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„Kis gyermekem csak nézzél szerteszét, éretted van itt minden, ami szép.”
(Várnai Zseni)

I. BEVEZETŐ GONDOLATOK

Óvodásainkat
folyamatosan
körülöleli
a
szűkebb
és
tágabb
környezetük.
Személyiségfejlődésüket meghatározza a környezetből jövő információk minősége, valamint
azok rendszerezése, feldolgozása, mindennapjainkba történő beépülése. Intézményünk
nevelőtestülete azt a nézetet vallja, hogy az óvodáinkba járó gyermekekre és az őket nevelő
családokra főként a környezeti nevelés eszközein keresztül hatunk. E gondolattól vezérelve
dolgoztuk át pedagógiai programunkat, mely természetesen az érvényben lévő Óvodai nevelés
országos alapprogramjára épül, azzal szervesen összefügg. Számba vettük mindazon helyi
sajátosságokat, körülményeket, melyek egyrészt őrzik a magyar óvodapedagógia jól bevált
nevelési értékeit, másrészt egyedivé teszik nevelőmunkánkat, és kedvezően hatnak a
gyermekek fejlődésére.
Nevelőtestületünk tagjai nyitottak, tettre készek, színes egyéniségek. Munkánkat
hivatásunknak tekintjük. Arra törekszünk, hogy saját személyiségünkkel, tudatos nevelői
ráhatással biztosítsuk a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatását. Pedagógiai
nézetünk, értékrendünk, módszertani szabadságunk érvényesülése a gyermek védelmében és
harmonikus fejlődése érdekében történik.
Valljuk, hogy jól megválasztott közös cél érdekében tevékenykedni a leghatásosabb. Az
együttes gondolkodás, a közösen elért eredmény átélése fejleményeként óvodásaink még
nagyobb érzelmi biztonságban, szeretetben, sok szép élménnyel gazdagodva élhetik meg a
kisgyermekkort.

5

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

„Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy
önmaga lehessen.”
(Janus Korczak)

I.1. Jövőképünk
Olyan intézményt szeretnénk magunkénak vallani, ahol a nyugodt, családias, érzelemgazdag
belső légkör és az inspiráló, tartalmas, együttes munka következtében gyermek és felnőtt jól
érzi magát.
Nevelőmunkánkban a gyermekre teljes jogú résztvevőként tekintünk. Olyan attitűdöket,
jellemvonásokat erősítünk, melyek által jobban megismeri önmagát, helyes énképe és
önértékelése alakul ki, s ezáltal képessé válik arra, hogy elfogadja a „te is más vagy, te sem
vagy más” elvét, s ezt a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
Meggyőződésünk, hogy eredményeket elérni csak gyermekszerető bánásmóddal, a
gyerekekre való teljes odafigyeléssel, feltétel nélküli elfogadással, személyiségük tiszteletben
tartásával lehet. Éppen ezért egyéni ütemben, egyéni módon fejlesztjük képességeiket.
Azon igyekszünk, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, melyek alkalmassá teszik
őket arra, hogy egyéni sajátosságaik legmagasabb fokán jussanak el az iskolába. Arra
törekszünk, hogy munkánkkal megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás igényét.
Pedagógia célkitűzésünk a gyermekekben elültetni a természet megismerésének, tiszteletének
és védelmének képességét, hogy felelősséggel gondolkodó felnőttekké váljanak.
Segítségünkkel gyermekeinkben tisztázódjanak a legalapvetőbb környezetvédelmi alapelvek.
Valljuk, hogy a Jászság, azon belül Jászárokszállás néphagyományainak felelevenítésével, a
múlt értékeinek továbbörökítésével, Jászárokszállás természeti kincseinek felfedezésével, a
közös tevékenységek örömével erősödik az odafigyelés, csökken az emberi közöny, s a
gyökerek méltán élnek tovább.
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„Aki el akar érni valamit, annak a célra kell szegezni a tekintetét, nem az akadályokra.”
(Gyökössy Endre)

I. 2. Jogszabályi háttér
Programunk a 36/2012. (XII. 17.) számú kormányrendelet értelmében, az Óvodai nevelés
országos alapprogramja alapján készült, meghatározva közös nevelésfilozófiánkat, céljainkat,
feladatainkat. Programunkban tükröződik az óvodák egyéni arculata, a kompetencia alapú
óvodai nevelés szellemisége.
Céljaink meghatározásánál abból a sajátos helyzetből indultunk ki, hogy az intézmény
óvodáinak munkáját felölelve, összességében és egységesen is tükröződjön a városi
sajátosságokból adódó lehetőségek kihasználása.
További jogszabályi háttér
☁ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
☁ 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
☁ 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
☁ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
☁ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
☁ 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelvéről
☁ 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
☁ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
☁ 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben
☁ Jászárokszállás Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
☁ Jászárokszállás Város Környezetvédelmi Program
☁ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
☁ 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
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„Életed öröme a gyermek. Virág, kit a tavaszi rét termett. Ha először szólít puha szóval, Úgy
véled a fülemüle szólal.”
(Aali Tokambajev)

I.3. A program átdolgozói, készítői
Balázs Anikó óvodavezető
Dobó úti óvoda
Hevér-Zám Anna
óvodavezető helyettes

Lehel úti óvoda
Bobákné Petró Krisztina
óvodavezető helyettes

Ballagó Sándorné
Géczi Tamásné
Soós Jánosné

Bolyós-Jancsurák Judit
Borics Ivette Mária
Fehér Vivien
Jágerné Herczeg Katalin
Kricsfalussy Tímea
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
Mudris Ágnes
Nagy Adrienn
Nagyné Faragó Katalin
Petró László Jenőné
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„Az ember számára az a legfontosabb, hogy tudja, érezze, szükség van rá.”
(Jan Carlson)

II. BEMUTATKOZUNK

II.1. Intézményt azonosító adatok
Neve: Jászárokszállási Városi Óvoda
Címe: 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a
Óvodavezető neve: Balázs Anikó
Elérhetőségei: Telefonszám: 06 (57) 531-039
e- mail: doboovi@gmail.com
Az intézmény fenntartója: Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
OM azonosító szám: 202076

Székhely
Dobó úti óvoda

Telephely
Lehel úti óvoda

Jászárokszállás Dobó u. 9/a
Óvodavezető-helyettes:
Hevér-Zám Anna
Tel: 06 (57) 531-039

Jászárokszállás Lehel u. 2/a
Óvodavezető-helyettes:
Bobákné Petró Krisztina
Tel: 06 (57) 430-118

Óvodai csoportok száma: 11
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 320 fő
Feladatellátási helyenként a következők szerint oszlik meg:
a) Dobó úti óvodaépület (székhely). 120 fő
b) Lehel úti óvodaépületben (telephely). 200 fő

Az intézmény működési területe: Jászárokszállás város közigazgatási területe
Az intézmény alapításának időpontja, jogszabályi alapja:
Az intézmény alapító szerve: Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 112/1999. (VII. 29.)

Közvetlen jogelődje neve, címe: Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és
Zeneiskola 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 15.

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: Az Alapító okiratot Jászárokszállás
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12-i ülésén 733-4/2015 számú
határozatával jóváhagyta.
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Az intézmény irányító szerve: Jászárokszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 413042
A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 11745121-15413044
Az intézmény adószáma: 15413044-1-16
Az óvoda alapfeladata: a Nkt. 4§ 1. pont a) alpontjában meghatározott óvodai nevelés,
valamint az r) pont szerinti, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése.

2. Az intézmény szakmai alaptevékenysége:
A Jászárokszállási Városi Óvoda ellátja a Nkt-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat, melynek keretében végzi:
- hároméves kortól a gyermekek óvodai nevelését- oktatását
a többi gyermekkel együtt nevelhető, foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését- oktatását: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi
gyermekkel együtt foglalkoztatható enyhe értelmi fogyatékos, az enyhe fokban testimozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése- oktatása,
- beszédhibás, nyelvi kommunikációs zavarral küzdő gyermekek megsegítését
- az óvodai intézményi étkeztetést
- egyéb pszichés fejlődési zavar

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása
851020

Óvodai nevelés

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése
091110
091120
091140
096010
041231
041233

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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„Ha másokban nem a rosszat, hanem a jót keresed, azzal a saját boldogságodhoz vezető utat
építed”
(ismeretlen)

II. 2. Intézményi helyzetkép, személyi-,
tárgyi feltételek
II.2.1. Intézményi helyzetkép
Városunk - Jászárokszállás - Jász-Nagykun-Szolnok megye legészakibb területén, Heves
megyébe beékelődve található. Sík vidéken, ám mégis az Északi-középhegység
szomszédságában található. Településünkön át folyik a Gyöngyös-patak. A lakosság száma
kb. 8.000 fő.

Társadalmi – természeti körülmények

Mint nevelési intézmény, egyik sajátos feladatunknak tartjuk, hogy aktív, érdeklődő
viszonyt alakítsunk ki – a gyermekek mindent kielégítő nevelése érdekében – a közvetlen és
tágabb természeti-, emberi-, tárgyi környezettel. Hisszük és valljuk, hogy a gyermekek
természet- és mozgásszeretetét csak aktív kapcsolatokban, tevékenységek közben alakíthatjuk
ki, ezért igyekszünk kihasználni minden városi szintű lehetőséget. A lehetőségek élményteli
kiaknázásának automatikus hozadéka a szűkebb szülőföld, a hely - szeretet kialakulása.
Programunk készítése során mind a nevelési feladatokat, mind a tevékenységek tartalmát a
helyi természeti és társadalmi környezet alapos ismerete mellett- az adódó lehetőségeket
számításba véve határoztuk meg.

Társadalmi környezetünk

Nevelésünk tartalmát színesíti a kisvárosi települési formából adódó társadalmi környezetünk,
valamint befolyásolja a családok szociális helyzete.

Természeti környezetünk

Városunk az Alföldön található, a Mátra hegység látótávolságán belül helyezkedik el.
Jászberény szomszéd városunk, Gyöngyös könnyen elérhető közelségben, a főváros és Eger
jól megközelíthető távolságban található. Mindezen tények fontosak a nevelési lehetőségek
kihasználása szempontjából, hiszen a különböző kirándulások, túrák, egyéb mozgásos
tevékenységek, valamint a kulturális értékek felfedeztetése jelentősen bővíthető és
színesíthető e lehetőségek (múzeum-, állatkert-, színházlátogatás stb.) kiaknázásával.
A környező világ természetes megismertetésében fontos helyi nevelési színtér a
Jászárokszálláson keresztül folyó Gyöngyös - patak nyújtotta ismeretszerzés, a kiserdő
feltérképezése, a Peres–Lapos tó mikroklímája, a határ növény – és állatvilága..
Pedagógiai programunk írásakor számba vettük a város azon értékeit is, amelyek a művészeti
értékek közvetítése területén kínálnak lehetőségeket intézményünknek. Városunk büszkesége
a JÁSZHÁZ. Példaértékű a Rozmaring Énekegyüttesnek a jászság hagyományait hűen őrző
munkája, a dolgozóinkból álló Árokszállási Óvónők Kamarakórusa választékos, folyamatosan
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újuló repertoárja. A Népi Díszítő Műhely tagjai a Jászság hímzésmotívumainak és
hímzéstechnikáinak átörökítésén fáradoznak.
Jászárokszállás óvodaalapítási múltjára pontosan nem találtunk adatokat, az azonban
bizonyos, hogy az 1920-as évek elején már működött óvoda. Ezt támasztja alá egy 1924-ben
készült óvodai fénykép is. A második óvodát az 1920-as évek végétől 1944 nyaráig az egyház
működtette és apácák végezték a nevelést.
Az óvodai nevelés folyamatossága utána is biztosított volt, csak az óvodák helye, száma,
struktúrája változott.

Az óvodák területi elhelyezkedése

Intézményünk két óvodájának területi elhelyezkedése optimális. Egy óvoda a város
központjában van, egy pedig a város széléhez közelebb helyezkedik el.

Férőhely feltöltöttség, csoportszerkezet

Jelenleg tizenegy óvodai csoportunk háromszázhúsz gyermek befogadására alkalmas.
Csoportszerkezetünk homogén, és részben osztott.

A gyermekcsoport összetétele

Törekszünk a kiegyensúlyozott csoportlétszámok alakítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a
hátrányos helyzetű gyermek hátrányainak kompenzálására. A csoportkialakítást a beiratkozó
gyermekek létszáma, életkori megoszlása, az óvodába visszamaradt iskolaköteles gyermekek
létszáma, a halmozottan hátrányos illetve hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes elosztása
befolyásolja.

Gyermekélelmezés

Óvodáink nem rendelkeznek külön főző konyhával, így a városi iskolakonyha látja el
élelmezésünket. Az óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat ellátása érdekében
melegítőkonyhákat működtetünk.
A családok segítségével megvalósított gyümölcs és zöldségnapok beiktatásával pótoljuk a
gyermekek vitamin szükségletét.

II.3.Személyi feltételek
Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A fenntartótól elvárt takarékos létszámgazdálkodás érdekében csak a törvény által
meghatározott minimális létszámot foglalkoztatjuk, törekedve a minőségi színvonal
megtartására, esetleges emelésére.

Intézményünk dolgozói létszáma: 28 fő.
☁ Óvodapedagógus
☁ Óvodatitkár
☁ dajka

16 fő
1 fő
11 fő

Munkaköri beosztás szerint az óvodapedagógusok megoszlása:
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1 fő
2 fő

A szakmai irányítást az intézményvezető végzi.
Az óvodavezető- helyettes az óvoda munkájáért felelős.
Valamennyi óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel, egy fő szakvizsgával rendelkezik.
Korösszetételünkre vonatkozóan figyelemre méltó, hogy az óvónők átlagéletkora magas,
többen közel negyven éves munkaviszonnyal rendelkeznek, s ennél fogva hamarosan élni
szeretnének a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők kedvezményes nyugdíjazási
lehetőségével.
A nevelőtestület „fiatalítására”, ezzel párhuzamosan a nyugállományba vonulók által
felhalmozott tapasztalat átörökítésére a jövőben mindenképpen gondolnunk kell.
Feladatunk - a szülők által igényelt nyitvatartási idő egészében - a színvonalas nevelőmunka
folyamatos megtartása. Ennek egyik alapfeltétele – az emberi igényességen, lelkiismeretes
munkavégzésen felül- az óvodapedagógusi, dajkai létszámok, egyéb kisegítő dolgozók
törvényben meghatározott létszámú foglalkoztatása. Ez adja alapját a szakszerű ellátásnak, a
minőségi munkavégzésnek.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákkal összehangolt munkavégzés, az
együttműködés, kölcsönös megbecsülés nagyban hozzájárul az óvodai nevelés
eredményességéhez. Dajkáink mindannyian rendelkeznek dajka szakmunkás bizonyítvánnyal,
amely alkalmassá teszi őket a mindennapi gyermekek körüli tevékenységek ellátására.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett szakemberek
segítségét vesszük igénybe.
Óvodatitkárunk rugalmas, sokoldalú személyisége, lényeglátó, feladat-centrikus
munkavégzése meghatározó jelentőségű a koordinált óvodavezetésben.
Pedagógusaink továbbképzése a helyi nevelési gyakorlathoz szükséges ismeret, tudás,
szakmai kultúra megszerzésére irányul. Tervszerű továbbképzési programunkban továbbra is
szorgalmazzuk a helyi nevelési gyakorlatokhoz szükséges ismeret- és tudás megszerzését, a
megfelelő szakmai, módszertani kultúra gyarapítását, a továbbképzésen megszerzett
ismeretek átadását.

II.3.1. Pedagóguskép
☁
☁
☁
☁

A gyermek mindenek felett álló érdekének képviselete vezérel bennünket.
Reális önképpel rendelkezünk, alkalmazkodunk a szerepelvárásokhoz.
Fogalomhasználatunk pontos, a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó.
Utasításaink pontosak, egyértelműek, nyelvhasználatunk a pedagógiai célokhoz, az
életkori sajátosságokhoz igazodó

☁ Modell szerepünknek megfelelően értékközvetítő tevékenységünk tudatos.
☁ Együttműködés, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemez
bennünket.
☁ Számunkra egyformán fontos minden gyermek.
☁ Elfogadjuk a különbözőségeket, és nem adunk helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.
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☁ Munkánk során empátiával fordulunk az eltérő kulturális illetve társadalmi hátteréből
érkező gyermek, gyermekközösség felé.
☁ Elfogadjuk, hogy nemcsak mi irányíthatjuk a gyermeket, hanem a gyermek is hat
ránk.
☁ Olyan pedagógiai eszköztárral rendelkezünk, amellyel a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságait, igényeit természetes módon elégítjük ki.
☁ Tapasztalatszerzésre, tevékenységre számtalan teret biztosítunk a nevelési
folyamatban.
☁ Szemléletünk játék- és tevékenységközpontú, melyet áthat a környezettudatosság.
☁ A gyermekek megismerésére törekszünk, a gyermek egyéni fejlettségének figyelembe
vételével alkalmazzuk a differenciáló pedagógiai eljárásokat, módokat, formákat.
☁ Tudatosan tervezünk, differenciáltan fejlesztünk és értékelünk.
☁ Tiszteljük és elfogadjuk a szülők különbözőségét. Igyekszünk megismerni a család
nevelési szokásrendszerét.
☁ A közös pedagógiai célokkal tudunk azonosulni, aktív részesévé válni.
☁ Pedagógiai munkánk fejlesztése érdekében a PDCA logikát érvényesítjük.
☁ Érvényre juttatjuk a reflektív pedagógiai szemléletet és gyakorlatot
A reflektív óvodapedagógus
- elemzi munkáját, tudja, hogy mit, miért és hogyan tesz
- feltárja, behatárolja és megkísérli megoldani a csoportjában felvetődő problémákat;
- tisztában van azzal, hogy ő maga is adott értékekkel és feltételezésekkel lép be a
foglalkozásra, következésképpen képes kritikusan szemlélni ezeket az értékeket;
- figyelembe veszi azt az intézményi és kulturális környezetet, amelyben nevel;
- részt vesz az ütemterv kidolgozásában és részese az óvodafejlesztésnek, felelősséget érez
saját szakmai fejlődéséért
- önelemző gondolkodásának lényege, hogy annak minősége, érvényesítése és a nevelés
sikeressége összefügg.
Ennek érdekében feladatai:
- az alkalmazott módszerek folyamatos figyelése, értékelése, és szükség szerinti módosítása
- szükség és lehetőség szerint a folyamatos, az adatokra, a gyermekek folyamatos
megfigyelésére épülő értékelő magatartás érvényre juttatása
- a szakmai fejlődés tudatos irányítása

II.3.2. Dajka attitűd
Óvodai nevelésünk eredményességét nagyban befolyásolja az abban aktívan résztvevő
felnőttek kölcsönös tiszteleten alapuló, segítő, együttműködő, összehangolt munkája. A jó
dajka az óvodapedagógus jobb keze. Ennek sikeres megvalósulásához a következő
jellemvonásokkal kell rendelkeznie:
☁ Gyermekszerető, segítőkész.
☁ Felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt toleráns.
☁ Törekszik a modellértékű kommunikációra.
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☁ Tudatában van annak, hogy a gyermek utánoz, ezért viselkedését kontrollálja,
tudatosan fejleszti.
☁ Az óvodapedagógus irányítását elfogadja, szorosan együttműködik.
☁ Megfelelő szintű nevelési és fejlődés-lélektani ismerettel rendelkezik.
☁ Szakmai megújulásra, önképzésre nyitott.
☁ A pedagógiai információkat titokként kezeli.
☁ Biztosítja a higiénikus környezet tárgyi feltételeit, a testi épség védelmét.
☁ A gyermekeket következetesen az elemi higiénés viselkedésre szoktatja.
☁ Egészségvédő pozitív mintaadás jellemzi.
☁ Környezettudatosság formálásához támogató környezetet biztosít szóban és
cselekedetben egyaránt.
„A tárgyak csak annyit érnek, amennyire a te kultúrád megvilágítja őket.”
(Hendi Ilma)

II.4.Tárgyi feltételek
Két épületben, tizenegy csoportban folyik nevelőmunkánk.
A gyermekek nevelését óvodáinkban esztétikus, tiszta, gyermekbarát tárgyi környezet
szolgálja. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk az udvarok és az épületek
korszerűsítésre, szépítésére pályázati pénzek hasznosítása, és az önkormányzat nagymértékű
anyagi támogatása eredményeképp. Ezen összehangolt pénzcsoportosításoknak,
fejlesztéseknek köszönhetően épületeink megfelelő komforttal, infrastruktúrával, - Járási
Népegészségügyi Intézet előírásainak megfelelő feltételekkel rendelkeznek.
Óvoda
Dobó úti
Lehel úti

Épület

Férőhely/
csoportszoba
Korszerűen
120 fő/
felújított/iskolának 4 csoportszoba
épült
Korszerűen
200 fő/
felújított/iskolának 7 csoportszoba
épült

Óvoda

Tornaszoba Orvosi
szoba

Dobó
úti
Lehel
úti

Biztosított

Biztosított

Biztosított

Nem
rendelkezik

füves

Öltöző

Mosdó,
Gyermek WC
Biztosított/
Minden
csoport
folyosón van számára
külön
elhelyezve
biztosított/felújított
Biztosított/
Biztosított/ felújított
folyosón van
elhelyezve

Udvar
betonozott

Tágas zöld,
füves
terület
Tágas,
zöld, füves
terület

Elegendő
kövezett
felület
Elegendő
kövezett
felület

Udvari
játszótér
Jól
felszerelt
Átlagosa
n
felszerelt

Árnyékolás
Részben
megoldott
Részben
megoldott
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A helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek többségével
rendelkezünk, melyek hozzáférhetők és biztonságosak a gyermekek számára.
A csoportszobák berendezése, bútorzata folyamatosan korszerűsödik. Az óvodapedagógusi
ötletességnek, leleményességnek köszönhetően - esztétikusak, dekoratívak, jól szolgálják a
gyermeki tevékenységeket.
Az eszközök beszerzése költségvetési forrásból, pályázatokon nyert forrásokból és alapítványi
támogatásból folyamatosan történik. Hiányosságaink pótlására törekszünk. Mindent
megteszünk azért is, hogy az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit megfelelő
külső és belső környezetben fogadjuk.
A nevelőmunka sikeres megvalósulásához az eszközök folyamatos pótlása és korszerűsítése
szükséges az alábbi esetekben:
☁ játékeszközök
☁ mozgásigényt – mozgásfejlődést segítő eszközök (tornatermi)
☁ anyanyelvi nevelést fejlesztő eszközök, mesedramatizálás eszközei
☁ természet megismerését segítő eszközök
☁ ábrázolás eszközei
☁ munka jellegű tevékenység eszközei
☁ udvari játékok és mozgásfejlesztő eszközök
A tárgyi eszközök fejlesztése érdekében továbbra is szorgalmazzuk a pályázatok, a szponzori, szülői támogatások megnyerését.
Ezzel párhuzamosan az eddig létrehozott értékek védelme, megőrzése, lehetséges fejlesztése,
a takarékos működtetés is közös feladata minden dolgozónknak.
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„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.”
(Csorba Győző)

III. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYAI,
ÜNNEPEI, PROGRAMJAI
Ünnepeinket, megemlékezéseinket hosszabb előkészületek vezetik be. Az ünnep fénypontjára
irányuló tevékenységekkel a megelőző várakozás jóleső izgalmát éreztetjük meg
gyermekeinkkel. Az óvodai élet hagyományos ünnepeit a jeles napok és a Zöld jeles napok
megemlékezései egészítik ki.

Céljaink
☁ Az ünnepek, ünnepélyek, jeles napok, hagyományok kiemelése az óvodai
mindennapokból.
☁ A szülők és az óvodában dolgozó felnőttek szülőföldhöz való kötődésének, ökológiai
szemléletének kiteljesítése.
☁ Az ünnepek jelentésének, tartalmának megismertetése, értékeinek megőrzése
☁ Környezettudatos gondolkodás és viselkedés megalapozása.

Feladataink
☁ A nevelőmunka hatékonyságának növelése közös élményekkel.
☁ Az ünnepek, jeles napok változatos módszerekkel való megszervezése csoport- illetve
óvodai szinten
☁ A HH, HHH SNI gyermekek személyiségének, szociális képességeinek, szükségleteinek
figyelembe vétele programalakítás, feladatadás, szerepvállalás tekintetében.
☁ Az esetlegesen előforduló migráns gyermekek hagyományainak felelevenítése,
megjelenítése a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
☁ Az ünnep előkészítése külsőségek és belső tartalom tekintetében a gyermekek cselekvő
együttműködésével.
☁ Személyes példamutatással pozitív érzelmi viszony kialakítása a természetes és
mesterséges környezet iránt.
☁ A szülők, családok széles körű bevonása programjainkba.

A megvalósulás folyamata
Időpont

Ünnepeink,
rendezvényeink

Feladataink
Értékmegőrzés, szülőkkel közösen átélt
tevékenykedés. Kapcsolatteremtő képesség
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ŐSZ KINCSEI HÉT

erősítése, fejlesztése. (Benne: Szüret, Vásár
hagyományainak tovább éltetése. Őszi
gyümölcsök,
termések
jellemzőinek
megismertetése,
felhasználásuk
népszerűsítése.)
Állatok
megismertetése
természetes
ÁLLATOK VILÁGNAPJA környezetben. Védelmük, a róluk való
gondoskodás előtérbe helyezése.
Ismerkedés az erdő élővilágával.
ŐSZI MÁTRAI
Természet közelben gazdagítjuk a gyermekek
KIRÁNDULÁS
szókincsét, fogalomtárát
A biztonságos közlekedéshez szükséges
KÖZLEKEDJ OKOSAN érzelmi- erkölcsi- akarati tulajdonságok
HÉT
alakítása rendőrség, tűzoltóság biztosításával.
Az egészség védelemének, megőrzésének
EGÉSZSÉGHÉT
tudatosítása,
változatos
programokkal
figyelemfelhívás.
Helyi
mentőállomás
meglátogatása.
MÁRTON NAP
Hagyományok
felelevenítése,
lámpás
felvonulás.
Ismerkedés a jászsági dalokkal, táncokkal.
MŰVÉSZETI NAP
Közös zenélés, táncház. Az összetartozás, a
szórakozás, az öröm átélése. Zeneiskolások
koncertének látogatása.

December

MIKULÁS

December

KARÁCSONY

Január

MESEHÉT

Február

FARSANG

Március

NŐNAPI KÖSZÖNTÉS

Március

MÁRCIUS 15

Március 22.

VÍZ VILÁGNAPJA

Ünnepvárás, készülődés, élménynyújtás.
Ajándékkészítés,
adventi
hangulat
megteremtése, adventi koszorú, Borbála napi
ághajtatás, Luca napi búzaültetés, karácsonyfa
állítás – ajándékozás
A
könyv,
az
olvasás,
a
mese
személyiségformáló hatásának népszerűsítése
az irodalmi értékek változatos módon történő
megjelenítésével gyermekek és felnőttek
körében.
Vidám télbúcsúztatás. Teremdíszítés, jelmez,
versenyjátékok, tánc, farsangi lakoma.
Közösségteremtés.
A fiúk figyelmes kedveskedése a lányok felé.
Egymásra figyelés, udvariasság, fontos vagy –
fontos vagyok érzés megéreztetése.

Teremdíszítés, versek, mondókák, dalok,
táncok, zászló, kokárda, fejdísz készítése.
Mese a magyar huszárokról, csatáról,
vonulós, katonás játékok.
A gyerekek megismerkednek a víz
fontosságával. Megtanulják, hogyan óvják,
védjék
azt,
és
milyen
módon
takarékoskodjanak vele.
Hagyományok,
jelképek
felelevenítése:
18

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076
Április
Április 22.
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Május

Május 10.

Május
Május

Május
Május

Június 5.
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HÚSVÉT

Tojásfestés,
tojáskeresés,
locsolkodás,
ajándékkészítés.
Annak tudatosítása, hogy tevékenyen részt
FÖLD NAPJA
kell vállalni a bolygómentésben egyénnek és
közösségnek egyaránt.
A májusfa jelképrendszerének tovább éltetése.
MÁJUSFA DÍSZÍTÉS
Népdalok
éneklésével,
népi
játékok
játszásával éreztetjük meg e kedves
párválasztó néphagyományt.
ANYÁK NAPJA
Ajándékkészítés, ajándékozás, vers – ének,
meghitt légkör. Anya- gyermek kapcsolat
erősítése.
Az erdő, a fák védelmének, a bolygó
MADARAK ÉS FÁK „tüdejének”
megóvása
fontosságának
NAPJA
(KÖRNYEZETI tudatosítása, a madarak ökológiai szerepének
NAP)
megismertetése.
TAVASZI
Csoportszintű
élményszerzés
szülők
KIRÁNDULÁSOK
bevonásával.
Sportnap. Egészséges életmódra nevelés
gyermekek, szülők körében. A rendszeres
KIHÍVÁS NAPJA
testmozgás jótékony hatásának kiemelése, a
közös mozgás élményének megéreztetése.
Játékos vetélkedők, versengések, jó hangulat.
CSALÁDI NAP
Családi összetartozás, óvoda- és család
kapcsolatának erősítése.
Az iskolába menő gyermekeknek búcsúzó
BÚCSÚZÁS
ünnepsége. Az emberi élet fordulóihoz fűződő
szokások
magatartásformáló
hatásának
kiaknázása.
Környezetvédelemmel
kapcsolatos
KÖRNYEZETVÉDELMI
tevékenységekkel, játékos programokkal, a
VILÁGNAP
feladatokkal várjuk a gyermekeket.
NÉVNAPOK,
Egymásra figyelés, szeretet, kedvesség,
SZÜLETÉSNAPOK
figyelmesség, öröm érzésének átélése.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
☁
☁
☁
☁

A gyermekek aktívan részt vesznek az óvodai élet mindennapjaiban.
Megalapozódik a szülőföldhöz való pozitív hozzáállás, hazaszeretet.
Ragaszkodnak egymáshoz, kortárs kapcsolataik fejlődnek.
Megalapozódik szokás és normarendszerük, bíznak saját képességeikben.

☁ Örülnek az ünnepeknek, az ajándékozás örömének, aktívan részt vesznek az
előkészületekben.
☁ Öltözetükkel megtisztelik egymást és az ünnepet.
☁ Kialakul az ünnepekhez szükséges megfelelő magatartásforma.
☁ A jó hangulatú közös örömet jelentő ünnepek, hagyományok, jeles napok megtartása
erősíti a gyermekben, felnőttben az összetartozás érzését, jó közösséggé kovácsolja a
csoportot, az egész óvodát.
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☁ Megismerik a legfontosabb jeles napjainkat, népi hagyományainkat.
☁ Az SNI gyermek érdeklődéssel, örömmel vesz részt az ünnepségeken, számára teljesíthető
szerepet vállal és sikerélményekhez jut.
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,,A gyermek igenis más, mint mi magunk. Sokkal gazdagabb, benne még megvan a
lehetőségek teljessége. Mi már valamilyenné lettünk… És valamivé. De ő még nem… Ha a
gyermekre nézek, akkor ne csak azt lássam, hogy milyen, hanem, hogy mivé lehet…”
(Ancsel Éva)

IV. AZ INTÉZMÉNY ALAPELVEI,
ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI
Alapelveink

Intézményünk óvodapedagógusai mindennapi nevelő és oktató munkájukban azon
igyekeznek, hogy az alább felsorolt pedagógiai elveket juttassák érvényre:
☁ pedagógiai szabadság elve;
☁ a komplexitás elve;
☁ szeretetteljesség elve;
☁ tapasztalatszerzés elve;
☁ bizalom elve;
☁ következetesség elve;
☁ motiváló környezet elve;
☁ szemléletesség elve;
☁ aktivizálás elve;
☁ egyensúlyteremtés elve;
☁ tevékenység-központúság elve;
☁ az integráció, inklúzió elve;
☁ és esélyegyenlőség elve.

További elfogadott értékeink:
☁ empátia
☁ tolerancia;
☁ humanizmus;
☁ demokratizmus;
☁ nyitottság;
☁ őszinteség;
☁ kreativitás;
☁ a környezet szeretete.

Nevelési céljaink
☁ Az egészséges életmód, életmódkultúra alapozása.
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☁ A rendszeres testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos
játékok, tevékenységek megismertetése, megszerettetése.
☁ Pozitív személyiségjegyek alakítása, szokás és normarendszer megalapozása - érzelmierkölcsi nevelés hatékonyságának növelése.
☁ A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása, környezetvédelmiés megóvási szokások kialakítása.
☁ A különbözőség megértetése, tolerálása, elfogadtatása.
☁ A társadalmi lemaradás megakadályozása.
☁ A tehetséggondozás megszervezése.
☁ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának,
együttműködési képességének fejlesztése, integrált nevelése.
☁ Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése.

Feladataink
☁ Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi
képességeinek fejlesztése korszerű módszerekkel. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett,
balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára késztetést
nyújt a tevékenykedésre.
☁
Az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése,
a rendszeres egészségfejlesztő testmozgás lehetőségének biztosítása.
☁ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése integrált neveléssel, az inkluzív
pedagógia alkalmazásával.
☁ A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése.
☁ A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére
épülő ismeretnyújtás, készség és képességfejlesztéssel, attitűdalakítással.
☁ Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása,
sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek
felkínálásával.
☁ Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek alkalmazása.

Nevelési felfogásunk (Adler bátorító nevelése alapján)
☁ A gyermeket– elsősorban érzelmileg –igyekszünk megérteni.
☁ Parancsolás helyett kérünk.
☁ A gyermekek mágikus képzetét bevonjuk a pozitív szociális kapcsolatok, szokások
kialakításába.
☁ Magyarázatainkban a dolgok pozitív oldaláról közelítünk.
☁ A gyermekek tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk, miközben a határokat is
pontosan megjelöljük. A többszöri „határátlépéseknél” konzekvenciákat vezetünk be.
☁ Ha egymást követően eredménytelennek érezzük a gyermek befolyásolását, nevelési
taktikát váltunk.
☁ Segítjük a gyermekbarátságok kialakulását, és a továbbiakban úgy formáljuk, hogy ne
szigetelődjenek el, hanem a közösség többi tagjához is kapcsolódjanak.
☁ A gyermekek érzésvilágát alakítjuk a kialakult összeütközések feldolgozása során.
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☁ A belső elégedettség, pozitív énkép kialakulása érdekében bátorítjuk gyermekeinket. A
bátortalan gyermekek nevelésekor a kisebb előrelépés, a fejlődés bekövetkeztekor
örömünket fejezzük ki.
☁ Az agresszív gyermek agresszivitásán keresztül nem kap figyelmet.
☁ A felnőtt – gyermek társalgásában világos, egyértelmű, építő, előrevivő megfogalmazásra
törekszünk. Mellőzzük a megbántást, hibáztatást, gyakori kioktatást, kiabálást,
panaszkodást, prédikálást.
☁ A gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztése érdekében bizalomelőleget adunk
gyermekeinknek. A sikert észre vétetjük, a sikertelenséget segítünk elviselni.
☁ Tilalom helyett gyermekeinknek választási lehetőséget adunk önálló döntéseik meghozása
érdekében.
☁ A szeretetkapcsolat kialakításához felhasználjuk a humort.

Nevelőmunkánk során vallott további nézeteink
☁ Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat.
☁ Meggyőződésünk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadó, az önmegvalósítás szándékával
rendelkező lény.

☁ A kölcsönös bizalom jegyében a nevelés feladatait a szülőkkel megosztjuk.
☁ Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ösztönzőleg hassunk a ránk bízott
gyermekekre.

☁ Segítjük a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, magatartási nehézségekkel küzdő
gyerekek eredményes fejlődését, szocializációját.

☁ Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekeknek életkoronként és egyénenként más, más
szükségletei vannak, amelyek kielégítése fontos feladatunk.

☁ Sajátos eszközeinkkel törekszünk a társadalmi leszakadás csökkentésére, a tehetségek
gondozására.

☁ Tiszteletben tartjuk a világnézeti és vallási meggyőződést, hitoktatásra lehetőséget
biztosítunk.

☁ Személyes példát mutatunk a különbözőség elfogadására és tiszteletben tartására.
☁ Tudjuk, hogy az óvodapedagógus modell óvodásai számára, ezért mindig figyelünk a

pozitív értékek közvetítésére.
☁ Olyan viselkedési jellemzőket és ismereteket alapozunk meg gyermekeinkben, amelyek
biztosítják a későbbi egészséges életvezetést, a mindenkori társadalmi elvárásokhoz
történő alkalmazkodás képességét.
☁ Hangsúlyt fektetünk nevelésünkben a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó
szokások alakítására és a környezettudatos magatartás megalapozására.
☁ Arra törekszünk, hogy gyermekeink rendelkezzenek megfelelő kompetenciával,
önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkodni, cselekedni. Testilelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek.
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☁ A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő
tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk.

alternatívákat,

IV.1. Gyermekkép
Nevelésfelfogásunk szerint a gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda. Elfogadjuk az
általános életkori jellemzőktől eltérő ill. fejlődésbeli különbségeket, melyet alapnak tekintünk
a fejlesztésben.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik:
☁ nyugodtak, derűsek, kiegyensúlyozottak;
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

együttműködők, alkalmazkodók és segítőkészek;
tele vannak élményekkel;
tudnak nevetni, érzelmileg gazdagok;
aktívan kapcsolódnak be a közösség életébe, megalapozódik és fejlődik szokás- és
normarendszerük;
a környező világra nyitottak, érdeklődők, azt megismerni vágyók;
a szépre fogékonyak, a durvaságot, agressziót, a helytelen beszédstílust elutasítják;
testi épségüket védik;
elfogadják a különbözőségeket, és természetes módon együtt élnek azzal;
tudnak felfedezni, rácsodálkozni az őket körülvevő mikro- és makro környezet
szépségeire, abban jól tájékozódnak;

☁ óvják és védik környezetüket, városunkhoz kötődnek, formálódik viselkedéskultúrájuk;
☁ ismerik szülőföldjük hagyományait, szokásait, értékeit, megtanulják annak szeretetét,
ápolását, védelmét;
☁ kialakult szokásokkal, szabályokkal megalapozott környezetbarát- és természet közeli
életvitelük;

IV.2. Óvodakép
Gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő óvodákban
nevelkednek óvodásaink. Szeretetteljes, igényes nevelésben részesítjük őket.

A megvalósítást az alábbi tények biztosítják
☁ Tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét, a család véleményét is figyelembe
véve nevelünk.
☁ A család és az óvodapedagógus kapcsolatban törekszünk a nevelőtársi viszonyra.
☁ Szeretetteljes, gondoskodó, érzelmi biztonságot nyújtó, óvó- védő, feltétel nélkül
befogadó, hagyományokat ápoló, értéket közvetítő- és teremtő légkör jellemzi óvodáinkat.
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☁ A helyes életritmus kialakításával megteremtjük a harmonikus személyiségfejlődés
feltételeit.
☁ Törekszünk a helyes én- kép, önértékelés kialakítására, a helyes életvitel kialakítására.
☁ Figyelembe vesszük a gyermek fizikai és pszichikai szükségletét és a szabadjáték
fontosságát.
☁ Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd
természetessé válik a nevelőmunkát segítő munkatárs, a szülő, gyermek számára egyaránt.
☁ Az intézményünkben nevelkedő gyermek az óvodáskor végére a különbözőségekkel
természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris
játszótárs, csoporttárs.
☁ A gyermek környezettudatos magatartásának megalapozását segítő pedagógiai
tevékenységrendszerre és az ehhez kapcsolódó tárgyi környezet kialakítására nagy
hangsúlyt fektetünk.
☁ Óvodánkat az esélyegyenlőség megteremtésének korai és hatékony színterének tekintjük,
mely egyaránt segíti a kiemelkedő képességű gyermekeket tehetségük
kibontakoztatásában, a zökkenőmentesen fejlődő gyermekeket a harmonikus fejlődésben,
a sajátos nevelési igényű kisgyerekeket képességeik optimális kiteljesedésében.
☁ A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk
az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok
és az alapvető szabadságjogok védelmét.

„Bármid van, amire azt mondod enyém, ne feledd hozzágondolni: kölcsönkaptam. Mert
mindenedet az élettől kaptad, s mindenedet vissza kell adnod.”
(Gárdonyi Géza)

IV. 3. Az óvodák nevelési gyakorlatának
speciális alapelvei
Óvodáink értékazonosságai
Mindkét óvoda nevelési gyakorlatába beépül a kompetencia-alapú óvodai nevelés
szellemisége a TÁMOP-3.1.4-/2-2008-0028 „Táguló világ” Kompetencia alapú oktatás
bevezetése című pályázat fenntartásának köszönhetően.
Megvalósul a TÁMOP-3.11-12/2-2012-0079 „ Adjunk esélyt a jövőnek”- Újszerű pedagógiai
eljárások, módszerek bevezetése a jászárokszállási óvodákban című pályázat fenntartása is.
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„Esztétikai megközelítés szerint az utánzás, felidézés, mimézis a művészet forrása.”
(Lukács György)

IV.3.1. Esztétikai nevelés
Nevelőtestületünk az esztétikai nevelést meghatározónak tekinti, hiszen az esztétikum az élet
minden mozzanatában jelen van, az emberi életmód egészében jelenik meg.
Szem előtt tartjuk, hogy az óvodáskorú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi
vezéreltsége, ezért esztétikai nevelésünket élményekre építjük, változatos tevékenységek- és
játék közben valósítjuk meg. Az élmény- tapasztalat- tevékenység- játék egységében neveljük
gyermekeinket. Olyan élménypedagógiát érvényesítünk, amely alkalmassá teszi a
gyermekeket az esztétikum befogadására, létrehozására, megóvására.
Az esztétikai nevelés feladatait a műveltségi tartalmak más-más területeit felölelően,- az
óvodai tevékenységi formákat változatosan szervezve, koncentráltan, - komplexen valósítjuk
meg.
Nagyon fontosnak tartjuk az önkifejezés megvalósulásának biztosítását, mely egyben az
esztétikai öröm megélésével is jár.

Az esztétikai nevelésünk feltételei
☁ Nagymértékben meghatározó a szülői ház kulturális színvonala, mintája és
motivációja.
☁ Függ az óvodai környezet példájától, a gyermeket nevelő felnőttek kultúráltságától.
☁ Az élményszerző, igényes átadás minőségétől.
☁ A közvetíteni kívánt értékek tisztaságától.
☁ Ismerni kell a hagyományokat, a népi kultúrát, mert ezek egyszerűsége, eleven
színvilága, érzelmi és képzeletgazdagsága, szinkretikus látásmódja miatt az óvodás
gyermek világához igen közel áll.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik fogékonyak a szépre, jóra.
☁ Esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása, bővítése
☁ A gyermekek alkotóvá, befogadóvá tételének alakítása.

Feladataink
☁ A gyermek esztétikai fogékonyságának, érzelmeinek, hajlamainak, képességeinek
gondozása.
☁ Esztétikai nyitottságra, érzékenységre és igényességre nevelése.
☁ Elégedett alkotóvá és érdeklődő, véleménnyel bíró befogadóvá fejlesztése.
☁ A speciális (migráns, etnikai stb.) értékeket hordozó családokat bevonjuk óvodánk
kultúraátadási folyamatába.
☁ Az átélt élmények megjelenítése a megismert anyagok, technikák különböző módon
történő felhasználásával és variációk létrehozásával, egyénileg és kreatívan.
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IV.3.2. A környezettudatos magatartás megalapozása
Életünk minőségét, valamint egészségünket alapvetően befolyásolja és meghatározza a
bennünket körülölelő természeti és társadalmi környezet minősége, állapota.
Az emberiség egyre inkább kizsákmányolja az őt körülvevő természetet. Ennek
következményeként a környezetben visszafordíthatatlan, legtöbb esetben kedvezőtlen
változások indultak el – klímaváltozás, élőhelyek eltűnése, fajok kihalása. A globális
ökológiai válság okot ad arra, hogy a környezettudatos szemlélet még nagyobb hangsúlyt
kapjon munkánkban. Úgy érezzük, egy új nemzedéknek kell felnőnie, amely szakít a
rombolással, de ehhez a régi nemzedéknek kell támogatnia őt tapasztalataival. Ezt szeretnénk
mi átadni óvodásainkat.
☁ Bátran kijelentjük, hogy a környezettudatos magatartás kialakításának létjogosultsága van
az óvoda intézményrendszerében.
☁ Nevelőtestületünk felelősséget vállal a környezet ügyéért, ennek érdekében a környezettel
való tudatos együttélésre neveljük gyermekeinket. A környezettudatosság olyan
magatartásforma, amelynek feltétele, hogy az ember a környezet részének tekintse magát,
cselekvő módon óvja azt. A gyermekek gondolkodásának, felfogásának megalapozása,
illetve rajtuk keresztül a szülők szemléletmódjának alakítása elengedhetetlenül szükséges.
☁ A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere óvodánkban, mint
tevékenységforma, a külső világ tevékeny megismerése.
☁ Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal
kölcsönhatásban van. Vagyis komplex tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja,
érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen érzékelhető.
☁ A komplexitásból eredően sokszínű, érdekes, izgalmas tevékenységrendszert biztosítunk,
mely átfogja az egész óvodai életet az érzelmek és a kifejezőképesség fejlesztésére is nagy
hangsúlyt fektetve.
☁ Nézeteink szerint a gyermek a környezettudatos magatartás jelentőségét csak játékos
tevékenységek által, az őt körülvevő felnőttek példája által sajátíthatja el. A kíváncsiság
hajtja a természet titkainak megismerésére. Érzelmi kötődésen keresztül jut el környezete
megbecsüléséhez, védelméhez. Sokrétű tevékenységek végzése során megtapasztalja munkája
eredményét, környezetére való hatásának nagyszerűségét. Ezért: madarak itatásáról
gondoskodunk, komposztálunk, esővizet gyűjtünk, majd abból öntözünk, kertészkedünk, udvart
gondozunk. A gyermekek természethez való kötődését és az élőlények megszerettetését valódi
történetekkel, megfigyelésekkel támasztjuk alá; irodalmi, zenei alkotásokkal mélyítjük.

☁ Környezethez, természethez fűződő viszonyunk, értékrendünk minta gyermekeink és
szüleik számára. Ugyanakkor támaszkodunk a gyermekek családból hozott ismereteire, a
családi kirándulások, nyaralások élményeire is. Programunk alapja ezért a szülőpedagógus-dajka közös gondolkodásmódja, együttműködése.

A fenntarthatóság pedagógiájának fontos értékei
☁ Az élet tisztelete.
☁ A hagyomány őrzése – átmentése a jövőbe.
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Céljaink
☁ Olyan gyerekek nevelése, akik a mindennapi életük során a tőlük telhető legtöbbet teszik a
környezetükért.
☁ A természethez fűződő pozitív kapcsolat alakítása, az élet tiszteletére, a növények, állatok
szeretetére nevelés.
☁ A természeti viszonyok, kölcsönhatások felismertetése.
☁ Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák
a természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést.
☁ Nevelésünk folyamatában olyan ismeretek átadása, amelyek lehetőséget biztosítanak a
gyermekeknek arra, hogy életkoruknak megfelelő tevékenységekben aktívan részt
vegyenek, s hatékonyan közreműködjenek környezetük formálásában.
☁ A gyermekek érezzék és értsék az emberi munka szépségét, az emberi leleményességet.
☁ Fedezzék fel az emberi és tárgyi világ kapcsolatát.
☁ Alapozódjanak meg a környezettudatos, környezetvédelemmel kapcsolatos szokásformák.

Feladataink
☁ A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára és a megismerés okozta
örömére építve sokszínű viszony kialakítása az objektív világhoz.
☁ A komplexitás érvényesítése a különböző tevékenységformák között.
☁ A differenciálás pedagógiai koncepciójának érvényesítése a nevelés folyamatában.
☁ Lehetőségadás a mind több érzékszervvel való megtapasztalásra, a több szempontú
megfigyelésre, ezáltal a gondolkodási képességek fejlesztésére.
☁ Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a
helyi sajátosságok felhasználásával.
☁ Ki kell alakítani környezeti problémák felismerésének, megoldásainak jártasságait,
készségeit.
☁ Felelősségtudat alakítása a közvetlen környezet rendjének megtartásáért (hulladékelhelyezés, környezetesztétika, környezetvédelem, környezetalakítás).
☁ A szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése.
☁ Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése.
☁ A különböző egészségkárosító szerek egészségi kockázatának tudatosítása.
☁ A különböző képességfejlesztő tevékenységek során a környezettel, természettel
kapcsolatos tartalmak feldolgozása.
☁ Személyes higiéné elsajátíttatása.
☁ Anyag- és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok példamutatása.
☁ Csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztaságának biztosítása.

A célok elérését szolgáló jelentős tevékenységeink
☁ Évente - az óvodai élethez kapcsolódóan, igényekre alapozottan, - a családokkal együtt
„kiránduló napot” szervezünk.

28

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

☁ Kis lépésekben megtanítjuk, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan
kell védeni azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta
lehetőségekről sem.
☁ A környezettudatos életmód elemeinek szocializációjára nevelünk példamutatással,
magyarázattal, bemutatással: a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósításával,
természetbarát termékek használatára való ösztönzéssel, természeti környezet védelme
érdekében tett cselekedeteinkkel, lakó- és óvodai környezet közös megóvásával.
☁ Az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása szülői fórum
szervezésével.
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„Az ember nemcsak ásóval és kapával szelídít meg egy tájat, hanem azzal is, amit ásás és
kapálás közben gondol.”
(Márai Sándor)

IV.4..Dobó úti óvoda sajátosságai
Óvodánk eredendően hosszú évekig iskolaként
működött. Mi, pedagógusok is sokan koptattuk
lépcsőit. Később bezárták, s szintén sok- sok
év telt el gyermekzsivaj nélküli csendes
magányban.
2012-ben, korszerű felújítás eredményeként
funkcióváltásával egy új óvodai feladatellátási hely
jött létre. „A jászárokszállási Dobó úti Óvoda
fejlesztése a minőségi nevelés és a hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében”
című
projekt
keretében
megvalósult
a
férőhelybővítés,
komplex
akadálymentesítés,
valamint az épület fizikai állagának javítása. A

modern, a XXI. század követelményeinek megfelelően átalakított, négycsoportos, 120
gyermeket befogadó, egy emeletes épület a környék ékessége.
Tágas, fényes, déli fekvésű termei esztétikus berendezési tárgyakkal, játékokkal fogadják az
idejáró gyermekeket. A csoportszobák között szertár biztosítja az átlátható eszköz, és fektető
tárolást. Nagyon jó szolgálatot tesznek a csoportszobákban elhelyezett mosdókagylók, mert
gyermekeink állandó felnőtt felügyelet mellett tudják festéskor használati eszközeiket elmosni
vagy más jellegű higiénés problémájukat orvosolni.
Az emeletre vezető lépcsők szeretve koptatott gyermekléptékűek.
Büszkék vagyunk tágas tornatermünkre, sószobánkra, melyek mind hozzájárulnak a
kicsinyek egészséges fejlődésének elősegítéséhez. A só-terápia a természetes sóbányák
mikroklímájával asztma, allergia, légcsőhurut esetében a ma létező legjobb eljárás a
gyógyulás felé vezető úton, mellékhatások nélkül. Az ennek ellenére napközben lebetegedett
gyermek részére elkülönítő és orvosi szoba is rendelkezésünkre áll. A sószoba jótékony
hatásának kiaknázása szervezetten, mikrocsoportos foglalkoztatás keretében történik. A
sópára hatékonyságának növelését segítik az itt történő anyanyelvi fejlesztések, a verselés-,
mesélés, éneklés, zenei képességfejlesztés. A logopédus, gyógypedagógus fejlesztő szobában
végzi feladatát.
Modern tálaló konyhánk tágas, ízléses, tiszta a dajka néniknek köszönhetően. A
vizesblokkok megfelelőek. A folyosókon minden gyermek számára elegendő hely áll
rendelkezésre ruhájának tárolására.
Az emeletről lenézve a környék szépen gondozott kertes házai között egy gólyafészek is
hívogatóan mutatkozik. Tiszta időben jól látható a Mátra kék vonulata. Tavasztól őszig
vendégeink a fecskék, akik ablakainkat mind fészkekkel építették teli. Ennek köszönhetően
figyelemmel kísérhetjük szorgalmas, családszerető munkájukat.
Mellettünk kisbolt működik, ami szintén sok tapasztalatszerzést biztosít. Mellette áll a
szelektív hulladékgyűjtő sziget, mely környezetvédő munkák kiindulópontjaként szolgál.
A városközpont sóhajtásnyira van tőlünk. A határszél sincs messze és a Peres- Lapos tó is
viszonylag könnyen megközelíthető.

30

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

Sétáink során minden évszakban helyszíni megfigyelések által gyarapíthatjuk a gyermekek
ismeretét mind a növény-, mind az állatvilág tekintetében. Kedves ismerőseink az erre lakó
emberek, akik partnerként állnak mellénk mindenben. Az emberek odafordulása, segítő
együttműködése, felénk áradó szeretete nagyon fontos erkölcsi nevelésünk tekintetében,
óvodapedagógusi munkánk végzésében. Erőt adnak munkánkhoz.
Az óvodaépületet körbevevő makadám mellékút forgalma csekély, ezért a közlekedési
alapismeretek megtanítására, gyakorlására kiválóan alkalmas.
Tágas udvarunkon korszerűen kialakított játszótér segíti óvodásaink mozgásfejlődését. A
nagy mozgásigényű gyermekek energia levezetése (nagylélegzetű versenyfutás, a szaladgálás,
futballozás) maximálisan megvalósulhat. A sok négyzetméteres térkő burkolat
kerékpározásra, motorozásra hív.
Az udvar fái még növő félben vannak, az összefüggő lombkoronára, mely a nyári hőségben a
természetes védelmet biztosítja, még várnunk kell.
A környezetismereti alapokra épülő programhoz óvodánk megfelelő alapot biztosít.

Céljaink
☁ A természet megbecsüléséhez, megóvásához azon érzelmek alapozása, amelyek által a
gyermekek természetszerető, környezetbarát felnőttekké válhatnak.
☁ Az általunk felnevelt, iskolára alkalmassá vált gyermekek feleljenek meg a XXI. század
követelményeinek.

Feladataink
☁ az érzelmi nevelés hangsúlyozása (a szeretet jelenléte hétköznapjainkban),
☁ a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,
☁ a gyermeki jogok maximális szem előtt tartása (pl.: jog a szabadsághoz, a szeretethez, az
alapvető igények kielégítéséhez stb.),
☁
☁
☁
☁
☁

a szülői házzal való szoros együttműködés, nevelés,
a felszabadult, de nem elszabadult légkör megvalósítása,
a nevelési módszerek és eszközök széles használata a nevelői szabadság függvényében,
az őszinteség, az őszinte hangnem megvalósítása
szabad akaratú, szabad véleményű emberi személyiség megalapozása.

Nevelésfelfogásunk
☁ Legfontosabb nevelési területnek a játékot tartjuk. Kamatoztatjuk önkifejezési,
megismerési és tanulási lehetőségeit.
☁ Szeretjük, ha a gyermekek egészségesek, vidámak, felszabadultak, de érezik a
lecsendesedés szükségességét is.
☁ Arra összpontosítunk, hogy gyermekeink ismerjék és szeressék környezetüket, az évek
során minél biztonságosabban mozogjanak benne.
☁ Az élményszerzés által gazdagítjuk ismereteiket. Felfedeztetjük a szépet, jót, példával
szolgálunk életterünk védelmére és megóvására, környezettudatos magatartásuk
kialakítására.
☁ Fontosnak tartjuk, hogy jól érezzék magukat „szűkebb” szülőföldjükön.
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Napról-napra, lépésről-lépésre haladunk utunkon, szem előtt tartva a lelkiismeretes nevelői
hivatás követelményeit, melynek teljesítésében Manger gondolata segít: „Akik készek
hozzátoldani egy dombhoz, csak hogy hegy lehessen belőle, azok bármire képesek.”

Óvodai szintű rendezvényeink
☁ Szeptember végén, október elején a szürettel kapcsolatos régi szokásokat elevenítjük fel
rokonok, ismerősök, érdeklődők társaságában.
☁ Decemberben a szülőkkel közösen készülve, hangulatos Karácsonyi vásárral lepjük meg
gyermekeinket. Ki- ki kedvére válogathat a hangulatos portékák között, s teheti
otthonában Adventjét meghittebbé.
☁ Farsangkor először csoportszinten teremtünk vidám hangulatot, majd a hangulat
tetőzéseként óvodai szinten Farsangi bálba invitáljuk a szülőket, nagyszülőket. A szülői
munkaközösség által biztosított büfé, szponzorok segítségével létrehozott tombolasorsolás
teszi az ünnepet még felejthetetlenebbé.
☁ A szülőkkel való munkálkodásunk „gyümölcse” a most létrehozott „Merjünk álmodni!”alapítvány a Dobó úti óvoda gyermekeiért.
Ez a mi, mindannyiunk által szeretett óvodánk. Magunkénak valljuk saját érzésvilágunk,
egyéni odafordulásunknak megfelelően. És amit szeretünk, azt óvjuk, fejlesztjük naprólnapra, évről- évre. Valljuk, hogy az idejáró gyermekek hozzátartozóival együtt, a közös célok
megvalósításáért összefogva, erősek és sikeresek lehetünk.
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“Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara.
Van virágja rengeteg. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami a világ
szépségéből csodálatosképpen megmaradt.”

( Wass Albert)

IV.5..Lehel úti óvoda sajátosságai
A Lehel úti óvoda a város szívében, a
forgalomtól elzártan, jól megközelíthető
helyen, kertes házak ölelésében fekszik.
Az emeletes épület eredetileg iskolának
épült az 1970-es években, de 2011 óta
óvodaként funkcionál. Jelenleg hét
csoportszoba, egy tornaszoba és egy
fejlesztő szoba áll rendelkezésre, hogy
megszervezzük a gyermekek egészséges
és biztonságot nyújtó óvodai életét.
A KEOP - 5.5/A/12-2013-0257 jelű „A
Lehel úti óvoda energetikai felújítása”
című
nyertes
projekt,
és
az
önkormányzat nagymértékű anyagi támogatása eredményeképp 2014 nyarán, kívül-belül
csodálatos átalakuláson ment keresztül az épület.
Kertszomszédunk a Bölcsőde, az Időskorúak Napközi Otthona. Rövid sétára található az
orvosi rendelő, mentőállomás, tűzoltóság és az általános iskola. Tapasztalatszerző séták
alkalmával 10 perces séta a piac, közel a körforgalom és a buszmegálló. Óvodásaink
mindennapi életét színesítik a patakparti ill. kiserdei séták, a közeli Mátrába, a jászberényi-,
gyöngyösi állatkertbe, múzeumokba tett kirándulások. A nagycsoportosoknak lehetőségük
van távolabbi helyszínekre is eljutni.
Városunk művelődési háza színvonalas bábműsorokat szervez részünkre, ill. számos kiállítás
megtekintését is biztosítja. Állandó látogatói vagyunk a könyvtárnak is.
A logopédus, gyógypedagógus hatékony munkavégzésének érdekében fejlesztő szobát
alakítottunk ki.
A 11 fő óvodapedagógus és a 7 fő dajka fontosnak tartja, hogy minden kisgyermek
szeressen óvodába járni, kiegyensúlyozott, vidám légkörben, tevékenységekben gazdagon
töltse mindennapjait. A nevelőtestület felkészült, innovatív, igénye van a folyamatos szakmai
megújulásra.
Óvodánk tágas udvara a gyermekek játéktevékenységéhez ideális. Két, jól elkülönülő
részből áll, ami a kisebb és nagyobb gyerekek eltérő mozgásigényéből fakadóan megkönnyíti
a szabad mozgás lehetőségének kiszélesítését az egyéni és az életkori sajátosságok tükrében.
Az első udvar fás, ligetes, a hátsó udvar facsemetékkel teli ültetett. A hátsó rész ékessége egy
huszonhét méter hosszú, dimbes - dombos tájat ábrázoló festett kőfal, melyen mesterien
megalkotva a hét csoport jelképe is megjelenik. Mindkét udvarrészen megtalálható a
térkövezett zsibongó.
A kialakított nagy betonfelületek lehetőséget nyújtanak a kerékpározáshoz, rollerezéshez,
labdajátékhoz és számos rendezvény megtartásához is.
Az udvari játékeszközök változatos tevékenységet nyújtanak, és a gyermekek szabad
mozgásigényét biztosítják.(Az udvari játékok folyamatos javításáról, felújításáról
gondoskodni kell.)
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Céljaink
☁ A hozzánk járó kisgyermekek szeressenek óvodába járni, ott érezzék biztonságban
magukat.
☁ Boldog, nyugodt, tevékenységekben és tapasztalatokban gazdag kisgyermekkor
biztosítása.
☁ A környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása, annak érdekében,
hogy gyermekeink képesek legyenek a közvetlen és tágabb környezetükben jelenlévő
problémák felismerésére és kezelésére az életkoruknak megfelelő szinten.
☁ Hagyományaink tovább örökítése.
☁ A családok bevonásával a természet iránt érdeklődő, a természet értékeit felfedezni akaró,
környezettudatos gyermekek nevelése, akik testileg, szociálisan és értelmileg is
alkalmasak az iskolakezdésre

Feladataink
☁ A gyermekek néphagyományokkal, népszokásokkal való megismertetése.
☁ A gyermekek életében a játékhoz, mint legfontosabb fejlesztőeszközhöz, megfelelő hely,
élmény és idő biztosítása.
☁ A gyermek egyéni fejlődési üteméhez szabott türelmes fejlesztése
☁ A tudás és siker esélyével felkészítni őket az életre.
☁ A környezethez fűződő pozitív viszony kialakítása, megtapasztaltatás.

Nevelésfelfogásunk
☁ Szerintünk a gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételét a biztonságérzet
adja. Ezért elengedhetetlen a bizalmas, közvetlen, kiegyensúlyozott, szeretetteljes,
családias légkör megteremtése.
☁ Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi testi- lelki edzés lehetőségével fejlesszük
óvodásaink erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának
kialakulását.
☁ Annak örülünk, ha a gyermek kielégíti természetes társas szükségleteit, elfogadja a
különbözőségeket, tisztel másokat.
☁ A mély természetszeretet kialakítására törekszünk, mert azt gondoljuk a környezetüket
megismerni
vágyó
gyermekekből
válnak
hagyománytisztelő,
elkötelezett,
környezettudatos felnőttek.

Óvodai szintű rendezvényeink
☁ Óvodánk kedvelt hagyománya a Mihály napi vásár, melyet minden év szeptemberében
Mihály nap környékén, pénteki napon rendezünk meg. Vendégül látjuk a rokonokat,
ismerősöket, az érdeklődőket, és a Dobó úti óvodások legnagyobbjait. Tréfás kikiáltókkal,
népi játékokkal és számtalan vásári portékával készülünk a várva várt eseményre.
☁ Másik sikeres programunk májusban a Csicsergő családi nap. A Mosolybirodalom
munkatársai segítségével szórakoznak a családok. Ugrálóvár, arcfestés, népi játék,
gyermekek által előadott meglepetésműsor színesíti a délutánt. Szülők által szervezett
büfében lehet szomjat oltani, éhséget csillapítani.
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☁ A családokkal való szoros együttműködés gyümölcse a „Lehel úti óvoda gyermekeiért”
közhasznú alapítványunk, melynek hozadékát (bevételét) a gyermekek sokoldalú,
harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges
legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megteremtésére, a gyermekek testi és szellemi
fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítására fordítjuk.
☁ Városi szinten kiemelkedő programunk a színvonalas Alapítványi bál, mely farsang
időszakában a táncolni, kikapcsolódni vágyók számára remek szórakozási lehetőséget
nyújt.
☁ A farsang önfeledt mulatozását csoportszinten is megéljük, ám a szülők többségének
kedvére nyílt farsangi bált is rendezünk. Szervezésébe a SZMK nagy szerepet vállal.
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V. ÁLTALÁNOS FELADATAINK
☁ Az egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzés igényének, szokásainak
kialakítása, teljes körű egészségfejlesztés.
☁ Az érzelmi, az erkölcsi, közösségi nevelés biztosítása,
☁ Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

„Az egészség tehát nem állapot jellegű, hanem aktív, alkalmazkodó- alakító tevékenység, nem
a természet ajándéka, hanem olyan érték, amiért napról- napra tenni kell valamit.”
(Dr. Székely Lajos)

V.1. Az egészséges életmód alakítása
Az egészség fogalmát az egészségügyi Világszervezet így definiálta: „Az egészség a testi
(fizikai), a szellemi (pszichikus), és a társas- társadalmi (szociális) jólét állapota.”
Óvodáinkban az egészséges életmódra nevelést kiemelt jelentőséggel kezeljük, ezért
egészségnevelési program keretében olyan szemléletet alakítunk ki, amely fontos emberi
értéknek tekinti az egészséges életmód kialakítását, az egészség megőrzését.
Gondolkodásunkat az alábbi meghatározó gondolatok determinálták:
☁ Fontos az egészség értékként kezelése. Az egészséges élet az embernek semmi mással
nem pótolható, alapvető értéke, nélküle sem egyéni, sem közösségi lét nem valósítható
meg. Az egészség megőrzése, fenntartása és fejlesztése egy egész életen át tartó feladat.
☁ Az egészség anatómiai, orvosi meghatározói mellett az óvodai nevelésünkben a szociális
tényezők figyelembe vételével alakítjuk ki és formáljuk a testi-lelki jólét állapotát.
☁ Gyermekkorban az egészségre nevelés nagymértékben az élet további szakaszaira kiható
jelentőséggel bír, hiszen az ember egészségügyi szokásai döntően a kisgyermekkorban
alakulnak ki. A szokásalakítás ezért rendkívül gondos odafigyelést és a családdal történő
szoros együttműködést kívánó feladata minden óvodai dolgozónknak.
☁ Az óvodai egészségnevelés háttere a család. A gyermekek számára a szülők, valamint a
közvetett környezet jelenti a modellt. A követendő minta szempontjából kiemelten fontos
egészségvédő munkánk. Óvónői és dajkai modellszerepünkből adódóan öltözködésünk,
személyi higiéniánk, étkezési kultúránk is példával szolgál. Egészségtudatos, preventív
szemlélet érvényesülésének szem előtt tartása szerint kell élni életünket, gyermekeinket is
erre kell nevelnünk.
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V.1. 1. Egészségnevelési program
Óvodáinkban kiemelt program az ősszel megrendezésre kerülő Egészséghét, ahol a szülőkhozzátartozók szemléletét is igyekszünk formálni, alakítani példamutatással, tevékenységekbe
történő bevonással, beszélgetésekkel, együtt gondolkodással.

Céljaink
☁ Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akinek egészségük megtartása fontos, és ezért
készek nap mint nap tenni.
☁ Egészséges táplálkozási szokásaik rögzülnek, kulturált étkezési magatartásuk kialakul.
☁ Örömüket lelik a mozgásban.
☁ Az egészségmegőrzés szokássá alakul számukra.
☁ A környezet higiénéjének érdekében cselekednek, a természetes és mesterséges környezet
óvására való készségük folyamatosan fejlődik.
☁ A környezettudatos magatartás érdekében tanúsított viselkedésük pozitívan változik.
☁ Önmagukhoz és a közösségekhez való viszonyuk fejlesztése folyamatos.

Feladataink
☁ Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak
megalapozása.
☁ Testi, lelki és szociális jólét biztosítása, a gyermek mindenek fellett álló érdekének
érvényesülése;
☁ A gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges környezet biztosítása.
☁ A családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának megfelelő helyes
életritmus kialakítása, komfortérzetük kielégítése.
☁ A személyi higiénés igény megteremtése az önálló testápolásra, pihenésre, étkezésre,
öltözködésre, betegségmegelőzésre való képesség fejlesztésével.
☁ A mozgásigény kielégítése, a szervezet edzése játékkal, szabad mozgással, szervezett
testneveléssel, egyéb sokmozgásos tevékenységekkel.
☁ A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása szemléltetéssel,
beszélgetéssel, cselekedtetéssel.
☁ A gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, balesetvédelmi oktatással, megfelelő
balesetmentes környezet biztosításával.
☁ Folyamatos együttműködés a családokkal, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő
gyermekek vonatkozásában beszélgetések, üzenőfalon elhelyezett információk
segítségével.

Alapelveink
☁ A kialakítandó szokások feleljenek meg a gyermek korának, testi, szellemi és lelki
sajátosságaiknak.
☁ A felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük és megtanulásuk
fokozatosan történjen.
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☁ A szokások kialakításában – a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket.
☁ Fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket.
☁ A gyermekek számára folyamatos legyen a kontroll, szükség szerint pedig a korrekció.
☁ Rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást.
☁ Keltsük fel az érdeklődést a szokás-cselekedetek elvégzésére.
☁ Legyen jelen a követendő, pozitív modell (gyermek, felnőtt, szülő), legyen jó kapcsolat a
modell és a gyermekek között.
☁ A szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át az
eredményekre.
☁ A gyermekek a fejlesztés során jussanak sikerélményekhez.

Az egészségfejlesztés tartalma
☁ Egészséges táplálkozás.
☁ Mindennapos testnevelés, testmozgás.
☁ Személyi higiéné, testi és lelki egészség.
☁ Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás

Egészséges táplálkozás megvalósítása

Tény, hogy az óvodás gyermek ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ezért
testi-szellemi fejlődésének feltételeit kiemelten kell biztosítanunk. A fejlődés alapfeltételei
között kiemelt jelentőségűnek tartjuk gyermekeink egészséges táplálását.
☁ Háromszori étkezést biztosítunk gyermekeink számára. Az óvodai étkeztetés azonban a
bekövetkező pozitív változások (szemlélet) ellenére sem tudja az egészséges táplálkozás
minden követelményét maradéktalanul teljesíteni.
☁ Alapvető kérésünk a szülők felé, hogy, ismerkedjenek meg gyermekük óvodai
étrendjével, és otthon- délután, esténként, hétvégéken- kiegészítő táplálékkal pótolják a
hiányzó tápanyagokat. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy kerüljék a haszontalan ételek
és italok étrendbe állítását (cukrozott szörpök, befőttek, kekszek, chipsek).
☁ Azt is szorgalmazzuk, hogy a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott,
húskonzerv szerepeljen, viszont annál több alacsony zsírtartalmú tej, tejföl, sajt, hal,
baromfi, barna kenyér kerüljön az asztalra.
☁ A szülőkkel való közös összefogásunk eredményeképp – gyümölcsnap beiktatásávalbiztosítjuk naponta a gyümölcs – és zöldségfogyasztást.
☁ Alkalmanként gyógyteákat készítünk prevenciós jelleggel: kamilla, menta, hárs, citromfű
mézzel édesítve. A példát igyekszünk gyakorlati megvalósításra átadni a szülőknek.
☁ Egész nap folyamán gondoskodunk a gyermekek folyadékpótlásáról.
☁ Óvodai napirendünk keretében megismertetjük a gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen
étel- és italféleségekkel.
☁ Étkezések előtt gondoskodunk a csoportszoba átszellőztetéséről.
☁ A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelően – dajkai felügyelet mellett – vesznek
részt az esztétikus terítésben.
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☁ A kulturált étkezés feltételeit biztosítjuk- textilterítő, porcelántányér, pohár, kanál, villa,
szalvéta, fejlettségtől függően kés.
☁ Az étkezések mindig jó hangulatban- nyugodt, derűs légkörben- történnek.
☁ Mindig megnevezzük a fogyasztott ételt, beszélünk annak összetevőiről.
☁ A 3-4 éves korosztály részére felnőtt (óvodapedagógus, dajka) szedi az ételt, tölti a vizet.
Az 5-7 évesek levest önállóan szednek, második félét felnőtt adagolja. Vizet először a
napos tölt, majd igény szerinti önkiszolgálás történik.
☁ Igyekszünk minél előbb eljuttatni gyermekeinket arra a szintre, hogy az ételszedés,
folyadék kiöntése önállóan, a terítő tisztaságának megőrzésével történjék.
☁ Ösztönözzük óvodásainkat arra is, hogy ítéljék meg helyesen, hogy mennyi ételt tudnak
elfogyasztani, s annak megfelelően szedjenek.
☁ Gondoskodunk arról, hogy az étvágytalan gyermek soha ne maradjon éhen. A falánk
gyermeket lassú evésre intjük, hogy enyhítsük hízásra való hajlamát.
☁ Fokozottan ügyelünk a táplálék- érzékeny gyermekek diétájára.
☁ Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai alapot adnak foglakozásainknak.
Így a gyerekek piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek
gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés
során. Mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve tesszük még
vonzóbbá a gyermekek részére. A legkedvesebbek a kóstolók. Készül saláta zöldségből,
gyümölcsből, sütemény teljes kiőrlésű lisztből, barna cukor felhasználásával.
☁ Beszélgetünk a tej fontosságáról: miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a
csontok és a fogak egészségét.

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása

A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek számára életszükséglet. Egyéni
fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az általános testi fejlődés mellett az értelmi és
szociális képességekre is hatással van. A mozgásigény kielégítésével a gyermek megismeri
önmaga lehetőségeit, a környezetét felfedezi, meghódítja.
☁ Rendkívül fontosnak tartjuk a rendszeres mozgás megszerettetését, a mozgásigény
kielégítését.
☁ Alapvető feladatunk, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben - lehetőleg a
szabadban- mozogjanak gyermekeink.
☁ Télen is (a lehetőségekhez képest) minden nap kimegyünk, nyáron a napsugárzás káros
hatásainak kiküszöbölése miatt 11 óra előtt és 15 óra után szorgalmazzuk a levegőzést.
☁ Ügyelünk a helyes testtartás elsajátíttatására, a szép mozgás fejlesztésére.
☁ A gyermekek természetes, harmonikus mozgását, testi képességeinek alakítását játékos
formában fejlesztjük.
☁ Tudjuk, hogy a felnőttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori
mozgástapasztalatok függvénye, ezért meghatározó jelentőséget tulajdonítunk a spontán
mozgásnak és a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásnak egyaránt.
☁ Ez egyrészt a mindennapi mozgás, másrészt a testnevelés foglalkozások
megvalósulásában mutatkozik.
☁ A szabad mozgást óvodai életünk nélkülözhetetlen elemének, az egészséges életmód
szerves részének tekintjük.
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☁ Mindennapi mozgástevékenységgel teherbíró képességüket növeljük. (spontán játék,
fogócska, mászókázás, futkározás, ugrálás, labdázás stb.)
☁ A sport, mint mozgásforma megszerettetését különböző programok segítségével (láb- és
tartásjavító torna, nagylabdás gyakorlatok, komplex udvari játék, sport délelőtt)
támogatjuk.
☁ Az eszközöket megfelelő felügyelet mellett, egyéni képességeik és bátorságuk szerint
használják gyermekeink.
☁ A spontán mozgások lehetőségeit kirándulások, séták alkalmával is kihasználjuk (mászás,
dombról le- és felfutás, gurulás…)
☁ A relaxációs gyakorlatok beiktatását is előnyben részesítjük, hiszen a relaxáció élménye a
testbelső felől érkező ingerek felismerésének, feldolgozásának képességét fejleszti, így
segít a figyelem, a koncentráció nehézségei esetén is)
☁ Óvodánk minden dolgozója fokozott figyelmet fordít a sérülés- és balesetveszély
megelőzésére, elkerülésére. (Az általános munkavédelmi szabályok előzetes
megismertetése évente megtörténik, ezért betartása kötelező pedagógusoknak, dajkáknak
egyaránt.)

Személyi higiéné, testi- lelki egészség megvalósulása

Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége.
Az óvodának, mint intézménynek a sikeres működéséhez, nevelőmunkánk megvalósításához
nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör kialakítása.
☁ A személyes kommunikáció és együttműködés formálja a gyermek közösségi érzést, „mi”
tudatát. A gyermekcsoportban az óvodapedagógus az egészséges életmód szempontjából
is mintaadó személy, felelőssége kihat az egészség megőrzésére és fejlesztésére is.
☁ Az egészséges napirend kialakítása, gyakorlása, a hibás viselkedési módok kezelése, a
stressz- hatások kompenzációja, a magatartás érzelmi vezérlése a lelki egészség
fejlesztésének főbb feladatai.
☁ Az óvodai nevelési gyakorlatunk kiemelten foglalkozik a beilleszkedés megsegítésével,
különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociális integrációjának
megvalósítására.
☁ A mindennapi életben átlagostól eltérő személyiséget - nagy valószínűséggel - a
közösségből való kirekesztés veszélye fenyegeti. Ezt megelőzendően óvodai
csoportjainkban személyiségfejlesztő tevékenységeket iktatunk be, melynek során a
következők megvalósulását várjuk: társkapcsolatok erősítése, együttműködés fokozása,
elfogadás, szegények lehetőségeinek megértése (javítása), más származásúak, vallásúak
elfogadása, együttműködés. Szolidaritás a rászorulókkal, szegregáció elvének és
gyakorlatának elutasítása.
☁ A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek
igénybevételéről gondoskodunk, az óvoda orvosa, védőnői, valamint szakszolgálatok
segítségével.
☁ A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a
fejlesztő foglalkozásokat megtervezi.
☁ A gyermekek szükségleteik önálló kielégítése; az öltözködés, önkiszolgálás, az étkezés és
az étkezési szokások elsajátítása érdekében a példamutatás, segítés, gyakorlás módszerét
alkalmazzuk
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☁ Ügyelünk arra, hogy a gondozási tevékenységekben a gyermekek életkorától függően
megfelelő időt biztosítsunk.
☁ A testápolás igényének kialakítása modellkövetéssel, az óvónő és a dajka segítségével,
együttműködésével történik.
☁ A fogmosás technikáját ebéd után minden korcsoportban gyakoroljuk.
☁ A helyes kézmosás, kéztörlés technikája mellett a takarékos vízhasználatra is ösztönözzük
gyermekeinket.
☁ A nyugodt önellátás lehetőségét diszkrét, fokozatos ellenőrzés mellett WC használatkor is
biztosítjuk.
☁ A helyes öltözködés két feltétele az időjáráshoz és a környezeti adottságokhoz való
alkalmazkodás. Szorgalmazzuk, váljék igényükké a hőmérsékletnek megfelelő felöltözés,
illetve levetkőzés.
☁ Az épületen belül a tevékenységektől és a hőmérséklettől függően könnyű, kényelmes
ruházat viselését szorgalmazzuk.
☁ Fokozottan ügyelünk arra, hogy a gyermekek a szabadban is megfelelően (rétegesen)
legyenek öltözve.
☁ Elegendő időt és a szükség szerint segítséget biztosítunk az öltözködésben és a ruházat
saját polcon történő elhelyezésében. Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot.
☁ A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű- és minőségű ruházat és
cipő biztosítására teszünk javaslatot.

A pihenés- alvás szokásainak megvalósulása
☁ A mozgásszükséglet kielégítését követően a regenerálódást a délutáni pihenés nyújtja,
ahol az alvásigény figyelembevételével igazodunk az egyes gyermek szükségletéhez.
☁ A nyugodt pihenés feltételeit biztosítjuk.
☁ Ellenőrizzük a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető legnagyobb
távolság megtartása).
☁ Mesével, esetleg halk zenével, dallal teremtjük meg a megfelelő hangulatot.
☁ Simogatással, otthonról hozott játékkal segítjük hozzá a gyermeket az alváshoz,
pihenéshez.

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtéshigiéniás szabályok
kialakítása
Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése
csak egészséges és biztonságos környezetben történhet.
☁ Óvodáink külső és belső környezetének kialakítása és fenntartása során a
környezettudatos magatartás vezérelve szerint gondolkodunk.

☁ Környezetalakításnál törekszünk a családias, ízléses, biztonságos feltételek
megteremtésére.
☁ Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a mindennapos rend fenntartása,
portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés, az udvar tisztán és rendben tartása
egyaránt.
☁ A higiéniás szabályok gyermekkel történő betartatását valamennyi óvodai dolgozó
feladatának tekinti.
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☁ Dolgozóink az előírásoknak megfelelő ruhát és cipőt viselnek.
☁ A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően
ismertetjük az óvodai nevelési év elején, valamint szükség szerint, a foglalkozás,
kirándulás stb. előtt. Az ismertetés ténye és tartalma a csoportnaplóban kerül
dokumentálásra. Az óvoda házirendjében határozzuk meg azokat a védő- óvó előírásokat,
amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A
gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatokat
az SZMSZ – ben rögzítettük.
☁ Elsősegély doboz a kijelölt helyen található.
☁ A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott
odafigyeléssel kezeljük, szükség esetén kezdeményezzük javítását, cseréjét.
☁ Megismertetjük a gyermekeket a balesetveszélyes helyzetekkel, közösen kialakítjuk
azokat a - baleseteket megelőző - szabályokat, melyeket be kell tartaniuk. Különösen az
udvari vagy játszótéri játékoknál felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes
eszközhasználatra.
☁ Séták alkalmával megismertetjük őket a gyalogos közlekedés alapvető szabályaival,
kiránduláskor szülői segítséget kérünk. Felhívjuk figyelmüket az esetlegesen szemüveget,
hallókészüléket viselő és mozgásukban korlátozott társuk fokozott védelmére.
☁ Az óvoda berendezése, eszközei csak a balesetmegelőzés szempontjai alapján történt
vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az
udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. Ezen feladatok
végrehajtásának tervezése a nevelési tervben jelenik meg.
☁ Udvaraink nagy része füves terület, a szabad mozgás lehetőségét a természetes anyagból
készült mozgásfejlesztő játékokkal biztosítjuk.
☁ Kiemelt feladatunk a szezonális betegségek megelőzése, ezért a lehetőségekhez mérten
minél többet tartózkodunk a szabadban. Naponta több alkalommal intenzíven
kiszellőztetjük a csoportszobát, rendszeresen portalanítunk. Mindig az időjárásnak
megfelelő ruházatba öltöztetjük a gyermekeket.
☁ Az óvodában megbetegedett gyermeket felnőtt gondozásával elkülönítjük mindaddig, míg
szülei meg nem érkeznek.
☁ A gyermekek problémamentes ellátása érdekében óvodába érkezéskor elkészíttetjük a
szülővel a gyermek anamnézisét. Sor kerül a ritkán előforduló betegségek regisztrálására,
megtörténik figyelemmel kísérése.

V.1.2. Az óvodai élet megszervezése
Óvodai munkarendünk és házirendünk adja működési keretünk alapját.
A munkarendet az óvoda vezetője készíti el a törvényi előírások alapján a szülői igények és a
fenntartó elvárásainak figyelembevételével. A Házirendet a szülők és az óvodapedagógusok
közösen készítik el.
Nyitvatartási idő: 06.00-tól – 17.00-ig.

V.1.2.1. Napirend

Nevelési célunk az optimális életritmus, az életkornak megfelelő napirend kialakítása.
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A napirenddel biztosítjuk a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív
pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.

Megvalósítása
☁ A rendszeresen, ugyanabban az időpontban végzett tevékenységek jelentik a stabil
pontokat, a rendszerességet, a ritmust. A ritmus segíti eligazodni a gyermeket az időben.
☁ Óvodánkban a legtöbb időt a gyermek legfőbb tevékenysége a játék tölti ki.
☁ Megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszerünkkel gyermekeink
számára érzelmi biztonságot teremtünk. Segítjük őket abban, hogy a körülöttük lévő
szűkebb és tágabb környezetükben az emberi érintkezés alapvető szabályait
elsajátíthassák. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakciókon keresztül
fejlődik normarendszerük.
☁ Az óvodákban a délelőtti folyamatos napirend a nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és az
optimális fejlődéshez szükséges feltételeket biztosítja.
☁ A gyermekek az elkezdett tevékenységüket mindaddig folytathatják, amíg motiválja őket
maga a tevékenység, amíg szívesen végzik azt. Ezáltal az adott tevékenység garantáltan
fejlesztő hatású lesz a kisgyermek számára.
☁ A folyamatos tízóraizás is megköveteli az alapvető higiénés szabályok betartását, mely a
szokás és szabályrendszerünk egyik fontos momentuma.
☁ Kézmosás után a dajka segítségével esztétikusan megterítik az asztalt, és csak ezután
ülnek le tízóraizni.
☁ Napirendünkben a gondozásnak is kiemelt szerepe van. A pedagógus a gondozás
folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végzi többi munkatárssal (összehangolt,
sürgetésmentes munka, kommunikáció, érzelem kinyilvánítás). A helyes tisztálkodási és
táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvoda minden dolgozójának.
A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai közé tartozik. Ennek
kielégítése szintén az óvodapedagógus feladata.
☁ A gondozási teendők időtartama (a mosdóban, az öltözőben, az udvaron, a déli étkezések
és a pihenés idején) a gyermekek tempójához, igényéhez igazodik.
☁ A napirend alkalmazkodik az évszakokhoz, hogy a természeti hatások is szolgálják a
gyermek fejlődését.
☁ A napi mesélés és a mindennapi testnevelés szintén beépül a napirend folyamatába.
☁ Az óvoda teljes nyitva tartása idejében, a gyermekekkel történő foglalkozások
mindegyikét óvodapedagógus irányítja. A gyermek fejlődéséhez, együttműködő
képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos
foglalkozások valósulnak meg.
☁ Az ebéd és az uzsonna elfogyasztása ugyanabban az időben, minden gyermek számára
egyszerre történik.
☁ Az ebéd utáni pihenés, alvás időszakában is a gyermeki igényeket figyelembe véve
teremtjük meg a biztonságos, szeretetteljes légkört.
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NAPIREND
szeptember 1-jétől május 31-ig
IDŐTARTAM

TEVÉKENYSÉG

600

1030

Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon
választott tevékenység, tízórai, óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységek, (5–35 perces) csoportos
foglalkozások.
Kötelező heti egy testnevelés, mindennapos mese, mindennapos
testnevelés.

1030

1230

Udvari játék, levegőzés. Séták, megfigyelések.
Öltözködés, testápolás, ebéd.

1230

1445

1445

1700

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükségletekhez
igazodó ébredés.
Párhuzamos tevékenységek: öltözködés, testápolás, uzsonna,
szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus
által kezdeményezett tevékenységek, (5–35 perces) csoportos
foglalkozások.

NAPIREND
május 31-től augusztus 31-ig
IDŐTARTAM

TEVÉKENYSÉG
Párhuzamos tevékenységek: gyülekezés, szabad játék, szabadon
választott tevékenység, tízórai, óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységek.
Mindennapos mese, mindennapos testnevelés, udvari játék,
levegőzés, a test edzése (napfürdő, vízfürdő).
Séták, megfigyelések

600

1145

1145

1230

Öltözködés, testápolás, ebéd.

1230

1445

1445

1700

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükségletekhez
igazodó ébredés.
Párhuzamos tevékenységek: öltözködés, testápolás, uzsonna,
szabad játék, szabadon választott tevékenység, óvodapedagógus
által kezdeményezett tevékenységek.
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V.1.2.2. Hetirend

A hetirendet - a napirendhez hasonlóan - úgy alakítottuk ki, hogy helyet kapjanak a stabil,
rendszerességet, szokásokat alapozó tevékenységeink, ugyanakkor lehetőséget biztosítson a
pillanatnyi helyzetből fakadó rugalmas óvodapedagógusi döntésekre is.

Megvalósítása
☁ A hetirend biztosítja a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek tervezésének, szervezésének a feltételeit.
☁ A ciklusokban a tartalmi egység elvei alapján, komplex módon jelenítjük meg a
tevékenységi formákat.
☁ Naponta lehetőséget biztosítunk éneklésre, rajzolásra, verselésre, mesélésre a gyermek
igénye szerint.
☁ A gyermekeket naponta részesítjük szervezett játékos mozgásban.
☁ Naponta biztosítjuk a szabad levegőn tartózkodást.
☁ Heti egy alkalommal minden csoportban átöltözéssel kötelező testnevelést szervezünk.
☁ A gyermekeknek megadjuk a lehetőséget, hogy a megkezdett témát, tevékenységet
kedvük szerint folytathassák a hét folyamán.
☁ Az életkori jellemzők ismeretében és az egyéni eltérésekre építve, a gyermekek
érdeklődésétől függően – a szabad játékot kivéve –felajánlunk tevékenységeket, melyet
saját maga választ meg.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
☁ A gyermek képes, a személyi higiénés feladatok ellátására: önálló testápolásra, zsebkendő
használatára, öltözködésre, vigyáz a tisztálkodási eszközökre, helyére teszi azokat.
☁ Önállóan használja az illemhelyet, szükségleteit mindig jelzi, tudja késleltetni
szükségletei kielégítését.
☁ Szokásává válik a kulturált étkezési magatartás, az egészséges táplálkozás, önállóan dönti
el, hogy mennyi ételt fogyaszt, önállóan szed a tálból illetve önt a kancsóból.
☁ Készségszinten használja a kanalat, villát, kést.
☁ Esztétikusan terít meg, higiénikusan-, kulturáltan étkezik.
☁ Étkezés közben halkan beszélget.
☁ A környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani.
☁ Ügyel saját külsőjére, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
☁ Életkortól és fejlettségi szinttől függően megfelelő mozgáskultúrával és edzettségi szinttel
rendelkezik.
☁ Az életkori sajátosságoknak megfelelő erőnlét, gyorsaság, hajlékonyság, ügyesség,
állóképesség elérése jellemzi.
☁ Mozgása összerendezett, az esetleges rendellenességek korrigálásra kerültek.
☁ Megfelelő téri orientációja, testsémája kialakult.
☁ Kialakul a természetes és mesterséges környezet felfedezésének és védelmének igénye.
☁ Felismeri a környezetében rejlő baleseti forrásokat és képessé válik ezek elkerülésére. A
már megtörtént baleseteknél segítséget nyújt.
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„A gyerekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és
becsülnek.”
(Wlassics Gyula)

V.2. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés
Az alapvető emberi szükségletek és az emberi jogok tiszteletben tartásának megvalósulása
mindannyiunk felelőssége. Az óvodába lépéskor biztosítjuk, hogy kedvező érzelmi hatások
érjék a gyermeket, mert ez segíti szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának
alakulását; lehetőséget, teret ad én-érvényesítő törekvéseinek.
A szociális tanulásban rejlő lehetőségeket kihasználjuk. Lehetővé tesszük a helyes viselkedési
normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a kommunikáció, együttműködés megismerését.
Figyelembe vesszük, hogy az óvodáskorú gyermek személyiségében az érzelmek dominálnak,
magatartására az érzelmi vezéreltség a jellemző.
Mi, pedagógusok, magunkkal szemben hiteles nevelésünk alapjának tarjuk, hogy mély érzésű,
tiszta erkölcsű emberek legyünk.

Céljaink
☁ Olyan intézményi légkör kialakítása, ahol az óvodás gyermek- óvodai dolgozók- szülők
egymás közötti kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezi.
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik stabil szokás- és szabályrendszerrel bírnak
☁ Az udvariassághoz tartozó szokásaik megalapozottak.
☁ Alkalmazkodó képességük folyamatosan fejlődik, egymás közti bizalmuk erősödik.
☁ Elfogadják az emberek különbözőségét
☁ Nyitottak, a közösségben otthonosan mozognak.
☁ Egyéni tulajdonságaik, képességeik kibontakoztatása a közösségen belül folyamatosak.
☁ A gyermekek biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom- és a szocializáció
elősegítése.
☁ A szűkebb és tágabb természeti-, emberi-, tárgyi környezet iránti kötődése fejlődik.
☁ Az iskolába lépéshez szükséges szociális érettség kialakul.

Feladataink
☁ Óvodai beiratkozást követően szülői értekezletre hívjuk a leendő kiscsoportos szülőket,
ahol nyugodt körülmények között felkészítjük őket a lehető legzavartalanabb
óvodakezdésre. Ovis leszek!? című gyermek és szülőközpontú kiadványunkkal
kedveskedünk minden megjelentnek, mely bemutatja az intézményt, és az esetleges
kérdésekre, kételyekre igyekszik választ adni. Tételesen szerepeltetjük benne az óvodai
élet megkezdéséhez szükséges eszközök listáját is. Ekkor egyeztetünk időpontot a
közeljövőben bekövetkező családlátogatásunkhoz.
☁ Pedagógiai szempontból célravezetőnek tartjuk a leendő óvodásunkkal való első
találkozást családlátogatás alkalmához kötni, mert így megismerjük a gyermekek otthoni
környezetét is. A tapasztalatok alapján kirajzolódik előttünk a családok összetétele,
szociális helyzete, intelligencia-, műveltségszintje, nevelési hozzáállása (pl.
kiegyensúlyozott, derűs, következetes, következetlen, túl szigorú, stb.), a gyermek
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családban elfoglalt helye, amely elősegítheti az óvodai életbe való beilleszkedést, a
családban megkezdett nevelés kiegészítését.
☁ Óvodakezdéskor figyelembe vesszük az egyéni érzelmi sajátosságokat, s a szülőkkel
egyetértésben biztosítjuk a fokozatos beilleszkedési folyamatot, amely akár (ritkán) három
hónapig is elhúzódhat. Az óvodába érkező gyermekkel megismertetjük a csoportszobát,
udvart, kiszolgáló helyiségek elhelyezkedését, funkcióját, rendjét, hogy biztonsággal
tájékozódhassanak, mozoghassanak. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek
szüleikkel együtt ismerjék meg az óvodát. A szülők fokozatos időcsökkenéssel vesznek
részt ebben a folyamatban a gyermek egyéni igényei szerint (lehetőleg maximum két hét
alatt). Az óvodai életbe történő beilleszkedés alatt viselkedési rendet mutatunk meg a
gyermekeknek, ami segíti a társas beilleszkedését.
☁ Az óvodakezdés folyamata a szülővel való előzetes megbeszélés alapján történik. A
gyermekek elhozhatják magukkal kedvenc játékukat, vagy egyéb tárgyaikat, amelyhez
nagyon kötődnek és biztonságot nyújt számukra.
☁ Különös hangsúlyt fektetünk a családias légkör megteremtésére.
☁ Figyelembe vesszük a gyermekek egyéniségét, fejlettségét, tempóját, szokásait és ennek
megfelelően egyénre szabottan végezzük feladatainkat. Az első perctől személyes
kapcsolattal, mesével, dallal, ölbeli játékkal kedveskedünk a kicsiknek.
☁ Nagy figyelmet fordítunk a délutáni pihenésre, ilyenkor különös gyengédséggel vesszük
körül a gyermekeket, leülünk ágyukra, simogatjuk, nyugtatjuk a félénkebb gyermekeket.
Pihenés alkalmával simogató kezünk, halk szavunk nem az alvás erőltetését szolgálja,
csupán a nyugodt felfrissülést, pihenést, regenerálódást.
☁ A gyermekek nevelésében törekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, a családdal,
hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együttműködéshez. Az óvodapedagógusok
tapintatos közelítéssel ismerik meg a gyermekek egyéni jellemzőit, hogy lehetővé váljon
az egyéni nevelés. Minden gyermeket külön egyéniségként fogadunk el és fogadtatjuk el
gyermektársaival, minden egyes gyermeket pozitív oldaláról megközelítve. Hisszük és
valljuk, hogy a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat
úgy szabjuk meg, hogy az elvárásoknak meg tudjanak felelni. A csoport előtt álló
feladatokat igyekszünk minden gyermek számára elérhetővé és vonzóvá tenni.
☁ A gyermekek életterét –a csoportszobát, öltözőt, mosdóhelyiséget –úgy alakítjuk ki, hogy
azok nyugalmat, szabad mozgást, megfelelő biztonságot, derűs légkört sugározzanak.
Minden gyermeknek saját jellel ellátott öltöző helyet biztosítunk, ahol személyes
eszközeit, tárgyait elkülönítve őrizheti. Csoportszobáinkban játéksarkokkal, mobil játék
kiegészítőkkel, természetes anyagból készült felszerelésekkel –biztosítjuk a játékra,
kapcsolatteremtésre ösztönző családias légkört.
☁ Tiltás helyett választási lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy döntéseket hozhassanak, a
változásra képessé váljanak.
☁ A családias légkörben folyó nevelés végigkíséri a gyermekeket. Sok közös élményt,
gazdag, tevékenykedtető életet biztosítunk, ezen belül sok olyan –érdeklődésüknek
megfelelő –tevékenységet, melyben gyakran átélhetik a belülről táplálkozó kedvet,
motiváltságot.
Nagy hangsúlyt fektetünk azokra a közös tevékenységekre, melyben óvodáink minden
csoportja vagy 2-3 csoport együttműködése nyújtja a közös élményt (pl. séták, jeles
napok, kisebb ünnepek, közös játékok, közös mozgás, versenyek, kirándulások, stb.)
☁ Családias légkör megteremtésével segítjük elő a társas kapcsolatok alakulását is.
Mindehhez gazdag, tevékenykedtető életet szervezünk. Közös tevékenységekkel
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biztosítjuk a gyermekek együttműködését, melyben formálódik egymáshoz való
viszonyuk. A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlesztjük önuralmukat,
együttműködő és tolerancia képességüket. A különféle tevékenységek során nyugalmat
teremtünk. Az érdektelen gyermekekre fokozott figyelmet fordítunk.
☁ Nevelési módszereinkben a kérdezés, a megértés, az átérzés jelenti a fő hangsúlyt, mely
segítségével lehetővé válik, hogy a gyermekek energiája nem lesz visszaszorítva, hanem
más irányba terelhetővé válik.
☁ Az óvodapedagógusok, dajkák társként vesznek részt a gyermekek óvodai életében, csak
így tudjuk a dolgok pozitív oldalát közvetíteni a gyermekek felé, így válik lehetővé a
gyermekbarátságok kialakítása, formálása, az örömteli közös együttlétek megélése. A
kialakult összeütközések feldolgozásához kellő odafigyeléssel, kivárással viszonyulunk,
megfelelő objektív véleményünkkel a gyermekek felelősségérzetét erősítjük.
☁ Nagy hangsúlyt fektetünk a felnőtt –gyermek társalgására. A gyermekek pozitív
kapcsolatai csak úgy alakulnak, ha jól érzik magukat a közösségben, ehhez biztosítjuk a
délelőtti játékidőben a személyes perceket, ahol lehetőség nyílik a saját élmények
megbeszélésére. Ezekben a beszélgetésekben a mások és a saját érzéseik
megfogalmazásával igyekszünk kialakítani a másik megbecsülésének, értékelésének,
elfogadásának érzését.
☁ Fejlesztő jelleggel reflektálunk a gyermeki megnyilvánulásokra. Mellőzzük a megbántást,
a hibáztatást, a bíráskodást, kioktatást.
☁ A napi tevékenységekben, játékban időt, lehetőséget biztosítunk a beszélgetésekre,
kezdeményezően példát mutatunk az interaktív kommunikációra. Az egymásra figyelést, a
másik fél mondanivalójának meghallgatását gyakoroltatjuk.
☁ Nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a humorra, hisz a vidámság, jókedv a
gyermek fontos lételeme és kiváló nevelési eszköz is.
☁ Fontos feladatunk, hogy elemezzük a társas kapcsolatok milyenségét, a gyermekek
viselkedését, ennek érdekében minden csoportban év elején és év közben szociometria
készül, melynek értékelését a csoportos óvodapedagógusok végzik. (A mérés a
csoportnaplókban található.)
☁ A csoportok hagyományaival mélyítjük a gyermekek összetartozását (pl. névnapok,
születésnapok, anyák napja, kirándulások). Közös ünnepségeink bensőséges hangulatban
zajlanak, melyet fokozott várakozás és készülődés előz meg (pl. Mikulás, advent,
karácsony)
☁ A felnőtt –gyermek kapcsolatok elmélyítését óvodáink közös rendezvényeivel is
biztosítják (pl. farsangolás, kirándulások, gyermeknap, családi nap)
☁ Az intézményi szinten szervezett hagyományos programok az intézményi összetartozást
segítik elő (Kihívás napja, Madarak és fák napja, Állatok világnapja)
☁ Az idősek iránti tiszteletet személyes kapcsolattartással próbáljuk elmélyíteni. Évente
néhány alkalommal meglátogatjuk az Apartmanház nyugdíjasait, és kis műsorral
igyekszünk örömet szerezni az idős embereknek.
☁ Pedagógiai munkánkat az odafigyelés, mások érzésének meghallgatása, a különbözőség
elfogadása hatja át.
☁ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szempontjából különösen fontos az óvoda
együttműködő szerepe a speciális felkészültségű szakemberekkel.
☁ A gyermekek és szülők számára a digitális eszközök funkcionális használata terén példát
mutat: szülői értekezleten többféle témában (környezetvédelem, gyermekirodalom,
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gyermeknevelés stb.) ajánl weboldalakat, és a túlzott használat veszélyeivel is szembesíti
a szülőket.
☁ Csoportjainkban tudatosan alkalmazzuk a konfliktusmegelőzés módszereit: a közös
szabályalakítást, az értékelési szempontok tudatosítását, a pozitív példák megerősítését, a
következetességet.
☁ A csoportban felmerülő konfliktusokat, azok okait felismerjük, helyesen értelmezzük, és
hatékonyan kezeljük. Konfliktushelyzetben a gyermekeket a konfliktusok
kompromisszumos megoldására ösztönzzük.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén
☁ A gyermeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés normáinak és szabályainak
betartása.
☁ Képes az udvariassághoz-, az illemhez tartozó szokások betartására, alkalmazására.
☁ Megfelelő akarati tulajdonságokkal, feladattudattal rendelkezik (önálló, fegyelmezett,
kitartó, megfelelő munkatempóban tevékenykedik).
☁ Ragaszkodik óvodájához, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez, ezt érzelmekben,
szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra.
☁ Együtt érez társaival és képes baráti kapcsolatokra.
☁ Megfelelő önbizalommal, önállósággal, önértékelő képességgel rendelkezik.
☁ Képes az önálló problémamegoldásra, a kudarcélmény elviselésére.
☁ Felnőtt kérése nélkül is segít társának, együtt érez a közösség tagjaival.
☁ Konfliktusos helyzetben társaival egyezkedve oldja meg a problémákat.
☁ Érdeklődik társai, barátai iránt, ha az óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik
egymást.
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadja.
Igényévé válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés.
A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezi.
Rövid ideig képes nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatni a felnőtteket, a gyermekek
közléseit.
Szavak nélkül is érti környezete jelzéseit, érzéseit.
A közösségért szívesen dolgozik, bízik önmagában, képességeiben.
Értékeli saját tetteit és az eléje tárt magatartási példákat.
Érvényesíti kezdeményezőkészségét, kinyilvánítja tartósabb érdeklődését.
Legyőzi a felmerülő akadályokat.

☁ Erkölcsi érzelme fejlett, megtanulja az érzelmek kezelését.
☁ Erkölcsi értékrendszere (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség)
megalapozódik.
☁ Késleltetni tudja szükségletei kielégítését, megfelelő önfegyelemmel rendelkezik.
☁ Az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz
szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez.
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„A mi nyelvünk határtalan és szabad, korlátlan terület, ahol alkotni, játszani és táncolni
lehet. Mindenki a képére formálhatja. Gyönyörű tornája, játéklabdája a .... gyermekeknek és
a zseniknek.”
(Kosztolányi Dezső)

V. 3. Az anyanyelvi nevelés,
az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
A sikeres szocializáció alapfeltétele a megfelelő beszédkészség, a nyelvi kifejezőkészség.
Az embert a beszéd kapcsolja a többi emberhez. A beszéd segítségével tudja megérteni a
külvilágot, ugyanúgy, mint kitárni, megmutatni belső világát. A beszéd a gyermek
környezettel való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik.
A mozgás, a beszéd és a gondolkodás egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek. A
beszédfejlődéshez állandó társas kötődés, differenciált környezet, megfelelő idegrendszer, ép
beszéd- és hallásszervek szükségesek.
Az anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk átfogja az óvodai nevelőmunkánk minden
területét, megjelenik valamennyi tevékenységi forma keretében, szerves része az óvodai élet
minden mozzanatának, nevelésünk egész folyamatának. Beszélő környezettel, helyes
mintaadással és szabályközvetítéssel igyekszünk anyanyelvi nevelésünkben kitűzött
feladatainkat megvalósítani. Elsődleges szempontunk a játékosság, a kellemes időtöltés, az
együttes élmény biztosítása.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik kommunikációs képessége folyamatosan fejlődik.
☁ Az anyanyelv ismerete, megbecsülése, szeretete alapozódik.
☁ Az érthető, kifejező beszéd készsége kialakul.
☁
☁
☁
☁

A beszédkedv felkeltése és fenntartása, a biztonságos önkifejezés megalapozódik.
A tiszta, érthető beszédük, az aktív szókincsük folyamatosan fejlődik.
Életkorának megfelelő tempóban beszélnek, beszédkultúrájuk folyamatosan fejlődik.
Az általánosan érvényes illemszabályokat elsajátíttatják, a kapcsolatteremtés elemi
szabályait alkalmazzák.
☁ Értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és
kreativitásuk fejlődik.
☁ A természeti – emberi - tárgyi környezet iránt érdeklődnek.
☁ A személyiség pszichés beállítódása megalapozódik az elfogadás, az együttműködés,
önállóság, találékonyság, kapcsolatfelvétel- és alakítás területén.

Feladataink
☁ Derűs, nyugodt légkör biztosításával a gyermekek beszédkedvének fokozása, a
gyermekek nyelvi képességének fejlesztése anyanyelvi játékokkal és a felhasznált
irodalmi anyag igényes összeállításával.
☁ A kommunikáció, különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység
egészében.
☁ A helyes és szép beszéddel a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése,
előkészítése irodalmi élmények befogadására.
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☁ Jól artikuláló, választékosan kommunikáló gyermekek nevelése beszélő környezet
létrehozásával.

☁ A csoportszoba elrendezésével biztosítjuk a nyugodt kommunikáció lehetőségét.
(tevékenységben való elmélyüléshez kisebb- nagyobb terek, sarkok kialakítása)

☁ A gyermekek beszéd és kommunikációs kedvét helyesen feltett kérdésekkel ösztönzzük.
☁ A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.
☁ Szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.
☁ Nyelvi készség fejlesztése.
☁ Kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód,
differenciált fejlesztés alkalmazásával.
☁ A beszéd automatizmusainak, és beszédhallásnak a fejlesztése.
☁ Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén.
☁ A nemzetiséghez tartozó gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv
elsajátításában.
☁ A gyermek természetes kíváncsiságára építve a tudásvágy ébrentartásával a felhasználható
ismeretek, használható tudásanyag biztosítása.
☁ Tanulási zavarokat okozó részképességek, hiányosságok megszüntetésének segítése.
☁ Érzelmi indíttatású, játékos, mozgásos tevékenységeken keresztül, sokszínű élmény,
tapasztalatszerzés biztosítása.

☁ Minta- és példaértékű óvodapedagógusi megnyilatkozások.
Az értelmi nevelés további feladatai
☁ A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.
☁ Gondolkodás- alkotóképesség fejlesztés.
☁ Változatos tevékenységek biztosításán keresztül további élmények, tapasztalatok
biztosítása a környező természeti és társadalmi világról.
☁ Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás,
alkotóképesség- különösképpen képzelet kreativitás) fejlesztése.

Az értelmi képességek fejlesztése érdekében
☁ Fejlesztjük a gyermek énképét, segítjük testséma kialakulását.
☁ Olyan légkört biztosítunk, amely felfedezésre ösztönöz (fantázia, alkotó gondolkodás
szárnyalása).
☁ Maximálisan kihasználjuk, hogy a gyermek érzékszervein keresztül, tapasztalati úton
ismeri meg az őt körülvevő világot.
☁ Építünk a gyermekek spontán szerzett élményeire, tapasztalataira, a természeti,
társadalmi, tárgyi környezetéből szerzett benyomásaira.
☁ Tudatosan szervezzük a közös alkotó tevékenységeket, mert az átélt intellektuális
élmények fejlesztik a gyermek értelmi képességeit, mely során motivációs bázis alakul ki
a gyermekben.

51

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

☁ Olyan sikerélményeket biztosítunk, melyek hatására az emlékezeti bevésés erősebb, mert
az érzelmi többlet fokozza az értelmi fogékonyságát.
☁ Figyelem-koncentrációt igénylő feladatokat biztosítunk.
☁ A közös tevékenységek, a beszélgetések során a gyermek ráérez az együttgondolkodás
örömére, alakul kifejező- és problémamegoldó készsége, fejlődik gondolkodása.
☁ A képzelet sokoldalú fejlesztése különféle tevékenységek során (drámajáték, önkifejezés
vizuálisan, szóban, tánccal, mozgással –zenére, mese-tudat elkülönítése).
☁ Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyermek a művészeteken és az alkotómunkán
keresztül szerezzen olyan élményeket, amelyek felkeltik és fenntartják a tanulás örömét.

A tevékenység megvalósulása
☁ Anyanyelvi nevelést csak akkor tudjuk megvalósítani, ha létrejön a kétoldalú
partnerkapcsolat. Ezért nagyon fontosnak tartjuk az óvodába lépő gyermek
beszédállapotának mielőbbi megismerését.
☁ El kell érnünk, hogy partnerünk (a gyermek) nyitott legyen irányunkba. Ezért igyekszünk
minél kellemesebb óvodai légkört biztosítani számára.
☁ Változatos módon teremtünk beszédhelyzetet. Beszédkedvét, beszédértését anyanyelvi
játékokkal fokozzuk.
☁ Beszédfegyelme, beszédbátorsága kialakítását is játékos keretek között valósítjuk meg.
☁ Az anyanyelvi nevelés létrejötte többféleképpen történhet:
- spontán kommunikációban;
- tervezett, de nem direkt kommunikációra irányuló kommunikációs helyzetben;
- direkt kommunikációra épített képességfejlesztés formájában.
☁ A gyermek közlésére figyelünk, érdeklődéssel fogadjuk, minden helyzetben lereagáljuk
azt.
☁ Életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő beszédhelyzetet teremtünk.
☁ Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógus helyes mintaadását, ezért önkontrollt gyakorolva
törekszünk a nyelvtanilag hibátlan mondatszerkesztésre, pontos fogalmazásra, a helyes
kiejtésre.
☁ A helyes légzés létrejöttéhez a helyes testtartást, légzést, a levegővel való gazdálkodást
sajátíttatjuk el.
☁ Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink érthetően, artikuláltan beszéljenek, ezért a helyes
ejtés gyakorlására is nagy hangsúlyt fektetünk.
☁ Az artikulációs gyakorlatokkal a beszédszerveket fejlesztjük, melyen keresztül a
finommotorika is fejlődni fog.
☁ A hangok felismertetését, megkülönböztetését belső hallást fejlesztő gyakorlatokkal
gyakoroltatjuk.
☁ A logopédus által kiszűrt gyermekek állapotáról a logopédussal folyamatosan
konzultálunk, ha szükségét érezzük, segítségét kérjük támogató munkánkhoz.
☁ Szükség esetén gyógypedagógus segítségét is igénybe vesszük. Vele is törekszünk az
építő partnerkapcsolat kialakítására, fenntartására.
☁ Napjainkban egyre nagyobb szüksége van a gyermeknek arra, hogy érezze a feléje
irányuló törődést, odafordulást. Sok pszichés probléma kialakulását előzheti meg a
kifejező beszélgetés. Ezért a nap folyamán bármikor- szükségtől, helyzettől adódóan
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beszélgetéseket kezdeményezünk. Ez lehet tevékenység kísérője, a gyermeki gondolkodás
kifejezője, érdeklődés- szükséglet- vágy- tapasztalat kifejező eszköze, vagy akár
pedagógiai szituációk megoldását kereső technika.
☁ A kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Az illemszabályok ismerete
megkönnyíti a beilleszkedést. Biztonságot és tartást ad fellépésünknek. Ezért olyan
szokások kialakítását alapozzuk meg, amelyek vonatkoznak a jó megjelenésre, a
köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérés módjára, a konfliktus helyzetek megoldására.
☁ A nem verbális eszközök (mimika, gesztus, tekintet, térközszabályozás, kulturális
emblémák…) közül különös figyelmet fordítunk a térközszabályozásra, mert a
kisgyermek fokozottan igényli a testi közelséget. Egy simogatás, egy érintés vagy egy
közeledés- elhárítás minden szónál többet elárul a felé irányuló érzelmekről.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
☁ A gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában mondja el.
☁ Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki magát, minden szófajt használ,
tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat.
☁ Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot.
☁ A kommunikatív jeleket értve és használva képes a folyamatos beszédre.
☁ Hallása, fonémahallása kielégítő, szókincse életkorának megfelelő.
☁ Kialakul a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető
beszéde.
☁ Konfliktus-megoldási módokat ismer, önállóan is alkalmazza, képes társaival egyezkedni.
☁ Figyelmesen meghallgatja és megérti mások beszédét, az alapvető metakommunikációs
jelzéseket felfogja, alkalmazza.
☁ A közvetlen felidézés mellett képes a szándékos felidézésre, megnő a megőrzés
időtartama.
☁ Képes a figyelemmegosztásra-, átvitelre, a szándékos figyelemre.
☁ A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodása mellett az elemi fogalmi gondolkodása is
kialakulóban van.
☁ Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről.
☁ Képes a magán- és mássalhangzókat szövegkörnyezetben felismerni, azokat megnevezni.
☁ Auditív és vizuális képességei optimálisan fejlettek.
☁ Képes a nonverbális jelek megértésére.
☁ Kialakul beszédfegyelme
☁ Differenciált észlelése kifinomult.
☁
☁
☁
☁
☁

Érzékelése pontos.
Felismeri és megfogalmazza az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket.
Figyelemösszpontosításra képes.
Reproduktív emlékezettel rendelkezik.
Fogalmi gondolkodása kialakult.
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VI. AZ ÓVODAI ÉLET
TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
Pedagógiai céljaink összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és az
óvoda pedagógiai programjának célrendszerével.
Pedagógiai munkánkat a intézmény programjának megfelelően hosszabb-rövidebb
időszakokra tagolva (pl.: éves ütemterv), tanulási-tanítási egységekre (pl.: tematikus terv,
projektterv) és tevékenységekre (pl. nevelési terv) bontva tervezzük meg. Terveinket a
megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgáljuk.
Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a
tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési
környezet lehetőségeit, korlátait stb…
Tudatosan tervezzük a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési
módokat is. A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően,
logikusan építjük fel, rugalmasan alkalmazzuk módszereinket. Többféle módszertani
megoldásban gondolkodunk.
A csoportszoba elrendezésével, az óvodapedagógusi magatartással biztosítjuk az elmélyült
tevékenységekhez szükséges nyugodt légkört.
Ébren tartjuk a gyermekek kíváncsiságát, fenntartjuk érdeklődésüket, kielégítjük megismerési
vágyukat. A cselekvésben megvalósuló tanulást részesítjük előnyben.
Csoportos tevékenységek esetén is figyelünk az egyéni szükségletekre, és a gyermekek egyéni
igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat alkalmazunk.
A gyermeki bizalmat pozitív, fejlődést segítő, egyéni képességeket, teljesítményeket
figyelembe vevő visszajelzéseinkkel stabilizáljuk. A gyermek pozitív megerősítést kap, ha
hibázik, javíthat, próbálkozhat. A hibázást, tévesztést a tanulási, fejlődési folyamat részének
tekintjük.
A pedagógiai módszereket a gyermekek életkori sajátosságainak, az aktuális tevékenységi
forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek fejlettségének megfelelően alkalmazzuk. Az
alkalmazott módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.
A nevelési és tanulásszervezési eljárások során figyelembe vesszük a gyermekek aktuális
fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítjuk a tevékenységek tempóját, időtartamát, a
módszereket. A tanulási folyamat során - szükség esetén- rugalmasan változtatjuk előzetes
terveinket.
Különböző problémahelyzet biztosításával elősegítjük a problémamegoldó, önálló
gondolkodás fejlődését.
Az óvodában rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket,
digitális anyagokat ismerjük, céljainak megfelelően alkalmazzuk.
Az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális technológiai eszközöket
használjuk, példát mutatunk a gyermekeknek sokrétű ismeretgazdagító alkalmazására.
(fényképezőgép, CD – és DVD lejátszó, diavetítő, laptop, projektor) Heti legalább egy
alkalommal a tanulási folyamat színesítése érdekében használjuk ezeket az eszközöket.
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„Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép okos fiadat!”
(József Attila)

V.1. A játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. Magáért a tevékenység öröméért végzett, önkéntes gyermeki
tevékenység, amely semmi mással nem helyettesíthető. A szabad játékot előtérbe helyezzük,
elismerjük, kiemelt jelentőségű fejlesztő hatását. Úgy ítéljük meg, ebben az életszakaszban
többet tapasztal (tanul) a gyermek, mint később, egész életében. Tanulási folyamata szinte
teljes egészében a játékban talál közvetítő közegére.
☁ A kisgyermek játék útján ismerkedik a világgal, tárgyakkal, jelenségekkel, eseményekkel,
ezáltal pozitív hatással van az értelmi képességekre, emellett lehetőséget biztosít a
szociális kreativitás fejlődésére is (magatartásmódok, szerepcserék, mások ötleteinek
elfogadása).
☁ Környezetünkben számos közvetlen élményszerzési lehetőséget biztosítunk kirándulások,
séták alkalmával.
☁ Környezeti nevelésünk játékkal való telítettségét azért tartjuk fontosnak, mert lehetőséget
kap a funkció öröm, a belülről vezérelt, motivált öntevékenység. Kiemelt jelentőségűnek
tartjuk a tájékozódó kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó játékokat.
☁ A játékot mindig valamilyen érzelem kíséri. Ezek az érzelmek közlési vágyat ébresztenek,
így fokozódik a gyermekek beszédkedve.
☁ Fejlődnek a gyermekek közötti társas kapcsolatok is. Játék közben válnak közelivé és
elfogadhatóvá a viselkedési szabályok.
☁ Óvodapedagógusi jelenlétünk meghatározó, hisz közvetve mi tesszük lehetővé a
gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását. Fontos, hogy mi is szeressünk játszani,
mert a gyermekek akkor a legboldogabbak, ha velünk élik át az élményeket.
Elhasználódott játékaink pótlásakor nagy figyelmet fordítunk a praktikusságra, és az
esztétikára.

Céljaink
☁ Olyan boldog gyermekkor megteremtése, ahol a cselekvések gyakori átélésével a
gyermekek egyéni vágyai, ötletei kibontakozhatnak, komplex módon fejlődhetnek.
☁ A gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél optimálisabb szintű
kielégítése.
☁ Megfelelő játékfeltételek biztosítása, játéktámogató magatartás, reflektív attitűd.
☁ A játék által testileg-lelkileg és szociálisan egészségesen fejlődő gyermekek nevelése.

Feladataink
☁ Alapvető feltételek biztosítása: légkör – intimitás- hely- idő- eszköz- tapasztalatszerzés.
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☁ A természettel kapcsolatos és hagyományos játéklehetőségek gyakorlásával a játék
funkciójának erősítése, a világról alkotott kép gazdagítása, fejlesztési lehetőségek
biztosítása.
☁ A különböző játékformákhoz (gyakorló játékok, szimbolikus – szerepjátékok, építő,
konstruáló játékok, barkácsolás, szabályjátékok, dramatikus játékok, bábozás) megfelelő
körülmények biztosítása.
☁ Az óvodapedagógus tudatos jelenléte az indirekt irányítás feltételének megteremtéséhez.
☁ A szabadjáték túlsúlyának érvényesítése.
☁ A gyermek természetes, beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése.
☁ Mozgásos játékok beiktatása.
☁ Aktivitás, önállóság, kitartás, viselkedés.
☁ Szülők szemléletformálása.

A tevékenység megvalósulása
☁ A játék kiemelt jelentősége óvodánk napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik.
☁ A felszabadult játék alapfeltétele, a nyugodt, derűs, kreatív légkör, amely érdekében
alapvető szokásrendszert alakítunk ki.
☁ Megfelelő helyet biztosítunk a játékhoz a csoportszobában, az udvaron, a kedvenc
kirándulóhelyen (erdő, park, patakpart). A csoportszobában a bútorok praktikus
elhelyezésével törekszünk az otthonosság megteremtésére. A variálható játéksarkok,
kuckók létrehozásával helyet biztosítunk a nagyobb mozgást igénylő játékokhoz is
(autózás, vonatozás, dalos játék).
☁ Olyan játékeszközöket biztosítunk: amelyek esztétikusak, balesetmentesek, fejlesztő
hatásúak, életkori sajátosságoknak megfelelőek, figyelemfelkeltők és kedvet csinálnak a
játékhoz. Engedjük, hogy a gyermek fejlettségi fokának megfelelően maga keresse, vagy
alkossa meg a játékhoz szükséges eszközöket, kiegészítőket.
☁ A gyermekek által készített eszközöket megcsodáljuk, értékeljük, és megőrizzük az arra
kijelölt helyen (szekrénypolc, saját fiók, iratpapucs, faliújság, csoportszobai kiállítóhely),
ezáltal alakítjuk egymás produktumának megbecsülését, értékeinek kihangsúlyozását,
gyakoroljuk a véleményalkotást.
☁ A csoportszobáinkban minden játéknak megvan a helye, melyet a játék befejezése után
ugyanoda kell visszarakni (pl. ábrázolási tevékenységgel kapcsolatos eszközök, bábok…)
☁ Ezért azokat az eszközöket, amelyeket a mindennapjaik során használhatnak, a gyermekek
által könnyen elérhető, elmozdítható helyen helyezzük el. A csoport játékeszközeinek
megválasztásánál minden esetben érvényesülnek a biztonság, esztétikum funkciói, az
aktualitás elvei.
A játékeszközök időnkénti cseréjével a motiváltságot is fenntartjuk.
☁ Azokat a sérült eszközöket, amelyeknek megjavítására képesek vagyunk, a gyermekek
között, majd fejlettségüknek megfelelően közösen próbáljuk megjavítani, példát adva a
megbecsülésre, eszközhasználatra, törődésre.
☁ A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült
gyermeki játék kibontakozását. Arra törekszünk, hogy minden gyermek maga dönthessen
arról, hogy a választott játékot kivel, hol, mennyi ideig, milyen eszközzel játssza. Mindezt
feltételteremtő tevékenység mellett a szükség és igény szerinti együttjátszással, támogató,
serkentő, ösztönző magatartással, indirekt reakciókkal érjük el.
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☁ Az élmény-, és tapasztalatszerzéssel hozzájárulunk a játék tartalmának gazdagításához.
Fontos, hogy a gyermekeinknek legyenek élményháttereik: lássák a boltban az eladók
munkáját, figyeljék a fodrász, postás, asztalos, kőműves stb. tevékenységét.
☁ A legtöbb gyermek szereti magával hozni az óvodába otthoni kedvenc játékát, legújabb
szerzeményét. Ezt a lehetőségeket megragadva, gazdagítjuk játéklehetőségeiket. A
gyermekekkel közösen alakítunk ki szabályokat az otthonról hozott játékeszközökkel
kapcsolatban, ezzel is erősítve alkalmazkodásukat, szabálytudatuk alakulását, a másság
elfogadását.
☁ Az udvaron nagyobb hely van a mozgásos játékokhoz, ezért elsősorban nagymozgásos
tevékenységekre ösztönözzük gyermekeinket. (fogócska, futójáték, labdajáték,
szembekötősdi, ugró- és szökdelő játékok, ügyességi- és versenyjátékok)
☁ Az udvaron kihasználjuk a lehetőséget arra is, hogy a csoportszobában elkezdett énekesmozgásos játékokat továbbfejlesszük, bővítsük.
☁ A nagymozgásos játéklehetőségek felkínálása mellett a nyugodt, kreatív játéklehetőségek
számára is helyt adunk. Árnyas részen szabadon ábrázolhatnak, barkácsolhatnak
gyermekeink.
☁ A kirándulások folyamán is próbálunk olyan helyet keresni, ahol lehetőség nyílik a szabad
mozgásra, játékra.

Szabályok, amit játék közben mindig be kell tartania óvodásainknak
☁
☁
☁
☁

Ne zavarják egymás játékát.
Ne rongálják az eszközöket.
Tudják megosztani egymással játékeszközeiket (lemondás- átadás).
A játék végén a következő tevékenységhez szükséges méretű rendet rakjanak.

Az óvodapedagógus szerepe a játékirányítás során
☁ Mindig rendelkezésre álló, együttműködésre és segítésre kész partnerek vagyunk, akihez
bármilyen problémával fordulhatnak a gyerekek. Azt valljuk, hogy segítésünk akkor
fejlesztő, ha csak olyan szintű és mértékű, amilyenre az adott gyermeknek szüksége van.
☁ Indirekt irányítással, tudatos jelenléttel, támogató, serkentő magatartással biztosítjuk,
hogy a gyermekek szabadon valósíthassák meg elgondolásaikat élményeik, érzelmeik,
fantáziájuk szerint.
☁ A gyermek napjának nagy részét az általuk spontán módon kezdeményezett játékok töltik
ki. Ezek a játékok gazdagítják ugyan a személyiséget, de nem minden gyereknél olyan
sokoldalúan, hogy önmagukban elegendő lehetőséget biztosítanának egyes képességek
fejlődésére. Ilyen esetekben érezzük szükségét az általunk kezdeményezett és irányított
játékoknak.
☁ Elengedhetetlen, hogy minden gyermek szabadon választhasson társakat a játékhoz. A
szabad társválasztás magában foglalja a nem választást, de a félrehúzódás, egyedüllét
lehetőségét is. Ehhez a gyermeknek ugyanúgy joga van, mint ahhoz, hogy a hozzá
közeledőket elutasítsa. Jó, ha a visszautasítás fogadására többféle megoldást is ismernek.
☁ Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan használhatja a rendelkezésre álló
eszközöket, és akinek módja van befejezni a maga választotta tevékenységeket, fejlődése
jó irányba halad. Ha emellett lehetősége nyílik a játszótársak megválasztására,
együttműködésére vagy elutasításra, a problémahelyzetek és konfliktusok önálló
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megoldására, a társakkal való egyezkedésre, szociális fejlődése is biztosított. Mindezen
tevékenységek közben számos kommunikációs helyzet alakul ki, tehát a
beszédfejlődésben is fontos szerepe van.

Az óvodapedagógus sajátos segítő módszereiről a következőket valljuk
A gyermeki játék önállóságát tiszteletben tartjuk.
☁ Van, amikor csak szemléljük a játékot.
Figyelemmel kísérjük, hogy a gyermekek hogyan közelednek egymáshoz, kik játszanak
együtt, milyen irányban halad a játéktéma, hogyan oldják meg a konfliktusokat,
tiszteletben tartják- e egymás játékát, udvariasan viselkednek- e a játék során?
☁ Van, amikor hagyjuk a gyermekeket a problémák megoldásában.
☁ Van, amikor segítségre van szükségük. Közvetlen beavatkozásra csak a szomorúan
magányos és a társakat rendszeresen zaklató, önmagára illetve környezetére veszélyes
magatartást tanúsító gyermekek esetében van szükség.
☁ Van, amikor együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet.
A szükséges mértékű együttjátszás közben ismertetjük meg a gyermekekkel a
játékeszközökkel való játszás lehetséges módozatait, a játék szabályait, játékeszközök
rendeltetését, helyét a csoportban.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
☁ Változatos játéktevékenységek gyakorlásával fejlődik önismeretük.
☁ Gyűjtőmunkák, séták, kirándulások során megismerkednek a természet kincseivel,
azokkal manipulálnak, alkotóan tevékenykednek.
☁ Megismerkednek a játékok, építőelemek tulajdonságaival (szín- alak- forma- nagyság), a
velük való tevékenység során fejlődik finommozgásuk.
☁ A játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy egy játék témát több napon keresztül is
játszanak.
☁ Kialakul az együttjátszás igénye.
☁ A játszó csoportok között jó társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás játékát kiegészítik,
segítik.
☁ Szerepjáték során képesek szerepeket vállalni, megosztani, arról lemondani.
☁ Saját elképzeléseiknek megfelelően próbálkoznak játékeszközök készítésével, azokat
játékukban alkalmazzák (dramatizálás és bábozás során).
☁ Problémahelyzetek megoldására vállalkoznak.
☁ Alkalmazkodnak egymáshoz és betartják a játékszabályokat.
☁ A játék során olyan tulajdonságok, magatartásformák alakulnak ki, amelyek a
későbbiekben meghatározóak lesznek.
☁ A gyermek gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának
megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni.
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„A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben ó nincs a földön oly silány
anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad, De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha
balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakesreare)

VI.2. A Külső világ tevékeny megismerésére nevelés
A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy a gyermekben születése pillanatától
működő jellemvonása. A gyermeki jellemzők: a rácsodálkozás, az erős közlési vágy, a
kommunikációra való nyitottság, az érzelmi fogékonyság a természet szépségeire, az
élőlények jelenségeire, a személyes kipróbálási vágy, az állandó tettre kész cselekvőkészség,
mind-mind kedvez a tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzésnek.
A környezet megismerése nem korlátozódik csak a környezeti foglalkozásokra és a tervszerű,
tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai életünket.
Benne van a spontán játékban, az önkiszolgáló tevékenységben, az udvari élet pillanataiban, a
beszélgetésekben, megfigyelő sétákban, kirándulásokban.
Mi, pedagógusok úgy ítéljük meg, hogy elődeink értékteremtő és természetmegőrző
munkájának megbecsülésére kell nevelnünk gyermekeinket (lásd: a tanyasi élet körforgását, a
természettel való szoros együtt élését).
A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere intézményünkben - mint
tevékenységforma - a külső világ tevékeny megismerése. Ez olyan nevelési folyamatot jelent,
mely valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex
tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen
érzékelhető.

A komplexitás megmutatkozik
☁ A környezettel való ismerkedés közben alakul a gyerek társas magatartása, alkalmazkodó
képessége.
☁ Fejlődik beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége.
☁ Érzékeli környezetében a szépet, a tisztaságot, ezáltal fejlődik esztétikai érzéke, környezet
higiénéje.
☁ Pozitív érzelmi viszony alakul ki a lakóhelye, szülőföldje iránt.
☁ Környezetéből szerzett ismereteit felhasználja a játékban.
☁ A környezeti témakörök jó részében szerepe van a gyermeki munkának.
☁ Az érzékelt valóságot az ábrázolás eszközeivel fejezik ki a gyermekek.
☁ Hangulatkeltő, a témába vágó, valóságismeretre nevelő meséket, verseket ismer meg.
☁ A dalok, dalosjátékok, a népszokások hangulati, témabeli elemeinek megéreztetésével és
megismertetésével kapcsolódnak a környezeti témakörökhöz.
☁ A testünk témakör feldolgozása kötődik a testnevelés foglalkozásokhoz.
☁ A tárgyak, jelenségek mennyiségi viszonyain túl a matematikával való kapcsolat
leglényegesebb vonása, hogy mindkét terület a gyermek logikus gondolkodását fejleszti.
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Céljaink
☁ Olyan aktív, érdeklődő, a természeti- emberi- tárgyi környezettel pozitív érzelmi
kapcsolatba kerülő gyermekek nevelése, akik óvják, védik környezetüket, gyakorolják a
természetben a helyes viselkedést.
☁ Akik biztonságosan tájékozódnak, szűkebb és tágabb környezetükben eligazodnak,
meglátják az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseit.
☁ A környezet megismerése közben életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő
mennyiségi, nagyságbeli, tér-, és síkbeli ismerettel rendelkeznek.
☁ Szeretik és védik a helyi hagyományokat, néphagyományokat és a családi kultúra értékeit.

Feladataink
☁ Tevékenységre, ismeret- és tapasztalatszerzésre ösztönző környezet megteremtése,
felfedeztetése.
☁ Elegendő alkalom, idő, hely és eszköz biztosítása a tanulás lehetséges formáihoz, olyan
élményszerzéshez, mely lehetővé teszi a közeli és távolabbi környezetünkben végbemenő
folyamatok megláttatását, az azokban való tevékeny részvételt.
☁ A természetvédelem és környezetvédelem megalapozása, úgy, hogy a gyermek megszereti
környezetét, felfedezi annak szépségét.
☁ A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
bővítése.
☁ Ok- okozati összefüggések megláttatása, játékos kísérletek végzése.
☁ Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás,
alkotóképesség) fejlesztése, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő
ösztönző környezet biztosítása.
☁ Környezeti jeles napok beépítése nevelőmunkánkba, projektmódszer alkalmazása.
☁ A Zöld Óvodává válás kritériumrendszere megvalósítási feltételeinek megteremtése, a
meglévők erősítése.
☁ A családok szemléletformálása a gyermekeken keresztül, értékrend-bővítés a
környezettudatossággal, és az egészséges életvitellel kapcsolatban.
☁ Együttműködés, partneri kapcsolat kiépítése társadalmi- és civil szervezetekkel.
☁ Az óvodakert céltudatos kialakítása, fejlesztése, abban a gyermekek tevékenykedtetése.
☁ Újrahasznosítás (doboz, karton, műanyag palack, műanyag kupak, tapéta, papírlap, wc
papír guriga…).
☁ Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.
☁ Külső helyszíni foglalkozások szervezése.
☁ A közlekedési szabályok megismertetése, gyermekbalesetek megelőzése.
☁ Jászárokszállás természeti szépségeinek, nevezetességeinek felfedeztetése.

Tartalma

Természeti, társadalmi környezetünk témái:
☁ évszakok, napszakok, őselemek;
☁ környezetünk (közvetlen, tágabb);
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népszokások, ünnepek, hagyományok, néphagyományok, jeles napok;
időjárás;
növények;
állatok;
élősarok;
születés, fejlődés, az élet védelme;
természetvédelmi teendők;
testünk;
érzékszervek, érzékelés;
emberek, emberfajok, emberi tulajdonságok (külső, belső);
család;
egészséges életmód;
emberek munkája, foglalkozások, kismesterségek;
épületek, építmények;

☁ változások (természetben, anyagok átalakulásai, égitestek);
☁ mozgás (levegő, víz, gépek, hangok, égitestek, ember, növények, állatok);
☁ közlekedés.

Szervezeti forma
☁ Spontán szerzett ismeretek, tapasztalatok.
☁ Mozgásos játékok.
☁ Egyéni képességfejlesztés.
☁ Kötetlen mikrocsoportos megfigyelések.
☁ Közvetve kötelező mikrocsoportos foglalkoztatás.
☁ Frontális foglalkoztatás.
☁ Cselekvéses tanulás.
☁ Munkalapon való manipulálás.
Az élmény- és tapasztalatszerző séták, megfigyelések alkalmával a csoportok a helyszínre
frontálisan látogatnak el, ott azonban a fejlesztés mikrocsoportban történik.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Nevelési tervünket az évszakok függvényében, heti lebontásban készítjük.
☁ Figyelemmel kísérjük a hagyományokat, ünnepeket, aktualitásokat.
☁ Támaszkodunk a gyermekek családból hozott ismereteire, a családi kirándulások,
nyaralások élményeire is. Szükség esetén a hátrányokat kompenzáljuk.
☁ Pozitív érzelmi viszonyt alakítunk ki természeti – emberi - társadalmi környezettel.
Mindig gondoskodunk a jó hangulatról, az érzelemgazdag légkörről. Ha oldott légkörben,
szerető környezetben zajlik a megismerési és akarati tevékenységek folyamata,
élményszerűbb lesz a befogadás.
☁ Elegendő alkalmat, időt, eszközt és helyet biztosítunk az ismeret- és tapasztalatszerzésre.
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☁ Tágas, világos csoportszobáinkban sok növény található, melyek gondozásába bevonjuk a
gyermekeket.
☁ Minden csoportszobában van természetsarok, ahol a közösen gyűjtött, évszaknak
megfelelő „kincsek” találhatók, melyet minden évszakban a gyermekeket bevonva
aktualizáljuk.
☁ A gyermekek természeti- és társadalmi ismereteit a csoportszobákban található
ismeretterjesztő könyvek tanulmányozásával is biztosítjuk.
☁ Úgy véljük, a környezetünk iránt érzett felelősségünk, szeretetünk, tiszteletünk csak
elveink betartásával, megvalósításával teljesedhet ki.
☁ Tudatosítjuk, hogy az ember felelős a természetért. Tudja kedvezően befolyásolni, de
rombolni is.
☁ A családok szemléletformálását a gyermekeken keresztül valósíthatjuk meg. A
környezettudatosság, az egészséges életvitel fontosságát családi programok, faliújságon
elhelyezett információk, szülői értekezleti témájaként közvetítjük.
☁ Igyekszünk elérni, hogy gyermekeink vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát
viselkedést.
☁ Mivel a játékot tartjuk a gyermek legfontosabb tevékenységének, ezért a környezet
megismerése közben keressük azokat az alkalmakat, amikor lehetőség nyílik a játékra,
játékos gyűjtésre. Keresgélünk, figyelünk, kísérletezünk, tevékenykedünk.
☁ Sokszínű, érdekes, izgalmas tevékenységrendszert biztosítunk, mert nagyon fontosnak
tartjuk, a tevékenykedés közbeni tapasztalatszerezést.
☁ A gyermeki kíváncsiságot kielégítő séták, kirándulások forrásai a tapasztaltszerzési
folyamatnak. A megszerzett tapasztalatokat a gyermekek a játékban „feldolgozzák” – újra
átélik.
☁ Szem előtt tartjuk a legeredményesebb, legcélravezetőbb tanulási formát.
☁ A tevékenykedés közben rengeteg alkalom adódik beszélgetésre, ezen keresztül a
beszédkészség és a kommunikációs készség fejlesztésére. Minden alkalmat kihasználunk
a gyermeki kérdés megválaszolására, hiszen a kérdező gyermek kíváncsi, a kíváncsi pedig
tanulni vágyik. A beszédkedv fenntartható, ha arra ösztönzést kap környezetétől. Az
önmagát kifejezni (jól kifejezni) tudó óvodás sokkal több sikerélményt él át minden
területen, így harmonikusan fejlődik egész személyisége.
☁ Amit csak tudunk, természetes környezetben mutatunk meg gyermekeinknek. A
megfigyelés, tapasztalatszerzés kiindulópontja a szabadban való tartózkodás. Vannak
állandó megfigyelési helyeink, külső helyszíneink.
☁ Gyakoroltatjuk a gyalogos közlekedés szabályait, forgalomban figyeltetjük meg a
személy- és teherszállító járműveket, a helyi közlekedés jellegzetességeit.
☁ Azon igyekszünk, hogy a gyermek jól ismerje szűkebb és tágabb környezetét, melyben
megtanítjuk aktívan élni. Először csak tapogatózik, hisz az óvodába lépéskor csak önmaga
létezik, saját személye a meghatározó. Később- sok- sok munka eredményekénttudomást szerez társairól, ismerős házakról, természeti jelenségekről, állatokról stb. –
tehát kinyílik előtte a világ; felfedezi szülőföldjét, megszereti azt, s vele együtt megtanulja
védeni értékeit.
☁ Ismeretközlésünk lineárisan mélyül, koncentrikusan bővül. A fokozatosság elvét követve,
évről-évre bővítjük az általunk nyújtott ismereteket. Szemléletesen, a közvetlen
környezetben való megfigyeléstől a képi ábrázoláson való megfigyeltetés felé haladunk.
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Egy-egy téma feldolgozásakor kevesebbet mutatunk meg, ám gyakran visszatérünk
ugyanarra a helyszínre, témára. Így bővítjük a szerzett tapasztalatokat, és alaposabb lesz a
megfigyelés. A kevesebb így lehet több és értékesebb. Érvényesítjük a differenciálás
pedagógiai koncepcióját is.
☁ Minden gyermek képességeinek függvényében oldja meg a felmerült problémákat.
Megmutatjuk, hogy a valóság dolgai összefüggnek, egységet alkotnak (ok-okozatot
feltételez). A felmerült problémák megoldhatók, mindenre megvan a válasz. Aktív,
tevékeny gyermekekké akkor válnak, ha a felfedezések után megismerés következik.
☁ Az élettelen környezet fontosságát, védelmét is hangsúlyozzuk. A talaj, a víz, a levegő
számukra nagyon fontos, ezért már ebben a korban felhívjuk a gyermekek figyelmét ezek
védelmére. Hetente jelezzük tervünkben az éppen fontosnak tartott környezetvédelmi,
természetvédelmi problémát.
☁ A környezetben minden mindennel összefügg, hatást gyakorol egymásra.
A különböző úton szerzett ingerek sokasága egésszé válik, ezt mindenkor felhasználjuk
nevelésünkben. Terveink elkészítésekor egymásra építjük a műveltségi területeket. Így
minél optimálisabban fejleszthetjük gyermekeinket.
☁ Az irodalmat eszközként mindennap felhasználjuk. A vers, mese, elbeszélés stb.
segítségével gyermekeink érdeklődését fokozzuk, tudásukat mélyítjük a környezet
megismertetésének folyamatában.
Segítünk az átélt élményeket nyelvi úton is megfogalmazni, hiszen a kisgyermek még tanulja
anyanyelvét, annak helyes használatát. Ebből kifolyólag hangsúlyos szerepet szánunk a
mindennapi beszélgetéseknek. Mindig szem előtt tartjuk gyermekeink kifejezőkészségének
fejlesztését, hiszen az önmagát bátran kifejező gyermek minden területen sikeresebben
megvalósíthatja önmagát.
☁ A nevelés folyamatában hangsúlyt fektetünk a néphagyomány ápolására is. Szülőföldünk,
a helyi hagyományok, szokások, tárgyi kultúránk értékeit képek, helyszíni foglalkozások,
keretében ismertetjük meg gyermekeinkkel.
☁ Zöld jeles napok megünneplésével (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja,
Madarak- és fák napja, Környezetvédelmi világnap) ráirányítjuk a figyelmet a
környezetvédelemre.
☁ Munkánk hatékonyságának növelése érdekében környezeti munkaközösséget hoztunk
létre, mely előre meghatározott éves munkaterv szerint működik, Pedagógiai programunk
minél szakszerűbb megvalósítását segíti.
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VI.2.1. Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is
birtokába juttatjuk gyermekeinket és ők azokat – jó esetben- már tevékenységeikben
alkalmazzák.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik közvetlen környezetükben végzett tevékenységek során
aktív cselekvőként sajátítják el a matematikai ismereteket.
☁ A környezet megismerése közben tapasztalatokkal gazdagodnak, és a mindennapi életben
tudják alkalmazni azokat.
☁ A bennünket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli változatosságai, okokozati összefüggéseinek felfedezése iránt érdeklődők.
☁ Tudnak megszámlálni tárgyakat, tudnak összehasonlítani mennyiség, szín, forma és
nagyság szerint.
☁ Tudnak párosítani.

Feladataink
☁ A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése változatos feladatokkal.
☁ A gyermek környezetének mennyiségi – formai kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedeztetése, megtapasztaltatása, alkalmazása játékos formában.
☁ Elemi ok – okozati összefüggések felismertetése.
☁ Logikus gondolkodás megalapozása, fejlesztése.
☁ Tudatos, tervszerű, differenciált egyénre szabott fejlesztés.
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

A problémaérzékenység, problémamegoldó képesség fejlesztése
Logikus gondolkodás, készség, képesség fejlesztése
Mennyiség fogalmának kialakítása
Tér, sík, mennyiségszemlélet alapozás.
Önálló véleményalkotás, ítélőképesség ösztönzése, döntési képességek fejlesztése.
Konkrét cselekvés szintjéről az intellektuális gondolkodás szintjére jutás elősegítése.
Elegendő alkalom, idő, hely, eszköz biztosítása.
Önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek
mérlegelésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével,
irányított és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével.
A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett további
fontos feladatunk a tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása,
problémahelyzetek teremtése.

Tartalma
1. Halmazok
☁ összehasonlítás tulajdonság szerint
☁ összehasonlítás becsléssel, párosítással
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számosság megállapítása (tőszámnevek)
képzések (ítéletek)
bontások részhalmazra
elemek csoportosítása tulajdonságok szerint
egyesítés
tulajdonságok változtatása

2. Relációk
☁ mennyiségek összehasonlítása becsléssel, méréssel
☁ kisebb, nagyobb, ugyanakkora
☁ magasabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú
☁ szélesebb, keskenyebb, ugyanolyan széles
☁
☁
☁
☁

nehezebb, könnyebb, ugyanolyan nehéz
előtte, mellette, jobbra, balra
mögött, fölött, alatt, között
elemek rendezése, sorszámnevek, sorozatok

3. Geometria
☁ kör, gömb, kocka, négyzet, téglatest, téglalap
☁ „logikai játék” alkalmazása
☁ térbeli építmények
☁ hosszúság mérése különböző egységekkel

Szervezeti forma
☁
☁
☁
☁
☁

A csoport frontálisan jut el a megfigyelés, tapasztalatszerzés helyszínére.
A tapasztalatszerzés azonban már mikrocsoportban történik.
A matematikai ismeretek szerzésének egy része kötetlen formában zajlik.
Az 5-7 éves gyermekeknek kötelező mikrocsoportos foglalkozásokat tartunk.
A tapasztalatszerzés során főként a cselekvéses tanulás módszerét alkalmazzuk, de a
fejlesztéshez munkalapokat, feladatlapokat, egyénre szóló feladatokat is tervezünk.

Tevékenységek megvalósítása

A matematikai tartalom átszövi egész óvodai életünket. Nekünk, pedagógusoknak az a
dolgunk, hogy észrevegyük, kihasználjuk az adódó lehetőségeket.
☁ Gondozási tevékenységekben (öltözködés, étkezés, tisztálkodás…)
☁ Játékban
- csoportszobában folytatott (konstruálás, szerep- és szabály játék…)
- udvaron megvalósuló (homokozás, a tér bemozgása, mászókázás, csúszdázás…)
☁ Munka jellegű tevékenységekben (levélsöprés, növénygondozás, naposi teendők ellátása)
☁ Hagyományokban (Szüret, Mihály napi vásár, karácsony, farsang…)
☁ Műveltség területekben:
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- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (dalos játékban, táncban, ritmusban, zenei
készségfejlesztésben…)
- Verselés - mesélés – bábozás – drámajáték alkalmazása (népmesékben, versek
ritmusában, szereplők számában,tulajdonságaiban, a cselekmények folyamatában…)
- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka (formákban, azok elhelyezkedésében,
ritmusában, méretekben, vonalakban…)
- A külső világ tevékeny megismerése (séták, kirándulások alkalmával, élmények
felidézésében, események folyamatában, manuális tevékenységek során…)
- Matematika (minden mozzanatában)
☁ Egyéb spontán helyzetek kihasználása.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
☁ A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően tájékozódik, és el tud igazodni a szűkebb
és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezetében.
☁ Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt.
☁ Megismeri lakóhelye, városa szépségét, nevezetességét, büszkeségeit, a környezetében
lévő intézményeket, üzleteket.
☁ Különbséget tud tenni az évszakok között. Értékeli a természet szépségét, annak növényés állatvilágát óvja és védi, gondozza azokat, pozitívan fejlődik a tenni akarása, a
munkához való viszonya, nő feladattudata, kitartása.
☁ Tudatosul benne, hogy mi is a természet részei vagyunk.
☁ Aktív és cselekvő személyiség lesz, mely fogékony az új dolgok iránt.
☁ Felfedezi és megismeri az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi
viszonyokat, matematikai fogalmakat, melyek a környezetben rejlenek.
☁ Ismeri lakóhelye, születési helye nevét, lakcímüket, szülei nevét.
☁ Ismeri az őt körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket.
☁ Ismeri a néphagyományokat, a kisvárosi élet szokásait, a helyi kultúra átadásának
szokásait.
☁ Kialakul igénye a környezetük szépítésére, megóvására.
☁ Kialakul a takarékosság (energia, víz, eszköz), a hulladékkezelés fogalma, a természetes
anyagok használatának értéke, melyet korukhoz képest alkalmaznak.
☁ Értékeli és védi az egyes környezeti elemeket, mint a talaj, víz, levegő, élővilág, település.
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„A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese.
Milyen odaadás, mennyi mindenről megfeledkező áhítat ül ki a mesét hallgató gyermek
arcára!”
(Kádár Annamária)

VI.3. Mesélés, verselés
A mesét jó hallgatni, mert a gyermek részese lehet a csodának. A mesehősökkel való
azonosulás során fejlődik személyisége, én tudata. A mese –képi és konkrét formában –
feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a
lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
Egy – egy mesét többször kell mesélni („a hét meséje”). A gyermeknek lehetőséget adunk a
cselekmény többszöri átélésére. Így tudatosan segítjük az erkölcsi tulajdonságok belsővé
válását. A mese hallgatása, átélése lehetővé teszi a belső feszültség, a félelem oldását, az
agresszió leküzdését is.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik a mondókák
versek mesék, az irodalmi élmények érzékeny, aktív
befogadói.
☁ Akik sajátos világképpel rendelkeznek. Ennek
kialakulásához segítséget, tudást közvetítenek az
irodalmi alkotások, ezáltal erősödik gyermeki
énjük, személyiségük.
☁ Élményeit, tapasztalatait, gondolatait, érzéseit
környezete számára érthetően kifejezésre juttató gyermekek nevelése.

Feladataink
☁
☁
☁
☁

Életkori sajátosságoknak megfelelő irodalmi mű választása.
Esztétikai, értelmi, érzelmi fejlődés elősegítése.
Igényes mese, versanyag kiválasztásával anyanyelvi kultúra fejlesztése, szókincsbővítés.
A környezeti témakörökhöz, aktualitásokhoz, napi tevékenységéhez kapcsolódó játékos –
mozgásos mondókák, versek, megtanításával a megismerési folyamatok segítése.

Szervezeti forma
☁ A mesehallgatás kötött, frontális tevékenység.
☁ A mesefeldolgozás 3-4 éveseknél kötetlen mikrocsoportos, 5-7 éveseknél kötött frontális
vagy kötött mikrocsoportos.
☁ A verstanulás egyéni; kötött, vagy kötetlen mikrocsoportos foglalkoztatásban történik.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Minden csoportban elérhető helyen találhatóak a könyvek, a bábok, valamint azok az
eszközök, amelyek az irodalmi élmény feldolgozását segítik (pl. hívóképek, lapozgatók)
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☁ A könyvek nézegetésének, bábozásnak csoportonként lefektetjük a szabályait, s azokat
következetesen be is tartatjuk.
☁ A vers- mese spontán, vagy szervezett formában jelenik meg.
☁ Naponta beépül napirendünkbe.
☁ Versmondáskor ügyelünk arra, hogy a ritmus, hangzás, dallam, rímek összecsengése
konkrét, tapasztalható dolgokhoz kötött irodalmi élmény legyen, ne tartalmatlan
skandálás. A szavakkal és a ritmussal való játszadozásra a „halandzsa” mondókák a
legalkalmasabbak.
☁ A mesét különösen alkalmasnak találjuk az óvodás gyermek szemléletmódjának és
világképének kialakítására. Valljuk, hogy a mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésének legfőbb segítője.
☁ A mindennapos mesélés során érzelmi biztonságot nyújtunk, közben fejlesztjük
képzeletüket, emlékezetüket.
☁ Az élmények hatására kialakuló belső képteremtéstől várjuk a személyiség fejlődését.
☁ Egy héten át egy mesét, történetet dolgozunk fel, különböző formában.
☁ Ezeket a meséket fejből meséljük, hiszen így tudjuk a leghatékonyabb irodalmi
élményként átadni gyermekeinknek. A folyamatos szemkontaktusunkkal segítjük
figyelmük fenntartását. Ez alól a folytatásos meseregények, és a sajátos szófordulatokat,
nyelvi kifejezéseket tartalmazó műmesék, elbeszélések kivételek.
☁ A mese meghallgatása mindenki számára kötelező.
☁ Minden csoport maga alakítja ki következetesen betartott mesehallgatási rituáléját.
(Köthető ugyanahhoz a jellegzetes tárgyhoz, vagy hívogató mondókához, énekhez,
és/vagy gyertyagyújtáshoz.
☁ A mesélés helyszíne mindig ugyanott van, ám a mese tartalma, a mesefeldolgozás
módszere ettől eltérő helyszínt is eredményezhet.
☁ Bábjátékban, dramatikus játékban segítünk a fejlettségnek megfelelő szerepválasztásban.
☁ A bábozáshoz minden csoportban folyamatosan megteremtjük az eszközöket. (ujjbáb,
kesztyűbáb, fakanál báb, síkbáb, bábparaván)
☁ Elalvás előtt a gyermekek kívánságait is szem előtt tartva, többnyire könyvből mesélünk.
Az alvás előtti mesék mindig nyugtató hatásúak, lehetővé teszik a gyermekek ellazulását.
☁ A mondókák, versek megtanulása után az egyéni verselést ösztönözzük.
☁ Egész évi anyag kiválasztásánál a következőkre ügyelünk:
Témaválasztásunk gerincét a magyar népmesekincs adja, ám a klasszikus-, és a kortárs
irodalmi műveket sem vetjük el.
☁ Úgy választjuk ki a verseket, meséket, hogy azok támogassák a környezet
megszerettetését, a néphagyományőrzést, fejezzék ki az évszakok hangulatát, szépségét,
szolgálják az ünnepek köszöntését.
☁ Felhívjuk a szülők figyelmét az otthoni mesélés fontosságára és a gondos meseválasztásra,
melyekhez különböző könyveket ajánlunk.
☁ A 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból és legismertebb költőink
ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze. Olyan meséket választunk,
amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik.
☁ 5- 7 évesek meséi már többfázisú állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások,
novellisztikus - realisztikus mesék. Helyet kapnak a magyar klasszikusok és a mai magyar
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írók meséi is. Ebben a korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű
kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás anyagát. Összeállításainkban szerepelnek
vidám, humoros versek, klasszikusok és mai magyar költők népköltészeti ihletésű,
ritmusélményt nyújtó versei. A cselekményesebb népmeséken, novellisztikus-realisztikus
meséken át beépülnek a klasszikus tündérmesék, a tréfás mesék és műmesék a
mesetárunkba.
☁ A gyermekek megismerkednek olyan közmondásokkal, amelyeket a környezet gyakran
hangoztat. Az óvónő a nagyobbaknak lírai műveket is olvas, mert ők már megérzik a
költői képek érzelmet kifejező erejét.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
 Szívesen hallgat mesét, mondókát, verset, igényli
a hallottak újrahallgatását.
 Maga is szívesen mond verset, mondókát, mesét.
 Önállóan, vagy az óvodapedagógus segítségével
kitalál és/vagy, folytat történetet.
 A sokszor hallott mese dramatizálásához
szükséges eszközöket önállóan használja.
 Korának megfelelő témájú és idejű színházi-,
bábelőadást végignéz.
A könyv tisztelet iránti igénye kialakul.
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„A zene mindenkié! De hogyan tehetjük azzá?...Ha a gyermekek legkisebb koruktól benne
nőnek fel. Ha a kisgyermek fogékonysága és daloló kedve nem hever évekig parlagon, hanem
benne él zsenge korától fogva.”
(Kodály Zoltán)

VI.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik érzik a közös éneklés a közös játék örömét.
☁ Akikben felfedezhető az alakuló zenei ízlés és esztétikai fogékonyság.

Feladataink
☁ A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének
megfelelő válogatása.
☁ A 3-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása, egyéni képességek
figyelembe vétele.
☁ A környezet hangjainak megfigyeltetése séták során, CD felhasználásával.
☁ Esztétikai fogékonyság, zenei ízlésformálás ölbeli játékok játszása, népi gyermekdalok
éneklése, és zenélés közben.
☁ A gyermekeket nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, énekes játékokkal, népi
illetve komponált gyermekdalokkal.
☁ A dalos játékok megszerettetése, a közös éneklés, tánc örömének megismertetésével és a
hagyományok ápolásával.
☁ Zenei készség- és képességfejlesztés változatos formáinak megjelenítése.

Szervezeti forma
☁ A zenei képességfejlesztést kötött és kötetlen mikrocsoportos formában szervezzük.
☁ Az énekes játékokat kötött jelleggel a csoportszobában, vagy az udvaron, vagy a délelőtti
levegőzés előtt tartjuk.
☁ A zenehallgatást a különböző tevékenységekhez kapcsoljuk. Formája: kötött frontális
foglalkoztatás.
☁ A gyermektánchoz szükséges mozdulatokat, lépéseket kötött, frontális foglalkoztatással
kedveltetjük meg.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Énekre, táncra, zenélésre ösztönző nyugodt, derűs légkört teremtünk csoportszobáinkban.
☁ A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak szimbólumokat keresünk, amit a zenei polcon
vagy falon helyezünk el. Ezek a szimbólumok emlékeztetik a gyermeket a tanult dalokra,
és lehetőséget adnak az élmények felelevenítésére.
☁ Minden csoportban elérhető helyen tartjuk a hangszereket, a dalanyag hívóképeit.
☁ A szabad hangszerhasználat szabályait csoportonként fektetjük le, s azokat következetesen
be is tartatjuk.
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☁ A zenéléshez minden csoportban folyamatosan megteremtjük az eszközöket. (csörgők,
dobok, fémháromszög, esőcsináló, cintányér)
☁ Éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására napközben bármikor adódik alkalom.
A népdalok éneklésével, hallgatásával, a gyermek néptáncok és népi játékok játszásával, a
hagyományok megismerését, továbbélését segítjük.
☁ Az anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek hovatartozását is.
☁ A jeles napokhoz kapcsolódva zenei élményt nyújtunk, ahol élő előadásban hallgatnak
hangszeres és énekes zeneműveket.
☁ Évente két alkalommal zeneiskolások előadásaiból összeállított koncerten veszünk részt.
☁ Mondókák, énekek ismételgetésével segítjük a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos
kiejtését. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének
utánzásával éreztetjük a nyelv kifejező erejét, szépségét.
☁ Az éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak énekeltetésével segítjük a
gyermeket a magán- és mássalhangzók pontos képzésében, kiejtésében. A sokféle énekes
játékot szókincsbővítésre is használjuk.
☁ Megismertetünk olyan egyszerű táncos mozdulatokat, lépéseket, amit felnőtt minta
utánzásával követni tudnak.
☁ Fölfedeztetjük a gyermekekkel a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, feszültségoldó
hatását.
☁ Az énekes népi játékok adta lehetőségben fejlődik tér és formaérzékük, ritmusérzékük,
mozgásesztétikájuk.
☁ Az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások szintén fontos eszközül szolgálnak a
zenei képességek és zenei kreativitás alakításában.
☁ A fejlesztő játékok közben megéreztetjük a motívumok hosszát, a szünetet, a mondókák,
dalok ritmusát megkülönböztetjük az egyenletes lüktetéstől.
☁ Megismertetjük gyermekeinket a különböző ritmusokkal, tempókkal. Játékos utánzó
mozgással, járással elsajátítják az egyenletes lüktetést.
☁ Megtapasztaltatjuk a gyors-lassú különbségét.
☁ A hallásfejlesztés alkalmával fogalompárokat érzékeltetünk és gyakoroltatunk.
Dallamfelismerést végzünk kezdő, belső vagy záró motívumról. Dallamot bújtatunk
rövidebb és hosszabb motívumokkal a belső hallás fejlesztése érdekében. Egyénileg
improvizáltatunk dallamot a gyerekek kiolvasókhoz, mondókákhoz.
☁ Zenekar alakítással próbálkozunk.
☁ Az ügyesebb gyerekeknek lehetőséget adunk, hogy metallofonon játszhassanak és
próbálgassák a néhány hangból álló gyermekdalokat.
☁ Lehetőséget teremtünk az egyéni éneklésre, ahol gyakorolhatják a tiszta éneklést.
☁ Zenei nevelésünk anyagát főképpen az ÉNÓ-ból, a Zenehallgatás az óvodában, Kis
emberek dalai, népzenei gyűjteményekből válogatjuk, előtérbe helyezzük a népi
mondókákat, kiolvasókat, dalos játékokat.
☁ A gyermektáncok hanganyagát elsősorban a jászsági népzenei feldolgozásokból
választjuk.
☁ A zenehallgatás anyagában helyet kapnak magyar és idegen népdalok, hangszeres és
műzenei darabok, régi és a mai zene szemelvényei.

71

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:

 A gyermekek örömmel játsszák az énekes játékokat.
 Készségesen énekelnek, zenélnek.
 A gyermekek gátlások nélkül, jól artikulálva egyedül is tudnak énekelni.
 Élvezettel figyelik a zenehallgatást.
 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.
 Érzik az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát.
 Képesek esztétikus, együtemű mozgásra változatos térforma kialakítására, játékos
táncmozdulatokra.
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„Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos. Nem számít, hogy mit, műtárgyat vagy egy pár zoknit. Csak
újat alkotni, ennyi az egész, és az te vagy a nagyvilágban. Nézheted, hallhatod, vagy olvasva vagy
érezve, de elárul valamit rólad, így több leszel másoknál.”
P.S. I Love You c. film)

VI.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
E tevékenység az óvodás gyermek érzelmekkel, indulatokkal átfűtött, kreatív, játékos, önként
és örömmel vállalt tevékenysége, akaratlan önvallomása.
Az ábrázolás összetett, sokszínű nevelési terület, mert magában foglalja a rajzolást, a festést, a
mintázást, a kézimunkát, a képalkotást, építést és a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel,
esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedést.
Az alkotó tevékenységeink is a játékban integrálódnak. A gyermekek megjelenítik
érzelmeiket, vágyaikat, szorongásaikat, megmutatkozik fantázia-és élményvilága.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek fejlesztése, akik tér, forma és színképzete gazdag.
☁
☁
☁
☁

Fantáziavilága, a szép iránti nyitottsága, igényessége kialakul.
Önkifejezésre, esztétikai érzékenysége alakul.
Kreativitása, kézügyessége folyamatosan fejlődik.
Olyan óvodás tartás kialakítása, (önálló, nyugodt, kreatív) melynek jóvoltából
felszabadultan tud nevetni, felfedezni, rácsodálkozni.

Feladataink
☁ A gyermekek számára élményeik, fantáziájuk és megfigyeléseik képi és térbeli
megjelenítésének sokféle lehetőségének biztosítása. A gyermekek belső képének,
fantáziájának, képzeletének gazdagítása, élményadással.
☁ Önkifejezés fejlődésének segítése, a szép iránti nyitottság alakítása, esztétikai élmények
befogadására való fogékonyság megalapozása.
☁ Különböző anyagokkal, technikákkal való ismerkedés, az eszközök helyes használatának
megtanítása.
☁ A gyermekek minél több természetes anyaggal való megismertetése, a természet
formagazdagságának felismerése.
☁ A népi kismesterségek technikáinak megismertetése kiállítás megtekintésével.
☁ Az épített és természeti környezetünk szépségeinek megláttatása séták alkalmával,
képbemutatással.
☁ Műalkotásokkal való ismerkedés képeskönyvek nézegetése közben.

Tartalma

Képalakító tevékenység
☁ Rajzolás
☁ Festés
☁ Képalakíts nyomatokkal
☁ Karcolás
73

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076
☁
☁
☁
☁
☁

Pedagógiai program
2020

Márványozás
Kollázs, montázs
Monotípiák
Díszítés
Képalakítás egyéb technikákkal (ragasztás, tépés, vágás)

Plasztikai munka
☁ Homok
☁ Agyag
☁ Gyurma (plasztilin)
☁ Sógyurma
☁ Mézaskalács
☁
☁
☁
☁

Gipsz
Hó
Gyertya (viasz)
Papírmasé (kasír)

Kézimunka
☁ Papírvarázs (origami,
☁ Alakítás a természet kincseiből
☁ Fűzés, gyöngyfűzés
☁ Nemezelés
☁ Batikolás
☁ Tojásfestés, tojásírás
Építés

Szervezeti forma
☁ Egyéni.
☁ Kötetlen mikrocsoportos.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Egész nap során biztosítjuk a gyermekek számára az ábrázolási feltételeket- méretben,
minőségben megfelelő eszközök- , hogy a rajzolást, festést, mintázást, kézimunkát
szabadon választhassák.
☁ Az eszközöket praktikus, könnyen elérhető- és hozzáférhető, állandó helyen tartjuk.
☁ Biztonságos kezelésüket egyenként tanítjuk meg a gyermekeknek.
☁ Az asztalt könnyen mosható viaszos vászonnal védjük.
☁ Ügyelünk az eszközök minőségére. Kevesebb, de jó minőségű alapanyagok beszerzésére
törekszünk.
☁ Igyekszünk minél többféle anyagot, eszközt, technikát megismertetni, mert annál több
lehetőség kínálkozik arra, hogy mindenki megtalálja az örömforrást az alkotásban.
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☁ Lehetőleg ablak közeli, vagy vizesblokk közeli, - viszonylag csendes, félreeső- helyet
választunk, az alkotó légkör elérése- fenntartása érdekében.
☁ Az ábrázoló tevékenység mindig a gyermekek életkorához, egyéni fejlődési
sajátosságainak megfelelő téma és technika alkalmazásával történik.
☁ Az ábrázolás témái mindig előzetes élményanyagra, gazdag megfigyelésre épülnek.
Ügyelünk arra, hogy a természetben tett séták alkalmával előre átgondolt szempontok
alapján szemlélődjünk.
☁ Meséink, verseink, mondókáink, dalaink témái is képezhetik tárgyát.
☁ Együtt átélt élmények hangulata, érzésvilága is válhat önkifejezési téma alapjává a
gyermekek élmény, képzelet és fantázia bázisára alapozva.
☁ Hetente egyszer tudatosan irányított mikrocsoportos, kötetlen formájú rajzos
tevékenységet szervezünk. Ekkor az óvodapedagógus által előkészített eszközök
motiválják a gyermekeket az alkotó tevékenységre.
☁ Ilyenkor a gyermekeknek témát igyekszünk javasolni és nem tárgyat.
☁ Foglakoztatás közben ügyelünk arra, hogy mindig olyan létszámú (technikafüggő)
gyermekcsoport tevékenykedjen egyszerre, amennyi munkafázisát figyelemmel tudjuk
kísérni.
☁ Csoportszobáinkban „mini galéria” létrehozásával biztosítunk állandó kiállítási helyet az
aktuális alkotásoknak, hogy sokáig gyönyörködhessenek alkotásaikban.

Fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére

 Bátrak, ötletesek, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
.Eszközeiket készségszinten, helyesen kezelik, mondanivalójukat vizuálisan ki tudják
fejezni.
 Képet alkotnak elképzelés, fantázia, emlékezet után.
.Alkotásaikra jellemző a részletező formagazdagság
 Díszítőmunkájuk során bátran alkalmaznak különböző színű és formájú elemeket.
 Színhasználatukban érvényesítik kedvelt színeiket.
 Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert, változatos technikákat.
 Plasztikai munkáik egyediek, részletezők.
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„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, ami a mozgást helyettesítené"
(régi görög mondás)

VI.6. Mozgás
A mozgás a kisgyermek alapvető életjelensége, mozgásigénye folyamatos kielégítésre vár.
Alapvető pedagógiai elvünk az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele, a
differenciálás.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik egészségesek, mozgást szeretők.
☁ Rendelkezzenek egyéni sajátosságaiknak megfelelő kondicionális képességekkel (erő,
gyorsaság, állóképesség).
☁ Rendelkezzenek egyéni sajátosságaiknak megfelelő koordinációs képességekkel
(egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, kinesztétikus differenciáló képesség, reagálási
képesség, ritmus képesség).
☁ Ízületi mozgékonyság fejlődő.
☁ Személyiségük, akarati tényezőik folyamatos fejlődést mutatnak.
☁ Mozgáson keresztül történő fejlesztésük kognitív képességeik fejlettségében is
mutatkozik.

Feladataink
☁ A pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, formálása és fejlesztése a
rendszeres egészségfejlesztő testmozgással, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékokkal és feladatokkal.
☁ Sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák,
próbálkozási lehetőségek biztosítása, játékok szervezése a természetes hely-,
helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek, valamint a mozgáskoordináció
intenzív fejlesztése érdekében. (A mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra
hatásának biztosítása.)
☁ Mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres, minden napi alkalmazása a
kondícionális képességek, különösen az erő és állóképesség fejlesztésére, melyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét.
☁ A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly alakítása szervezett és spontán
mozgástevékenységek során.
☁ A komplex testmozgások beépítése az óvodai élet egyéb tevékenységeibe, ezáltal
folyamatosan hatva a gyermek személyiségének - pozitív énkép, önkontroll,
érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció,
problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
☁ A spontán, szabad játék során állandó figyelem, szükség szerint segítségadás biztosítása a
„rászoruló” gyermekek nagymozgásos tevékenységeinek finomítása érdekében.
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☁ A szabad mozgással zavartalan gyakorlási lehetőség adása az irányított
mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére, odafigyelve
társaik és saját maguk testi épségére.
☁ A kooperatív mozgásos játékok megvalósítása változatos, széles körű játékkészlet
segítségével.
☁ Az önértékelés és az önbizalom növelése a mozgásos feladatok sikeres megoldása
eredményeként.

Tartalma (Alapvető mozgáskészségek fejlesztése)
Lokomotoros (helyváltoztató)mozgáskészségek
☁ járások
☁ futások
☁ oldalazások
☁
☁
☁
☁
☁
☁

irányváltások, megállások
menekülés és üldözés
szökdelések
ugrások és érkezések
kúszások, csúszások
mászások

Stabilitási (helyzetváltoztató) mozgáskészségek
☁ lendítések, körzések
☁ hajlítások és nyújtások
☁ fordítások, fordulatok
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

tolások és húzások
emelések
testsúlymozgatások és támaszok
gurulások és átfordulások
dőlések és esések
egyensúlyozások
függések és lengések
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Manipulatív (finommotoros) mozgáskészségek
☁ gurítások
☁ dobások
☁ elkapások
☁ rúgások, labdaátvételek lábbal
☁ ütések
☁ ütések eszközzel
☁ labdavezetések kézzel, lábbal
☁ eszközök megállítása, átvétele
☁ egyéb eszközhasználati formák

Szervezeti forma
☁ A kötött, irányított mozgásos tevékenységet – az óvodák tornatermeiben - mindhárom
korosztálynak heti egy alkalommal szervezzük meg. A 3- 4 évesek számára- az eltérő
fejlettséget tolerálva- novembertől vezetjük be a kötött formát.
☁ A kötött szervezeti forma ellenére a játékos módszereket részesítjük előnyben, a tervezett
tevékenység legnagyobb részét is a mozgásos játék képezi.
☁ Minden nap biztosítunk irányított mozgást a gyerekek számára, hogy gyermekeinkben
kialakuljon az igény a rendszeres mozgás iránt. Ezt lehetőség szerint a szabadban, jobb
híján a tornateremben illetve csoportszobában szervezzük.
☁ Kötetlen formában is adunk lehetőséget a csoportszobák, az udvar, a tornaterem adta
lehetőségek kihasználásával a különféle mozgásformák zavartalan gyakorlási
lehetőségére.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Figyelünk arra, hogy mozgásos tevékenységek során gyermekeink kényelmes óvodai
ruházatot viseljenek, szükség esetén az átnedvesedett pólójukat szárazra cseréljék.
☁ Gyermekeink kötött mozgás közben hozzánk közel, szétszórtan, félkörben, többsoros
vonal alakzatban helyezkednek el. Így biztosítjuk számukra a folyamatos kontrollt,
szükség esetén a segítségadást.
☁ Szervezési feladatokban a fölösleges formaságok helyett (előre megállapított hely a
sorakozóban pl. magasság szerinti elhelyezkedés) a játékosságot helyezzük előtérbe.
☁ A mozgáskedv felkeltéséhez, illetve fenntartásához pozitív fegyelmezési rendszereket
alkalmazunk.
☁ A személytelen vezényszavak helyett („Vigyázz!””, „Pihenj!”, „Indulj!”, stb.) a
gyermekhez szóló, konkrét mozdulathoz, helyzethez kötött utasításokkal (Álljatok fel!”,
„Forduljatok az ajtó felé!”, stb.) irányítjuk a kötött mozgásos tevékenységet.
☁ Figyelünk arra, hogy folyamatos mozgást biztosítsunk a gyermekek számára.
☁ Monoton, ütemezett gimnasztika helyett előnyben részesítjük a játékos, illetve zenei
ritmusra végzett test- és térérzékelő gyakorlatokat, lassan végrehajtott nyújtásokat, játékos
koordinációs és erősítő gyakorlatokat.
☁ Ügyesség-fejlesztéshez sokféle eszközt veszünk igénybe.
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☁ A mozgáshoz, mozgásos játékokhoz szükséges csoportokat elsősorban magunk alakítjuk
ki, az eltérő képességek figyelembe vételével (mozgásos képességeikben hasonló
összetételű csapatok létrehozása céljából).
☁ Az ízület- és gerinckárosító gyakorlatokat nem alkalmazzuk (törpejárás, teljes fejkörzés,
törzsdöntés nyújtott lábbal, felülés nyújtott lábbal, hanyatt fekvésből nyújtott lábemelés,
túlzott hátrahajlások, szökdelés betonon, talpéleken történő járások).
☁ A futás mennyiségét a gyermekek szabadon határozhatják meg, fontos, hogy igazi
felfrissülést, örömöt nyújtson számukra.
☁ Mozgásos tevékenységeink során is törekszünk a kétirányú kommunikációra, a rendszeres
kérdésekkel „provokált” gondolkodásra.
☁ Előnyben részesítjük a kooperatív játékokat a kiesős, versengéses játékokkal szemben,
ezzel fejlesztve a gyermekek együttműködő képességét, egymás iránti szolidaritását,
toleranciáját. (A kooperatív játékok, a játék öröméért végzett mozgásos feladatok és
játékok, a gyermek önmagával szembeni versenyzése – „Ki tud többet, mint az előbb?” –
során minden gyermek sikeres lehet, egyenlő eséllyel vesz részt a mozgásos
tevékenységben.)
☁ Az udvart, valamint az udvari játékokat igyekszünk minél jobban kihasználni a
mozgásfejlesztés során, nagyobb teret, egészségesebb körülményeket, változatosabb
lehetőségeket biztosítva főként a nagymozgások fejlesztéséhez.
☁ Alkalmanként zenés mozgásos perceket szervezünk, ahol a gyermekek különböző
időkeretben zenére mozoghatnak.
☁ A szabadban szervezett énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek
mozgásszükségletének kielégítését, a személyiségfejlesztés egyéb lehetőségeivel együtt.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére

 A gyermekek szeretnek mozogni, együtt mozogni, igénylik a mozgást.
 A kedvelt mozgásos játékokban kitartóak.
 Betartják a szabályokat, a különböző kooperatív és ügyességi játékokban figyelnek
társaikra.
 Tudnak térben és időben tájékozódni, jól eligazodni.
 Tudnak zenére, mondókára ütemtartással járni, mozgásuk összerendezetté, ritmusossá
válik, növekszik teljesítőképességük, cselekvőképességük, valamint mozgástapasztalataik
az egyensúlyozásban.
 Szeretnek futni, képesek huzamosabb ideig mozogni.
 Tudnak helyben labdát vezetni, célba dobni.
 Manipulatív mozgáskészségeik finomodnak.
 Szem-kéz, szem-láb koordinációjuk összerendeződik.
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VI.7. A tevékenységekben megvalósuló differenciált
tanulásszervezés
Óvodáinkban a szervezett tanulás alatt a játékba integrált tanulást értjük, mely a nap egészét
áthatja. A tevékenységek közben újabb és újabb tapasztalatokhoz juttatjuk a gyermekeket,
folyamatosan követve és segítve az egyes gyermekek tanulási képességeinek alakulását. A
gyermekek önértékelésének fejlődését segítő munkaformákat (páros- és mikrocsoportos
munka, kooperatív tevékenykedés) és módszereket (megfigyelés, vizsgálódás, próbálgatás,
kipróbálás, manipulálás, tevékenykedés, stb.) alkalmazunk.
A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez megfelelő eszközöket, és szabad választási
lehetőséget biztosítunk.
Az önálló tapasztalatszerzéshez, az életkornak és a gyermekek egyéni képességeinek
megfelelő eszközöket biztosítunk. Munkánk során képesek vagyunk építeni a gyermekek más
forrásokból szerzett tudására.
Felismerjük és kihasználjuk a tevékenységekben rejlő lehetőségeket. Teret adunk a
megismerő funkciók és az önálló felfedezés gyakorlására.
Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekek gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési
képességének fejlesztésére. Ennek érdekében igyekszünk minél pontosabban felismerni a
gyermekek tanulási, magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget
kínálunk számukra.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akiknek képességei folyamatosan fejlődnek, bővül
tapasztalatuk, meglévő ismereteik rendszereződnek.
☁ Egyéni tanulási utakon haladnak, szükségleteiknek és képességeiknek megfelelő
támogatásban részesülnek.
☁ Kíváncsiságuk, megismerési vágyuk hozzájárul kompetenciáik fejlesztéséhez.
☁ A valóságot észlelik, figyelmüket összpontosítják, problémamegoldásuk és kreativitásuk
fejlődik.

Feladataink
☁
☁
☁
☁

☁
☁

Megfelelő mennyiségű- és minőségű segítségadásának biztosítása a gyermek önálló
döntésén alapuló tevékenységrendszerével.
A megismerési képességek fejlesztése ismereteinek, tapasztalatainak célirányos
bővítésével.
A környezet óvására nevelés önálló megfigyeltetések, felfedeztetések megtapasztalásaival.
Felismerések, próbálkozások támogatása, az érdeklődés ébrentartása a tanulást támogató
feltételek (cselekvő aktivitás, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás,
felfedezés lehetőségének) biztosításával
Kreativitás erősítése a felfedezés lehetőségeinek biztosításával.
Saját teljesítő képesség megismerésére épített kitartás, pontosság, feladattudat, emlékezet,
figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás fejlesztés.
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A tanulásszervezés formái:
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása;
spontán játékos tapasztalatszerzés;
játékos, cselekvéses tanulás, felfedezés- saját élményű tanulás biztosítása;
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
a gyermekek más forrásból szerzett tudására építés;
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
gyakorlati problémamegoldás;
témák komplex feldolgozása;
a témaegységek projekt rendszerű feldolgozása.

A tanulás szervezeti keretei

Kötött

Kötetlen

Frontális

Mikrocsoportos

Énekes játék

Külső világ tevékeny megismerése
(természeti- tárgyi környezet, környezet
mennyiségi- formai összefüggései)
Ének- zene (képességfejlesztés)

Mese
Mozgás

Vers

Egyéni

Részképességfejlesztés

Vers
Külső világ tevékeny megismerése
(természeti- tárgyi környezet, környezet
mennyiségi- formai összefüggései)
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Tanulási tartalmak
☁ 1. komplex tevékenység együttesek:
- egyes tevékenységek tartalmilag kapcsolódnak
- egyik tevékenység beleágyazódik a másikba
- többféle tevékenység egymás után jelenik meg.
- témához az óvodai tevékenységek egymás után kapcsolódnak
- A játék folyamatában történik a műveltségtartalmak elsajátíttatása,
amelyek egymásra épülve alkotják nevelésünk komplexitását.
☁ 2. integrált tevékenység:
Szabad képzettársítási folyamat, mely vezérfonala a tanulási folyamatnak. A gyermek
aktivitását olyan módon segíti, amely az ismeret több szempontú feldolgozását eredményezi
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☁ 3. projekt:
Problémaközpontú, amely élményhátteret feltételez, kapcsolódási élményhelyzetekhez,
társadalmi témákhoz. A gyermeki aktivitást tervező, szervező, alkotó munkafolyamatai adják
meg a projekt dinamikáját. A gyermekek sajátos munkamenetükben maguk kutatnak,
próbálkoznak, valós (használati), produktumokat hoznak létre a probléma megoldására.

Tanulás megvalósulása

A tanulást a játékra építjük. A játékot tekintjük a legfőbb ismeretszerzési lehetőségnek,
melyen keresztül megismerjük a gyermekeke egyéni sajátosságait is.
☁ A játék folyamatában történik a műveltségtartalmak elsajátítatása, melyek egymásra
épülve alkotják nevelésünk komplexitását.
☁ A gyermek és a természet kapcsolatát helyezzük a tevékenységek középpontjába.
☁ A megismerést, a gondolkodásfejlesztés folyamatát a gyermekek megismerési vágyára,
érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére az óvodai és óvodán kívül szervezett
tapasztalásra építjük.
☁ Az észlelést sok - sok cselekvéssel, mozgással, tevékenykedtetéssel biztosítjuk.
☁ Hangsúlyt fektetünk arra, hogy fogja meg, tapogassa meg az eszközöket, manipuláljon a
tárgyakkal. Mindezekhez olyan légkört alakítunk ki, amelyben a gyermekek szorongás
nélkül, érdeklődéssel tevékenykedhetnek.
☁ A fejlődést állandó folyamatnak tekintjük, a feladatokat minden estben a gyermekek
egyéni fejlettségi szintjéhez igazítjuk. Sikerélményhez juttatjuk őket, így növeljük
önbizalmukat, önállóságukat.
☁ Nagy súlyt helyezünk a tanulási folyamatban gyermekeink élményeinek meghallgatására.
☁ Arra törekszünk, hogy gyermekeink nyitottak legyenek a külvilágra, kérdezzenek,
legyenek érdeklődők.
☁ A folyamatos és alkalmi megfigyelések kapcsán, sokoldalú érzékelés biztosításával
kívánjuk elérni a későbbi belső motiváltságon alapuló ismeretszerzést.
☁ A gyermekek aktivizálásának legtermészetesebb helyzeteit használjuk fel a tanulásra.
☁ Ahhoz, hogy ismereteik ténylegesen bevésődhessenek, és rendszeressé válhassanak, sok sok saját próbálkozásra, kísérletre, saját tapasztalatszerzésre adunk lehetőséget.
☁ Minden gyermek számára biztosítjuk a pozitív és negatív élmények feldolgozását, a külső
ingerek belsővé válását, harmonikus személyiségfejlődést.
☁ A mikrocsoportos fejlesztések alkalmával fontosnak tartjuk a kötöttséget, ebben
tudatosan, tervezett módon történik a fejlesztés.
☁ A mikrocsoportos fejlesztésben nagyobb lehetőséget látunk az egyéni bánásmódra.
☁ Egy-egy tevékenységre többször is visszatérünk, hogy legalább egyszer minden gyerek
részt vehessen abban.
☁ Ha valamely gyermeknél egyes területen lemaradást tapasztalunk, visszatérünk rá, és
fokozatosan terhelve juttatjuk magasabb szintre.
☁ A kimagasló képességű gyermekek számára egyéni, differenciált fejlesztéssel próbálunk
újabb ismereteket nyújtani.
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☁ A tanulást a gyermekek részéről spontán folyamatként értelmezzük, az óvodapedagógus
részéről tudatos, célszerű, egyénre szabott fejlesztésként.
☁ A gyerekek fejlettségéről fejlődési naplót vezetünk, ahol nyilvántartjuk előrehaladásukat.
Ennek alapján tervezzük meg a tevékenységformákat a gyermekeink továbbfejlesztésére,
illetve a lemaradók felzárkóztatására.
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„Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban
otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)

VI.7. Munkajellegű tevékenységek
A rendszeresen visszatérő munkálatok végzésével ráébresztjük a gyermeket, hogy az emberi
élet velejárója egy-egy adott cselekvéssor. A gyermek utánzási vágyából fakad, hogy a
környezetében látott felnőtti munkacselekvéseket játékában utánozza. A hiányzó eszköz nem
akadály, ezen a mássá változtatás vágya átrepíti, a cselekvésben mindenáron ki akarja magát
próbálni. A gyerekméretű, valósághű eszközökkel is "mintha" cselekvést végez, játszik.
Ez a fajta cselekvés, ha rendszerességgel tér vissza, és az egyén, a környezet, a közösség javát
szolgálja, munkajellegű tevékenységgé válik. Mozgatója a gyermek aktivitási vágya és a
felnőtt megerősítő, dicsérő értékelése, hiszen így jut a gyermek a mindennapos
sikerélményhez.
A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket.
Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során megéli a gyermek a közösségért
való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való
együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten
fejlesztő értékelést igényel az óvodapedagógustól.

Céljaink
☁ Olyan gyermekek nevelése, akik örömmel és szívesen végzik munkajellegű tevékenység
minden fajtáját, először saját személyükkel kapcsolatban, később a közösség érdekében is.
☁ Tudják, hogy a munka fontos tevékenység, mindenkinek dolgoznia kell.
☁ Az egyes munkafolyamatokat ismerjék, végezzék.

Feladataink
☁ Olyan tevékenységek biztosítása, amelyek cselekvő tanulással fejlesztik a gyermeki
személyiséget.
☁ Azon készségek, tulajdonságok, szokások kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a
gyermek környezethez való viszonyát, közösségi kapcsolatának alakulását,
kötelességtudatát. (önállóság, feladattudat, felelősség, kitartás)
☁ Lássák meg az óvodában dolgozó felnőttek munkájának szépségét és értelmét,
tevőlegesen segítsék őket, éljék át a munka elvégzése (és sikere) utáni örömöt.
☁ Egyes foglalkozások helyszíni látogatások alkalmával történő megismerése pl.: portás,
rendőr, eladó, tanító stb.
☁ Az „alkotó” ember fogalmának megismertetése: találkozzanak olyan alkotásokkal,
tárgyakkal, használati eszközökkel stb., amiket régen élt emberek készítettek, lássanak
munkafolyamatokat, pl.: házépítés, kenyérkészítés.
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Tartalma

Ő sz
☁ Csoportszoba dekorálása évszak jellegének megfelelően.
☁ Természetsarok készítése.
☁ Levelek, termések gyűjtése, elhelyezése a természetsarokban.
☁ Barkácsolás az összegyűjtött termésekből.
☁ Az ültetett növények betakarítása.
☁ Cserepes virágok gondozása.
☁ Falevelek gyűjtése, szállítása az udvaron.
☁ Az udvar folyamatos tisztántartása, takarítása.
Tél
☁ Természetsarok gondozása.
☁ Csoportszoba dekorálása évszak jellegének megfelelően.
☁ Az óvoda udvarának, környékének tisztítása, – baleset megelőzés.
☁ Madáretetők elhelyezése, folyamatos madáretetés.
☁ Az összegyűjtött termésekből barkácsolás.
Tavasz
☁ A csoportszoba dekorálása évszak jellegének megfelelően. A kert takarítása, a talaj
előkészítése, ágyások kialakítása.
☁ Veteményezés.
☁ A természetsarokban nevelt palánták kiültetése.
☁ Szobanövények folyamatos gondozása.
☁ Cserepes virágok átültetése.
Nyár
☁ A növények öntözése, gondozása (fű, fa, bokor, konyhakerti növény, virág).
☁ Az udvar tisztaságának megőrzése.
☁ Határban gabonafélék megfigyelése, gyűjtése.
☁ Madarak itatása.

Tevékenységek megvalósítása
☁ Önkiszolgálás
Gyermekeink a felnőttek segítségével ismerkednek saját személyükkel kapcsolatos
feladataikkal. A testápolás, az öltözködés, holmi rendben tartása, óvása, a kulturált étékezési
szokások elsajátítása során lehetőséget kapnak a gyakorlásra is. A dajkákkal szorosan
együttműködve, személyes példaadással, megmutatással, szóbeli magyarázattal kísérjük a
megvalósítást. Folyamatosan, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő mértékben szoktatjuk
őket az önálló, öntevékeny, önkiszolgáló munkára.
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☁ Naposi munka
A közösségért végzett tevékenység. Az önkiszolgálással kapcsolatos feladatok begyakorlása
után válik egyre tudatosabb és örömtelibb tevékenységgé. A naposi munkát a gyermekek
fejlettségétől függően vezetjük be, és fokozatosan bővítjük a tevékenységi kört.
Az aktuális gyermeklétszámtól függően határozzuk meg a naposok számát. Az óvodai
csoportszobákban a gyermekek jelével ellátott napostábla jelzi az éppen soron lévőket.
Kezdetben csak az étkezéssel kapcsolatos teendőket végzik, később más tevékenységekben is
támaszkodunk a naposok munkájára pl.: teremrendezésnél, eszközök kiosztásánál, használat
utáni helyretételüknél.
☁ Alkalomszerű munka
Főként az ünnepek előtti készülődést, a takarítást, teremrendezést, a csoportszoba együttes
díszítését foglalja magába. Zöldség, illetve gyümölcssaláta készítés, befőzés, savanyúság
készítés, süteménysütés, tartozik a legnépszerűbb feladataink közé. Az élősarok rendben
tartása, aktualizálása is rendszeres elfoglaltságunk.
☁ A környezetgondozás is fontos munka jellegű feladatunk. A csoportszoba, öltöző, mosdó
rendjének, tisztaságának megőrzése, védése mindannyiunk közös felelőssége. Az óvodaudvar
és környéke tisztán tartása is közös érdekünk. A gyermekek aktív részvételével gondozzuk
veteményeskertjeinket. A Kertbarát Kör tagjai örömteli segítségére támaszkodva valósítjuk
meg ezt a komoly feladatot. Nyáron a madarak itatásáról, télen a madáretetők folyamatos
feltöltéséről, ősszel a lehullott levelek összegyűjtéséről gondoskodunk. A munka jellegű
tevékenységekhez megfelelő méretű eszközöket biztosítunk. Megteremtjük a biztonsági
feltételeket (eszközök rendeltetésszerű használatával) a balesetek, sérülések elkerülése
érdekében.
A külső környezetben való munkálkodásaink során felhívjuk a figyelmet a környezetkárosító,
veszélyeztető jelenségekre. Ezen problémák megszüntetésében a szülők segítségét is kérjük.
Az óvoda előtti tér- és utcarész folyamatos rendben tartásával a gyermekeket ráébresztjük
arra, hogy nemcsak a minket körülvevő belső, hanem a külső környezettel is törődnünk kell.
Az utcák melletti árkokba szórt szemét, kiöntött szennyes víz nemcsak csúnya látvány, de a
fertőzés veszélyét is rejtik. Ezek megismertetésével tudjuk kialakítani, elmélyíteni a szép,
gondozott környezet megteremtésének, fenntartásának igényét. Ha gyermekek óvodáskor
végére értékelni tudják a szépet, elítélik a gondozatlanságot szűkebb és tágabb
környezetükben, remélhetjük, hogy környezetüket védő-óvó felnőttekké válnak.
☁ Megbízatás
Gyakran előforduló, sokak számára nagyon szívesen végzett gyermeki tevékenység. A
gyermekek egyéni fejlettségének, személyiségének megfelelően kérjük meg őket egy- egy
apró feladat elvégzésére. Ezek a megbízatások fejlesztik a gyermek önértékelését,
önállóságának kialakulását, felelősség érzetét, feladattudatát, munkához fűződő pozitív
viszonyulását.
A komolyabb, nagyobb lélegzetű megbízatások lehetőségét megtervezzük, pl.: segítségadás a
kisebbeknek öltözködésnél, ajándékkészítés az óvoda felnőtt dolgozóinak, vagy hozzánk
érkező vendégnek, a kisebbeknek; készülődés az ünnepekre.
Minden gyermek által végzett munkajellegű tevékenységet értékelés követ.
Értékelésünk reális, pozitív megerősítést magában foglaló, fejlesztő hatású.
Az értékelés módjai: az óvodapedagógus értékelése, egymás értékelése, önértékelés.
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

 A gyermekek a rájuk bízott feladatot, munkát önállóan, szívesen végzik. Figyelnek
önmaguk és környezetük tisztaságára, rendezettségére.
 A környezetükben levő növényeket, állatokat óvják, gondozzák.
 Bizonyos munkajellegű tevékenységek a gyakorlás során szokássá válnak.
 Igényesség alakul ki önmagukkal és környezetükkel szemben.
 A szemét- és hulladékkezelés szokásukká válik.
 Megismerik a legszükségesebb eszközök célszerű használatát.
 A tevékenységek során fejlődik önbizalmuk, kitartásuk, felelősségérzetük.
 A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, ezek örömeinek
átéléséhez, és a beszédkészség fejlődéséhez.
 Megismerik a munka játéktól eltérő jegyeit.
 Kialakul a mások által végzett munka megbecsülése, a munka fontossága, hasznossága és a
dolgozó ember iránti tisztelet.
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VII. AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOS
FELADATAI

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki
belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.”
(Rudolf Steiner)

VII.1. Óvodai gyermekvédelmi tevékenység
Óvodásaink eltérő szocio- kulturális helyzetű családokból kerülnek be az óvodába, ezért
nagyon odafigyelünk minden egyes gyermek problémájára, sorsára.
Feltételezzük, hogy minden család közvetít a gyermek számára valamilyen mértékben értéket.
A szülőt partnernek tekintjük a nevelésben. A szülővel szemben nincsenek előítéleteink.
Programunkban kiemelt feladatként jelenik meg az egyéni sorsokkal való törődés, a
családgondozás, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, az elsődleges
prevencióra való törekvés.
A gyermekvédelmi munka központi gondolata a megelőzés és a segítségnyújtás, amelyre a
tapintat, a megértés jellemző.
Munkánkat segíti a Gyermekvédelmi Törvény, hiszen jogi és anyagi keretet szab a
gyermekközpontú, humánus, a családokat segítő gyermekvédelmi rendszer működésének.
☁ Minden gyermeket érintő döntésben a gyermek mindenekfelett álló érdekeit vesszük
figyelembe.
☁ Biztosítjuk a gyermekek jogait fajra, nemre, vallásra, származásra stb. tekintet nélkül.
☁ A gyermekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
☁ A gyermekeknek joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben nevelődjenek.
☁ A gyermekeket védeni kell a fizikai, lelki erőszakkal szemben.
☁ Személyes adatokat meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében a törvényi
elvárások és előírások szerint kezelünk, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatjuk.
☁ A sajátos nevelést igénylő gyermekkel való kiemelt foglalkozást minden óvodapedagógus
kötelességének érzi.
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Céljaink
☁ Azoknak a problémáknak, körülményeknek a feltárása, amelyek óvodásaink családi
helyzetét hátrányosan érintik.
☁ A gyermekek egyéni szükségleteinek megismerése és kielégítése.
☁ A gyermekek fejlettségéhez igazodó egyénre tervezett fejlesztés biztosítása konkrét
célokkal, feladatokkal, módszerekkel, eszközökkel.
☁ Inkluzív pedagógia alkalmazása, ahol nem feltétlenül a felzárkóztatás a cél (lehet adott
esetben az is), hanem a saját szint maximumára eljutás.
☁ A gyermekek, szülők, dolgozók körében a „másság” elfogadtatása.

Feladataink
☁ A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének elősegítése.
☁ Családlátogatások végzése.
☁ A problémák, a hátrányos helyzetet okozta tünetek, okok felismerése, szükség esetén
szakember segítségének kérése.
☁
☁
☁
☁
☁

A gyermeki- szülői jogok megismertetése és érvényesítése az intézményben.
Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése.
Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel.
A gyermek képességeinek megfelelő pedagógiai ellátás biztosítása.
Együttműködés a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatósággal.
☁ A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembe vételével a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslattal elősegíteni.
☁ A gyermekek
közreműködés.

veszélyeztetettségének

megelőzésében

és

megszüntetésében

való

Tartalma
☁ A gyermek nevelése a család joga és kötelessége. Ezt tiszteletben tartva erősítjük a szülők
felelősségérzetét, hangsúlyozva a családi nevelés fontosságát.
☁ A titoktartási kötelezettségünk minden, családokat érintő kérdésben érvényesül.
☁ A szülőkkel való kapcsolattartásunk alakítása során törekszünk a közvetlen,
bizalomébresztő viszony kialakítására.
☁ Óvodáinkban egy gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki koordinálja a
gyermekvédelmi munkát.
☁ A gyermekvédelmi munka első és legfontosabb feladatának a megelőzés megszervezését,
a segítséget igénylő gyermekek és családok felvilágosítását, segítését tartjuk.
☁ A gyermekekre való fokozott odafigyelés lehetővé teszi, hogy a személyiségfejlődési
problémákat időben felfedezzük. Ilyenek: a testi, szellemi fejlődésben való lemaradás,
nehezen nevelhetőség, a higiénés gondozatlanság.
☁ Mivel a családnak a nevelésben elsődleges szerepe van, ezért a gyermekvédelmi felelőssel
együttes feladatunk a szülők segítése, olykor az egész család „nevelése”, gondozása,
védelme.
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☁ Mindezt csak megfelelő bizalom alapján, tapintattal és körültekintéssel valósíthatjuk meg.
☁ Ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni,
azokban az esetekben a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó
intézmények: a Gyámhivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek,
a családorvos, gyermekorvos, a védőnő segítségét is igénybe vesszük.
☁ Ha a gyermek fejlődése, egészsége a családban veszélyeztetve van, segítséget kérünk a
további intézkedéshez, jelzéssel élünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
☁ Más esetekben a szülő tudtával és beleegyezésével megfelelő szakember segítségét kérjük
(logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász).

A gyermekvédelmi felelős feladatai
☁ A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre.
☁ Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket.
☁
☁
☁
☁

Folyamatosan kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal.
Munkájáról folyamatosan tájékoztatja az óvodavezetőt, és az óvodavezető- helyetteseket.
Szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel együtt.
Továbbképzéseken vesz részt, a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokat
rendszeresen figyelemmel kíséri, és azokról tájékoztatást nyújt a pedagógusoknak.
☁ Koordinálja a szociális és a pedagógiai tevékenységeket, partneri kapcsolatot alakít ki az
együttműködésben más szakemberekkel.
☁ Szükség szerint kapcsolatfelvétel-kapcsolattartás:
- a Gyámhivatallal;
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal;
- a Hatósági irodával;
- a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálattal;
- Egészségügyi intézményekkel.

Az óvodavezető feladatai
☁ Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és az elhangzottakról szóbeli
beszámolót kér.
☁ Írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről és elérhetőségéről.
☁ Segítségére van a szülőknek a problémáik megoldásában.

Várható eredmény

 Csökken az esélyegyenlőtlenség.
 Megvalósul a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés.
 Érvényesülnek a gyermeki jogok.
 Folyamatos, egymást segítő kapcsolat alakul ki a rászoruló családok és az óvoda között.
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„Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép
a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály)

VII. 2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek típusai
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek
- sajátos nevelési igényű gyermek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
- kiemelten tehetséges gyermek
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Céljaink
☁ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátrányának csökkentése, az egészségügyi és
pedagógiai habilitáció és rehabilitáció, illetve a kiemelten tehetséges egyéniségek
maximális kibontakoztatása.
☁ Harmonikus személyiség kialakítása, a szocializációra való képességek megfelelő
kibontakoztatása.

Feladataink
☁ A gyermekek megfigyelése és megismerése a következő területeken: ismeretek szintje,
képességek fejlettsége, személyiség jellemzői, környezeti tényezők, fiziológiai
sajátosságok.
☁ Az igényjogosultság megállapítása meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottságok
szakértői véleményekben foglaltak szerint, a szülők bevonásával.
☁ A személyi és tárgyi feltételek létrehozása.
☁ Speciális szakképesítéssel rendelkező szakember, utazó gyógypedagógusi hálózat
igénybevétele.
☁ Szoros együttműködés megvalósítása az utazó hálózattal.
☁ Fejlesztő felkészítés biztosítása az óvodai csoportokban, vagy külön kis csoportokban.
☁ Az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat a Pedagógiai Program célrendszere
alapján határozzuk meg.
☁ A különleges bánásmódot igénylő gyermek számára fejlesztési tervet dolgozunk ki a
csoportnaplóban:
- sajátos nevelési igényű gyermekek részére hosszú távú fejlesztési terv,
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- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek részére egyéni
fejlesztési terv,
- a kiemelten tehetséges részére a heti tervezésben egyéni fejlesztési terv készül.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek kiegészítő terv készül,
mely a csoportnapló mellékletében található.
☁ Az adott gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelemmel kísérése és megsegítése a saját
óvodapedagógusa által.
☁ A szülők megnyerése a tervek megvalósítása érdekében (pl. otthoni gyakorlás biztosítása).

VII. 2.1. Különleges bánásmódot igénylő
gyermek
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve határozza meg az óvoda feladatát e területen.
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
segítjük a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során.
A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik,
együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek
lesznek egymás iránt. Ezt elfogadva dolgozta ki intézményünk a Sajátos nevelési igényű
gyermekek helyi program fejezetét.
Úgy ítéljük meg, hogy a szülők szerepe lényeges és nélkülözhetetlen eleme az integrációs
folyamatnak. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, hogy a
gyermekek alkalmazkodni tudjanak az új környezethez, csoporttársakhoz, szokásokhoz,
elvárásokhoz. Fontosnak tartjuk kölcsönös együttműködésünket. Ezért ha szükséges, segítő
tanácsadással szolgálunk, bátorítunk, önbizalmat erősítünk. Nem csak információadásra,
hanem a biztatásra is hangsúlyt fektetünk, a helyes szülői attitűd kialakításában segítünk.
Az együttnevelés mindennapi megvalósulásának és a gyermek eredményes fejlesztésének
legfőbb feltétele az óvodapedagógus és gyógypedagógus együttműködése. A rendszeres
konzultáció feleletet ad a sok kölcsönös kérdésre és kiterjed a részletekre is.

VII.2.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Céljaink
☁ Hozzásegíteni a gyermekeket korunk és társadalmunk kultúrájában való tájékozódásához
és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez.
☁ Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a különbözőség elfogadása mindenki
számára természetessé válik.
☁ A gyermekek képességeinek fokozatos kibontakoztatása az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevétele mellett.
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☁ A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének,
önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése, integrált óvodai
csoportok keretén belül.
☁ A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre
nevelés.
☁ A sérült illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb
fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása.
☁ A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskolai
pályafutás kezdése érdekében.

Feladataink

Nevelésük során figyelembe venni az eltérő fejlődésű gyermekek egyéni igényeit figyelembe
véve lemaradásuk mértékét és területeit.
☁ Az óvodapedagógus kiemelt feladata a csoportjába járó gyermekek között a megfigyelési
módszer alkalmazásával minél korábban észlelje az SNI igény jelenlétét.
☁ Az SNI-s gyermekek neveléséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek megteremtése,
megfelelő szakemberek biztosítása (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és
gyógytornász).
☁ Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése a sérült gyermekek részére, a különböző
szolgálatoktól kapott szakvélemény alapján.
☁ Folyamatos nyomon követés: kognitív képesség, szocializáció, játék, kommunikáció,
motoros képességek, önkiszolgálás.
☁ Folyamatos együttműködés: szülőkkel, szakemberekkel.
☁ Az integráció megvalósításához felkészíteni a szülőket, a gyermekcsoportokat, dajkákat.
☁ A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a képességeketés készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, szakemberek segítségével.
☁ Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a
hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi
területen.
☁ A különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára változatos módszerekkel
(beszélgetés, bemutatás, megmutatás, próbálgatás, kipróbálás, manipulálás,
tevékenykedés) biztosítjuk az egyéni ütemű fejlődést .

Az integrált nevelés feltételei
☁ Az integrált nevelés szerepeljen az intézmény alapító okiratában.
☁ A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel
(Értelmi elmaradás, részképesség zavar esetében – JNK Szolnok Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szolnok)
(Beszédfogyatékosság esetében – Beszédvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ – Budapest)
(Mozgásfogyatékosság esetében – Mozgásvizsgáló Országos Rehabilitációs és Szakértő
Bizottság – Budapest).
☁ Az ép és sérült gyermekek szüleinek bevonása történjen meg.
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☁ Az integrált óvodai csoportok létszáma 20 fő, amelybe maximum 2-3 sérült gyermek
kerülhet.
☁ Csoporton belül a sérült gyermekek más-más fogyatékossági csoportba kell, hogy
tartozzanak.

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei,
feladatai óvodai nevelés során
1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
Intézményünk a Dobó úti óvodában fogadja a mozgásszervi fogyatékos gyermekeket.
A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás-szervrendszer
veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó
mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos
tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a
károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. A jelentősen eltérő kóreredet –
végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok; petyhüdt bénulást
okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás- rendellenességek; egyéb, maradandó
mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák; a halmozott sérüléssel
járó különböző kórformák – és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok
eltérést mutat.

Kiemelt feladataink
☁ A mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése.
☁ A speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása.
☁
☁
☁
☁

A tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése.
Az életkornak megfelelő tapasztalatszerzés biztosítása.
A megtanult mozgás alkalmazására nevelés.
A gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és élettér biztosítása (az ehhez
szükséges akadálymentes környezetet, sajátos technikai eszközöket, például lejtő,
kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét
☁ Kognitív funkciók, különböző észlelési területek, a figyelem, emlékezet, téri
tájékozódás stb. fejlesztése
Az elsajátított mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a
napirend egészét átszövik.
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia feladatokat, valamint a
mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe építjük be.
A fejlesztés, nevelés során az óvodai nevelés valamennyi területét figyelembe vesszük.
Mozgásfejlesztés
☁ Az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási funkciók segítése, a hely- és
helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások célirányos
fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel.
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☁ Hangsúlyt kap a különböző önellátást, önkiszolgálást, helyváltoztatást segítő-támogató
eszközök szükség szerinti használatának kialakítása.
Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése
☁ A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve az
önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos
tevékenykedtetés.
☁ A sérülés függvényében az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. inkontinencia
kérdésének megoldásában.
Játéktevékenység
☁ Szükség esetén a játékhoz használt tér átalakítására, a játéktevékenység egészének,
esetleg egyes részeinek adaptálására.
☁ Az egyes tevékenységek során a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe,
bekapcsolódása.
Nyelvi fejlesztés
☁ A gyermek bevonása minden nyelvi és kommunikációs képesség fejlesztését célzó
tevékenységbe, szükség esetén sajátos fejlesztési célok kitűzése, esetleg a
logopédussal való együttműködés.
Éneklés, zenei nevelés
☁ Artikulációs problémák, légzésproblémák kezelése, eszközhasználat segítése.
☁ Az ének – zene pozitív hatásának kihasználása (pl. a test ellazulásának segítése).
☁ Társas cselekvéssel a ritmus- és tempóérzékelés fejlesztése.
☁ Speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált
eszközök (hangszerek) használata.
Rajzolás, kézügyesség fejlesztése
☁ A kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek segítését célzó megfelelő testhelyzet
megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítése
A finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése.

2. A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a
mozgáskorlátozottságon kívül még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi
sérülés – is nehezíti a fejlesztés lehetőségét
Fejlesztésünk döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek egyénre szabott kombinációival történik.
Jelenlegi személyi és tárgyi feltételeink mellett csak a Dobó úti óvodában tudjuk biztosítani a
mozgásfogyatékos gyermekek fejlesztéséhez szükséges feltételeket
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3. Látássérült gyermek

Intézményünk szintén a Dobó úti óvodában fogadja a gyengénlátó gyermekeket.
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két
szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti.
Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban
legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.
A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók.
A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a
látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez
esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.

Kiemelt feladat

A gyermek segítése
☁ a közös játékban,
☁ a közösséghez való alkalmazkodásban,
☁ a viselkedési formák megtanulásában és gyakorlásában,
☁ a közösség előtti szereplésben.
Kiemelt területei
☁ az önkiszolgálás megtanítása,
☁ a tárgyak és helyük megismertetése,
☁ a rendszeretet,
☁ a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása.
Figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségének korlátait, különös
tekintettel az adott szembetegségre.

3. 1. A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg
látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb
térben tudják azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális
megismerés útján történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és
tapintási analizátor kompenzatív működésének is.
Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, az ehhez
szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) biztosítása.

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei:
A környezet vizuális megismertetése.

Területei
Látásnevelés
☁ a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.
A nagymozgás fejlesztése
☁ mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.
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Térbeli tájékozódás
☁ a látás felhasználásával.
A finommozgás fejlesztése
☁ a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.
A látás-mozgáskoordináció fejlesztése
☁ finommozgások és nagymozgások esetében egyaránt.
☁ Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése
A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást.
A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett
ismereteket.

4. Hallássérült gyermek

Intézményünk a Dobó úti óvodában fogadja a hallássérült gyermekeket.

Kiemelt feladatok

A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30-45 dB közötti,
középsúlyos esetben 45-65 dB közötti, súlyos esetben 65-90 dB közötti hallásveszteséget
mutató gyermekek esetében.
☁ A nyelvi kommunikáció megindítása, és/vagy fejlesztése.
☁ A kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése.
☁ A beszédértés, a szókincsfejlesztés.
☁ A szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése.
☁ A beszédérthetőség folyamatos javítása.
A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében
☁ a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása,
☁ szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata,
☁ a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe.

4. 1. A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált)
hallássérült gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után –
fizikai értelemben közel ép hallás mérhető.

Fejlesztésük stratégiája
beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók
beszédfejlődésével.
☁ Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda,
szükség esetén logopédiai csoport).
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☁ Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges – a pszichés fejlődés
zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk valamint a családi háttér, a
fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai megsegítés.
A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző
mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a
pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét.
A foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik.
Fejlesztésüket eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani.

5. Enyhén értelmi fogyatékos gyermek

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése intézményünkben a nem fogyatékos
óvodáskorúakkal történő együttnevelés során valósul meg.
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 gondoskodunk a folyamatos
gyógypedagógiai megsegítésről.
Intézményünkben – a magas csoportlétszámok miatt – elsősorban az értelmileg enyhe fokban
sérült gyermekeket tudjuk fogadni. (A diagnózist a JNK Szolnok Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Szolnok, állítja fel).
Az Ő esetükben az ép gyermekekkel közösen történő együttnevelést tudjuk felvállalni az
óvodában. A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését
segítjük elő, számtalan élmény és minta biztosításával, amit a gyermekek a
kortárskapcsolatok során élhetnek meg.

Fejlesztési céljaink

A tankötelezettségi-kor elérésére a megfelelő iskolakészültség biztosítása, amellyel a
tanulmányokat normál általános iskolában, a tanulásban akadályozottak tanterve szerint
kezdheti meg a gyermek.

Feladataink
☁ A gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről történő
gondoskodás.
☁ A fejlesztés során a gyermek aktuális igényének megfelelő ismeretek, tevékenységformák,
módszerek, szervezeti keretek biztosítása.
☁ A téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a kommunikáció, a szociális
alkalmazkodás fejlesztése.

5. 1. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok
óvodáskorban
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak
minősít.
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A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros
problémája
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

expresszív diszfázia
receptív diszfázia
kevert típusú diszfázia
a folyamatos beszéd zavarai
logofóbia
centrális eredetű szerzett beszédzavarok
orrhangzós beszéd.

A nyelvfejlődési és beszédzavarok megnyilvánulásai
☁ Anyanyelvi fejlettség alacsony szintje.
☁ Beszédértés és észlelés nehézsége.
☁ Kifejezőkészség nehézsége (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség).
☁ Beszédszerveződés nehézsége (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő beszéd
kialakulatlansága).
☁ Beszédszervi működés gyengesége.
☁ Beszédhangok tiszta ejtésének hiánya.
☁ Az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavar (fonológiai
tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai).
☁ Verbális tanulás lassú fejlődése.

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak
részképesség- zavarok
☁
☁
☁
☁

diszlexia
diszgráfia
diszkalkulia veszélyeztetettség
magatartás problémák, amelyek nehezítik a gyermek beilleszkedését

A fejlesztés célja
☁ A beszédfogyatékos gyermekek sokoldalú, prevenciós fejlesztése.
☁ A kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés.

Feladat
☁ Tudatos és tervszerű fejlesztés, a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv
meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés
megvalósítása.
☁ Módszerek célszerű alkalmazása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a korrekció adott szakaszának
figyelembevételével.
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☁ A kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítő
fejlesztése.
☁ A gyermek motiválása beszédhibájának leküzdésére.
☁ Anyanyelvi nevelés a mozgás, a kommunikáció, illetve a vizuomotoros koordinációs
készség fejlesztése.
☁ Speciális terápiák alkalmazása, szakemberek segítségével.

Kiemelt feladat
☁ Az ismeretszerzés biztosítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel, cselekvésbe ágyazott
játékos módszerekkel.
☁ Az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása.
☁ Az értelmi fejlesztés.
☁ Mozgás és észlelési funkciók.
☁ Vizuomotoros koordinációs készség javítása.
☁ Az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és
kiscsoportos fejlesztési formában.
A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a gyermek fejlesztése a
szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg.
A beszédhibás gyermekek terápiás ellátását a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye logopédusával közösen végezzük, kiegészítve a
három fő nyelv- és beszédfejlesztő óvodapedagógus munkájával, valamint a csoportokban
alkalmazott zene-, báb-és drámaterápiával.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul
elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az
eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával
valósítjuk meg.

6. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartás-szabályozás zavarral) küzdő gyermek
A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az
ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképesség - zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.
Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta
feszültségeket, a váratlan zajokat.
Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.
Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat,
valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.

A fejlesztés célja

Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex fejlesztése.
☁ A kóros viselkedés kialakulásának megelőzése.
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☁ Alapvető kognitív készségek, képességek alakítása.

Feladataink
☁ A szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni
fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai
módszerek alkalmazásával.
☁ A szülővel együttműködve a „különbözőség” korai felismerése, diagnosztizáltatása
(amennyiben a probléma az óvodában realizálódik).
☁ A teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés
kialakulásának megelőzése.
☁ Megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget.
☁ Egyénre szabott, egyéni ütemben történő fejlesztés kidolgozás, komplex kezelés
biztosítása a gyermek fejlődése érdekében.
☁ A gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködésének
fejlesztése.
☁ A gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése,
differenciált tevékenységek esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes
alkalmazása.
A szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése, segítése.

Személyi feltételek

A nevelésben részt vevő személyek intézményünkben:
☁ óvodapedagógus,
☁ logopédus,
☁ tanulásban akadályozottak gyógypedagógusa,
☁ dajka,
☁ fejlesztőpedagógus.

Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik:
☁ nagyméretű tükör,
☁ egyéni fejlesztéshez logopédiai tükör,
☁ vizuális tábla,
☁ mozgásfejlesztést segítő eszközök (Bobath labdák, hengerek, Ayres, Wesco eszközök),
☁ finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok.

Gyógypedagógus általános feladatai
☁ Az óvodai csoportok életének megfigyelése hospitálás keretében, különös tekintettel az
óvodapedagógusok által problémásnak ítélt gyermekek ismeretében. Annak eldöntése,
hogy a megfigyelt gyermek valóban gyógypedagógiai megsegítést igényel-e vagy az
óvodapedagógusokat kell felkészíteni a probléma kezelésére.
☁ A kiszűrt gyermekek alapos, többirányú megfigyelése a csoportban tevékenység, játék
közben.
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☁ A szülő bevonása irányított kérdésekkel, anamnézis felvétele a probléma okainak
tisztázására.
☁ Amennyiben még nem történt meg a diagnosztizálás, de a csoportban fellelhető súlyosabb
problémás gyermek, azt ajánlott időben elküldeni a megfelelő szakvéleményt adó
helyekre.
☁ A szülőket minden esetben előzetesen megfelelően tájékoztatni kell a vizsgálat céljáról és
fontosságáról.
☁ A szakvélemény alapján kell a gyermek fejlesztését még hatékonyabban végezni.
☁ Biztosítani kell a szülők és óvodapedagógusok felé, hogy egy-egy fejlesztő tevékenységet
meglátogassanak, így várható el a szülőtől, hogy partner legyen.
☁ Minden kiszűrt gyermekről írásos anyagot kell készíteni, amely tartalmazza a
megfigyeléseket, a felvett anamnézist, a fejlesztendő területeket, a tevékenységek anyagát
és a gyermek fejlődését.
☁ A kívánt cél elérésekor összegző véleményt kell készíteni, amely egyben lezárja a
fejlesztést.

Az integrált nevelés során elvárt eredmény
☁ Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek váljanak képessé a közösségbe
való beilleszkedésre, iskolába lépésre.
☁ Olyan szemléletformálás, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja a
„másság” elfogadását, tolerálását.

„ A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást,
nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez.”
Gyarmathy Éva

VII.2.1.2. Tehetséges gyermek

Mi a tehetség? A személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség magasabb
szintűvé alakítását. Tudjuk jól, hogy az óvodás életkor még nem igazán alkalmas a tehetség
megnyilvánulására. Vannak jelek, melyek utalhatnak arra, hogy a kisgyermek képességei
kiemelkedőek, de a tehetség valódi megjelenése az iskoláskorra, szélsőséges esetben még
későbbre tehető.
Az óvodai nevelés során középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján a
tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat.
A
tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás
a
tehetség
felismerésével,
azonosításával kezdődik. Tapasztalataink alapján a tehetség ígéretes gyermek gyorsan felhívja
magára a figyelmet magatartásával, szóbeli megnyilvánulásaival, illetve egyéb jellemzőivel.
Miről ismerjük fel?
☁ Szeretné tudni, hogyan működnek a dolgok.
☁ Összefüggéseket talál ott is, ahol más nem.
☁ Élénk a képzelete.
☁ Kérdései szokatlanok.
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Kitartóan megragad az őt érdeklő feladatoknál.
Ha valamit a fejébe vesz, azt meg is csinálja.
Beszédes, sokat magyaráz.
Humora jó, arcmimikája gazdag, sokat színészkedik.
Fokozott kritikai érzék jellemzi.
Teljesítménye nem mindig jó.
Munkavégzése, fejlődése nem egyenletes, gyakran nem vesznek részt a „munkában”.

A fentiek persze nem egyszerre jellemzőek a rejtőző tehetségre, hanem néha egyikük, néha
másikuk nyilvánul meg a cselekedeteiben.
Tudjuk, hogy a zenei képesség az, ami már ilyen kis korban egyértelműen felismerhető. Mivel
Gerduer (1985) két tehetségszférát körvonalazott, e bővítés az óvodában is felismerhető: így a
nyelvi, matematikai és testmozgási szférákban.
Az új fogalom a kreativitás. Az óvodai nevelés során ez a képesség legszembetűnőbben a
játékban ismerhető fel. Az ilyen gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott
szabályok szerint cselekszik, az eredmény mégis fantasztikus.
Az óvodapedagógus feladata, ha kiemelkedő képességű gyermeke van a csoportban:
- Hagyja a gyermeket önállóan alkotni!
- Dicséri, újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk, segíti elképzelései
megvalósításában.
- Ha magatartásában nehezen kezelhetőség van, legyen vele nagyon türelmes!
- A képességeit fejlesztő feladatokkal bízzuk meg!
- A szülőkkel való konzultálás, a jó kapcsolat nagyon fontos! Hiszen a szülő önmagában látja
gyermekét, míg az óvodapedagógus más szituációkban, helyzetekben, a csoport egészében, a
társakhoz való viszonyában. Így az iskolaválasztásban is előnyös az együttműködés.
Fontos feladatunk a kibontakozó értelmi intelligenciát észrevenni, segíteni a fejlődésben.
Szerencsére ezek a gyermekek önmaguk is megkeresik a járható utat, mégis tudatosabbá kell
válnunk megsegítésükben. Ötleteiket támogatnunk szükséges eszközzel, figyelemmel,
odafordulással, bátorítással. Bevonjuk őket mindennapjaink szervezésébe, hiszen okos
ötleteket nyújtanak számunkra. Semmiképpen nem szabad elnyomnunk, háttérbe szorítanunk
őket.
A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás –dúsítás módszerét
alkalmazzuk. A tehetségígéretes gyerekek társaikkal együtt vesznek részt a különböző
tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az óvodapedagógusok által differenciált
„gondozásban” részesülnek.

VII.2.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
Munkánk tervezésénél figyelembe vesszük az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok
igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró, több gyermeket nevelő,
esetleg egyszülős családokét.
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Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében és
fejlesztésében. 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, illetve együtt nem működő, esetleg
gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - kapcsolattartás.

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai
☁ A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje.
☁ A család lakhelye és környezete.
☁ A gyermek és/vagy szülő egészségi állapota.

Környezeti okok
☁ Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek.
☁ Szűkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése.
Szülők iskolázatlansága.
☁ Nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen
bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű, felelőtlen életvitel,
bűnöző családi háttér.
☁ Negatív hatású baráti kör.

Anyagi okok
☁
☁
☁
☁

Munkanélküliség.
Létminimum alatti egy főre jutó jövedelem.
A szülő csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen.
A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik.

Egészségügyi okok
☁
☁
☁
☁
☁
☁

Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság.
Mozgáskorlátozottság.
Érzékszervi károsodás (látás, hallás...).
Szervi rendellenesség.
Tartós betegség.
Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy
gyerek).
☁ Higiénés hiányosságok.

A gyermek személyiségében rejlő okok
☁ Értelmileg, érzelmileg visszamaradt

Feladataink
☁ Az önművelés igényének kialakítása.
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☁ A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása.
☁ Praktikus ismeretek elsajátíttatása.
☁ A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, külső
segítség felajánlása.
☁ 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
☁ Differenciált fejlesztés.
☁ Egészségnevelés
☁ Közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: nyitott napok, Egészség
hét, Ősz kincsei hét, kertgondozás, kirándulás, séta stb.
Az óvodás korú gyermekek fejlődésbeli eltérései olykor szembetűnők. Az életkori szakaszok
hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran eltérő
szintek fedezhetők fel.
A roma gyermekek legtöbbje ingerszegény környezetből jön az óvodába, ezért értelmi
képességeik elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. Értelmi képességeiknek, tanulási
készségeiknek fejlesztését még hatékonyabbá kívánjuk tenni. Biztosítjuk a nemzeti, etnikai
kisebbséghez tartozó, migráns gyermekek óvodai nevelésében az önazonosság megőrzését,
ápolását, integráció lehetőségét.
Feladatunk az egyéni képességeik megismerése alapján, egyéni bánásmód alkalmazásával
történő fejlesztésük.
Itt térhetünk vissza a fejezet mottójához: Legyen akármilyen is a dal, mindenképpen egyedi,
szép, önmagát hangoztató. Nagy a felelősségünk, mert a kissé hamisan csengő dallamot,
illetve a túl korán tisztán csengő dallamot egyaránt értenünk kell és szeretve hallgatni.

„Ahhoz, hogy valakiből önálló személyiség váljon, két dolog szükséges: érzelmi biztonság és
elfogadó környezet.”
(Dr. Buda Béla)

VII.3. A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedések, szociális hátrányok enyhítését segítő
tevékenységek
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A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési
alapelveinkben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga van
az emberi méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy az
ellátott gyermekek hozzájussanak mindahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon
történő kibontakoztatásához szükséges.
Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni szükséges
☁ a teljesítmények értékelése során;
☁ az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során;
☁ gyermeki jogok gyakorlása során;
☁ az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során (a jogszabály alapján
járó juttatások, illetőleg a nevelési-oktatási intézmény mérlegelése alapján adható
juttatások);
☁ a tehetségígéretes és képességeihez viszonyítva rosszul teljesítő gyermek részére segítség
nyújtás során;
☁ az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során;
☁ a gyermek csoportban való elhelyezése során;
☁ szülői igény esetén vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló nevelésben
részesülés során;
☁ megfelelő számú szülői igény esetén nemzetiségi nevelésben részesülés során.

VII.3.1.Óvodai integrációs program
Az integráció sikerességét előrejelző tényezők

1. A szülő részéről
☁ elfogadó magatartás,
☁ reális helyzetértékelés
☁ tájékozottság a gyermek fogyatékosságával kapcsolatosan: ismerje a gyermek
személyiségét, állapotát, a szükséges beavatkozásokat, kezeléseket
☁ fegyelmezettség (veszélyeztetettséggel kapcsolatban és nevelési kérdésekben)
☁ együttműködési készség a pedagógusokkal, szakorvossal.
2. A pedagógus részéről
☁ empatikus hozzáállás
☁ speciális pedagógiai felkészültség
☁ innovatív készség
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3. A befogadó óvoda részéről
☁ az integráció törvényi feltételeinek megvalósítása (alapító okirat, nyilvántartás)
☁ a tanulók különleges igényének figyelembevétele a törvény-adta jogok érvényesítésével:
Pedagógiai programban megjelenítés
☁ a habilitációs, rehabilitációs szempontok érvényesítése (órakeret, szakember biztosítása
☁ differenciált fejlesztés és követelménytámasztás, stb.)
A fenntartó elvárásai az óvodával kapcsolatban
☁ Kiemelten kell kezelni az iskolai életre felkészítést a hátrányos helyzetű gyermekeknél.
☁ Szegregációmentes szervezeti keretek kialakítása, az integráció jogszabályi feltételeinek
betartása.
☁ A csoportok szervezése során a jogszabály által megszabott belső arányok betartása.
☁ A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása.
☁

Óvodai IPR működtetése.

Szervezési feladataink
☁ Az óvónők személyes megkeresésükkel segítik az óvodába való megjelenésüket.
☁ A csoportba sorolásnál törekszünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos
elosztásra.
☁ Az óvoda nyitva tartása igazodik a szülők munkaidő beosztásához.
☁ A nevelőtestület rendszeresen tart esetmegbeszéléseket.
☁ Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérést végzünk a gyermekről.
☁ A gyermek beszédfejlődését segítjük az ingerekben gazdag beszélő környezet
kialakításával.
☁
☁

Egészséges környezet feltételeinek megteremtésével megkönnyítjük a gyermekek
szocializációját.
A változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával biztosítjuk a gyermek
megtapasztalási lehetőségeit (mikrocsoportos foglalkoztatás, kooperatív tanulási
technikák alkalmazása).

Alapelvünk

Törekszünk arra, hogy az IPR a szegregáció elkerülésének egyik legfontosabb eszköze
legyen.

Céljaink
☁ Biztosítjuk az óvodánkba beiratkozó gyermekek egyéni ütemben történő fejlődését.
☁ A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását.
☁ A gyermekek védelmét.
☁ Gondoskodunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségéről.
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Sikerkritérium:
- Az óvoda képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő képességekkel
rendelkező gyermekek fogadására, a differenciált együttnevelésre.
- A gyermekek egyéni fejlődését elősegítő mérési, értékelési gyakorlat valósul meg az
óvodában (DIFER, egyéni fejlesztési napló).
Időtartam: 3 év
☁ Kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel való kapcsolat erősítésére.
Sikerkritérium:
- Rendszeresen megrendezett programok (nyitott óvodai programok) száma nő.
- A szülők elégedettségüket fejezik ki e tevékenységgel kapcsolatban.
Időtartam: 2 év
☁ Rendszeres kapcsolatot építünk ki az iskolával és más partnerekkel. Érzik a partnerek,
hogy fontos az óvoda számára az együttműködésük, kíváncsiak vagyunk a véleményükre
és építő javaslataikat, elvárásaikat figyelembe vesszük a nevelés során.
Sikerkritérium:
- A partnerek elégedettek az óvoda működésével kapcsolatban, az elégedettség azokban a
kérdéskörökben, melyre intézkedés történik javulni fog.
- Jó együttműködés a szociális intézményekkel, elégedettségüket fejezik ki az óvoda
működésével kapcsolatban. Együttműködési megállapodás megkötése az érintett
intézményekkel, szakemberekkel az együttnevelés érdekében.
Időtartam: 3 év
☁ A hátrányos helyzetű gyermekek szinte mindegyike óvodába jár, és a felismert hátrányok
a gyermek esetében csökkennek.
Sikerkritérium:
-A gyermekvédelmi felelős és a családok együttműködése, jó kapcsolata.
-A Családsegítő- és Gyermekvédelmi Szolgálat együttműködése az óvodával.
-A védőnő és az óvoda célt segítő együttműködése.
☁ Beóvodázási tevékenység működik.
Az öt éves korú gyermekek 100%-a óvodai ellátásban részesül. A három éves korú, hátrányos
helyzetű gyermekek 90 % - a nevelésben részesül.
Időtartam: 3 év
☁ A pedagógiai program és IPR célkitűzéseinek megvalósításához igazított az
eszközfejlesztés
Sikerkritérium:
- Ütemterv szerint megvalósul az eszközfejlesztés.
Időtartam: 3 év

Feladataink
☁ A működés rendjének kialakítása, tervezése, működtetése és folyamatos fejlesztése
Az óvodai munkatervbe épüljön be az IPR működéséhez kapcsolódó feladat is.
☁ Az erőforrások fejlesztése
Az IPR sikeres megvalósítását célzó továbbképzések beépítése a beiskolázási tervbe.
Horizontális kapcsolatok kialakítása a jó gyakorlatok által.
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☁ Eszközfejlesztés
Eszközfejlesztési terv kiegészítése az IPR megvalósítását segítő eszközökkel.
☁ Partnerkapcsolatok fejlesztése
Együttműködés kiteljesítése a szociális, egészségügyi intézményekkel, belső intézményi
kapcsolatok erősítése a HH és HHH gyermekek fejlesztésben.
Elégedettség vizsgálat a szülőkkel való kapcsolattartásról, szociális és egészségügyi
intézményekkel a kapcsolattartásról.
☁ Gyermekek egyéni fejlesztése, nyomon követése
A szülők tájékoztatására alkalmas, a gyermekek egyéni fejlődésének követésére szolgáló
eszközök felülvizsgálata.
A gyermek életében mérföldkőnek számít az iskolába lépés időszaka. A változás nem
előzmények nélküli, hosszú érési folyamat, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési
folyamat eredménye az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése. A gyermek az
óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában,
az óvodásból iskolássá érik.
A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre. A zökkenőmentes iskolába lépés elérésében nagyon fontos szerepe van az
óvoda-iskola kapcsolatának.

Elveink
☁ A gyermekek lehető legteljesebb megismerése, hogy önmagukhoz képest fejleszteni
tudjuk;
☁ Elfogadjuk, hogy minden gyermek különbözik egymástól, de mindenki fejleszthető;
☁ Az egyéni bánásmód, a differenciált nevelés jellemzi munkánkat, hogy eredményesen
záruljon az óvodai és kezdődjön el az iskolai időszak a gyermek életében;
ySokoldalú fejlesztés, kompetencia – személyes, kognitív, szociális kompetenciáit –
kibontakoztatás, az iskolai élet megalapozásának segítése.

Óvoda- iskola átmenet
Az óvoda életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.
A nevelés során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, szükségleteit.
Biztosítjuk a tehetséggondozást, az esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférést, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az
egyéni képességfejlesztést, az etnikai és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
nevelését, fejlesztését integrált csoportokban.
Intézményünkben törekszünk céljainak megvalósítását szolgáló egészséges, gyermekbarát
környezet kialakítására, változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítására, az új
tanulásszervezési módszerek (projektpedagógia, kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
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differenciált tanulásszervezés, drámapedagógiai módszerek, tevékenységközpontú módszerek
stb.) a kompetencia alapú nevelés megvalósítására.
Nevelésünk során arra törekszünk, hogy az iskolai életre alkalmassá tegyük gyermekeinket.
Megvalósítjuk a nevelési folyamat töretlenségét, az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes
átmenetet.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az iskolával jó kapcsolat kiépítésére és
ápolására törekszünk. Kapcsolatunkat az egymás iránti tisztelet, kölcsönös érdeklődés,
egymás nevelési módszereinek megismerése jellemzi.
Jó kapcsolatot ápolunk a zeneiskolával is. A művészeti értékek közvetítésében nagy segítséget
jelentenek az Évszak-koncertek. A tanárok bemutatják az óvodás gyermekeknek a
hangszereket, és lehetőséget adnak a kipróbálásra is. Több óvodás a hangszerek megismerése
és a hangversenyek hatására lett a zeneiskola növendéke. A zeneiskola tanárait az
óvodapedagógusok is meghívják rendezvényeikre és ének-zenei tevékenységek bemutatására
az óvodába.

Óvoda-iskola átmenet program alapelvei
☁ Az óvoda–iskola átmenet nevelés-lélektani háttere, a tanulás megkezdéséhez szükséges
képességek és viselkedésbeli szokások kibontakoztatása.
☁ Fontosnak tartjuk, hogy az óvodából kikerülő gyermekek szorongásmentesen kerüljenek
az iskolába.
☁ Azt szeretnénk, hogy az óvodánkban és majd az iskolában is olyan gyermekközpontú,
érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör legyen, amelyben a gyermekek fokozatosan
szoknak hozzá az iskolai élethez, az iskolai munkához, amelyben jól érzik magukat, az
ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás lesz számunkra.
Ezen alapelveket saját módszereinkkel és az iskolával való szoros kapcsolat kialakításával
törekszünk megvalósítani.
Az óvoda–iskola átmenet zökkenőmentessége nem az utolsó óvodai év pedagógiai munkáján
múlik. Hosszú előzménye van. Az egész kisgyermekkor, az érés, fejlődés, a természetes úton
történő fejlesztés folyamata és az első iskolai élmények eredménye alapozza meg a tanuláshoz
való hosszabb távú viszonyt.
Különösen fontos, a pedagógus szakmai tudásának próbaköve: a kritikus pontok eltalálása a
mozgás, a beszédfejlődés és az érzelmi nevelés folyamatában. A tanulás fogalmát az óvodás
korban nagyon szélesen értelmezzük, jelentése némileg megváltozik az iskolában. A
személyiség egészét érintő, széles sávú, alkalomszerű (spontán) tapasztalatszerzéstől a
szándékos, tudatos tanulásig kell eljutnunk. A tanulási folyamatot szervező, vezető felnőtt
szerepe is más az óvodában és más az iskolában. Az átmenet megkönnyítése a család, az
óvoda, és az iskola, segítő, támogató nevelési módszerein, együttműködésén múlik. Jelentős
az óvoda és az iskola együttműködésének szerepe az óvodából az iskolába lépő gyermekkel
való foglalkozás, pedagógiai elveiről, módjáról és fejlesztéséről szóló gondolkodás.
Tulajdonképpen természetes folyamatról van szó, amely a növekedés és a sikeres teljesítmény
örömét hozza a kisgyermekek számára, de csak akkor, ha az életkorukhoz illő
tevékenységekben vehetnek részt. Ehhez szükséges a pedagógusok részéről a jó pedagógiai
érzék és a szaktudás. Az iskola a szülő segítsége nélkül nem boldogulna, ezért fontos a
partneri viszony kialakítása a szülői házzal.
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Céljaink
☁ A gyermekekben felébredjen a tanulási vágy az óvodában. Örömmel, kíváncsian várják az
iskolát.
☁ A családias légkör megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, a hátránykompenzálás.
☁ Az óvodapedagógusok és a tanítók tudjanak és akarjanak együtt dolgozni a gyermekek
érdekében, kölcsönösen történjen meg a szemléletváltás.
☁ Az óvodapedagógusok, tanítók alkalmazzák a korszerű tanulásszervezési eljárásokat, az
iskolában a rugalmas, a gyermekekhez igazodó tananyagkezdést.
☁ A gyermekek fejlődésének naprakész ismeretének szem előtt tartása.

Feladataink
☁ Változatos tevékenységek, élmény – és tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a
teljes gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, az iskolai tanuláshoz szükséges
szociális, érzelmi, értelmi képességek, készségek, kompetenciák kialakítása, differenciált
fejlesztés.
☁ Az esélyegyenlőség biztosítása, az integrációs programba illeszkedő programok
szervezése.
☁ A gyermekek felkészítése a közösségi normák, szokások betartására.
☁ A DIFER mérés elemzés alapján egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a fejlődés nyomon
követése, szöveges értékelés.
☁ A tanítók aktív bevonása a leendő elsősök megismerésébe.
☁ Folyamatos, jó partneri viszony kialakítása az iskolával;

Az óvoda-iskola átmenet program tartalma

Közös programokat szervezünk (óvoda és az iskola) a beiskolázást megelőző évben
(helyszíne: óvoda vagy iskola épületei), ezekre a leendő kisiskolásokat, szüleiket várjuk. A
program záró szakasza már az iskolában zajlik, ahol a tanév első két hetében az
óvodapedagógusok is tartják a kapcsolatot a tanítókkal.
Az óvoda-iskola program módszerei: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása.

A program elvárása tanítóktól,
megvalósítása érdekében

óvodapedagógusoktól

a

program

☁
☁
☁
☁
☁

tanítók, óvónők kölcsönösen látogassák egymás intézményeit,
ismerjék meg egymás pedagógiai programját, módszereit,
tanítók mutatkozzanak be az óvodai szülői értekezleteken,
szervezzenek közös programokat a gyermekeknek,
az őszi átvezető időszak programját közösen tervezzék, egymás munkáját segítsék,
tapasztalataikat beszéljék meg,
☁ májusi szülői értekezletek megtartása a leendő elsősök szüleinek;
☁ közösen készítsék fel a gyermekeket, szülőket az iskolakezdésre.
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A program elvárása az óvodapedagógustól
☁ nyitottságot az iskola közeledésére,
☁ a tanítók segítése a gyermekek megismerésében,
☁ alkalmazott módszerek megismertetése a tanítókkal, különösen a komplex tevékenységek
megvalósítását, a témahetek, projekthetek megvalósítását, és azt, hogy e tevékenységek
által hogyan fejleszthető a gyermek személyisége,
☁ a gyermekek egyéni fejlesztésében elért eredményeik bemutatása az iskola módszereinek
megismerése.

Az óvoda-iskola program várható eredményei
☁ Az óvoda-iskola átmenet program eredményeképpen kialakul egy tartalmas, jó szakmai
kapcsolat az óvoda és az iskola között, ahol az óvodapedagógusok és a tanítók
megismerik és megbecsülik egymás munkáját.
☁ Közösen keresik a megoldás lehetőségeit, ami rendkívül fontos stratégiai váltás az
átmenet nehézségeinek csökkentésére.
☁ A jó együttműködés szülővel, tanítóval megóvhatja a kisiskolást a korai tanulási
kudarctól.

Az óvoda- iskola átmenet cselekvési ütemterve
A tevékenység megnevezése

Felelős

Tanköteles korú gyermekek
számbavétele, szülőkkel történő
Óvodavezető, nagycsoportos
egyeztetések, az esetleges
óvodapedagógusok
iskolaérettségi vizsgálatra való
felterjesztés előkészítése
Óvodai szakvélemény kiállítása,
Óvodavezető
aláíratása a szülővel
Nagycsoportos óvodapedagógusok
és leendő első osztályos tanítók
eszmecseréje a zökkenőmentes
óvoda- iskola átmenet érdekében.
(Gyűjtemény készítése és átadása a
Óvodavezető, Iskolaigazgató,
tanítóknak, amely tartalmazza a
nagycsoportos
nagycsoportosok kedvenc játékait, óvodapedagógusok, leendő első
meséit, verseit, dalait.
osztályos tanítók
Iskola módszereinek megismerése.
Óvodapedagógus
alkalmazott
módszereinek
bemutatásaprojekthét, témanap…)
Szülők, nagycsoportos
Iskolai beiratkozás, előtte Óvodai
óvodapedagógusok,
szakvélemények kiosztása
iskolaigazgató
Óvodavezető, Iskolaigazgató,

Időtartam/
Határidő
Január
február

március

április
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Leendő elsős tanító nénik óvodai
látogatása
Az első osztályba íratott gyermekek
látogatása az iskolába.
A leendő első osztályosok
osztályokba sorolása, szülők
értesítése.
A leendő tanító néni iskolakezdéssel
kapcsolatos tájékoztató szülői
értekezlete.
Az óvodában maradó tanköteles
korú gyermekek óvodai
szakvéleményének átadása a
jegyzőnek
Az óvodai búcsúztatóra tanítók
meghívása.
Iskolai évnyitón való aktív részvétel.
A gyermekek verset mondanak, az
óvodapedagógus készíti fel őket.
A volt óvodapedagógus iskolai
látogatása
Az iskolai életbe illeszkedés
tapasztalatainak megbeszélése,
következtetések levonása,
intézkedések tétele.

Pedagógiai program
2020
nagycsoportos
óvodapedagógusok, leendő első
osztályos tanítók
Óvodavezető, Iskolaigazgató,
nagycsoportos
óvodapedagógusok, leendő első
osztályos tanítók
Iskolaigazgató, nagycsoportos
óvodapedagógusok, leendő első
osztályos tanítók
Iskolaigazgató, nagycsoportos
óvodapedagógusok, leendő első
osztályos tanítók

április

Óvodavezető, jegyző

május

Óvodavezető
Óvodavezető, Iskolaigazgató,
volt nagycsoportos
óvodapedagógusok, első
osztályos tanítók
Óvodavezető, Iskolaigazgató,
volt nagycsoportos
óvodapedagógusok, első
osztályos tanítók
Óvodavezető, Iskolaigazgató,
volt nagycsoportos
óvodapedagógusok, első
osztályos tanítók

május

május

május
május

szeptember

Október

November
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„A természet azt akarja, hogy a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének.
Ha a rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha be nem érik, és
meg nem ízesedik. Lesznek fiatal tudósaink s vén gyermekeink.”
(J-J. Rousseau)

VIII. AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA
LÉPÉS FELTÉTELEI
Beóvodázási tevékenység

Céljaink
☁ 100 %-os óvodáztatás megvalósítása
☁ Kapcsolatok kiépítése a védőnőkkel, együttműködés a HHH gyermekek teljes körű
felkutatásáért, beóvodázásáért.
☁ A szülővel való együttműködés által kölcsönös bizalom kialakítása. Ezáltal a szülői
meggyőzés hatékonyságának felhasználása, a beóvodázás fontosságának megértetése, az
otthonmaradás okainak feltérképezése. A család meggyőzése az óvodába járás
fontosságáról, különös tekintettel az 5. életévüket betöltött gyermekek esetében.
Információk gyűjtése a gyermekről

Feladataink
☁
☁
☁
☁

Közös családlátogatások az érintett szülőknél a védőnőkkel.
A már óvodába járó gyermekek szüleinek bevonása a HHH gyermekek felkutatásában.
A már beiratkozott, de óvodába még nem járó gyermekek felkeresése.
Nyitott óvodai programok működtetése: A közös programok által, a szülőknek való
lehetőség biztosítása, hogy gyermekükkel együtt részt vegyenek, és betekintést nyerjenek
az óvodák életébe, az óvodai tevékenységekbe, és azokon gyermekükkel együtt aktívan
részt is vegyenek.
☁ Együttműködés a társadalmi, szakmai környezettel: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
egyéb civil szervezetekkel. Az adott szervezetek felkeresése, tájékoztató a programokról,
feladatainkról, eseményekről.
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Beóvodázási cselekvési ütemterv

A tevékenység megnevezése

Felelős

Időtartam/
Határidő

Óvodavezető

február

Óvodavezető

március

Óvodavezető

Április-május

Óvodavezető,
az óvoda
gyermekvédelmi felelőse.

május

Óvodavezető.
Családsegítő és
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
munkatársai, védőnők

május

Tájékoztató szülői értekezlet- óvodai
élettel kapcsolatos PR anyag átadása - a
leendő kiscsoportos gyermekek szülei
részére.
Családlátogatások megszervezése,
lebonyolítása.

Óvodavezető és leendő
kiscsoportos
óvodapedagógusok
Kiscsoportos
óvodapedagógusok

június

Nyitott óvodai program szervezése,
kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermekek
folyamatos befogadása.

Kiscsoportos
óvodapedagógusok

szeptember

Kiscsoportos
óvodapedagógusok

szeptember

Óvodáskorú gyermekek számbavétele az
önkormányzat és a védőnők által
összeállított lista alapján. Adatgyűjtés a
beíratandó gyermekek óvodák közötti
megoszlásáról.
Helyi újságban és helyben szokásos
módon az óvodai beiratkozás idejének,
menetének közlése
Az óvodai beiratkozás lebonyolítása. Az
óvodába be nem iratkozott gyermekek
számbavétele.
Az óvodába be nem íratott gyermekek
családjának felkeresése. Tájékozódás a
családok körében az óvodáztatási
szándékról és az óvodáztatás esetleges
akadályairól.
Kapcsolatfelvétel a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szakszolgálat
munkatársaival és a védőnőkkel a még be
nem íratott gyermekek szüleinek ismételt
meglátogatása és meggyőzése céljából.

Nevelési évet indító szülői értekezlet.
Mindazon gyermekek szüleinek
meghívása, akik előreláthatólag az első
félévben kezdik az óvodát.

augusztus,
illetve évközben
érkezés előtt
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Az iskolába lépés feltételei
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd
az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
A szociálisan egészségesen fejlődő, érett gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására, a feladatok egyre eredményesebb
–szükség szerint kreatív –elvégzésében nyilvánul meg

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,- legkorábban - abban az
évben, amelyben a hatodik, - legkésőbb - amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé
válik. Ezáltal a gyermek 7. életévének betöltése után is óvodában maradhat még egy évig,
abban az esetben, ha az óvoda rendelkezik a nevelési tanácsadó vagy a szakértői rehabilitációs
bizottság javaslatával. A rugalmas beiskolázás lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
Az iskolába lépés elsődleges feltétele a gyermek érettsége, amely különböző életkorban
alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni eltéréseket mutatva. Mindezt figyelembe véve tárjuk fel,
mikor válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg, szociálisan, pszichikusan - a sikeres iskolai
élet megkezdésére, illetve ehhez kapcsoljuk mindazon mutatók összességét, amelyek az
óvodáskor végére a fejlődés jellemzőjeként jelennek meg pedagógiai munkánk
eredményeként.
Útmutatóul és feladatul szolgál számunkra az Óvodai nevelés országos alapprogramjából ide
vonatkozó „Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére” fejezet tartalma.
Programunk sajátosságait és a várható fejlettségi mutatókat az egyes fejezetekben
megfogalmazott célok és feladatok foglalják magukba.
Nevelő munkánk folyamatában az óvodai fejleszthetőség határáig igyekszünk eljuttatni a
gyermekeket az általunk preferált speciális ismeretek, képességek, készségek és szokások
birtokába, melyek a sikeres iskolai élet és teljesítmény további alapjául szolgálhatnak.

Célunk, hogy az óvodánkból kikerülő gyermekeket a következők
jellemezzék
 Jó egészségügyi szokásokkal rendelkezzenek.
 Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteik kielégítését szándékosan tudják irányítani.
 Bátran, biztonsággal, nyitott érdeklődéssel mozogjanak környezetükben.
 A megtapasztalt együttélési szokásoknak, szabályoknak megfelelően tudjanak viselkedni,
együtt érezni, konfliktusokat megoldani, tudják érzelmeiket kulturált módon kifejezni.
 Véleményüket, ítéleteiket, elképzeléseiket többféle módon tudják mások felé közölni.
 Képesek legyenek mások véleményét, másságát elfogadni, tolerálni.
 Legyenek kreatív elképzeléseik, és érvényesítsék is azokat.
 Ismerjék értékeiket, bízzanak magukban és a felnőttekben.
 Pozitívan viszonyuljanak a természeti, társadalmi és emberi környezetükhöz.
 Belsőleg motiváltak, esztétikailag fogékonyak legyenek.
 Jellemezze őket a felfedezés és gondolkodás öröme.
 Kommunikáljanak érthetően, folyamatosan.
 Cselekvően vegyenek részt a különféle tevékenységekben.
 Legyenek képesek esztétikai értékeket befogadni és létrehozni.
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Testi fejlődés alakulása

 Az egészségesen fejlődő hatéves korú gyermek eljut az első alakváltozáshoz.
 Teste arányosan fejlett, teherbíró lesz.
 Mozgása összerendezett, mozgás - koordinációja és finommotoros készsége fejletté válik.
 Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja irányítani.
 Ismeri az irányokat, jól tájékozódik a térben.

Egészséges életmód szokásainak alakulása

 Kialakul az igénye az egészséges életmódra, az egészségmegőrzés szokásai iránt.
 Igényli a tisztaságot, ápoltságot, a rendet.
 Tisztálkodási, öltözködési teendőit önállóan, szükség esetén segítséggel végzi.
 Étkezési szokásaira a kulturáltság jellemző.
 Az önkiszolgálás természetes igényévé válik.

Érzelmi-, akarati élet, szocializáció alakulása

 Megfelelő önállósággal, önbizalommal és önértékelő képességgel rendelkezik.
 Képes önálló problémamegoldásra, az esetleges kudarcélmény elviselésére.
 Képes kapcsolatot teremteni gyermek és felnőtt viszonylatban egyaránt.
 Igénye a helyes viselkedési szabályok betartása.
 A helyes „Én” kép kialakulásával párhuzamosan kifejlődik kritikai érzéke, képes a
különbözőség iránti toleranciára.
 Erkölcsi érzelme fejlett, akarata és kitartása erősödik, megszilárdulnak a pozitív akarati
tényezők.
 Társadalmi szerepkésztetése sokrétű.
 Az egyén sikere közös élménnyé válik, a közösség sikere büszkeséggel tölti el az egyént.
 Alkalmassá válik az iskolai élet elfogadására.

Pszichikus fejlődés alakulása

 Érzékelése, észlelése differenciálódik.
 A közvetlen felidézés mellett kialakul a szándékos bevésés és felidézés.
 Megjelenik a szándékos figyelem és emlékezés.
 Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodása.
 Kreatív, önálló, tisztában van saját értékeivel, képes a konfliktusok kezelésére.
 Nyitott, érdeklődő, problémamegoldó, tanulásra fogékony, alkalmas az iskolába lépésre
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„Nincs az a jó kapcsolat, amely ne lehetne még jobb, és nincs olyan rossz kapcsolat, amelyen
ne lehetne javítani.”
(Thomas Gordon)

IX. AZ INTÉZMÉNY
KAPCSOLATRENDSZERE
Óvodánk, mint intézmény, a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van
különböző csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel.
A kapcsolatok kialakításában, ápolásában fontos szempont a városi sajátosságokból adódó
lehetőségek kihasználása,a pedagógiai programunkkal való összhang és nevelési céljaink
megvalósításának elősegítse.

Céljaink
☁ A már kialakított és jól működő kapcsolataink további erősítése.
☁ Az intézményi célok elérése érdekében (pl. Zöld Óvoda cím elnyerése) új, széles körű
kapcsolatrendszer kiépítése.

IX.1. Intézményen belüli kapcsolattartás
Óvodák közötti kapcsolattartás

Minden óvodai dolgozó feladata gyermekeink harmonikus, tartalmas, boldog
gyermekkorának kialakítása, megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy
jó kapcsolatot alakítsunk ki egymással, a gyermekekkel, a szülőkkel, és egész társadalmi
környezetünkkel. A jó kapcsolat alapja egymás megismerése, a közös élmények átélése.
Az óvodák közötti kapcsolatépítést segítik a közös rendezvények (névnapozás, nyugdíjas
búcsúztatás, nyugdíjasokat fogadó délután).
Az intézményben folyó szakmai munka során folyamatos fejlődésre törekszünk. Ennek
érdekében szakmai napokat, nevelőtestületi- és munkatársi értekezleteket, előadásokat,
bemutatókat szervezünk, ahol eszmecserét folytatunk pedagógiai nehézségeinkkel
kapcsolatosan, megosztjuk egymással ismereteinket, tapasztalatainkat.
A munkaközösségek fő feladatokhoz kapcsolódva szerveződnek vagy folytatják tovább
munkájukat.
A többletfeladatok elosztásánál az óvodapedagógusok és a dajkák érdeklődését, egyéni
adottságait vesszük figyelembe. Segítjük a dolgozók szakmai kiteljesedését,
megalapozottságát.
Az együttműködés formái
☁ Vezetői értekezletek
☁ Nevelőtestületi és alkalmazotti megbeszélések
☁ Munkaközösségek működtetése
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☁ Team munka alkalmazása
☁ Rendezvények látogatása
☁ Egymás óvodai programjainak látogatása (Szüret, Mihály napi vásár, Karácsonyi vásár)
Az intézményi közösségformálás érdekében, valamint a gyermekek, szülők és dolgozók
együttműködésének továbbfejlesztése céljából szakmai és szabadidős programokat is
szervezünk (kirándulás, közös tornázás).
Az együttműködésünk alapelvei
☁ Nevelőtestületünk demokratikusan együttműködő.
☁ Munkaközösségek formálásának alapja a biztonságérzeten alapuló következetes, ésszerű,
őszinte, mindenki által elfogadható munkafegyelem.
☁ A döntések előkészítésében megfelelő, korrekt információcserét folytatunk. Vélemény és
javaslattételi lehetőség mind az óvodavezető- helyettesek, mind a dolgozók számára
biztosított.
☁ Az óvodavezető az érintett dolgozókat a tervezéstől a végrehajtásig bevonja a munkába.
☁ A vezető- helyettesek az egyes óvodákat érintő feladatok megoldásában, az irányító
munkában, aktívan és felelősségteljesen részt vesznek.
☁ Az óvodák saját arculatukat őrzik, továbbfejlesztik, az óvodákban folyó szakmai munka
minőségi fejlesztését minden óvodapedagógus kötelességének érzi.
☁ Az újszerű pedagógiai módszerek átadása, az egymástól való tanulás, tapasztalás,
szakmai viták, pedagógiai elemző munka eljárásrenddel leszabályozva biztosított.

IX. 2. Intézményen kívüli kapcsolattartás
Az intézményünket igénybe vevő családok a társadalom széles rétegét képviselik. Nagy
többségük átlagos jövedelmi viszonyok között él, de sajnos egyre több család szociokulturális
helyzete kedvezőtlen. Változó arányban, de mindkét óvodánkban nevelünk hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sőt sajátos nevelési igényű illetve nevelési vagy
egészségügyi problémával küzdő gyermekeket is.
Partnerközpontú működésünknek alapvető feltétele, hogy a szülővel, gyermekkel, mint
közvetlen partnerekkel megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki.
A család és az óvoda jó kapcsolatának alakítása során az első fontos alaplépésként tartjuk
számon azt, hogy az óvoda elfogadja a családok anyagi lehetőségeinek, kulturáltságának,
emberi kapcsolatainak, nevelési elképzeléseinek különbözőségeit.
E téren csak akkor lehetünk eredményesek, ha megismerjük velünk szemben állított
igényeiket-, kapcsolatunk alakulása közben érzett elégedettségüket- és elégedetlenségüket.

Az együttműködés célja
☁
☁
☁
☁

A szülő, gyermek, pedagógus hatékony együttműködése.
Az óvoda és családok egymás iránti tiszteletének, bizalmának erősítése.
Kölcsönös segítségnyújtás, a pedagógiai együttműködési formák, lehetőségek feltárása.
A gyermeken keresztül pozitív hatás gyakorlása a szülőkre.
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Az együttműködés feladatai
☁ Az óvoda alapelveinek, céljainak, feladatainak összehangolása az együttműködés
érdekében.
☁ A családok életében azon pontok megkeresése, amelyen keresztül a gyermekek mélyebb
megismeréséhez, megértéséhez vezet az út.
☁ A hagyományos együttműködési formák felülvizsgálata, a jól működők továbbfejlesztése,
a kevésbé jól működő formák elhagyása.
☁ A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok egységes
értelmezése és megvalósítása.

Az óvoda-család kapcsolatának szakmai alapelvei, tartalma

☁ Kezdeményezzük, majd tudatosan tervezzük a közös nevelés érdekében a bizalomra épülő
kapcsolattartást a szülőkkel.
☁ A hagyományos kapcsolattartási formák felajánlása mellett törekszünk új, a szülői
igényekhez igazodó lehetőségek keresésére is.
☁ Folyamatosan mérjük a kapcsolattartás formáira, tartalmára vonatkozó szülői
elégedettséget. Az eredményeket a kapcsolattartási formák kiszélesítésében és
mélyítésében használjuk fel.
☁ Amennyiben a család nem képes betölteni a társadalmi normák által meghatározott
funkcióját, abban az esetben feladatunk a családgondozás által a meglévő funkciók
megtámogatása, további szakmai támaszrendszer kiépítése (segítők bevonása).
☁ Az óvodai szocializációs folyamat tervezésénél a bemeneti szinthez képest differenciáltan,
a fokozatosság elvére támaszkodva határozzuk meg feladatainkat.
☁ A tervező munkában a specifikus célok, feladatok, módszerek, eszközök, ellenőrzések,
értékelések megfogalmazása, harmonizálása alapvető szükségletünk.

Az óvodapedagógusok, mint a nevelés partnerei

☁ Mint óvodapedagógusok megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet töltünk
be az együttnevelésben.
☁ Az óvoda minden dolgozójával szemben egységes követelmény és elvárás, hogy
előítéletektől mentesen közeledjék a családokhoz.
☁ Nem avatkozunk bele a család érzelmi életének pillanatnyi zavaraiba.
☁ Rugalmasan, az értékeinkhez, a vállalt küldetésünkhöz igazítva kezeljük a szülők
elvárásait.
☁ Szem előtt tartjuk: a szülőhöz a gyermekén keresztül vezet az út.
☁ A tudomásunkra hozott, vagy jutott információkat bizalmasan kezeljük.
☁ Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, eredményeinkről.
☁ A gyerekeket érintő fontos kérdésekben kikérjük a szülők véleményét és bevonjuk őket a
döntéshozatalba.
☁ Törekszünk az eltérő nevelési igények közelítésére.
☁ Pozitív attitűddel befogadjuk, elfogadjuk, megértjük a szülőket. Csak ebből a pozícióból
lehet az együttműködést elindítani a hiányosságok korrigálása érdekében.
☁ Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait és segítségnyújtáskor is a
családhoz illesztjük megoldási javaslatainkat.
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Az együttműködés formái

A szülőkkel történő együttműködés már az óvodába lépés előtt megkezdődik.
Az óvoda – család együttműködése során hangsúlyt helyezünk az alábbiakra
☁ A iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat, foglalkozás, hanem a
gyermeki személyiséget kibontakoztató három – négy éves nevelési folyamat eredménye.
Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében kiegészítjük a családi nevelést.
☁ A környezettudatos magatartás kialakítása közös tevékenységekkel (pl. komposztálás,
szelektív hulladékgyűjtés, a háztartásban fölöslegessé vált csomagoló anyagok gyűjtése
óvodai felhasználásra, kirándulások, stb.)
☁ A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésére, a fejlődésről történő szülői
tájékoztatása.
Az óvodapedagógus kettős feladata a fejlesztés során
☁ a gyermekek fejlesztésének céltudatos megvalósítása
☁ a szülő felé gyakorolt rendszeres, szervezett kapcsolattartás.

A kapcsolattartás módjai
FORMÁLIS
☁

INFORMÁLIS
☁

☁

c
napi beszélgetések

családlátogatás
☁
értekezletek (réteg szülői
értekezletek)
☁

é
falitáblán közérdekű hírek

☁
SZMK

☁

esetmegbeszélő
bevonásával
☁

egyéni beszélgetések
☁

S
találkozások

szakemberek

e
szülő rendszeres tájékoztatása gyermeke egyéni
fejlődéséről
k

közös ünneplések
☁

m
munkadélelőttök

☁

s
szabadidős programok
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Az együttműködés tartalmi formái
Gyermek – szülő – pedagógus közös programjai
Kapcsolattartás
formája
Beiratkozás

Ismerkedő szülői
értekezlet

Családlátogatás

Cél, tartalom

Munkaforma

☁

☁
ismerkedés az óvodával

egyéni
beszélgetés

☁
az
óvoda
megismertetése

programjának

a

☁
csoportos
beszélgetés

☁

☁
anamnézis felvétel

☁

☁
szülők
megismerése

a
egyéni
beszélgetés

g

játék
a
gyermekkel

s

☁

gyermek életkörülményeinek
megismerése

Óvodakezdés

i

szemléletmódjának

☁

☁
ismerkedés az óvoda
szokásrendszerével

i
közös játék

☁

☁

közös
tevékenykedés
a
szülővel,
gyermekkel

szülő-gyermek kapcsolatának
megismerése
☁

s

k

kölcsönös bizalomépítés
☁

„
”fájdalommentes”
biztosítása

Nyílt napok

elválás

☁

☁
előzetes egyeztetéssel a szülők
bármikor betekintést nyerhetnek az
óvoda mindennapjaiba

e
megfigyelés

☁
közös
megbeszélés
☁
egyéni
problémák
megbeszélése
☁
nevelési
tanácsadás
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Hagyományőrző hét
Egészséghét
Családi kirándulás
Családi nap
Sportnap
Környezeti nap
Művészeti nap

☁

☁
egészséges életmódra nevelés

☁
közös élménnyel az óvodai kötődés
erősítése
☁

e
kóstolgatóreformkonyha

☁
tömegsport
☁

szabadidő hasznos eltöltésének
szorgalmazása
☁

a
kirándulások

☁
kerékpár túrák

környezetvédelem, környezettudatos
magatartás formálása
☁
népi hagyományaink örökítése

k

k

☁
közös játékok
☁

n
komposztálás

☁
vetélkedők
☁
népi játékok
készítése
Anyák napja

☁

☁
meghitt közös együttlétek

☁

közös együttlét
☁

közös játékélmény
☁

k
közös munka

☁
családi kapcsolatok mélyítése

ZÖLD napok

m

☁

c
beszélgetés

☁
udvarszépítés

☁
közös munkálkodás

u
növények
ültetése

k

☁
közös
beszélgetés

Ünnepek,
rendezvények,

☁

☁
az ünnepek és előkészületek közös
megszervezésével, lebonyolításával
az óvoda-család kapcsolatának
mélyítése

☁

a
szervezés

☁
közös ünneplés
☁

v

vidám
vetélkedés

vidám hagyományápolás
☁

közös tánc
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Szülőknek szervezett programok
Kapcsolattartás
módja
Értekezletek, réteg
szülői találkozók

Cél, tartalom
☁

Munkaforma
☁

az óvoda életével kapcsolatos
információk megbeszélése
☁

a
tréning

☁
előadás

jellemző problémákra (egy-egy
probléma köré csoportosult szülők
fóruma) szakemberek bevonása

j

☁
csoportos
beszélgetés
☁
fogadóóra

Munkadélutánok

☁

☁
kellemes hangulatú közös játék- és
tevékenységi eszközök készítése

☁

k
közös munkatevékenység

☁
az elkészített eszközök
hasznosságának bemutatás

a
beszélgetés

☁

e
egymás megismerése

SZMK

☁

☁
szülői feladatok koordinálása

☁

s
megbeszélés

☁
szülői
megvalósítása

kezdeményezések

s
tájékoztatás

☁

s
szülők érdekképviselete

Az együttműködés várható eredménye
☁ Megteremtődnek azok az együttműködési formák, melyekkel közösen segítik a szülők
és az óvoda a gyermekek személyiségfejlesztését, képességeik kibontakoztatását.
☁ Az óvoda a szülőkkel karöltve, azonos célokkal, követelményekkel biztosítja a
gyermekek fejlődéséhez a legoptimálisabb környezetet.
☁ A szülők naprakész információhoz juthatnak gyermekeik fejlettségéről.

Fenntartó-óvoda kapcsolata

A fenntartóval, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival folyamatos, napi kapcsolatot tartunk,
melynek köszönhetően problémamentes a közreműködésünk.
Kapcsolatunk egyrészt a közoktatási törvényből adódóan és egyéb jogszabályok alapján
hivatalos, rendszeres, másrészt támogató, segítő jellegű.
Problémáink megoldására a konstruktivitás, a támogató együttműködés jellemző.
Alapelvünk: bizalom, egymás munkájának megbecsülése, megfelelő információáramlás,
helyi igények és szükségletek összhangja.
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Kapcsolattartásunk formái:
☁ kölcsönös tájékoztatás;
☁ egyéni megbeszélések;
☁ beszámolók;
☁ rendezvények látogatása.

Bölcsőde-óvoda

A bölcsődéből óvodába való átmenet könnyítése érdekében szoros együttműködésre van
szükség a két intézmény között, ezért tájékozódunk egymás nevelési programjáról,
módszereiről.
Elveink
☁ Ne okozzunk érzelmi törést a gyermekekben.
☁ A gyermek fejlődésének folyamatosságát szolgáljuk.
☁ Kölcsönös nyitottság.

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Kapcsolattartásunkat a szoros együttműködés jellemzi.
A részképességek fejlesztésében, a beilleszkedési zavarokkal-, magatartási problémákkal
küzdő gyermekek esetében az intézet gyógypedagógusa ad segítséget.
A logopédiai fejlesztést a logopédus szintén helyben végzi el.
A fentiekben említett támogató, segítő együttműködésnek is köszönhető, hogy gyermekeink
többnyire az egyéni képességeiknek megfelelően, optimális életkorban kezdhetik meg az
iskolai életet.
Tartalma:
☁ A helyszíni csoportos vizsgálat kérése (családok utaztatásának elkerülése)
☁ Értesítés kérése a vizsgálat időpontjáról (a vizsgálaton való részvétel segítése)
☁ A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé közvetlen
utalás, soron kívüli vizsgálat kérése

Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében szakpedagógiai segítséget kérünk.
A többségi prevenciós foglalkoztatások kidolgozásában, a fejlesztési tervek elkészítéséhez
segítséget kapunk.

Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat- óvoda

Gyermekvédelmi felelősünk és az óvoda vezetője tartja a naprakész kapcsolatot. A családok
szociokulturális hátterének megismerését követően a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférés közvetítése.
Kapcsolattartásunk formái
☁ tapasztalatcserék, konzultációk
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☁ rendezvények látogatása
☁ három éves bölcsődések látogatása az óvodába

Egyház- óvoda
Mivel városunkban katolikus egyház működik, így velük alakítottunk ki kapcsolatot.
Óvodánként évente történik felmérés a szülői igényekről, és ennek alapján biztosítjuk az
egyház képviselője számára a helyet és az időt a hit élettel való ismerkedésre.
A kapcsolattartásunk formái
☁ Ünnepek előkészítése, templomban szervezett eseményeken való részvétel
☁ A hitoktató és az egyház vezetőjének részvétele az óvodai rendezvényeken

Városi Könyvtár - Petőfi Sándor Művelődési Ház-óvoda

A közművelődési intézményekkel történő kapcsolattartás során a gyermekek spontán
ismeretekhez jutnak, egyben a társadalmi életbe való bepillantás lehetőségeit is felkínáljuk
számukra. Rendezvényeiket a gyerekek életkori sajátosságaikhoz, érdeklődésük figyelembe
vételével látogatjuk intézményi szinten illetve csoportosan.
A könyvtárral való együttműködésünk keretén belül a gyermek részleg rendszeres kölcsönzői
vagyunk. E mellett lehetőséget kaptunk természetvédelmi videó filmek és zenei hanganyagok
kölcsönzésére is.
A könyvtár dolgozói mindenkor segítőkészek, együttműködők. A látogatások alkalmával,
beszélgetésekkel, kiadványok nézegetésével, esetleg rövid filmek vetítésével segítik egy-egy
adott témában a mélyebb ismeretnyújtást.
A „Táguló világ” kompetencia alapú oktatás pályázatának egyik vállalása az átfogó
intézményfejlesztés keretén belül innovációként a szakmai együttműködés kialakítása volt.
A művelődési ház évente két alkalommal szervez gyermekműsort, - szoros együttműködésben
óvodapedagógusainkkal- melyen mindig örömmel veszünk részt.

Egészségügyi szervek- óvoda (gyermekorvos, fogorvos, védőnők, ÁNTSZ dolgozói)
A kapcsolattartásunk formái
☁ alkalmanként esetmegbeszélések,
☁ tájékoztató előadások szervezése szülőknek,
☁ ÁNTSZ előírásának megfelelő orvosi vizsgálat,
☁ fogászati szűrés,
☁ hallás- és látásvizsgálat,
☁ rendszeres tisztasági vizsgálat,

Civil szervezetek- óvoda
Elsősorban pedagógiai programunk megvalósítását elősegítő civil szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolatalakítás vezérel bennünket. A környezettudatos magatartás
megalapozásához nagy segítséget kapunk városunk két civil szervezetétől: a Kertbarát Körrel,
és a Virágkedvelők Klubjával nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Terveink között szerepel a
Galambász Egyesülettel való kapcsolatfelvétel is.
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat- óvoda

Az óvodába járó cigány gyermekek szociális hátterének, problémáinak megismerése a
folyamatos segítségnyújtás érdekében átfogó programtervet készítünk a kölcsönös és
hatékony együttműködés kialakítására.
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„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb.
Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
(J. F. Oberlin)

X. PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMAINK
Óvodai nevelés országos alapprogramja

A Jászárokszállási Városi Óvoda Pedagógiai Programja
(Az intézményvezető éves pedagógiai, működési terve. Aktuális szervezési – tanügy
igazgatási feladatok. A pedagógiai program éves kiemelt feladatai. Mérés, elemzés, értékelés
tervezése. Az óvodák – csoportok, gyermekek, dolgozók ellenőrzésének, értékelésének
tervezése.)
Az intézmény óvodáinak nevelési sajátosságai
(Tagóvodák éves pedagógiai, működési terve. A helyi nevelési gyakorlat éves kiemelt
feladatai. Mérés, elemzés, értékelés tervezése. A csoportok, gyermekek, dolgozók
ellenőrzésének, értékelésének tervezése.)
A Jászárokszállási Városi Óvoda munkaközösségeinek terve
(Feltáró – elemző munka, kiemelt pedagógiai megfigyelések, bemutatók, előadások,
ellenőrzések, értékelések tervezése)
A gyermekcsoportok nevelési, tevékenységi programja
Éves nevelési terv. Szokás- és szabályrendszer tervezése: félévente eseményterv, programterv
óvodánként. Heti, vagy kétheti nevelési-tanulási tervkészítés, ahol a feladatrendszerünkből
kiindulva tervezzük meg a gyermeki tevékenységeket és ezen keresztül a szükséges
fejlesztéseket. (esetenként projektterv).
Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai
(Egyéni fejlettséget diagnosztizáló mérő lapok, tényfeltáró, helyzetelemző és a fejlesztési
feladatokat tervező dokumentum, amely 3-7 éves korig terjed ki a gyermekek sokoldalú
képességfejlesztésére a nevelési, valamint tanulási folyamatokra.)

Felvételi – mulasztási napló
Pontos adatkezelés – naprakész nyilvántartás
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„Haszontalan dolog a gyermekek boldogságát ruhával, játékkal, édességgel mérni. A
gyermek boldogságát csak birodalmakkal lehet mérni és szabad idővel. Kérdezd meg,
mekkora országa volt a csatangolásra; aztán mennyi időt volt önmagára hagyva, s körülbelül
tudod, milyen volt a gyermekkora.”
(Németh László)

XI. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK
MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE
A pedagógiai munkánk tervezése, elemzése, a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre
szabott nevelési - fejlesztési eljárások írásban rögzített dokumentumai jelentik számunkra a
mérés, értékelés alapjait.
Az valljuk, hogy az egyéni képességfejlesztésnek mindenhol érvényesülnie kell. Minden
óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejlesztenie ahhoz,
hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok
nyomon-követése, mérése, elemzése, értékelése és a további fejlesztési menet meghatározása.
Minden korosztályt évi két alkalommal mér - értékel az intézmény által kidolgozott
mérőrendszer alapján. Ennek eredményét az Így fejlődöm című fejlődési naplóban rögzíti. Az
eredmények alapján a Csoportnaplóban tervezi meg a heti egyéni fejlesztéseket.

Az egyéni fejlődést tartalmazó óvodai szintű dokumentumok
☁
☁

egyéni fejlettségmérő lapok,
csoportnapló heti terve.

XI.1. A csoport fejlettségi szint mérése, értékelése
A gyermekek megismerése érdekében megfigyeléseket és méréseket végzünk. Ezek az adatok
szolgálják az alapot a fejlesztés megtervezéséhez a nevelési módszerek és tevékenységek
megválasztásához, - amelyek mind az egyes, mind az összes gyermek számára - a lehető
legjobb megoldást jelentik.

Céljaink
☁ A csoportok szokás- és szabályrendszerének megfigyelése, mérése, elemzése, értékelése,
majd a kapott eredmények alapján továbbfejlesztés.
☁ Minden gyermek számára a közös és jó megoldás megkeresése, az egyéni és
csoportfejlesztés összehangolása.
Év végén összegző értékelést végezünk a gyermekek közösségi életének és egyéni
fejlődésének alakulásáról. Az összegzett tapasztalatokra valamint az éves mérési
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eredményekre épül a következő év nevelési –fejlesztési tervezése, az alábbi táblázatos
rendszerben kerül be a csoportnaplóba.

A gyermekek mérésének csoportos összesítője
Sikerkritérium
Elvárt
Elért
eredmény
eredmény

Különbség

Ok

Feladatok

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
ÉRZELMI NEV. SZOC.
AKARAT
ANYANYELV
JÁTÉK
MOZGÁS
KOORDINÁCIÓS
KÉPESSÉGEK
ÉRZÉKELÉS – ÉSZLELÉS
EMLÉKEZ. FIGY., GONDND.

XI.2. A gyermekek egyéni fejlődésének
nyomon követése
Nevelési céljaink megvalósítása során a gyermekek fejlődését folyamatosan értékeljük.
Felismerjük a gyermekek személyiségfejlődésének nehézségeit, és számukra egyéni
fejlesztésen keresztül segítséget nyújtunk.
A rögzített adatokról – egyéni fogadóóra keretében – a gyermekek szüleit félévente
tájékoztatjuk, akik aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek a tájékoztatáson illetve a
rögzítettekkel kapcsolatosan nyilatkoznak egyetértésükről.

Céljaink
☁ A csoportok szokás- és szabályrendszerének megfigyelése, mérése, elemzése, értékelése, a
kapott eredmények alapján továbbfejlesztés.
☁ A gyermekek érésének, folyamatos fejlődésének nyomon követése.

Feladataink
☁ Objektív adatok gyűjtése a képességszint fejlettségének megállapításához, a fejlesztés
irányainak rögzítéséhez.
Alapértékként vesszük figyelembe a gyermek saját üteme szerinti fejlődését, önmagához
viszonyított fejlesztését, mérését. Szem előtt tartjuk, hogy a mérések többnyire a pillanatnyi
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állapotot és fejlettséget rögzítik, ezért a következtetések levonásakor a lehető legtöbb
meghatározó okot és szempontot igyekszünk figyelembe venni.

Módszereink
☁ megfigyelés (természetes környezetben, tevékenység közben, folyamatos megfigyeléssel)
☁ beszélgetés (természetes környezetben, nyugodt légkörben, életkori sajátosságok
figyelembe vételével)
☁ gyermekmunkák elemzése (emberrajz)
☁ dokumentumelemzés (csoportnapló, fejlődési napló).
☁ mérés
☁ értékelés
Törekszünk a folyamatos, pozitív, fejlődést elősegítő, egyéni képességeket, teljesítményeket
figyelembe vevő visszajelzésekre.
Értékelési eszköztárunkból mindig a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével
tudatosan választjuk ki a leginkább megfelelőt: támogató, nonverbális kommunikáció
alkalmazása, szóbeli elismerés, megerősítés, ösztönzés, példaként kiemelés,
véleménynyilvánítás.
Visszajelzéseink, értékeléseink világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre
vonatkoznak.
Alkalmazott módszereink eredményességét a Csoportnapló Csoport fejlődésének nyomon
követése című fejezete tartalmazza. A mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai
gyakorlatunkban felhasználjuk.

Esetek, amikor külső szakemberek segítségét vesszük igénybe
☁ Ha a gyermek folyamatos megfigyelése, mérése előrevetíthető problémákat jelez.
☁ Annál a gyermeknél, akit két év alatt nem sikerült biztonsággal megítélni.
☁ Általános, minden 5 évesnél idősebb gyermekre kiterjedő logopédiai, diszlexia
prevenciós, ill. fejlettségi vizsgálat.

A külső szakemberek által fejlesztett gyermekek
☁ szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
☁ logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus feljegyzései, egyéb szakmai szolgáltató,
egészségügyi, Gyermekjóléti Szakszolgálat iratai vagy másolata, Jász- Nagykun Szolnok
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat véleménye,
☁ valamint az adott gyermek óvodapedagógus általi fejlesztésének dokumentálása a
Csoportnapló mellékletében kerül elhelyezésre.

A gyermek egyéni fejlődési naplójának tartalma
☁ anamnézis
☁ családlátogatás tapasztalatai
☁ fejlettség mérőlapok
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☁ gyermekrajzok (ember ábrázolása)

A gyermekek mérésének eljárásrendje

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére egyéni fejlődési napló készül ÍGY
FEJLŐDÖM… címmel. Minden korosztályt évente két alkalommal mérünk, értékelünk,
melynek részletei (értékelési szempontok, eredmények) ebben a dokumentumban találhatók.
☁ November 30-ig és április 30-ig az óvodapedagógusok elvégzik a gyermekek
megfigyelésén és a konkrét feladatok megoldásán alapuló képességmérést.
☁ A vizsgálatot a feltérképezendő területtől függően egyéni illetve csoportos formában
végezik
☁ Az eredmények alapján a Csoportnaplóban tervezik meg a heti egyéni fejlesztéseket.
☁ A következő vizsgálati időpontig elkészül az előző időszak értékelése is.

A törvényben rögzített, beiskolázási időt elért gyermekek fejlettségének
mérése
Az ÍGY FEJLŐDÖM… megfigyelései alapján, a gyermekek értelmi képességeinek,
magatartásának-neveltségének és szociális érettségének felmérésével, valamint a DIFER
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával kiegészülve történik. A vizsgálati anyag részét
képezik a DIFER Fejlődési mutatóban rögzített eredmények. A mérések eredményei
kontrollként szolgálnak a fejlődési naplóban vezetett addigi feljegyzéseknek.
☁ A DIFER vizsgálatokat a csoportvezető óvónők által problémásnak ítélt gyerekek
esetében végezzük el legkésőbb január 15-ig.
☁ Akkor is alkalmazzuk, ha az iskolaérettséggel kapcsolatosan a szülőben, a pedagógusban,
esetleg mindkettőben kétség merül fel.
☁ A vizsgálatot az arra kijelölt óvodapedagógusok végzik. (Dobó úti óvoda egy-, a Lehel úti
óvoda két pedagógusa)
☁ A vizsgálatokat mikrocsoportos, illetve négyszemközti helyzetben, nyugodt körülmények
között végezzük, a vizsgálatokhoz kijelölt feladatokkal /DIFER/. Eredményeit a DIFER
Fejlődési mutatójában rögzítjük.

A gyermekek mérésének összefoglaló táblázata
Nevelési
év
I.
bemeneti
szint

I.
3-4 éves kori
fejlettség
nyomon

Mikor
Óvodába
lépéstől 1,5
hónap
Ősszel
november 30ig.
Tavasszal

Kivel

Módszer

Anamnézis.
Minden
Spontánújonnan
célirányos
óvodánkba
megfigyelés,
lépő gyermek mérés.
Spontán
Minden
megfigyelés,
gyermek.
irányított
megfigyelés,

Dokumentálás Ki végzi
ÍGY
FEJLŐDÖM…

Csoport

ÍGY
FEJLŐDÖM…

Csoport

óvodapedagógusa

óvodapedagógusa
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4 - 5 éves
kori
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nyomon
követése
III.
5 – 6 - 7 éves
kori
fejlettség
nyomon
követése

április 30-ig.

IV.
kimeneti
szint
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mérés.

Ősszel
november 30ig.
Tavasszal
április 30-ig.

Minden
gyermek

Spontán
megfigyelés,
irányított
megfigyelés,
mérés.

Ősszel
november 30ig.
Tavasszal
április 30-ig.

Minden
gyermek

Spontán
megfigyelés,
irányított
megfigyelés,
mérés.

Január 15-ig

Kérdéses
fejlettségű

(Csoportvezető
óvodaped. által, tanköteles

szülő által
problémásnak
ítélt gyerekek
esetében)

korú
gyermek.

ÍGY
FEJLŐDÖM…
(A fejlődés
menete)
Átlagolva az
eredményt
ÍGY
FEJLŐDÖM…
(A fejlődés
menete)
Átlagolva az
eredményt

DIFER
ÍGY
mérőlapokkal FEJLŐDÖM…
.
(DIFER Fejlődési
mutató)

Csoport

óvodapedagógusa

Csoport

óvodapedagógusa

Kijelölt
óvodapedagóguso
k

Intézményi mérési, értékelési területek, szempontok

A konkrét mérés elvégzéséhez kilenc mérési terület kijelölésére került sor, melyeket az
intézményünk nevelőtestülete határozott meg. Az egyes mérés területeihez hat-hat szempont
tartozik, melyeknek a jellemzőire kíváncsiak vagyunk, a szempontok mellé 0-tól 4-ig tartó
becslési skála tartozik, amely által a megfigyelésre épülő mérés regisztrálható.
Ennek lényege, hogy a megfigyelés során nemcsak magát az eredményt írjuk le, hanem
értékítéletet mondunk a megfigyelt jelenségről, az előzetesen elfogadott skálán történő
elhelyezés útján.
Az elkészített táblázatokba évente kétszer (februárban és májusban) kerül sor a számjegyekkel
történő rögzítésre.
A számok felhasználásával nyomon tudjuk követni a gyermekek önmagukhoz képesti
fejlődését a különböző nevelési területeken.
A rendelkezésre álló adatokat további elemzésre, ok-feltárásra is hasznosítjuk.
☁ Egészséges
életmód
jellemzői
- tisztálkodás
- öltözködés
- étkezés
- fogmosás
- WC használat
- zsebkendő használat
☁ Anyanyelvi
jellemzői
- beszédkészség
- fonémahallás
- képolvasás

☁ Érzelmi
nevelés,
szocializáció jellemzői
- szerep megnyilvánulások
- közösséghez alkalmazkodás
- társas kapcsolatok
- felnőttekhez való viszony
- érzelmi állapot
- temperamentum

fejlettség ☁ Játék jellemzői
- gyakorló játék
- konstrukciós játék
- szerepjáték

☁ Akarati tulajdonságok
jellemzői
- önuralom
- kudarc elviselése
- döntési képesség
- munkához való viszony
- konfliktusmegoldás
- feladattudat
☁ Mozgás jellemzői
- mozgáshoz való viszony
- tartós futás
- kétkezes labdadobás
- helyből távolugrás
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- kifejezőkészség
- versmondás jellemzői
- mesemondás jellemzői

- dramatizálás, bábozás
- szabályjáték-, szabálytudat
- szerep megnyilvánulások

- labdapattogtatás
- célbadobás (2 m-ről 50 cmes karikába 6x)

☁ Motoros
képességek
jellemzői
- mozgáskoordináció
- finommotorika
- formaábrázolás
- emberábrázolás
- eszközhasználat
- kreativitás

☁ Érzékelés-,
észlelés
jellemzői
- vizuális érzékelés
- akusztikus észlelés
- tapintásos észlelés
- téri orientáció
- időérzékelés
- szerialitás

☁ Emlékezet-, figyelem-,
gondolkodás jellemzői
- vizuális emlékezet
- verbális emlékezet
- matematikai tájékozottság
- gondolkodás
- figyelem
- monotónia tűrés
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„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni,
formálni kell.”
(Marlo Morgan)

XII. KORSZERŰ
ÓVODAPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

XII.1. Differenciált egyéni fejlesztés
Óvodánkban az elfogadó, differenciált bánásmód minden gyermekre érvényes, hiszen
minden gyermek más és más. Joga van ahhoz, hogy teljesítő képessége maximumát elérje.
Ezért fordítunk különös figyelmet a gyermekek egyéni fejlődésének eltérő ütemére és a
differenciálás tudatos érvényesítésére a fejlesztési folyamatban.
A nevelőtestület tagjai, és a dajkák olyan közeget biztosítanak, melyben a gyermek önmaga és
mások elfogadását egyaránt megtapasztalja. Nevelésünkkel és fejlesztésünkkel a gyermeki
személyiségre hatunk. Erősségeik, gyengeségeik és lehetőségeik feltárását végezzük, hogy
örömszerző, hasznos, kiemelkedő képességek fejlesztése közben a kompetenciaérzést éljék
meg.
A differenciált, egyéni bánásmódra nagyszerű lehetőséget nyújtanak nap, mint nap végzett
tevékenységeink. Reggeli érkezéskor a gyermek személyes üdvözlését kiemelten kezeljük,
majd a napközbeni differenciált pedagógiai eljárások alkalmazását tartjuk meghatározónak.
Törekszünk a tevékenységek objektív és szubjektív feltételeinek biztosítására; vagyis
nyugodt légkört teremtve olyan tevékenységeket kínálunk, melyekkel építünk a gyermeki
kíváncsiságra. Kérdéseikre igyekszünk életkoruknak megfelelő, de mégis tudományos
megalapozottságú választ adni.
A gyermekek fejlesztése indirekt módon, a tevékenységrendszerre hatás útján történik, erre
épül a direkt hatás.

A gyermekek közötti megnyilvánuló fejlődésbeli különbségek
☁ Eltérő biológiai szükségleteikben (testi, idegrendszeri sajátosságaikban)
☁ Adottságaikban (értelmi képességeik, kifejezőkészségük terén)
☁ Tapasztalataikban, egyéni élményeikben
☁
☁
☁
☁

Mozgásigényükben
Társas magatartásukban, kontaktusteremtésükben
Érzelmeikben
Érdeklődésükben, aktivitásukban

135

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

Célunk
☁ Az egyes fejlődő képességek fejlettségének elérése, valamint a jártasságok, készségek
kialakulása érdekében azonos vagy eltérő szintű feladatok végzése.

Feladataink
☁ A gyermekek személyiségének megismerése. Az egyéni bánásmód következtében
„kivirulhatnak” rejtett vonásaik, és személyiségük egyedi, megismételhetetlen színeivel
tehetik változatossá a közösség életét.
☁ Erősségek, hátrányok számbavétele, egyéni fejlesztés elvének érvényesítése (képességek,
részképességek) elemzése. Lehetőség szerint minden gyermek tűnjék ki valamiben, legyen
rá jellemző pozitív megnyilvánulás.
☁ Személyes kontaktus teremtése az óvodapedagógus személye, attitűdje legyen
együttműködésre kész, éreztesse támogató figyelmét, a segítségnyújtás biztonságát.
☁ Az egyén testi-lelki szükségleteinek figyelembe vétele az igény szerinti szeparáció
lehetőségének megteremtése (a terem átrendezésével).
☁ A gyerekre vonatkozó információk bizalmas kezelése.
☁ A gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásuknak megfelelően váljanak a közösség
tagjaivá.
☁ Az óvodapedagógus tetteivel és szavaival fejezze ki, hogy a gyermekek közötti
különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban megjelenő teljesítmény
különbség természetes jelenség.
☁ Minden helyzetben, több fokozatban tervezés, hogy a gyermekek megkapják a választás
lehetőségét.
☁ Nem alakítani kell akarni a gyermeket, hanem alakulni hagyni. A differenciálás a gyermek
oldaláról a döntés és a választás lehetőségét jelenti, ezt minden helyzetben be kell építeni.
A gyermek oldaláról differenciáltan kezeljük
- problémamegoldásukat,
- érdeklődésüket
- döntéshelyzetbeli magatartásukat
- a megvalósításhoz szükséges viszonyukat,
- a tevékenység további életét
A tevékenység oldaláról differenciáltan kezeljük
- szabadon választott önálló/társakkal folyó játékok
- pedagógussal folyó közös játékot
- képességfejlesztő (szabály) játékokat
- játék és tanulás-tanítás kapcsolatát,
- játék-foglalkozás- munka kapcsolatát
- szabadon választott és kötelező tevékenységek közötti kapcsolatot.

Differenciálási lehetőségek, területek
☁ időtartam
☁ eszköz
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technika
tartalom
követelmény
szervezeti keret
munkaforma

Motiváltság elérése:
- Mozgásigény,
- társas együttlét igénye
- kíváncsiság, érdeklődés
- sikerélményre törekvés
- alkotásvágy
- felfedezési vágy
- esztétikai igény
- Önmegvalósítási vágy
Feladat: érdeklődésre, kíváncsiságra, tapasztalatokra, élményekre és ismeretekre építve
változatos tevékenységek szervezése a természeti és társadalmi környezetről.
Tartalomban differenciálás:
- a tartalom mennyisége, mélysége (részletezettség, minőség)
- a tartalmi részek egymásra építettsége, kapcsolatai a már meglévő ismereti
anyagában, tapasztalataiban lévő kapcsolódási pontok,
- a gyermeki érdeklődés irányultságában
- azonos téma esetében vagy a témát kiegészítő tartalmi területen.
Feladat: érdeklődés, kíváncsiság, tapasztalatok, élmények gyűjtése, célban, szintben igazodás
a gyermek igényeihez, tapasztalataihoz.
Válaszadás módjában differenciálás:
- szóban, rajzban megmutatva,
- megsúgva,
- megépítve, elkészítve, megalkotva,
- a helyeset kiválasztva.
Munkavégzés ütemében:
- lassú, gyors, időre,
- egyéni tempóban,
- kiegészítő feladatok adásával
Önállóság fokozásában:
- önállóan, segítve,
- magyarázva, utánozva, bemutatva,
- együtt végezve kis segítséggel, együttvégezve,
- hivatkozással
Információk megszerzésében:
- auditív, vizuális, audio-vizuális, kinesztetikus, komplex,
- interaktív,
- tárgyi, síkbeli, makett,
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- manipulatív,
- kísérleti,
- természetes- vagy mesterséges eszközök, szimbólumok, technikai eszközök
Feladat: minél megfoghatóbb formában, sok tevékenykedtetéssel, bemutatással, kevés
közléssel.
A gyermek- pedagógus együtt töltött idejében:
- egyénre fordított idő mennyisége
minősége
- segítséget kérve-kapva
- ráfigyelve
- eligazítva
- csak ottléttel
Hagyományos pedagógiai módszerek:
- Bemutatás
- Ellenőrzés
- Magyarázat
- Értékelés
- Beszélgetés
- Érdeklődés felkeltése
- Megfigyelés
- Bábjátékok, tanmesék
- Elmesélés
- Szituációs játékok
- Gyakorlás
- Elemzés
- Dicséret, elismerés, buzdítás
- Összegzés
- Ismétlés
- Előadás
- Segítségnyújtás
- Gyűjtögetés
- Összehasonlítás, párosítás, különbségtétel, csoportosítás, halmazképzés
Korszerű pedagógiai módszerek, eljárások:
- Vizsgálódás
- Tanakodás
- Kétely ébresztése
- Hitetlenkedés
- Elbeszélés
- Leírás
- Vita, provokálás
- Kíváncsiság
- Bátorító megjegyzés
- Késleltetés
- Kivárás
- Próbálkozás
- Problémahelyzet teremtés
- Ráhangolódás
- Bevonás
- Dialógus
- Közvetítés
- Serkentés
- Érvelés
- Reflexió
- Relaxációs technikák
- Folyamatterv készítés
- Tévedések lehetőségének biztosítása
- Vitára, magyarázatra, véleménynyilvánításra késztetés
- A gondolkodás fejlesztésére irányuló kérdések, melyek lehetnek
- figyelemfelhívó-,
- összehasonlítást eredményező-,
- tisztázást kívánó-,
- szintézisre, okokra, elemzésre irányuló-,
- provokatív, nyitott kérdések.
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XII.1.2. Az egyéni fejlesztési terv elkészítése
A fejlesztő munkánk egyik sarkalatos pontja az egyéni fejlesztési terv elkészítése.

A terv egy tervezési folyamat, amely tartalmazza
☁
☁
☁
☁
☁

A kiindulási helyzetképet.
A célt.
A végrehajtó személy nevét.
Helyet, időt, a megvalósítás tervét.
Az alkalmazott módszereket.

A dokumentum tartalmazza a reálisan megfogalmazott fejlesztési célokat és alkalmazkodik a
gyermek életkorához, életviteléhez.

Funkciója
☁ Segítségnyújtás tervezése.
☁ Koordinálása.
☁ Ellenőrzése.
Partnerként kezeli a gyermekeket.
☁ Használatának mindkét részről érzékelhető eredményei származnak.

Pedagógus részére származó előnyök
☁ Segíti a felkészülést, rugalmas.
☁ Megkönnyíti a differenciálást.
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁
☁

Tudatossá teszi a napi tervezést.
A képesség fejlesztésére fókuszál.
Együttműködésre, együttgondolkodásra késztet.
Alkotómunkára ösztönöz.
Szakirodalom folyamatos használatát kívánja.
Módszertani szabadságot ad.
Növeli az elfogadás képességét.
Motivál.

A gyermek számára származó előnyök
☁ Az egész személyiségre hat.
☁
☁
☁
☁
☁

Segíti a tevékenységek koncentrációját.
Globálisan tekintenek rá, nem csak sérülés specifikus területre.
Tehetséggondozásra is alkalmas.
Érdekeltté válik a megvalósításban.
Növeli az egyéni felelősséget.

139

Jászárokszállási Városi Óvoda
OM 202076

Pedagógiai program
2020

☁ Sikerorientált.
☁ Kialakul a biztonságérzete, tapasztalja a törődést.
☁ Növeli a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyeit a felzárkóztatásban ill. a tehetség
kibontakozásban.

A fejlesztési terv elkészítésének lépései
☁ Komplex pszichológiai – pedagógiai diagnózis felállítása (szakértők, óvodapedagógus,
szülő).
☁ A fő fejlesztési irányok meghatározása.
☁ A fejlesztés kiemelt területei.
☁ A területek fejlesztésének feladatokra bontása.
☁ A fejlesztés összekapcsolása tevékenységekkel, programokkal.
☁ Ütemezés, prioritások megjelenítése.
☁ Eszközök, módszerek tervezése.
☁ Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés).
☁
☁
☁
☁

A megvalósítás színtereinek tervezése.
A dokumentáció elkészítése, elhelyezése.
A visszacsatolás, a kontrollvizsgálatok idejének meghatározása.
A vizsgálatok elvégzése, a fejlesztési terv módosítása.

Kezdetben a fejlesztendő feladatok túlsúlya jellemző, majd ez az arány megfordul. A
felzárkóztató fejlesztés lényege, hogy idővel feleslegessé váljon. Ahogyan az alapprogram
fogalmaz: „a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.”

A fejlesztések gyakorlatimegvalósításának módjai
☁
☁
☁
☁

Óvodáinkban fejlesztőszoba áll rendelkezésre az egyéni és mikro csoportos fejlesztésekre.
Logopédus és gyógypedagógus foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.
Nyílt napok alkalmával a szülők betekintést nyernek a fejlesztések mikéntjébe.
Az óvodapedagógusok segítik a szakemberek munkáját, állandó kapcsolattartással
kontrollálják a közös munkát.
☁ A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére éves tervvel
rendelkezünk, mely heti lebontásban tartalmazza az egyéni fejlesztések megvalósulását.
☁ Tervezésünket, módszereinket szükség esetén módosítjuk, fejlesztjük. Keressük azokat az
utakat, lehetőségeket, amelyek a legtöbb sikerélményt, eredményt nyújtják felnőttnek,
gyermeknek egyaránt.
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XII.2. A projektmódszer
A projektmódszert a Zöld jeles napok feldolgozásához használjuk intézményi szinten.
☁ A mindennapokban építünk a gyerekek érdeklődésére, tapasztalataira. Fejlődését, mint
egészet célozzuk meg, egységben fejlesztjük a fizikai, szociális, érzelmi, kognitív
területeket.
☁ A középpontban a fejlesztendő gyermek áll. Inspiráljuk őt, serkentjük a felfedezésre, hogy
minél többet és sokoldalúbban tapasztaljon a világból. Kérdezzen, válaszokat keressen.
☁ Az egység, a komplexitás jellemzi a tevékenységeinket, integrált formában, nem
műveltségterületenként.
☁ Egy téma, projekt köré épülnek a tevékenységek. Abból az axiómából indulunk ki, hogy
minden mindennel összefügg. A gyermekek felfedezik, érzékelik, megtapasztalják, átélik
a feldolgozás során ezeket az összefüggéseket.
☁ A legkisebb arányban a frontális forma fordul elő. A tapasztalatszerzés és a készség,
képességfejlesztés a differenciált rétegmunkán, az egyéni, individuális fejlesztés és a
kooperatív csoportmunkában valósul meg. Ezen belül egyéni, önálló munka folyik. Itt
nyílik lehetőség olyan egyéni fejlesztésre, amelyben a pedagógus és a gyermek, vagy
néhány gyermek együtt dolgozik.

XII.3. Kooperatív tanulásszervezés
A kooperatív tanulás a csoportmunka egyik speciális fajtája, melynek során a csoport tagjai
felosztják egymás között a feladatokat, és mindenki felelős azért, hogy elkészüljenek vele,
vagyis a csoport minden tagjának együttműködésére szükség van, hiszen ennek sikerétől függ
a teljesítmény. A csoporttagoknak az is a feladatuk, hogy egymás munkáját segítsék,
ellenőrizzék.
Ezzel a módszerrel nagyon jól fejleszthetők a szociális kompetenciák: kommunikáció,
érdekérvényesítő képesség, kapcsolatkezelés, türelem, empátia. A kooperatív tanulás
egyszerre értelmi és érzelmi fejlesztés – sokat profitálnak a közös munkából az egymást
segítő diákok. Erősíti a motivációt, a problémamegoldás képességét.
Kooperatív tanulásról akkor beszélhetünk, ha az alábbi négy alapelv érvényesül:
☁ Építő egymásrautaltság: a kooperatív feladatok jellemzője, hogy minden tag részfeladatot
old meg, csak akkor sikeres a megoldás, ha mindenki elkészült, ezért a tagoknak érdeke,
hogy segítsék egymást.
☁ Egyéni felelősség: a csoport célját csak az egyénileg végzett hatékony munka segítségével
érheti el, a csoportcélok erősítik az egyéni felelősséget, motivációt (felelőssé tenni az
egyes diákot a csoportcél elérésében).
☁ Egyenlő részvétel: megfelelő feladatok (pl. szóforgó) adásával, vagy munkamegosztással
érhető el.
☁ Párhuzamos interakciók: a diákok közt egyidejűleg zajlanak interakciók (a csoportokban
beszélgetnek egymással, párosan interjút készítenek stb.).
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XII.4. Drámapedagógia elemei
Célunk olyan helyzetek, esetek teremtése, amelyekben a drámapedagógia elemeivel,
segítségével nő a gyerekek empátiás képessége, kommunikációja, a pedagógus pedig jobban
tudjon igazodni a gyerekek eltérő képességeihez.
A napi tevékenységek rendszerébe való beépítése és alkalmazása (játszóház, beszélgető kör,
önálló tevékenységként alkalmazva)
A drámapedagógia módszertanának egyes elemei (szabályjátékok, szerepjáték) is
megjelennek a foglalkozásokban, illetve a legtöbb alkalommal sor kerül egy nagyobb
„produkció” előadására. Ezzel a módszerrel nem a kognitív, értelmi tevékenységek kapnak
hangsúlyt, hanem az élmények, emóciók. A megértés a játék során válik belsővé. Ezek a
foglalkozások a drámát, mint pedagógiai segédeszközt csoportos játéktevékenységnek
tekintik, amelynek során a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a
képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül médiaélményeikkel
kapcsolatos (tehát valós) témákat dolgoznak fel, ezekből pedig valós tudásra és tapasztalatra
tesznek szert. A szerepjátékos feladatoknak látszólag az „előadás” bemutatása a célja,
valójában a létrehozás folyamata, melynek során az élmények más módon is megélhetővé
válnak, fejlődik az önbizalom és az önkifejezés képessége.
A szerepjáték lényege különböző szerepek megformálása, kipróbálása játékhelyzetben. Alapja
ugyan az utánzás, de ez alatt nem hűséges másolatot értünk, hanem a megélt médiaélményben
látott karakter, történés, viselkedés megjelenítését, alkotó átvételét. A szerepjáték során zajló
élményfeldolgozásban az élmény és a tartalom rekonstruálására, megváltoztatására és az
élményre való reflexióra nyílik lehetőség. A csoportban a gyerekek felidézik
médiaélményeiket, és a beszélgetés során különböző szempontokat jelenítenek meg a közös
gondolkodásban. (rekonstrukció) A felmerülő elemekből a sokféle ötletet ötvözve valami újat
hoznak létre közösen. (megváltoztatás) A gyerekek a felidézett médiaélményekre és megélt
szerepélményre is reflektálnak.
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„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy dolgokra
vagyunk képesek.”
(Teréz anya)

XIII. A NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI HORIZONTÁLIS
TANULÁS ELŐSEGÍTÉSE
Céljaink
☁ Saját pedagógiai rendszerünk folyamatos fejlesztése.
☁ Szakmai együttműködés lehetőségeinek felkutatása.
☁ A már bevált pedagógiai gyakorlatok (intézményi jó gyakorlatok) megismerése.

Feladataink
☁ Hospitálási rendszer működtetése az egyes telephelyeken, a telephelyek között, valamint
óvodánk és az ország más óvodái között
☁ A hospitálásokkal kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatok: szervezés, látogatók
fogadása, adminisztráció
☁ Műhely működtetése: műhely munka során használandó módszerek és eljárások, a
műhelymunka dokumentálása
☁ Részvétel szervezése és egyéb igény szerinti lehetőségek

Az óvoda belső továbbképzési rendszere
☁ Nevelőtestületi értekezlet keretén belüli képzés.
☁ Szakmai munkaközösségen belüli képzés.
☁ Önképzés.
Óvodánkban mind a vezetés, mind a nevelőtestület elkötelezett a minőség iránt. Folyamatos
fejlesztés, az állandó jobbítás szervezeti filozófiáját valljuk. Pedagógiai programunk
színvonalas működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye, ezért tartjuk fontosnak
az önképzést és a továbbképzést.
Versenyképes minőséget a nevelés-oktatás területén is csak úgy lehet létrehozni, ha
„naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változásait. A legújabb ismeretek,
információk megléte azonban nem elegendő. A lehető leggyorsabban alkalmazni is kell
azokat.
Érdeklődést tanúsítunk a pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeinek ismerete és
gyakorlatban való alkalmazása iránt. Lényeges szempontnak tartjuk, hogy az adott pedagógus
úgy fejlessze képességeit, hogy az a nevelőközösségünk módszertani eszköztárának
gazdagítását, a gyermekek tevékenységrendszerének fejlesztését is szolgálja.
Felgyorsult világunk változásainak követése azonban nagy kihívás az élet minden területén. A
változások követésére, a kutatási eredmények kipróbálására és beillesztésére a gyakorlatba
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időigényes folyamat. Az egymástól való tanulás - ismeret és módszercsere - lerövidíti ezt a
folyamatot. A horizontális tanulással rengeteg idő és energia takarítható meg az intézmény
javára.

Adaptált jó gyakorlatok

A TÁMOP-3.11-12/2-2012-0079 „ Adjunk esélyt a jövőnek- Újszerű pedagógiai eljárások,
módszerek bevezetése a jászárokszállási óvodákban című pályázati projektnek köszönhetően az alábbi jó gyakorlatok megismerésére, adaptálására, került sor:
Mesehét
A mese népszerűsítése a szülők, nagyszülők és a gyermekek körében, az irodalmi értékek
iránti érdeklődés felkeltése. A mesélés pozitív személyiség fejlesztő hatásának érzékeltetése.
A helyi irodalmi értékek megismertetése.
Közlekedésbiztonságra nevelés
Közlekedési hét, melynek programjai lehetőséget biztosítanak a gyermekek ismereteinek
bővítésére, elmélyítésére és a biztonságos közlekedéshez szükséges készségek, képességek
kialakításához.

Saját belső jó gyakorlatunk

A TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0028 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív
intézményekben” című pályázati projektnek köszönhetően.
A víz élet, energia – vigyázzunk rá!
A jó gyakorlat a külső világ tevékeny megismerését szolgálja a kompetencia alapú fejlesztés
hatékony módszereinek alkalmazásával.
Célja, hogy a nevelés során alapozzuk a természettudatos életszemlélethez szükséges
kulcskompetenciák fejlődését, ily módon járul hozzá az egész életen át tartó tanulás
képességeinek fejlődéséhez.
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„Az ember mégiscsak készre formálódik késő gyermekkorában, utána alig változik.”
(Tóth Krisztina)

XIV. ZÁRÓGONDOLAT
Az előző oldalak tartalmából kitűnik, hogy hivatásunkat gyakorolva, hatékony nevelő
munkánk megvalósítása érdekében az alábbiakat tartjuk nagyon fontosnak:
☁ a pedagógusi szabadságot;
☁ a gyermeki jogok tiszteletben tartását;
☁
☁
☁
☁
☁
☁

a szülői ház- óvodapedagógus – dajka pozitív kapcsolatát;
az egészséges testi, szellemi fejlődést;
a gyermek egyéni sajátosságainak előtérbe helyezését;
a tevékenységek együttes személyiségfejlesztő hatását;
a környezettudatos magatartás megalapozását;
a szeretet, az elfogadás és a humor jelenlétét mindennapjainkban.

FELELŐSSÉGÜNK ÓRIÁSI!
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XV. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A helyi óvodai nevelési program érvényességi ideje: 2020. 09. 01-jétől
visszavonásig

A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának kötelező
indokai
☁ Jogszabályváltozás,
☁ Fenntartó által meghatározott feladatváltozás

Lehetséges indokai
☁ Sikeres innováció eredményeinek beépítése,
☁ A minőségfejlesztési munka eredményeinek beépítése, illetve kevésbé eredményes
elképzelések elhagyása.
A helyi óvodai nevelési program nem kötelező felülvizsgálatát és módosítását - a vezetőnek
benyújtott írásbeli előterjesztés után, a nevelőtestület 50+1%-os támogatásával - kérheti
Közalkalmazotti Tanács elnöke, mint a döntés előkészítő és érdekegyeztető fórum
képviselője.

A pedagógiai program nyilvánossága
☁ Minden csoportszobában megtalálható.
☁ Egy példány az óvodavezető irodájában került elhelyezésre.
☁ Egy példány a bejáratnál lévő szülői faliújságon van kifüggesztve.

Tájékoztatásul hivatalosan kapja
☁ Jászárokszállás város Önkormányzatának Képviselő testülete
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XVI. FELHASZNÁLT IRODALOM
☁ Óvodai nevelés országos alapprogramja MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó
Kft. 2013.
☁ Mérei Ferenc- V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan - Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.
☁ Kovács György- Bakos Éva: Játék az óvodában - Didakt Kiadó 2005
☁ Perlai Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztő játékai. Okker Kiadó, Budapest.
☁ Perlai Rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban Okker Kiadó, Budapest. 1999
☁ Gabnai Katalin: Drámajátékok c. könyve alapján történik a feldolgozás
☁ Ágoston Valéria- Katus Györgyné: „Nem
(ÓVODAPEDAGÓGIA KÖNYVSOROZAT) 2013..

messze

van

ide

Kalocsa”

☁ Körmöci Katalin: Kézikönyv a projekt szemléletű óvodai életről (ÓVODAPEDAGÓGIA
KÖNYVSOROZAT) 2012.
☁ Pivókné Gajdár Klára: A gyermekekkel együtt
(ÓVODAPEDAGÓGIA KÖNYVSOROZAT) 2013.

tervezzük

az

óvodai

életünket

Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok az óvodáskorban OKKER Oktatási KIADÓ
☁ Körmöci Katalin: Projektmódszer az óvodában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011
☁ Jan - Uwe Rogge: Kell a gyermeknek a korlát Park Könyvkiadó, Budapest, 2005.
☁ Vígh Istvánné- Fraisz Ferencné- Peregi Györgyi: Játék a mozgás?
☁ Nagy Jenőné: Gyermektükör – „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 5.
száma 2006.
☁ Fehér Anna: A természet közelségével - A Környezet- és Természetvédelmi Oktató
Központok Országos Szövetségének Óvodai Munkacsoportja 2011.
☁ Dr. Kuti István- Kuti Istvánné: Körlánc – Környezeti nevelés az óvodában Kecskeméti
Tanítóképző Főiskola 1995
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☁ Gaál Sándorné- Kunos Andrásné: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában.
Color Print Nyomda Szolnok, 1996
☁ Dr. Tótszőllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában BFER-CO Kft. 1994.
☁ Vígh Istvánné – Fraisz Ferencné – Peregi Györgyi: Játék a mozgás? Novum Könyvklub 2014
☁ Zöld kalandra fel! (NISZA Alapítvány 1997.)
☁ Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica Budapest 2003)
☁ Törzs Béla: Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó 1982.
☁ Ludánszkiné Szabó Éva: Óvodai zenei hagyományápolás-népszokások (Hajdúböszörmény 1995.)
☁ Napról – napra a mi kalendáriumunk (Pedellus Bt. Debrecen 1992.)
☁ Zilahi Józsefné: Mese- vers az óvodában Eötvös József Könyvkiadó Budapest, 1998
☁ Nagy Jenőné- Németh Menyhértné- Novákné Cseh Ibolya: Rajz, mintázás, kézimunka
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 3. szám Color Sprint Shop Bt.
Szolnok 1999
☁ Kovács Lajosné: Vigyázok rád- A természet szeretete és a magyar nyelvi nevelés Gábriel
2000 BT Százhalombatta
☁ Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Bp., Alex - Typok 1992.
☁ Kovács Erika, Labáth Ferencné: Kompetencia-alapú óvodai programcsomag – kiegészítő
kötetei
☁ Komplex prevenciós óvodai program. Arzenál Nyomdaipari Kft. 1997.
☁ Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Ped.Int. Szolnok, 1997.
☁ Néphagyományőrző Óvodai Program Gödöllő 1998.
☁ Jászberényi Városi óvodák Pedagógiai Programja
☁ Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Pedagógiai Programja
☁ Szent László Völgye- Bóbita Óvoda Pedagógiai Programja
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