egyéb: 
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2. A gyermek korai fejlődésére vonatkozó adatok 

 

2.1. A terhesség előzményei és körülményei 

Az anya egészségi állapota a terhesség alatt: 

- egészséges 

- veszélyeztetett - oka: 

- kórházban volt - oka: 

 

2.2. A szülés, születés jellemzői 

Az anya hányadik szülése?  

A szülés ideje normál időre 

koraszülés         hét 

túlhordás            hét 

A szülés lefolyása spontán - fogós - vákuumos - császáros - faros 

Születéskor a gyermek jellemzői 

- rögtön felsírt 

- éleszteni kellett 

- oxigént kapott 

 

 igen - nem 

 igen - nem 

 igen - nem 

A gyermek újszülöttkori súlya gr 

A gyermek újszülöttkori hossza cm 

Egyéb: 

 
3. A csecsemőkori fejlődés jellemzői (0-1. év) 

 

3.1. Táplálkozás 

Meddig szopott?    

                        nem szopott, tápszert kapott 

pótlással egészítették ki 

rövid ideig szopott         1-3. hónapig 

sokáig szopott               4-9. hónapig 

igen sokáig szopott     10-20. hónapig 

 

 

      hónapig 

      hónapig 

      hónapig 

Étvágya rossz evő - válogatós - jó étvágyú 

Evési szokások, étkezések száma, napi 

ritmusa 

rendszertelen - korához képest ritka - korához 

képest gyakori - stabil, rendszeres 

3.2. Egészségi állapot 

Volt-e beteg? ritkán - néhányszor - többször - gyakran 

Hasfájós volt-e? igen - nem 

Betegségek lefolyása magas láz - hőemelkedés - láz nélküli 

Kórházi kezelést igényelt-e? 

Ha igen, milyen jellegű volt a betegség? 

igen - nem 

Ki gondozta csecsemőként? apa - anya - nagymama - nagypapa - más 

Betegség alatt ki gondozta? apa - anya - nagymama - nagypapa - más 
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3.3. Bioritmus 

Alvási igény csecsemőkorban rossz alvó volt - jó alvó volt 

Alvási rend nem alszik - változó - stabil, rendszeres 

Alvási szokások anyával aludt el - apával aludt el - egyedül aludt 

el - alváshoz eszközt használt (cumi, pelenka 

stb.) 

3.4. Mozgás 

Mikor kezdte emelgetni a fejét? 

Mikor fordult hasra? 

Mikor kezdett mászni? 

Mikor állt fel? 

        hónaposan 

        hónaposan 

        hónaposan  

        hónaposan 

Volt-e valami rendkívüli, egyedi, sajátos a 

mozgásfejlődésben, ha igen, akkor mi? 

igen - nem 

3.5. Értelmi, érzelmi, szocializációs, anyanyelvi képességek 

Játszott-e manipulációs játékokat? 

(csörgővel, kézzel, kendővel) 

nem - ritkán - többnyire - állandóan 

Kezdeményezett-e elbújós, kukucskálós 

játékokat? 

nem - ritkán - többnyire - állandóan 

Szerette-e ezeket a játékokat? igen - nem 

Sírós volt-e? igen - nem 

Hogyan próbálták vigasztalni?  

 
4. A kisgyermekkori fejlődés jellemzői (1-3. év) 

Egészségügyi szokások fejlettsége teljesen kiszolgálták 

sok segítséget igényelt 

részben volt önálló 

önálló volt (WC használat is) 

megváltozott körülmények között is önálló 

Mikor lett szobatiszta? jelenleg is problémás 

csak nappalra 

normál időben 20. hó 

hamar            20. hó 

előtt 

 

 

hónaposan 

Mikor kezdett önállóan járni? későn                 

15. hónaptól időben              

11-14. hó hamar               

9-10. hó 

 

hónaposan 

Mozgásproblémája volt-e? A probléma 

jellege? 

igen - nem 

Hogyan alakult a kezesség? jobb - bal - átállított 

mindkét kezét egyformán használja 

Próbálták-e kezességét átszoktatni? igen - nem 

Érdeklődött-e szűkebb környezete iránt? 

(Meg akart-e fogni, ki akart-e próbálni 

mindent?) 

nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 

Tett-e fel „mi ez" kérdéseket? nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 

Kérdéseit követte-e manipuláció? nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 



 

111 

 

Kísérték-e a tevékenységét „én akarom" 

megnyilvánulások? (étkezésnél, 

öltözködésnél) 

nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 

Kudarc esetén mutatkozó érzelmi 

megnyilvánulások? 

agresszív (üt, harap, csíp stb.) 

visszahúzódó 

harsány (sírás, hisztéria) 

elterelhető (más tevékenység felé ) 

meggyőzhető 

Járt-e bölcsődébe? nem - igen                            hónapos kortól 

Hogyan illeszkedett be a gyermek a 

közösségbe? 

nagyon könnyen 

bizonyos esetekben barátkozó 

általában barátkozó 

gátlásos, zárkózott volt 

Milyen volt viszonyulása a felnőttekhez? nem teremtett kapcsolatot 

nehezen teremtett kapcsolatot, de egy idő után 

nyitott 

rövid ismerkedés után kapcsolatot teremtett, 

nyitott 

Önismeret (felismerés külső jegyek alapján) tükrös játék során nem azonosítja magát tükrös 

játék során önmagát felismeri önmagát 

felismeri, megnevezi 

Mikor kezdett érthető szavakat mondani, 

beszélni? 

nagyon későn  24. hó 

időben             13-15. 

hó nagyon hamar 11-

12. hó 

 

hónaposan 

Egyéb: 

 
5. A gyermek fejlettségének jelenlegi állapota (óvodába lépés) 

 

A gyermek jelenlegi egészségi állapota? gyakran beteg 

visszaeső (egy adott betegségbe) 

ritkán beteg 

egészséges 

Van-e gyermekének bármilyen egészségügyi 

problémája, állandó betegsége? 

Lázgörcs - allergia - befulladás - 

gyógyszerérzékenység, 

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

Van-e jelenleg vizelési, székelési 

problémája? 

nappal: állandóan - gyakran - néha - nem 

éjszaka: állandóan - gyakran - néha - nem 

Napi alvási igény napi.........óra, délutáni alvás igénye..........óra 

Milyen a gyermek fizikai állapota? fáradékony - gyenge - közepes - erős - jó 

állóképességű 

Hogyan látja gyermeke jelenlegi 

mozgásfejlődését, mozgását? 

összerendezetlen - túlmozgásos - gátolt - 

harmonikus - összerendezett 

Tesz-e fel „miért" kérdéseket? nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 
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Játszik-e szerepjátékot (orvosos, főzőcske, 

papás-mamás stb.)? 

nem - ritkán - többnyire - gyakran - állandóan 

Milyen a temperamentuma? nyugodt - élénk - túl mozgékony 

Milyen a gyermek érzelmi állapota? vidám, kiegyensúlyozott - labilis - zárkózott 

Melyik gyermeke kedvenc meséje?  

Melyik gyermeke kedvenc tevékenysége?  

Milyen a gyermeke beszéde? nem beszél, a közléseket érti 

keveset beszél, nehezen érteti meg magát, 

beszél, megérteti magát 

többnyire érthetően beszél 

érthetően beszél 

Miről beszél legszívesebben?  

Miről nem beszél szívesen?  

Hogyan fogadja a felnőttek közeledését? nehezen (csak metakommunikáció) - könnyen 

- barátkozó - gátlásos - zárkózott 

Milyen a gyermek neveltsége? szófogadó - akaratos - engedetlen 

Mit tesz Ön, ha gyermeke az Ön elvárása 

alapján jár el? 

 

Mit tesz Ön, ha gyermeke több alkalommal 

nem tartja be környezete elvárását (s ezzel 

veszélybe sodorja magát, vagy másokat)? 

 

Mit közölne még velünk a gyermekével 

kapcsolatosan? 
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A BEILLESZKEDÉS TAPASZTALATAI 

ADATLAP 

(Bemenet) 
 

 
 

A gyermek neve:

 
Születési ideje:

 
Óvodai felvétel ideje:

 
A csoport neve:

 
Dátum:

 
Szülő aláírása: 
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FIZIKÁLIS ADATOK, BIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK 

1. A gyermek fizikális adatai 

Testsúlya ............kg 

Magassága ............cm 

Fizikuma a korához képest gyenge fizikumú 

közepes fizikumú 

erős fizikumú 

A testi fejlődés zavarai van: látászavar - túl- vagy alultáplált - csípőficam - ó-láb - x-láb - 

        tyúkmell - farkastorok - nyúlajak - egyéb:............................ 

nincs 

A biológiai szükséglet 

zavarai 

bevizelés (enurézis) 

beszékelés (enkoprézis) 

ritmikus, motoros nyugtalanság (ujjszopás, cumizás, önringatás 

stb.) 

kényszeres mozgásai vannak 

nincs 

2. A gyermek alapvető biológiai szükségleteinek kielégítése 

A gyermek étkezése felnőtt segítségével étkezik 

sok segítséggel étkezik 

segítséggel étkezik 

önállóan étkezik, néha segítséggel 

önállóan étkezik 

A gyermek higiénés 

tevékenysége (WC, mosdó) 

felnőtt segítségével végzi a tevékenységet 

sok segítséget igényel 

segítséget igényel 

kevés segítséget igényel 

a tevékenység során önálló 

Öltözködés felnőtt segítségével végzi a tevékenységet 

sok segítséget igényel 

segítséget igényel 

kevés segítséget igényel 

a tevékenység során önálló 

Pihenés elutasítja a pihenést (nem fekszik le) 

az óvodában nehezen tud pihenni (oka) 

átmenetileg problémás, de megnyugtatható, tud pihenni 

eszköz szükséges nyugodt pihenéséhez (otthoni kedves tárgy) 

nyugodtan pihen 
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I. MOTOROS KÉPESSÉGEK 

A gyermek mozgása az 

életkori 

összerendezetlen 

túl mozgékony 

mutatókhoz képest szétszórt 

 gátolt 

 fáradékony 

 harmonikus, összerendezett 

 energikus 

  

Testséma  

Önismeret (önazonosítás) önmagát nem ismeri fel 

 önmagát felismeri, azonosítja 

 önmagát felismeri, megnevezi 

Testrészek ismerete nem ismeri főbb testrészeit 

 részben ismeri főbb testrészeit 

 többnyire ismeri főbb testrészeit 

 ismeri a főbb testrészeit 

 kevésbé ismert testrészeket is ismer 

Oldaliság kialakulatlan 

 kevert 

 bal oldali 

 jobb oldali 

II. ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 

A gyermek érdeklődése 

(akkor elemezhető, ha a 

gyermek érzelmi 

biztonsága az óvodában is 

kialakult) 

elutasít, ellenáll, passzív 

elutasít, ellenáll, de távolból figyelő 

bizonyos játékba (tevékenységbe) alkalmanként bekapcsolódik, 

 felnőttel résztvevő 

bekapcsolódik a játékba, tevékenységbe 

rendszeresen bekapcsolódik a játékba, tevékenységbe 

A környező valóság 

érzékelése 

környezetét nem érzékeli - cselekvése nem adekvát 

nem érzékeli reálisan - cselekvése nem adekvát 

részben érzékeli reálisan - cselekvése részben adekvát 

reálisan érzékeli - cselekvése részben adekvát 

reálisan érzékeli - cselekvése adekvát 

Eszközhasználat az eszközöket nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja 

az eszközöket részben rendeltetésszerűen használja 

az eszközöket többségében rendeltetésszerűen használja 

az eszközöket rendeltetésszerűen használja 

változó körülmények között is rendeltetésszerűen használja 
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III. ÉRZELMI, AKARATI KÉPESSÉGEK 

A szülőtől való elválás 

jellemzői 

nem igényli a szülő jelenlétét 

hosszú ideig igényli a szülő jelenlétét 

a szülő akadályozza az elválást 

többnyire igényli a szülő jelenlétét 

időnként igényli a szülő jelenlétét (reggelenként megnyugtató 

szavak) 

Kiegészítő elemzés: a 

szülőtől való elválás 

megnyilvánulásának 

tünetei 

az elválás nem viseli meg 

az elválás megviseli (harsány tünetek vagy visszahúzódó 

magatartás) 

az elválás többnyire megviseli (nehezen győzhető meg és hosszú 

ideig tart) 

az elválás többnyire nem viseli meg az elválás apróbb jelei 

mutatkoznak, meggyőzhető és rövid ideig tart 

Kiegészítő elemzés: 

reakció a szülő érkezésekor 

nem akar hazamenni (tevékenységet, elfoglaltságot keres, sír, 

megfogalmazza, hogy nem akar hazamenni) 

a nap folyamán várja a szülő érkezését, nem tevékenykedik, a 

szülő érkezésekor, a gyermek nem igyekszik haza, már szívesen 

játszik 

délután várja a szülő érkezését, nem tevékenykedik, a szülő 

érkezésekor örömmel megy haza 

a nap folyamán a gyermek tevékenykedik, a szülő érkezésekor 

tevékenységét abbahagyja, örömmel megy haza 

a szülő érkezésekor befejezi megkezdett tevékenységét, örömmel 

megy haza 

Alapvető érzelmi állapot visszahúzódó, magába forduló 

közömbös 

labilis 

harsány 

kiegyensúlyozott, vidám 

Társaihoz fűződő érzelmi 

viszony 

támadó 

elutasító 

közömbös 

félénk, visszahúzódó 

alkalmazkodó, elfogadó 

Felnőttekhez fűződő 

érzelmi viszony (az adott 

csoportban) 

elutasító 

közömbös 

egy felnőtthöz kötődő 

felnőttekhez kötődő 

nyitott, elfogadó 

Szabály, szokás betartása nem képes a szabály betartására 

részben képes a szabály betartására 

többnyire képes a szabály betartására 

képes a szabály betartására 

változó körülmények között is képes a szabály betartására 
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IV. SZOCIALIZÁCIÓS KÉPESSÉGEK 

A gyermek 

beilleszkedésének 

jellemzői 

a gyermek beilleszkedése problémás (harsányan sír reggel és 

napközben is többször) 

zárkózott, visszahúzódó (kezdeményezést, közeledést 

visszautasító) társai közeledését részben elfogadó 

(szélsőségektől mentes) társai közeledését elfogadó 

alkalmanként kezdeményező 

Önérvényesítési mód negatív önérvényesítés (agresszivitás, dac, betegségi tünetek 

stb. 

mutatkoznak) 

negatív, alkalmanként pozitív önérvényesítési mód 

pozitív önérvényesítési mód (kérés, egyezkedés stb.) 

A gyermek felnőttekhez 

való viszonya 

nem kezdeményez, a felnőtt közeledésétől elzárkózik, 

tartózkodik nem kezdeményez, a felnőtt közeledését 

alkalmanként elfogadja minden kezdeményezést elfogad 

Segítség igénylése nem igényli - nem kéri akkor sem, ha szükség lenne rá 

rendszeresen kéri felnőttől 

rendszeresen kéri társtól 

ritkán kéri felnőttől, vagy társtól 

alkalmanként kéri felnőttől, társtól 

V. ANYANYELVI KÉPESSÉGEK 

A gyermek beszéde nem beszél 

bizonyos szituációkban beszél 

beszél, de beszéde érthetetlen 

beszél, de beszédhibás (az „r” hang hibás) 

tisztán, érthetően beszél 

Beszédértés nem érti a közléseket 

helyzethez kötötten érti a közléseket 

részben érti a közléseket 

többnyire érti a közléseket 

érti a közléseket 

Beszédindíték fecsegő 

gátolt 

közlő 

Beszédkedv szívesen beszél, nem kezdeményez, kezdeményez és szívesen 

beszél 

Egyéb: 
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BEMENETI MÉRÉS ÖSSZESÍTŐ ELEMZÉSE 
Tartalmi terület A megismerés során 

kiemelt adatok 
Következtetés 

1. A családra vonatkozó adatok – a 

szülőkről, a családról, a 

lakáskörülményekről 

  

2. A gyermek korai fejlődésére 

vonatkozó adatok- a terhességre, a 

szülésre, születésre vonatkozóan 

  

3. A csecsemőkori fejlődés jellemzői 

(0-1. ) 

Táplálkozás, egészségi állapot, 

bioritmus, a gyermek 

személyiségfejlődése – motoros, 

értelmi, érzelmi-akarati, szocializációs, 

anyanyelvi képességek 

  

4. Fejlődés jellemzői (1-3. év)   
egészséges fejlődés   

mozgás   

értelmi képességek   

érzelmi- akarati élet   

szocializáció   

beszédkészség   
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Tartalmi terület 
A megismerés során 

kiemelt adatok 
Következtetés 

5. A gyermek fejlettségének jelenlegi 

állapota (óvodába lépés, 3. év) 
  

egészséges fejlődés   

mozgás   

értelmi képességek   

érzelmi- akarati élet   

szocializáció   

beszédkészség   

Feladatok meghatározása 
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FEJLŐDÉSI NAPLÓ A TÓCÓSKERTI ÓVODÁBA JÁRÓ 
GYERMEKEK SZÁMÁRA 

 
 
 

 

A gyermek neve: 

Születési ideje: 

Csoport neve: 

A gyermek jele: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nevelési év kezdete: 

Nevelési év vége: 
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Egészséges életmódra nevelés, profilaxis, baleset megelőzés 

1. Öltözködés  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

cipőjét is képes 

megkötni 
4         

önállóan öltözködik 3         

segítséggel öltözködik 2         

sok segítséget igényel 1         

önállóság nem 

tapasztalható 
0         

2. Tisztálkodás  
        

belső igénye van a 

tisztálkodási eszközök 

önálló használatára 

4 

        

önállón mos kezet és 

használja a tisztálkodási 

eszközöket 

3 

        

kérésre mos kezet és 

használja a tisztálkodási 

szereket 

2 

        

sok segítséget igényel 1 
        

önállóság nem 

tapasztalható 
0 

        

3. Étkezés  
        

kulturáltan, helyesen 

étkezik 
4 

        

az evőeszközöket 

helyesen használja 
3 

        

az evőeszközt használja, 

de nem helyesen 
2 

        

nem tud önállóan 

étkezni, csak segítséggel 

1         

elutasítja az étkezést 
0         

4. Baleset megelőzési 

szabályok betartása 

         

felnőtt ellenőrzése 

nélkül is betartja a 

szabályokat 

4 

        

szabad játékban is 

betartja a szabályokat 
3 

        

irányított tevékenység 

során betartja a szabályt 
2 
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3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

kevés szabályt tart be  1 
        

nem tartja be a 

szabályokat  
0 

        

5. Mozgásos játék  
        

társaival önállóan 

kezdeményez mozgásos 

játékot, a szabályokat 

betartja  

4 

        

szívesen játszik 

mozgásos játékot 
3 

        

részt vesz az irányított 

játékban 
2 

        

csak felnőttel együtt 

vesz részt a mozgásban 
1 

        

elutasítja a mozgásos 

játékot 
0 

        

Értékelés 

pontszámban: 

         

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény % 
         

Mérés időpontja: 
         

Mérést végezte: 
         

Ellenőrizte: 
         

Ellenőrzés ideje: 
         

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

Testi fejlődés-motorikus képességek 

1. Mozgása  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

öröm kíséri 3 
        

szorongás kíséri 2 
        

felnőtt hatására vesz 

részt a mozgásban 
1 

        

elutasítja a mozgást 0 
        

2. Mozgástempója  
        

gyors 3         

korának megfelelő 2         

lassú 1         

3. Koordinációs 

képességei 
 

        

egyensúlyérzéke biztos 2 
        

kicsit bizonytalan 1 
        

felnőtt segítséget 

igényel 
0 

        

Mozgás koordinációja 

biztos 
2 

        

bizonytalan 1 
        

összerendezetlen 0 
        

4. Mozgása, téri 

tájékozódása 

         

a térbeli irányokat a 

megváltozott 

viszonyoknak 

megfelelően ismeri 

4 

        

a térbeli irányok 

ismerete a jobb bal 

irányokkal bővül 

3 

        

az alapvető térbeli 

irányokat ismeri 2 
        

részben ismeri az 

alapvető téri irányokat 

(lent, fent, közé, mellé) 

1 

        

nem ismeri az alapvető 

téri irányokat 0 
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5. Kezesség  
3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

jobbkezes 1 
        

balkezes 1 
        

nem alakult ki 

dominancia 
0 

        

6. Ceruzafogása 

eszközhasználata 
 

        

biztos 3         

segítséggel használja 2         

szabálytalan 1         

nem használja 0         

7. Vonalvezetése  
        

határozott, lendületes 2 
        

túl erős 1 
        

gyenge 1 
        

Értékelés 

pontszámban: 

         

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény %  
        

Mérés időpontja: 
         

Mérést végezte: 
         

Ellenőrizte: 
         

Ellenőrzés ideje: 
         

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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Szociális képességek 

1. Kapcsolatteremtés 

felnőttekkel 

 

 

3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

kezdeményező 4         

elfogadó 3         

visszahúzódó 2         

elutasító  1         

passzív 0 
        

2. Kapcsolatteremtés 

társakkal  

 

 

 

        

kezdeményező 4 
        

elfogadó 3 
        

visszahúzódó 2 
        

elutasító  1 
        

passzív 0 
        

3. A gyermek 

közösségben elfoglalt 

helye 

 

 

        

van kölcsönös 

kapcsolata 
2 

        

van kapcsolata 1 
        

magányos 0 
        

4. Feladat megértése, 

feladat tartása 
 

        

megérti 1 
        

nem érti meg 0 
        

teljesíti 2 
        

részben teljesíti 1 
        

nem teljesíti 0 

        



 

126 

 

 

 
 

3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

önállóan elvégzi 3 
        

irányítással elvégzi 2 
        

segítséggel elvégzi 1 
        

passzív 0 
        

elmélyül, kitartó 2 
        

elvégzi a feladatot  1 
        

kapkodó, szétszórt 0 
        

5. Viselkedése 

tevékenységekben 
 

        

motivált 2 
        

motiválható 1 
        

nem érdeklődő 0 
        

Értékelés 

pontszámban: 
 

        

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény % 
         

Mérés időpontja: 
         

Mérést végezte: 
         

Ellenőrizte: 
         

Ellenőrzés ideje: 
         

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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Lelki fejlődés, érzelmi - akarati képességek 

1. Önállóság  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

személyes kontaktus 

nélkül is teljesít 
2 

        

időnként személyes 

kontaktust igényel 
1 

        

állandó személyes 

kontaktust igényel 
0 

        

2. Alapvető lelki alkat, 

érzelmi állapot 
 

        

kiegyensúlyozott 4 
        

többnyire 

kiegyensúlyozott  
3 

        

külső tényezők erősen 

befolyásolják 
2 

        

visszahúzódó 1 
        

szélsőségekre hajlamos 1 
        

agresszív 0 
        

vidám, társai között 

felszabadult 
4 

        

többnyire vidám, jól 

érzi magát  
3 

        

szemlélődő, csendes, 

nyugodt, 
2 

        

csak a felnőtt közelsége 

nyugtatja meg 
1 

        

szomorú, sírós, 

nyugtalan 
0 

        

3. Akarat  
        

megfelelő az önuralma 3         

változó 2         

gyenge 1         

4. Akadályok, 

leküzdésének módja 
 

        

önállóan viszi végig a 

tevékenységet 
3 

        

segítséggel viszi végig a 

tevékenységet 
2 

        

elkezdi, de feladja 1 
        

nem kezdi el 0 
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5. Énkép, 

önérvényesítés módja 
 

3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

pozitív 2 
        

énképe alakulóban van 1 
        

negatív 
0 

        

erős 2 
        

befolyásolható 1 
        

erőtlen 0 
        

Értékelés 

pontszámban: 
 

        

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény % 
         

Mérés időpontja: 
         

Mérést végezte: 
         

Ellenőrizte: 
         

Ellenőrzés ideje: 
         

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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Anyanyelvi képességek 

1. Artikulációja  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

tiszta, érthető 2         

rosszul artikulált 1         

beszédhibás 1         

2. Beszéd tempója  
        

egyenletes tempójú 2 
        

hadar- lassú 1 
        

dadog, egyéb  1 
        

3. Kérdésekre  
        

egész mondatokban 

válaszol 
3 

        

tőmondatokban válaszol 2 
        

szavakkal válaszol 1 
        

nem válaszol 0 
        

4. Kommunikációja   
        

bátor, határozott 3 
        

biztatásra beszél 2 
        

visszahúzódó 1 
        

nem nyilatkozik 0 
        

5. Képolvasása  
        

önállóan 2 
        

segítséggel 1 
        

segítséggel sem 0 
        

összefüggéseket 

felismer 
2 

        

segítséggel ismeri fel 1 
        

nem ismeri fel 0         
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  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

alapos, részletes 2 
        

lényeget felismerő 1 
        

nem ismeri fel 0 
        

6. Szókincse  
        

gazdag, változatos 2 
        

életkorának megfelelő 1 
        

szegényes, hiányos 0 
        

7. Beszédritmusa  
        

folyamatos 2 
        

akadozó 1 
        

túl gyors 0 
        

 túl lassú 0 
        

Értékelés 

pontszámban: 
 

        

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény %  
        

Mérés időpontja:  
        

Mérést végezte:  
        

Ellenőrizte:  
        

Ellenőrzés ideje:  
        

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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Értelmi képességek 

1. Vizuális észlelés  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

képes 2 
        

részben képes 1 
        

nem képes 0 
        

2. Taktilis érzékeléssel, 

tárgy felismerése 

 

 
        

pontos 1         

pontatlan 0         

3. Hallásdifferenciálás  
        

képes 2 
        

részben képes 1 
        

nem képes 0 
        

4. Emlékezet          

a) rövidtávú vizuális          

pontos 2         

részben pontos 1         

pontatlan 0         

b) auditív rövidtávú  
        

bonyolult motívum 

visszaadására képes 
2 

        

egyszerű motívum 

visszaadására képes 
1 

        

egyszerű motívum 

visszaadására nem 

képes 

0 

        

5. Hosszú távú 

emlékezet 

         

pontos 2         

részben pontos 1         

pontatlan 0         
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6. Szándékos figyelem  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

hosszú ideig, tartósan 2 
        

rövid ideig  1 
        

nem képes 0 
        

7. Kreatív   
        

kreatív 2 
        

megjelennek a 

kreativitás jelei 
1 

        

nem kreatív 0 
        

8.Gondolkodás szintje  
        

elvont nyelvi 

gondolkodás 
3 

        

szemléletes képszerű 2 
        

cselekvő szemléletes 1 
        

9. Érdeklődés  
        

tágabb környezet 

érdekli 
2 

        

közvetlen környezet 

érdekli 
1 

        

nem érdeklődő  0 
        

Értékelés 

pontszámban: 
 

        

Legmagasabb 

pontszám: 
20 

        

Teljesítmény %  
        

Mérés időpontja:  
        

Mérést végezte:  
        

Ellenőrizte:  
        

Ellenőrzés ideje:  
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Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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Tevékenységek 

Külső világ tevékeny 

megismerése 
 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

1. Ismeri az 

évszakokat és jellemző 

tulajdonságaik közül 

többet felsorol 

3 

        

ismeri az évszakokat, 

azok jellemzőit 

kérdések segítségével 

tudja felsorolni 

2 

        

ismeri az évszakokat, 

jellemzőit nem 
1 

        

nem ismeri az 

évszakokat 
0 

        

2. Ismeri a 

napszakokat és fel 

tudja sorolni azokat 

helyes sorrendben 

3 

        

téveszti a felsorolást 2         

téveszti a napszakok 

elnevezését 
1         

nem tud napszakokat 

megnevezni 
0         

3. Fel tudja sorolni az 

ünnepeket, a 

hagyományokat és 

azok jelképeit 

3 

        

fel tudja sorolni a 

közismertebb ünnepeket 

és hagyományokat 

2 

        

ismer és fel tud idézni 

néhány ünnepet 
1 

        

nem ismeri az ünnep 

fogalmát 
0 

        

 4. Szívesen vesz részt 

matematikai 

játékokban 

3 

        

motiváció hatására vesz 

részt 
2         

invitálásra vesz részt 1         

nem szívesen vesz részt 0         

5. Helyesen használja a 

tőszámneveket 10 felett 

is 

3 

        

a tőszámnevet 10-ig 

használja helyesen 
2 
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  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

a tőszámnevet 6-ig 

használja helyesen 
1         

a tőszámlálást 3-ig tudja 0         

6. Helyesen használja a 

sorszámneveket 10-ig 
3 

        

a sorszámnevet 6-ig 

használja helyesen 
2 

        

a sorszámlálást 3-ig 

tudja 
1 

        

nem tudja a 

sorszámlálást 
0 

        

7. 10-es átlépésekre 

képes 100-ig 
4 

        

10- es átlépésre 50-ig 

képes 
3 

        

40- 30 között képes a 

tízes átlépésre 
2 

        

20-10 között képes a 

tízes átlépésre 
1 

        

10-es átlépésre nem 

képes 
0 

        

Verselés-mesélés          

8. Szereti, és szívesen 

hallgatja az irodalmi 

alkotásokat 

2 

        

a meséket hallgatja 

szívesen 
1 

        

nem szívesen hallgat 

irodalmi alkotást 
0 

        

9. Képes önállóan 

bábozni 
2         

segítséggel bábozik 1         

nem bábozik 0         

10. Képes önállóan 

rövid történetet 

kitalálni, elmondani 

3 

        

bátorításra mondja el a 

saját történet szövését 2 
        

kérdésekkel segíteni 

kell a történet 

szövésében 

1 

        

elzárkózik ettől a 

tevékenységtől 
0         
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  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Rajzolás, mintázás, 

kézi munka 
         

11. Saját 

kezdeményezésére 

ábrázol szabadidőben is 

3 

        

társai hatására ábrázol 2 
        

óvodapedagógus 

hatására, ábrázol 
1 

        

nem szívesen választja 

ezt a tevékenységet 
0 

        

12. Ember ábrázolása 

felismerhető, részletes 
2 

        

felismerhető, de nem 

részletes 
1  

       

kezdetleges 0         

13.Színeket ismeri, 

árnyalatokat is meg 

különböztet 

3 

        

ismeri a színeket 2         

téveszti az alapszíneket 1         

nem ismeri a színeket 0         

14. Képszerű alkotások 

létrehozására képes 
3 

        

képes felismerhető 

ábrák ábrázolásra 
2 

        

részben képes formák 

ábrázolására 
1 

        

firkál 
0 

        

Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc 
         

15. Önállóan 

kezdeményez énekes 

játékokat 

3 

        

szívesen részt vesz a 

zenei tevékenységek-

ben, rendezvényeken 

2 

        

csak társaival együtt 

énekel, tevékenykedik 
1 

        

elzárkózik ettől a 

tevékenységtől 
0 

        

16. Képes a hangerő 

megkülönböztetésére és 

annak megjelenítésére  

2 
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  3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

képes a hangerő 

megkülönböztetésére  
1 

        

nem képes a hangerő 

megkülönböztetésére 
0 

        

17. Képes 

hangmagasság 

megkülönböztetésére és 

annak megjelenítésére 

2 

        

képes hangmagasság 

megkülönböztetésére 
1 

        

nem képes 

hangmagasság 

megkülönböztetésére 

0 

        

18.Önállóan képes a 

zenei ritmus 

kifejezésére  

3 

        

társakkal együtt képes a 

zenei ritmus 

kifejezésére 

2 

        

egyenletes lüktetés 

kifejezésére képes 
1 

        

segítséggel képes az 

egyenletes lüktetés 

kifejezésére  

0 

        

Értékelés 

pontszámban: 
 

        

Legmagasabb 

pontszám: 
50 

        

Teljesítmény % 
         

Mérés időpontja: 
         

Mérést végezte: 
         

Ellenőrizte: 
         

Ellenőrzés ideje: 
         

Intézkedések, megállapítások, javaslatok: 
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3-4 éves  

Képességek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 20) Százalékok 

Kialakulóban 0-8 0-40% 

Átlagos 9-14 45-70% 

Kiemelkedő 15-20 75-100% 

 

Tevékenységek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 50) Százalékok 

Kialakulóban 0-10 0-20% 

Átlagos 11-20 22-40% 

Kiemelkedő 21-50 42-100% 

 

4-5 éves 

Képességek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 20) Százalékok 

Kialakulóban 0-11 0-55% 

Átlagos 12-15 60-75% 

Kiemelkedő 16-20 80-100% 

 

Tevékenységek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 50) Százalékok 

Kialakulóban 0-15 0-30% 

Átlagos 16-35 32-70% 

Kiemelkedő 36-50 72-100% 

 

5-6 éves 

Képességek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 20) Százalékok 

Kialakulóban 0-12 0-60% 

Átlagos 13-17 65-85% 

Kiemelkedő 18-20 90-100% 

 

Tevékenységek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 50) Százalékok 

Kialakulóban 0-25 0-50% 

Átlagos 16-40 52-80% 

Kiemelkedő 41-50 82-100% 

 

6 éves 

Képességek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 20) Százalékok 

Kialakulóban 0-14 0-70% 

Átlagos 15-18 75-90% 

Kiemelkedő 19-20 95-100% 

 

Tevékenységek értékelése 

Kategóriák Pontok (max. 50) Százalékok 

Kialakulóban 0-32,5 0-65% 

Átlagos 33-45 66-90% 

Kiemelkedő 46-50 92-100% 
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Gyermek egyéni teljesítményének kimutatása fejlődési napló mérése 

alapján 

 

 

Gyermek neve: 

 

 

Max 

pont 3- 4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

1. egészséges 

életmódra nevelés 

 
20 

        

2. mozgás 

fejlettség 

 
20 

        

3. szociális 

képességek 

 
20 

        

4. lelki fejlődés 

érzelmi-akarati 

képességek 

 

20 

        

5. anyanyelvi 

képességek 

 
20 

        

6.értelmi 

képességek 

 
20 

        

7. tevékenységek 

 
50         

Maximális pont 170         
Elért pont          
Teljesítmény %          
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Csoport teljesítményének kimutatása fejlődési napló mérése alapján 

(csoportösszesítés) 

 

Területek Max 

pont 
3- 4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

1. egészséges 

életmódra nevelés 

 
fő/20 

        

2. mozgás 

fejlettség 

 
fő/20 

        

3. szociális 

képességek 

 
fő/20 

        

4. érzelmi-akarati 

képességek 

 
fő/20 

        

5. anyanyelvi 

képességek 

 
fő/20 

        

6. értelmi 

képességek 

 
fő/20 

        

7. tevékenységek 

 
fő/50         

Maximális pont 170         
Elért pont          
Teljesítmény %          
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A Tócóskerti Óvodába járó gyermekek teljesítményének kimutatása a 

fejlődési napló mérései alapján 

(intézményi szintű összesítés) 

Területek % 1.* 2.* 3.* 4.* 5.* 6.* 7.* összesen 

 Csoport neve 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Margaréta                 

2. Búzavirág                 

3. Ibolya                 

4. Napraforgó                 

5. Gyöngyvirág                 

6. Hóvirág                 

7. Pipacs                 

8. Pitypang (tagóvoda)                 

9. Nefelejcs (tagóvoda)                 

10. 
Százszorszép 

(tagóvoda) 
                

11. Nárcisz (tagóvoda)                 

Összesen %                 

Átlag %                 

1*  egészséges életmódra nevelés 

2* mozgás fejlettség 

3* szociális képességek 

4* érzelmi-akarati képességek 

5* anyanyelvi képességek 

6* értelmi képességek 

7* tevékenységek 
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 
 

A GYERMEK NEVE: IDŐPONT: 

 

 

FEJLETT KÉPESSÉGTERÜLETEK 

 

 

FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGTERÜLETEK 

  

  

  

  

  

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV HAVI LEBONTÁSBAN 

 

HÓ 
FEJLESZTENDŐ 

TERÜLET 

A FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 

JÁTÉKOK 

ESZKÖZÖK 
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Szülői /gondviselői/ tájékoztató a gyermek óvodai fejlődéséről 

 
A gyermek neve:............................................................ 

A gyermek születési ideje: ……………………………… 

Anyja neve: ……………………………………….………. 

Csoport neve:……………………………………………… 

Nevelési év: ……………………………………………….. 

3-4 
éves 

I. félév II. félév 

Szóbeli tájékoztatás a bemeneti 

mérés tapasztalatairól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………………… 
        Óvodapedagógus aláírása 

 
A tájékoztatást megkaptam: 
 
………………………………………. 
              Szülő aláírása 
 
Dátum: 

 

Szóbeli tájékoztatás a fejlődési 

napló értékelése alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………………… 
       Óvodapedagógus aláírása 

 
A tájékoztatást megkaptam: 
 
………………………………………. 
              Szülő aláírása 
 
Dátum: 
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Szülői /gondviselői/ tájékoztató a gyermek óvodai fejlődéséről 

 
A gyermek neve:............................................................ 

A gyermek születési ideje: ……………………………… 

Anyja neve: ……………………………………….………. 

Csoport neve:……………………………………………… 

Nevelési év: ………………………………………………. 

4-5 
éves 

I. félév II. félév 

Szóbeli tájékoztatás a fejlődési 

napló értékelése alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………………… 
      Óvodapedagógus aláírása 

 
A tájékoztatást megkaptam: 
 
………………………………………. 
                Szülő aláírása 
 
Dátum: 

 

Szóbeli tájékoztatás a fejlődési 

napló értékelése alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………………… 
       Óvodapedagógus aláírása 

 
A tájékoztatást megkaptam: 
 
………………………………………. 
                  Szülő aláírása 
 
Dátum: 
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Szülői /gondviselői/ tájékoztató a gyermek óvodai fejlődéséről 

 
A gyermek neve:............................................................ 

A gyermek születési ideje: ……………………………… 

Anyja neve: ……………………………………….………. 

Csoport neve:……………………………………………… 

Nevelési év: ………………………………………………. 

5-6-7 
éves 

I. félév II. félév 

Szóbeli tájékoztatás az 

iskolaérettségi mérés 

eredményéről  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………… 

Óvodapedagógus aláírása 
 

A tájékoztatást megkaptam: 
 
……………………………… 
         Szülő aláírása 
 
Dátum: 

 

Szóbeli tájékoztatás a 

fejlődési napló 

értékelése alapján 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………… 

Óvodapedagógus aláírása 
 

A tájékoztatást megkaptam: 
 
……………………………… 
        Szülő aláírása 
 
Dátum: 

 

Szóbeli tájékoztatás a 

fejlődési napló 

értékelése alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tájékoztatást tartotta: 
 
...……………………………… 

Óvodapedagógus aláírása 
 

A tájékoztatást megkaptam: 
 
……………………………… 
          Szülő aláírása 
 
Dátum: 
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3. sz. melléklet 

ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT 
TÓCÓSKERTI ÓVODÁBA JÁRÓ GYERMEKEK SZÁMÁRA 

 

 

 
 

A gyermek neve:

 
Születési ideje:

 
Óvodai felvétel ideje:

 
A csoport neve:

 
Dátum:

 
Szülő aláírása:
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Iskolaérettségi vizsgálat 

I. Testi érettség, motoros képességek 

1) Fizikális jellemzők 

Testsúly…………..kg 

Testmagasság……..cm 

 

Nagymozgások koordinációja 

2) Négyütemű mozgásminta utánzása 

 ( mellső középtartás –magas tartás--oldalsó közép--mellső közép tartás 5 x egymás után) 

a mozgásminta 2 elemét képes utánozni 0 pont 

a mozgásminta 3 elemét folyamatosan képes utánozni,de a 4-et téveszti 1 pont 

a mozgásminta 4 elemét képes folyamatosan utánozni, de az újrakezdésnél többnyire 

téveszt 

2 pont 

a mozgásminta 4 elemét képes folyamatosan utánozni, de az újrakezdésnél néha téveszt 3 pont 

a mozgásminta 4 elemét folyamatosan, ismétlődően és pontosan utánozza 4 pont 

 
Finommozgások koordinációja 

1) Vonaltartás –sorminta folytatása (vonalak átrajzolása, kiegészítése feladatlapon) 

finommozgását képes úgy irányítani, hogy  megadott formát átrajzolja 0 pont 

finommozgását képes úgy irányítani, hogy a megadott formák mellett a szaggatott 

vonalakat részben  összeköti 

1 pont 

a szaggatott vonalakat összeköti, a hiányzó vonalak megrajzolásában többnyire 

bizonytalan, ceruzáját többször felemeli  

2 pont 

a hiányzó vonalak megrajzolásában részben bizonytalan, ceruzáját részben felemeli  3 pont 

 finommozgását úgy irányítja, hogy a különböző síkbeli irányok mellett is képes a 

szaggatott vonalak összekötésére, a hiányzó vonalak vízszintes és függőleges 

megrajzolására 

4 pont 

 
2) Emberábrázolás (rajzlapra színes filctollal lerajzolja saját magát) 

nem hajlandó rajzolni, emberformára nem emlékeztető vonalakat rajzol   0 pont 

alig felismerhető, kezdetleges az emberábrázolása (hiányos, egyvonalas, fej-láb 

ember) 

1 pont 

felismerhető, egyvonalas, de hiányos az emberábrázolása (kéz, nyak, fül, fej részeinek 

hiánya) 

2 pont 

emberábrázolása teljes, kétvonalas, de nem kidolgozott (hiányzik szemöldök, lábfej, 

cipő),  

3 pont 

emberábrázolása teljes kétvonalas, részletgazdag (ruházata van, színei valóságot 

tükröznek) 

4 pont 

 

3) Tájékozódás a térben  (robotjáték )  

Kis robot tedd a  macit ….a szék mögé, szék mellé balról, jobbról, szék alá, fejed fölé 

az utasításokat nem tudja egyetlen  megfelelő irányban sem végrehajtani 0 pont 

az alapvető irányokban kettőnél többet téveszt (alá, fölé, mögé) 1 pont 

az alapvető irányokban nem téveszt, de a jobb bal irányt egyáltalán nem tudja  2 pont 

az alapvető téri irányokat ismeri, de a bal és a jobb irányt téveszti 3 pont 

az  utasításokat  pontosan a megadott téri  irányokban hajtja végre 4 pont 
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4) Tájékozódás a síkban (feladatlapon a helikopter helyzetének meghatározása ) 

 

az alapvető irányokat a síkban részben ismeri (jobb, bal, fel, le) 2 képet helyesen 

megnevez 

0 pont 

az alapvető irányokat ismeri, 3-5 képet nevez meg helyesen 1 pont 

az alapvető irányokat ismeri, 6-7 képet nevez meg helyesen  2 pont 

az alapvető irányokat és a megváltozott körülményeket is felismeri 8-10 kép 3 pont 

az irányokat minden helyzetben felismeri 12 képet nevez meg helyesen 4 pont 

 

Elérendő szintek %-ban 

meghatározva 

1pont=5% 

Összesen - 100 % Összesen max. 20 pont 

Vizsgálat időpontja:         

Vizsgálatot végző óvodaped. neve:          

100% - 90 % optimum         

89% - 75% befejező          

65% - 74 % haladó         

64% - 50 % kezdő          

50% alatt szakirányú vizsgálat, fejlesztés javasolt! 

 

II. Értelmi képességek 
1) Szándékos figyelem (figyelemkoncentráció megállapítása megadott szó segítségével 

feladatlapon) 

 

figyelemkoncentrációra alig képes (0-4 szót észlel és lép) 1 pont 

figyelemkoncentrációra részben képes (5-7 szót észlel és lép) 2 pont 

figyelemkoncentrációra általában képes(8-10 szót észlel és lép) 3 pont 

figyelemkoncentrációra többnyire képes (11-12 szót észlel és lép) 4 pont 

figyelemkoncentrációra pontosan képes (13 szót észlel és lép) 5 pont 

 

2) Analízis, szintézis (három közlekedési jármű összetartozó részeinek összekötése, illetve 

összerakása) 

 

a részelemeket csak összerakással tudja összeilleszteni 0 pont 

részleteket felismer és összeköt 2-3 elemet 1 pont 

részben felismer és összeköt 4-5 elemet 2 pont 

többnyire felismeri a képeket, összeköt 6-8 elemet 3 pont 

minden részelemet összeköt 4 pont 

 

3) Általánosítás (fogalmak felsorolása után a gyűjtőfogalom meghatározása) 

 

általánosításra 2-3 területen képes  1 pont 

általánosításra 4-5 területen képes  2 pont 

általánosításra 6 területen képes  3 pont 

általánosításra 7 területen képes  4 pont 

általánosításra 8 területen képes  5 pont 
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4) Konkretizálás (gyűjtőfogalmak alá tartozó elemek felsorolása) 

0-2 gyűjtőfogalom alá sorol be 3 fogalmat 1 pont 

3-4- gyűjtőfogalom alá sorol be 3 fogalmat 2 pont 

5-6- gyűjtőfogalom alá sorol be 3 fogalmat 3 pont 

7-8- gyűjtőfogalom alá sorol be 3 fogalmat 4 pont 

9-10 gyűjtőfogalom alá sorol be 3 fogalmat 5 pont 

 

5) Összefüggések felismerése (megkezdett mondatok befejezése) 

1-2 összefüggés felismerésére képes 0 pont 

3 összefüggés felismerésére képes 1 pont 

4-5 összefüggés felismerésére képes 2 pont 

6-7 összefüggés felismerésére képes 3 pont 

8-9 összefüggés felismerésére képes 4 pont 

 

6) Számsor ismerete (számlálás növekvő, csökkenő sorrendben) 

Növekvő számsor….. 

0-1 váltás 1 pont 

2- váltás 2 pont 

3-váltás 3 pont 

4 váltás 4 pont 

5-váltás vagy több 5 pont 

 

Csökkenő számsor 

nem tud visszafele számolni  0 pont 

1- váltás (10-től visszafele hibátlanul számol) 1 pont 

2-váltás (20 on felüli számtól képes visszafelé számolni) 2 pont 

7) Számfogalom (matematikai műveletek végzése 20-as számkörön belül) 

műveletek végzésére 5-ös számkörön belül segítséggel képes 1 pont 

műveletek végzésére 5-ös számkörön belül  képes 2 pont 

műveletek végzésére 10-es számkörön belül részben képes 3 pont 

műveletek végzésére  10-es számkörön belül képes 4 pont 

műveletek végzésére 15-ös számkörön belül részben képes 5 pont 

műveletek végzésére 15-ös számkörön belül  képes 6 pont 

műveletek végzésére 20-as számkörön belül részben képes 8 pont 

műveletek végzésére 20-as számkörön belül képes 10pont 

 

Elérendő szintek %-ban 

meghatározva  

1pont = 2,5% 

Összesen % Összesen max. 40 pont 

Vizsgálat időpontja:         

Vizsgálatot végző óvodaped. neve:         

100% - 90 % optimum         

89% - 75 % befejező          

74% - 65 % haladó         

64% - 50 % kezdő         

50% alatt szakirányú vizsgálat fejlesztés javasolt! 
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III. Érzelmi, akarati képességek, erkölcsi érzék 

1) Aktuális érzelmi állapot (a megfigyelés alatti benyomás alapján) 

 

elutasító 0 pont 

kapkod, türelmetlen 1 pont 

szorongó, félénk 2 pont 

kicsit bizonytalan, de feloldódik 3 pont 

kiegyensúlyozott, nyugodt 4 pont 

 

2) Feladattartás, monotónia tűrés (a munkalapokon végzett feladatok alatti megfigyelés 

alapján) 

 

hamar abbahagyja a tevékenységet 0 pont 

rövid ideig tevékenykedik, figyelme gyakran elterelődik 1 pont 

figyelme többször elterelődik, de könnyen visszatér, a feladatot átlagos ideig végzi 2 pont 

figyelme néhányszor elterelődik, hosszabb ideig végzi a tevékenységet  3 pont 

egyenletes figyelemkoncentrációval hosszabb ideig végzi a feladatot 4 pont 

 

3) Mások érzelmeinek felismerése –empátia (négy rövid történet alapján képről a 

megfelelő érzelem kiválasztása - vidám, szomorú, ijedt, mérges arc) 

 

az alapvető érzelmeket nem tudja megnevezni  nem válaszol, nem választ a képek 

közül 

0 pont 

alapvető érzelmeket nem nevez meg, nem válaszol, de 1-2 képet helyesen választ 1 pont 

alapvető érzelmeket részben megnevez, 1-2 jó válasz,részben helyesen választ 1-2 kép 2 pont 

alapvető érzelmeket részben megnevez 2-3 jó válasz, 4 kép 3 pont 

az alapvető érzelmeket megnevezi, és helyesen választja ki hozzá a képeket 4 pont 

 

4) Erkölcsi érzék (gyerekekről szóló mese meghallgatása után kérdésekre válaszol) 

 

nem nyilvánít véleményt 0 pont 

bizonytalan a megítélése, nem tudja megfogalmazni  1 pont 

jó a megítélése  2 pont 

hibátlan magyarázatot ad 3 pont 

életkoránál éretteb az erkölcsi érzéke  4 pont 

 

Elérendő szintek  %-ban 

meghatározva  

1pont = 6,25 % 

Összesen % Összesen max. 16 pont 

Vizsgálat időpontja:         

Vizsgálatot végző óvodaped. neve:         

100% - 90 % optimum         

89% - 75 % befejező          

74% - 6 5% haladó         

64% -50 % kezdő         

50% alatt szakirányú vizsgálat, fejlesztés javasolt! 
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IV. Szocializáció 

Önismeret 
1) Teljes nevének ismerete       Mutatkozz be a teljes neveddel! 

nem mondja meg 0 pont 

csak a  becenevét mondja 1 pont 

csak a becézett keresztnevét mondja 2 pont 

csak keresztnevét mondja  3 pont 

teljes, pontos nevét mondja 4 pont 

 

2) Családi viszonyaiban való tájékozottság Kik tartoznak a családodba, hogy hívják őket? 

nem mondja meg 0 pont 

csak a  beceneveket mondja 1 pont 

csak a becézett keresztneveket mondja, családi kapcsolatot megnevez 2 pont 

csak a keresztneveket  mondja a családi kapcsolatok helyes megnevezésével  3 pont 

teljes, pontos nevet mond (esetleg anya lánykori nevét) pontos családi kapcsolattal 4 pont 

 

3) Lakóhelye ismerete       Mondd meg a lakcímedet, hol laksz? 

nem mondja meg 0 pont 

többnyire pontatlan,   1 pont 

részben pontos, kimarad  az ország, vagy a város, pontos utca, házszám, emelet, ajtó 2 pont 

ország kimarad, pontos város, utca, házszám, emelet, ajtó  3 pont 

teljes, pontos lakcímet mond (ország, település, utca, házszám, emelet, ajtó)  4 pont 

 

4) Saját nemének, és külső tulajdonságainak ismerete (eldöntendő kérdések alapján) 

 Milyen vagy te? 

nem mondja meg 0 pont 

többnyire bizonytalan vagy nem tud dönteni, vagy  alapfogalmat téveszt(-fiú-lány) 1 pont 

részben pontos, 2 tulajdonságot téveszt vagy nehezen választ 2 pont 

 pontos ismerettel rendelkezik önmagáról  3 pont 

teljes, pontos ismeret mellett egyéb tulajdonságot megnevez pl.zöld szem  4 pont 

A gyermek közösségben elfoglalt helye 

1) Szociometria - Postás játék 

senki nem választja, a periférián helyezkedik el 0 pont 

nincs kölcsönös kapcsolata, néhányan választják 1pont 

egy kölcsönös kapcsolata van,  2pont 

van kölcsönös kapcsolata néhányan választják 3pont 

több kölcsönös kapcsolata van, 4pont 

 

Elérendő szintek %-ban 

meghatározva        1pont = 5% 
Összesen-100 % Összesen max. 20 pont 

Vizsgálat időpontja:         

Vizsgálatot végző óvodaped. neve:         

100 % - 90 % optimum         

89 % -75 % befejező          

74 % - 65 % haladó         

64 % - 50 % kezdő         

50% alatt szakirányú vizsgálat, fejlesztés javasolt! 
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V. Anyanyelvi képességek 
1) Beszédhanghallás (egyforma és különböző szópárok hallás utáni megkülönböztetése 

képkártyák segítségével) 

alig ismeri fel az azonosságokat, különbözőségeket 0-5 szópárt hall és jelöl helyesen 0 pont 

részben felismeri a különbözőségeket, azonosságokat 5-10 szópárt jelöl helyesen 1 pont 

többségében felismeri az azonos és különböző szópárokat10-15 szópárt jelöl helyesen 2 pont 

felismeri az azonosságokat, különbözőségeket15-18 szópárt jelöl helyesen 3 pont 

nem téveszt, mind a 20 szópárt helyesen hallja és jelöli 4 pont 

 

2) Beszédhanghallás (egyforma és különböző szópárok képről való megkülönböztetése 

DIFER képek segítségével) 

nem ismeri fel az azonosságokat, különbözőségeket 0 szópárt hall és jelöl helyesen 0 pont 

részben felismeri a különbözőségeket, azonosságokat 1-2 szópárt jelöl helyesen 1 pont 

többségében felismeri az azonos és különböző szópárokat 3-4 szópárt jelöl helyesen 2 pont 

felismeri az azonosságokat, különbözőségeket 5 szópárt jelöl helyesen 4 pont 

nem téveszt, mind a 6 szópárt helyesen hallja és jelöli 6 pont 

 

3) Általános szókincs (20 színes kép) Mi látható a képeken? 

a gyermek általános szókincse szegényes 0-9 képet nevez meg 0 pont 

a gyermek általános szókincse hiányos 10-12 képet nevez meg 1 pont 

a gyermek általános szókincse átlagos 13-15 képet nevez meg 2 pont 

a gyermek általános szókincse gazdag 16-18 képet nevez meg 3 pont 

a gyermek szókincse árnyaltan gazdag 19-20 képet nevez meg, rokon értelmű szavakat 

is mond 

4 pont 

 

4) Artikulációs képesség (12 db összetett szót hallás után meg kell ismételnie) 

hangképzése hibás 0-6 szót tud helyesen visszamondani 0 pont 

hangképzése részben helyes 7-8 helyes szó  1 pont 

hangképzése többségében helyes 9-10 helyes szó 2 pont 

hangképzése helyes 11-12 szót helyesen visszamond 3 pont 

hangképzése teljesen pontos, mind a 12 szót első hallás után tökéletesen visszamondja 4 pont 

 

5) Beszéd (megfigyelés vagy logopédiai felmérés alapján) 

nem kommunikál, kérdésekre nem válaszol 0 pont 
beszédhibás ill. logopédiai fejlesztésre jár 1pont 

tisztán, érthetően beszél 2 pont 

 

Elérendő szintek %-ban 

meghatározva 1pont = 5 % 
Összesen % Összesen max. 20 pont 

Vizsgálat időpontja:         

Vizsgálatot végző óvodaped. neve:         

100 % - 90 % optimum         

89 % -75 % befejező          

74 % - 65 % haladó         

64 % -50 % kezdő         

50% alatt szakirányú vizsgálat, fejlesztés javasolt! 


