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1. Bevezetés 

Törvényi háttér: 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai, 

- a  229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

- a 137/1996. (VIII.28.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

szóló 255/2009. (XI. 20.) és 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, 

- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

- Nemzetiségi óvodai nevelés irányelvei 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

A Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programjában az eddigi (kódszámok: KDOP-5.1.1/7f-

2009-0021, TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0077, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0053, TÁMOP- 3.1.5-

09/A/2-2010-0115) pályázatok figyelembevételével, - képzések, kötelezettségek, vállalások- 

beépítettük a kompetencia alapú nevelési elveket, feladatokat, értelmeztük az integráció helyi 

megvalósítási formáit, a tudás átadás és az élethosszig tartó tanulás elveit.  

A Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programjában külön fejezetet kaptak a speciális programok, 

melyek:  

 Két nevelési nyelvű német nemzetiségi program (Vajda Péter lakótelepi Óvoda) 

 Magyar-angol két nevelési nyelvű program (Fáy András lakótelepi Óvoda), kiegészítve az 

„Interkulturális nevelés óvodai gyakorlata”. 

 Pápai Városi Óvodák Egészségfejlesztési terve 

 Óvodai fejlesztő program 

 

A Pedagógiai Program jelenlegi, 2015. szeptember 1-i változtatásait a Köznevelési törvény 

2016. szeptember 1-i kiegészítő és új jogszabályai indokolják. 

2. Óvodakép 

2.1. A Pápai Városi Óvodák szervezeti felépítése 

A Pápai Városi Óvodák intézményét Pápa Város Képviselőtestülete 2003. július 1. napjával 

hozta létre. 

A Pápai Városi Óvodák intézményének neve Pápa Város Képviselőtestülete 19/2013. (II.28.) 

határozatával lépett érvénybe. 

Intézmény neve: Pápai Városi Óvodák 

Címe: 8500 Pápa, Képző u. 3. 

Fenntartó neve:  Pápa Város Önkormányzata 

OM azonosító: 036783 

A Pápai Városi Óvodák tagintézményei 

 Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája, 8500 Pápa, Kisfaludy K. u. 20. 

 Pápai Városi Óvodák Fáy A. lakótelepi Tagóvodája, 8500 Pápa, Szövetkezet. u. 36./a. 
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 Pápai Városi Óvodák Huszár lakótelepi Tagóvodája, 8500 Pápa, Huszár ltp. 

 Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája, 8500 Pápa, Kéttornyúlaki u. 12. 

 Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája, 8500 Pápa, Radnóti u. 12. 

 Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája, 8500 Pápa, Tapolcafői u. 67. 

 Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája, 8500 Pápa, Ötödik u. 26. 

 Pápai Városi Óvodák Vajda P. lakótelepi Tagóvodája, 8500 Pápa, Vajda P. ltp. 28. 

 Pápai Városi Óvodák 8500 Pápa, Képző u. 3. (Székhely óvoda) 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 830 fő, indítható csoportok száma 35 

2.2. Óvodaképünk 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve, a gyermek óvodába lépésétől 

az iskolába lépésig, nevelésünk egészében érvényesüljön a gyermeki személyiséget elfogadó 

szeretet, tisztelet, megbecsülés és bizalom. Ennek érdekében feladatunk, hogy: 

 biztosítsuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit,  

 gondoskodjunk a gyermekek jó közérzetéről, testi-lelki harmóniájáról,  

 megalapozzuk egészséges testi állapotukat, tanulási vágyukat, képességeiket, nyitott 

érzékenységet alakítsunk ki bennük a világ dolgai iránt,  

 lehetőséget teremtsünk arra, hogy kipróbálhassák, megismerhessék képességeiket, és 

lehetőségeik határát,  

 ébren tartsuk és tápláljuk kíváncsiságukat, tudásvágyukat, 

 formáljuk környezettudatos magatartásukat, 

 elkötelezettek vagyunk a kulturális tartalmak pedagógiai közvetítése, a hagyományok 

ápolása iránt 

 tudatosan segítsük a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori 

és egyéni sajátosságokat, valamint a gyermekek eltérő fejlődési ütemét, tekintettel az 

eltérő szokásokra, nembeli, vérmérsékleti, nemzeti, etnikai különbségekre és a családok 

értékrendjének sokféleségére, 

 biztosítsuk a nemzetiséghez tartozó gyermekek esetében az önazonosság megélését és a 

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az interkulturális megértést, 

elfogadást, 

 a gazdag, élményekkel teli, sokoldalú fejlődési lehetőséget nyújtó, boldog óvodás évekkel 

segítsük, hogy megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való 

átlépés pszichikus feltételei. 

3. Gyermekképünk 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja Gyermekkép fejezetére építve: 

Óvodáinkban olyan szeretetet, gondoskodást, támaszt nyújtó légkör megteremtésére 

törekszünk, ahol gyermekek, szülők egyaránt biztonságban érezhetik magukat. Olyan 

gyermekeket szeretnénk nevelni, akik  

 jól érzik magukat, önbecsülésük megfelelő, 

 derűs bizalommal, őszinte szeretettel fordulnak a felnőttek, a társak és környezetük felé, 

 önként, örömmel, természetes kíváncsisággal, kreatív gondolkodásmóddal vesznek részt 

minden tevékenységben,  



5 

 

 egyéni és életkori szinten beépül személyiségükbe az egész életen át tartó tanuláshoz való 

beállítódás, 

 képesek eligazodni különböző helyzetekben, 

 egyéni és életkori szinten birtokukban van az alapvető normarendszer, érzelmi és erkölcsi 

értékrend, amely megalapozza pozitív szocializációjukat, megfelelően előítélet-

mentesek, jól neveltek, 

 védik, segítik, befogadják a gyengébbeket, kisebbeket, esendőbbeket, odafigyelnek 

egymásra,  

 gyermeki természetességgel fogadják el a másságot, 

 életkoruknak, egyéni sajátosságuknak megfelelő szinten ismerik, szeretik, óvják a 

természetet,  

 igényesek környezetükre és önmagukra, képesek észrevenni, felfedezni és rácsodálkozni 

a szépre (természet, zene, művészeti alkotások stb.), 

 hagyományápoló nevelésünk hatására megalapozódik nemzeti identitástudatuk, emellett 

érdeklődnek más népek, nyelvek, kultúrák iránt is, 

 megfelelően bővülnek ismereteik, alkalmazási, felhasználási képességeik folyamatosan 

fejlődnek, 

 az egyéni adottságaikhoz mért legmagasabb fejlettségi szintjükkel alkalmassá válnak az 

iskolai élet megkezdésére. 

4. Óvodai nevelésünk alapelvei 

 Pedagógiai nevelő munkánkkal a gyermekek egyéniségéhez igazodunk. 

 Minden gyermek számára biztosítjuk a fejlődéshez, tanuláshoz való egyenlő hozzáférést. 

 A gyermek személyiségét bizalommal övezzük, tiszteljük, elfogadjuk, szeretjük, 

megbecsüljük. 

 Tiszteletben tartjuk a gyermek jogait, emberi méltóságát és védelmét. Gondoskodunk 

arról, hogy megkapja az őt megillető gondoskodást és nevelést. 

 Elősegítjük a hátrányok csökkenését. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekeknek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

erősítését, átörökítését. 

 A játékot tekintjük nevelésünk leghatékonyabb eszközének, kiemelt hangsúlyt adunk a 

szabad játéknak. 

 Megteremtjük az otthonos, barátságos, biztonságos, nyugodt, egymásra figyelő, derűs 

légkört, a korosztálynak megfelelő tanulási környezetet. 

 Biztosítjuk a rendszerességet, a fokozatosságot, a folyamatosságot és az érzelmi 

biztonságot. 

 Építünk a pedagógus etikára, a bizalomra és a kölcsönös tisztelet jelenlétére, a mindenkit 

megillető tiszteletadásra és tiszteletben tartásra. 

 A gyermek nevelése elsősorban a szülő joga és kötelessége, ugyanakkor támaszkodunk a 

családi nevelésre, megerősítjük, kiegészítjük, szoros együttműködésre törekszünk, ha 

szükséges segítjük. 

 A gyermeket önmagához képest fejlesztjük, alkalmazkodva az egyéni érés fejlődési 

üteméhez. 
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 Olyan kulturális értékeket közvetítünk a gyermekek felé, mellyel formáljuk 

személyiségüket, erősítjük identitásukat. 

 Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a különbözőség elfogadása 

mindenkinek, az óvoda egész közösségének - gyermekeknek, óvodai dolgozóknak, 

szülőknek természetessé válik. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

 az integráció szintjének és helyének megválasztásánál figyelembe vesszük a sajátos 

nevelési igény típusát, a neveléshez szükséges személyi és a tárgyi feltételeket; 

 abba a tagóvodába integráljuk, amely a legmagasabb szinten rendelkezik az ehhez 

szükséges szakmai felkészültséggel, személyi és tárgyi feltételekkel; 

 külső, képzett szakember igénybevételével biztosítjuk számukra a megfelelő 

gyógypedagógiai ellátást; 

 a toleranciára, a másság elfogadására épülő sokoldalú személyiségfejlesztésben 

látjuk a gyermekközpontúság megvalósulását; 

 óvodai nevelésünkkel így biztosíthatjuk, hogy a gyerekek őszintén elfogadják, 

tolerálják sajátos nevelési igényű társaikat, a segítőkészség, közeledés 

természetessé váljon számukra. 

5. Óvodai nevelésünk rendszere 

5.1. Óvodai nevelésünk célja 

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve 

 elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok, valamint a gyermekek eltérő fejlődés 

ütemét figyelembe véve az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakozását, 

 csökkentsük a hátrányokat, 

 ellássuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését. 

Kiegészül mindez a két nevelési nyelvű német nemzetiségi és a magyar-angol két nevelési 

nyelvű csoportjaink dokumentumaiban megfogalmazott speciális célokkal. (Lásd: Pápai Városi 

Óvodák speciális feladatai fejezet, ill. 1. és 2. sz. mellékletben.) 

További céljaink 

 a képesség- és készségfejlődést akadályozó problémák feltárása, és azokra adekvát 

pedagógiai, oktatásszervezési válaszok, 

 az esélyegyenlőség javítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

szegregációjának csökkentése, 

 a szülők aktív bevonása, segítése, 

 az óvoda iskola átmenet megkönnyítése, 

 a befogadó pedagógia alkalmazása, helyes értelmezése, 

 új tanulásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása, 

 az informatikai műveltség emelése, új kihívásként felkészülés az infokommunikációs 

technika (IKT) pedagógiai alkalmazására. 
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 kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, népművészekkel és 

kortárs művészekkel való együttműködés erősítése annak érdekében, hogy az óvoda 

kultúra közvetítése magas színvonalon megvalósuljon. 

5.2. Óvodai nevelésünk feladatai 

Pedagógiai Programunk átfogja a teljes óvodáskor nevelő-, fejlesztőmunkáját. 

Óvodai nevelésünk alapfeladatai 

 a személyiségfejlesztés területén az óvodáskorú gyermekek életkoronként és egyénenként 

változó testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése, 

 az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása,  

 a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás 

előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, 

 az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzésének segítése. 

A megvalósulás területei: 

 az egészséges életmód alakítása,  

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés,  

 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

5.2.1. Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása ebben az 

életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt jelentőségű. Feladatunk a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése.  

Ezen belül  

 a gyermek gondozásán keresztül kielégítjük testi szükségleteit, mozgásigényét,  

 elősegítjük a mozgás harmonikus, összerendezett fejlődését,  

 segítjük a gyermek testi képességeinek fejlődését,  

 védjük, eddzük, óvjuk, és őrizzük a gyermek egészségét,  

 kialakítjuk az egészséges életmód, a testápolás, étkezés, öltözködés, a pihenés a 

betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásait, igényét, 

 biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezetet,  

 kialakítjuk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat, 

megalapozzuk a környezettudatos magatartást, 

 megfelelő szakemberek bevonásával, valamint a szülővel való együttműködésben 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat látunk el.  

A téma cél, feladat és tevékenységrendszerét az Egészségfejlesztési tervünkben fejtettük 

ki bővebben (3. számú melléklet) 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

 Testi szükségleteik kielégítését szándékosan képesek irányítani. 

 Köhögéskor, tüsszentéskor a zsebkendőt önállóan használják. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat. 
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 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadékot a 

kancsóból. 

 Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Önállóan öltözködnek, ruhájukat ki-, és begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 Ruhájukat szépen összehajtva helyezik a polcukra, igényük van a kulturált megjelenésre.  

 Ügyelnek saját külsőjükre, melyben megjelenik az ápoltságra, igényességre törekvés. 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

 A gyermekek érzelmileg kötődnek környezetükhöz, a természethez, óvják azt.  

 Elemi ismeretekkel rendelkeznek a környezet- és természetvédelemről, (saját szintjükön) 

tevékenyen hozzájárulnak annak megtartásához. 

Módszertani alapelveink az egészséges életmódra nevelés területén 

 Munkánk alapja a gyermekismeret legyen, vegyük figyelembe az egyéni sajátosságokat, 

éljünk az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés eszközeivel! 

 Ügyeljünk a fokozatosságra! 

 Legyünk tapintatosak, türelmesek, szeretetteljesek! 

 Garantáljuk a kisgyermekek emberi méltóságát és jogait! 

 Folyamatosan kövessük nyomon a gyermek fejlődését! 

Módszertani alapelveink a környezetvédelmi nevelés területén 

 Figyeljünk óvodásaink eltérő tapasztalataira, ismereteire! 

 A tapasztalatszerzésben és az élménygyűjtésben élvezzen elsőbbséget a valóságos, 

eredeti, őt körülvevő környezet! 

 A kampányszerű programok helyett, a folyamatosságot, rendszerességet, 

ismételgetéseket tartsuk a legfontosabb tapasztalati forrásnak, minden lehetőséget 

megragadva egy adott helyzetben! 

 Olyan ismereteket nyújtsunk számukra, amelyek befogadására képesek! 

 Tartsuk szem előtt, hogy magatartásunkkal, viselkedésünkkel a természethez való 

viszonyulásunkban modell szerepet sugárzunk mind a gyerekek, mind a családok felé! 

Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata más nevelési területekkel 

Az egészséges életmódra nevelés szoros kapcsolatban van: 

 az érzelmi neveléssel, mert a teendők, tevékenységek kapcsán létrejött személyes 

kontaktus erősíti a gyermekek érzelmi kötődését, érzelmi hozzáállásuk alapján alakul 

viszonyuk a szokás- és tevékenységrendszerhez, a környezethez, a természethez, fejlődik 

önuralmuk, a közös élmények hatást gyakorolnak identitástudatukra, pozitív 

életszemléletük kialakulására; 

 a szocializációval, mert a saját test megismerésével fejlődik „én-tudatuk", a szokások 

beépülésével segítjük társadalmi beilleszkedésüket; 

 az értelmi neveléssel, mert a tevékenységek közben a gyerekek számos ismeret birtokába 

jutnak, ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel, érlelődik fogalmi gondolkodásuk, 

fejlődik problémamegoldó képességük; 

 az anyanyelvi neveléssel, mert gazdagodik szókincsük, alakul önkifejező képességük; 
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 a játékkal, mert témái között gyakran megjelennek az egészséges életmód elemei, 

valamint a környezeti játékok, a kutatások, gyűjtögetések játékos elemeket tartalmaznak; 

 a munkával, mert sokféle munka jellegű tevékenységet is felölelnek; 

 a környezeti neveléssel, mert általa számos tapasztalati és ismeretszerzési lehetőséget 

biztosítunk a világról; 

 az esztétikai neveléssel, mert a rajzolás, mintázás, kézimunka, a mese-, vers-, mondóka- 

és dalanyag segíti az ismeretek komplex feldolgozását, és mindannak megjelenítését, amit 

a gyermek a világról tud. 

5.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az emóciók dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 

óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegye körül.   

Mindezért  

 szükségesnek tartjuk, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a 

gyermeket,  

 elősegítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését és én-tudatának 

alakulását, teret engedünk önkifejező törekvéseinek,  

 arra neveljük a gyermekeket, hogy elfogadják, megértsék azt, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 a szocializáció szempontjából különösen fontosnak tartjuk a közös élményeket és 

tevékenységeket,  

 a pedagógiai hatásokon keresztül igényes, következetes, ám rugalmasan kezelt szokás- és 

normarendszert alapozunk meg,  

 a szokás- és normarendszer megalapozásával segítjük a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, és akaratuk: 

önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat fejlődését, 

 a szocializáció szempontjából meghatározó közös élményeken keresztül, a gyermek 

nyitottságára építve elősegítjük, hogy tudjon rácsodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelje és becsülje azt, 

 megismertetjük szűkebb és tágabb környezetével, kialakítjuk a szülőföldhöz való 

kötődést,  

 kultúraközvetítő nevelésre törekszünk, igényes műveltségtartalom választásával 

 minden munkatársra vonatkoztatva arra törekszünk, hogy viselkedésünk, 

kommunikációnk, bánásmódunk követendő modell értékű legyen, a gyermek számára 

pozitív mintákat adunk,  

 gondot fordítunk a kiemelt figyelmet igénylők eredményes nevelésre, fejlesztésre is; 

szükség esetén megfelelő szakember közreműködését kérjük, 

 törekszünk a kiemelkedő képességű, tehetségígéretes gyermekek „beazonosítására”, és 

egyéni, képességeiknek megfelelő fejlesztésükre. 
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A szocializáció színterei: 

 A gyermek elsődleges nevelési színtere a család. Feladatunk, jó kapcsolat kialakítása, 

együttműködés a családdal. Lásd még a „Az óvoda és a család kapcsolata” fejezetben. 

 Az óvoda a gyermek másodlagos szocializációs színtere, melynek feladatait az 

alábbiakban fejtjük ki. 

 A harmadlagos szocializációt a tágabb társadalmi környezet jelenti a gyermek számára 

(pl.: rokoni kapcsolatok, óvoda-lakókörnyezet, média, kulturális élmények stb.). Ezek 

pozitív és negatív hatásaival is számolnunk kell, a gyermek érdekében támogatnunk, 

erősítenünk vagy ellensúlyoznunk szükséges azokat. 

Célunk 

 a féltő, óvó, gondoskodó, stabil, biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör 

megteremtésével az érzelmi intelligencia megalapozása, 

 a személyes kapcsolatok új formáinak alakításával a szociális kompetenciák fejlesztése, 

a gyermekek szocializációjának elindítása. 

Feladataink 

 A gyermekeket családias, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben neveljük a befogadástól 

az óvodáskor végéig. 

 Az óvodáskorú gyermek magatartását érzelmei befolyásolják, ezért arra 

törekszünk, hogy az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye 

körül. 

 A kisgyermek első találkozása az óvodával alapvetően befolyásolja későbbi érzelmi 

kötődését, ezért a gyermek befogadását, bármely életkorban is történjen, tapintattal, 

szeretetteljes odafordulással, törődéssel, végezzük. 

 Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermek szüleivel együtt ismerkedhessen meg az 

óvodával. 

 Ha lehetséges (a gyermek teherbírásához igazítva) fokozatos időnöveléssel 

szoktatjuk a gyermeket az óvodához. 

 Megismertetjük a csoport belső életével, szokásrendjével, viselkedési szabályaival. 

Megmutatjuk az eszközök, tárgyak helyét, használatát. 

 Empatikus, meleg, elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakítunk ki a gyermekekkel. 

Türelemmel, tapintattal közeledünk feléjük, arra törekszünk, hogy személyes 

kapcsolat alakuljon ki közöttünk, ha kell, támaszra találjanak bennünk, a nevelést 

közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensekben és dajkákban. 

 A lefekvésnél különös gondoskodással, szeretettel vesszük körül a gyermekeket. 

Sok gyerek a megszokott játékával alszik, teheti ezt az óvodában is, erősítjük ezzel 

is biztonság érzetét.  

 Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-pedagógiai 

asszisztens, dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés 

jellemezze. 

 Segítjük a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, hogy igényükké váljon 

a csoporttal való együttműködés, de teret engedünk önkifejező, másokat, társait 

nem zavaró, önérvényesítő törekvéseinek is. 
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 Fejlesztésünket az egyéni sajátosságokhoz igazítjuk. 

 Elsősorban a gyermekek alapos megismerésére törekszünk. 

 Igyekszünk minél több pozitív, én-megerősítő élményben részesíteni őket. 

 Kellő időt adunk a tevékenység elvégzéséhez, annyit várunk el a gyermektől, 

amennyire képes. 

 Komolyan vesszük problémáit, kérdéseit, vágyait, együttérzést, érdeklődést 

tanúsítunk irántuk, kifejezésre juttatjuk elismerésünket, szeretetünket. 

 A valamennyi gyermekre kiterjedő egyéni bánásmód mellett fokozottan figyelünk 

a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekekre. 

Türelmes, diszkrét magatartással közeledünk a családok felé, igyekszünk 

megismerni a probléma okait és megoldást, segítséget találni a bajokra. 

 Amennyiben e gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, 

szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő, konduktor stb.) közreműködését is 

igénybe vesszük. 

 Szabályozzuk a gyermek viselkedését. 

 Őszinte, természetes magatartásunkkal, nyugodt viselkedésünkkel jelezzük 

elvárásainkat. 

 A korlátok pontos kijelölése mellett a tevékenységekhez kellően nagy szabadságot 

biztosítunk. 

 Röviden, érthetően fogalmazzuk meg szándékainkat, elvárásainkat, jelezzük a 

veszélyeket, így segítjük az eligazodást. 

 Sokat bátorítjuk a gyermekeket. Lehetőséget adunk számukra, hogy 

kipróbálhassák, megpróbálhassák önmagukat. Jelezzük feléjük elismerésünket, 

erősítjük pozitív, optimista beállítódásukat, belső elégedettségüket, sikerélményhez 

juttatjuk őket. 

 Arra koncentrálunk, hogy megértsük a gyermekek akarati megnyilvánulásait, és 

elfojtás helyett a kívánatos irányba tereljük azokat. 

 A normaszegő gyermek számára egyértelművé tesszük, hogy viselkedésében mit 

kifogásolunk, miért kell vállalnia bizonyos konzekvenciákat, ugyanakkor 

megadjuk a lehetőséget a korrigálásra is. Kerüljük a gyakori hibáztatást, bírálgatást, 

kioktatást, panaszkodást. 

 Kérdésekkel segítjük elő egy-egy szándék tisztázását, a konfliktusok feloldásánál 

megbeszélésre, kölcsönös engedményekre, megegyezésre neveljük őket. 

 A gyermekeket a társas kapcsolatok felé orientáljuk. 

 A gyermekek egymás közötti kapcsolatában elsősorban a kapcsolatok elfogadását, 

fenntartását gyakoroltatjuk, ami a játékon keresztül a legeredményesebb. 

 Fontos feladatunk figyelni a kisebb csoportok létrejöttét, és ezáltal erősíteni, ápolni 

a gyermekbarátságokat. 
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 Arra törekszünk, hogy a csoport életébe, hagyományrendszerébe beépülő, 

ismétlődő, közös, örömteli tevékenységek elmélyítsék az összetartozás élményét. 

 Ösztönözzük a gyerekeket, hogy lehetőség szerint maguk oldják meg a 

problémahelyzeteiket, felmerülő konfliktusaikat. Erre lássanak pozitív példát, 

felnőttektől mintát. 

 Segítjük a gyermeket abban, hogy az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. 

 A gyermekek számára biztonságot nyújtó, megalapozott, betartható, következetes, 

ám rugalmasan kezelt szokásrendszert alakítunk ki. 

 Biztosítjuk a szocializáció szempontjából különös jelentőségű közös élményeket, 

tevékenységeket, a közös játék feltételeit. (Lásd még a „Játék” fejezetet.) 

 A közös játék, a társas kapcsolatok során, a magyar népmesék által, valamint 

személyes mintánk segítségével segítjük: 

o a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség, őszinteség stb.) 

o akaratának (önállóság, magabiztosság, akaraterő, önfegyelem, kitartás, 

feladattudat, szabálytudat, siker és kudarctűrő képesség stb.), 

o szociális képességeinek (együttérzés, tolerancia, nyitottság, együttműködő-

készség, szervezőkészség stb.) fejlődését. 

 Mintát adunk az empátia, a metakommunikáció, a társas helyzetekben való helyes, 

kulturált viselkedés kialakulásához, segítjük ezt a szerepjátékon kívül, a bábozás, a 

kommunikációs, metakommunikációs játékokkal is. 

 Személyes példaadással neveljük óvodásainkat a sajátos nevelési igényű 

gyermekek elfogadására. 

 A közös játék során ráéreztetjük őket arra, hogy van lehetőség érdekeik 

erőszakmentes érvényesítésére, alkudozásra, véleménynyilvánításra, 

együttműködésre, hogy létezik erőszakmentes konfliktusmegoldás. 

A gyermeki élet ünnepei, hagyományai szokásrendszerünkbe való beépítése 

Tartalma, tevékenység formái óvodáink egyéni arculatát tükrözik. Az óvoda kialakult 

szokásrendszere, a csoport hagyományai szerint kerülnek megünneplésre. A mindennapoktól 

eltérő tartalmú, változatos tevékenységet kínáló nap, igazodik a gyermekek életkorához, a 

csoport összetételéhez. Az ünnep hangulatát a megelőző közös készülődések, az összetartozás 

érzése hatja át. Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, a gyermekek és felnőttek ünneplő 

ruhája, a hangulatos zene, az alkalomhoz illő ünnepi műsor. 

Célunk 

 ünnepeinkkel, hagyományainkkal erősíteni a gyermekek közösséghez tartozását, 

hatékonyan segíteni a gyermekek harmonikus fejlődését, készségeik, képességeik 

kibontakoztatását, 

 örök érvényű kulturális (hagyományok, a magyar nyelv, népdal, mese- és 

mondavilág) és erkölcsi (tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, közösségben 

való együttélés az „én” megőrzése mellett) értékek közvetítése, 

 a magyar népi kultúra tovább élesének elősegítése, 
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Feladataink 

 Tevékenységeken keresztül éreztetjük meg a gyermekekkel a hagyományok 

üzenetét. 

 Elősegítjük, hogy óvodásaink családtagjaikkal, társaikkal olyan külsőségekben, 

tartalmukban visszatérő élményeket élhessenek át a közös programok, óvodai 

hagyományok, az óvodában megjelenítésre kerülő néphagyományok során, 

amelyek az összetartozás érzését erősítik bennük (pl. ünnepek előtti készülődés, 

játszó délután, kirándulás…). Ezek témáit és tartalmát éves munkatervünkben 

rögzítjük.  

 Tervező munkánk során kiemelten kezeljük a néphagyományok megismertetését, a 

gyerekek korának megfelelő, számukra örömteli ingereket, élményeket adó és 

cselekvésre késztető elemek - mint a manuális, a népi kismesterségeket gyakorló 

tevékenységek, a népmesék, a népi játékok, a dramatikus népszokásokat felidéző 

szerepjátékok és az ünnepi jelképek készítése - folyamatosan jelen vannak 

terveinkben, a legfontosabb gyermeki tevékenységekbe ágyazódnak be. 

 A jeles napokhoz kapcsolódó, azokat megelőző készülődésekkel, a várakozás 

izgalmának átélésével, a napokhoz kapcsolódó közös élményekkel, hiteles 

magatartásunkkal igyekszünk mély érzelmi nyomot hagyni a gyerekekben. 

 Mindenkor ügyelünk arra, hogy az ünnepi készülődéssel se a gyermekeket, se a 

szülőket ne terheljük túl, figyelmet fordítunk az életkori sajátosságokból fakadó 

érzelmi terhelhetőségre. 

 Figyelünk arra is, hogy a készülődés, a tervezgetés távlatot jelentsen a gyermek 

számára, tapasztalja meg velük az idő múlását. 

 Az óvoda és a család közösségének az ünnepek másságát, a közös ünneplés örömét 

szeretnénk megadni, mellyel az összetartozás érzését erősítjük. 

 Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a hagyományok, a népszokások eredetét, 

lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit, különös tekintettel az óvodai csoportunkban 

megjelenítésre kerülőkét. 

 Folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi kulturális szervezetekkel, civil 

közösségekkel. 

Minden óvodánkban megjelenő ünnepek, hagyományok 

Az ünnepek rendje, módja, időpontja az éves munkatervben kerül meghatározásra. 

 A gyermekek személyével kapcsolatos ünnepek:  

o Születésnap, 

o Anyák napja, 

o Gyermeknap, 

o Évzáró vagy bemutató műsor, 

o Iskolába menők búcsúztatása. 

 A természettel szorosan összefüggő tevékenységek:  

o családi napok, 
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o környezetünkben természeti értékeinket megismerő túrák, 

o természetjárások. 

 Jeles zöld napok: 

o Víz világnapja (március 22.) 

o Föld napja (április 22.) 

o A madarak és fák napja (május 11.) 

o Állatok világnapja (október 4.) 

 Az óvodában megünneplésre kerülő jeles napok: 

o Mikulás 

o Advent, Karácsony 

o Farsang 

o Húsvét 

 Nemzeti ünnepeink: 

o március 15.  

o október 23. 

o augusztus 20. 

 Az óvodás korosztály számára a hazaszeretetet, a nemzeti identitástudatot már e korban is 

meg lehet alapozni. Sokat beszélgetünk arról, hogy nyelvközösségünk alapján mi 

magyarok vagyunk, s rajtunk kívül még más népek is vannak. 

 Óvodásainkat a magyar őstörténetben gyökerező egyszerűbb mondákkal is 

megismertetjük. 

 Nemzeti ünnepeink jelentőségét a hozzájuk legközelebb álló tevékenységen, a játékon 

keresztül megéreztetjük (várjáték, csata, menetelés, lovacskázás stb.). 

 Lehetőségeink szerint megtekintjük a fellobogózott várost, illetve a szülők 

együttműködésére is számítunk a városi ünnepségeken való részvételben és az ünneplőbe 

öltözött város megtekintésében. 

 Fontosnak tartjuk, hogy tudják a városunk nevét, megismerjék zászlaját, érdeklődésüktől, 

érettségüktől függően címerét. Sétáink során felhívjuk figyelmüket a város 

nevezetességeire, egy-egy szép épületre, szoborra. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek ragaszkodnak óvodájukhoz, gyermektársaikhoz, a felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban, tettekben is kifejezik. 

 Életkoruknak megfelelő szinten képesek érzelmeik kinyilvánítására, kontrolálására. 

 A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés, betartják a cselekvés- és 

szokásszabályokat. Különbséget tudnak tenni az elfogadható és kerülendő magatartás 

között. 

 Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

 A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 

 A gyermekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a 

gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra. 

 Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, köszöntik egymást. 

 A csoportba érkező vendégeket udvariasan fogadják. 

 Tevékenységek során együttműködnek. 
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 A tevékenységeket türelmesen végzik, a megbeszéltek alapján befejezik. Nyugodtan 

ülnek, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

 Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Kulturált formában kifejezik véleményüket, kívánságukat, elképzelésüket. 

 Ismerik a szűkebb és tágabb környezetüket, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 

 Koruknak megfelelően kialakul bennük az ünnepelni tudás képessége. 

Módszertani alapelveink 

 Magatartásunk elfogadó, türelmes és diszkrét legyen! 

 Ügyeljünk a fokozatosságra! 

 Munkánkban érvényesüljön az egyéni bánásmód elve! 

 Kapcsolatunk a gyermekekkel bizalomra épüljön! 

 Tartsuk mindig szem előtt, hogy a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell 

értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja 

és viselkedése! 

 A gyermekek egyedülálló fogékonyságára, aktivitására alapozzuk tevékenységünket! 

 A gyermek nyitottságára építve segítsük elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

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

becsülje azt! 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés kapcsolata más nevelési területekkel 

Az érzelmi nevelés és a szocializáció szoros kapcsolatban van: 

 az egészséges életmódra neveléssel, mert annak megvalósulása intimitást, bizalmat, 

biztonságot jelent a gyermek számára, 

 a játékkal, mert általa fejlődnek leginkább a társas kapcsolatok, 

 a munkával, mert a csoportért végzett munka közben fejlődik a gyermek alkalmazkodása, 

együttműködő-képessége, átéli a felelősséget, alakul értékítélete, önértékelése, 

önfegyelme, 

 az értelmi és anyanyelvi neveléssel, mert az interakciók megfelelő nyelvi bázist 

kívánnak, a gyermeki élet ünnepeiben, hagyományaiban megjelenő sokszínű tevékenység 

során gazdagodnak a gyermekek nyelvi kifejező eszközei, értelmi, és gondolati világa, 

 az esztétikai neveléssel, mert a népi kultúrában a tárgyak és a szellemi alkotások esztétikai 

értéket hordoznak, az ünnepek másságában fokozottan ügyelünk a szép megjelenítésére 

úgy a saját külsőnkben, belsőnkben, mint környezetünk ünneplőbe öltöztetésében. 

5.2.3. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés áthatja az óvodai nevelés színtereit, 

tevékenységformáit.  

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az anyanyelv ismeretére, szeretetére, elsajátítására, 

megbecsülésére nevelésnek, az anyanyelv fejlesztésének. A migráns gyermekek esetében az 

anyanyelvápolás a család feladata.  

Az értelmi képességek fejlesztését a gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint 

életkori sajátosságra -, valamint a meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építve 

biztosított változatos tevékenységekben valósítjuk meg.  
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Figyelmet fordítunk:  

 a beszéd és kommunikációs kedv fenntartására, ösztönzésére,  

 a gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, a válaszok 

igénylésére,  

 a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezésére, bővítésére,  

 az értelmi képességek: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, problémamegoldó 

gondolkodás, alkotó tevékenység differenciált, egyénre szabott fejlesztésére, 

 a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítására, 

 továbbá, hogy a gyermek az értelmi képességeit különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben gyakorolhassa.  

Célunk 

 az érthető, kifejező, hatásos és meggyőző beszéd készségének kialakítása, gondozása, 

fejlesztése, 

 a szókincs bővítése, a világos közlés és kifejezésmód gazdagítása, 

 a gyermeket alkalmassá tenni:  

 a kapcsolat felvételére, az információ eljuttatására a másikhoz, a másik 

meghallgatásának képességére, 

 kommunikációs és metakommunikációs reakciók adására és megértésére,  

 a kapcsolat valamilyen szintű mélyítésére,  

 a társas helyzetekben való adekvát viselkedésre, 

 az anyanyelvi kultúra megőrzése, ezáltal a saját kulturális identitás kialakulásának 

segítése, 

 a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen - érzékszerveit foglalkoztató - tapasztalás, 

felfedezés lehetőségének biztosításával, kreativitásának erősítésével a kognitív 

képességek fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet, problémamegoldó 

 gondolkodás) 

 pozitív megerősítéssel motiválttá tenni a gyermeket, hogy megoldjon egy feladatot, 

megfeleljen egy kérdésre, kikerüljön egy problémás szituációból, megbirkózzon egy 

helyzettel, körülménnyel. 

 hogy a gyermek a saját tevékenységén keresztül jusson olyan élményekhez, amelyek 

fejlesztik értelmi képességeit, megnyitják, ébren tartják benne a vágyat a környező világ 

megismerésére, a tanulás örömének átélésére. 

Feladataink 

 Biztonságot nyújtó, szeretetteljes viszonyra épülő jó csoportlégkört, beszélő, természetes 

kíváncsiságot kielégítő, érdeklődést felkeltő, gondolkodásra késztető, élményekben 

gazdag környezetet alakítunk ki. 

 A beszédfejlesztéshez ismernünk kell az anyanyelv fejlődésének főbb jellemzőit és a 

gyermekek beszédállapotát, amelyet az alábbi szempontok szerint figyelünk meg: 

beszédhallás, beszédértés, hangok vizsgálata, mondatszerkesztés, összefüggő beszéd. 

 Az értelmi képességek fejlesztéséhez tisztában kell lennünk a gondolkodás fejlődésével, 

az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, problémamegoldó gondolkodás, alkotó 

tevékenység, valamint a gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, megkülönböztetés, 

általánosítás, következtetés) jellemzőivel.  
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 A gyermekek anyanyelvi és értelmi fejlesztését, nevelését elsősorban változatos 

tevékenységekben, a játékban és életszerű helyzetekben nyújtott tapasztalásos, 

érzékszervi élményeken keresztül valósítjuk meg. 

 Az óvoda az eleven szóbeliség terepe. Arra törekszünk, hogy szeretetteljes 

bánásmódunkhoz érthető, könnyen követhető, hangzásra kellemes, képileg gazdag 

beszéd társuljon. Tudatosan csiszoljuk beszédkultúránkat azért, hogy beszédünk jó példát 

adó, jól artikulált, nyelvtanilag helyesen megformált legyen.  

 Személyes példánkkal, odafigyeléssel, meghallgatással, beszélgetéssel biztosítjuk a 

gyermekek beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását, ösztönzését, 

érdeklődésének fenntartását, kielégítését, egyéni fejlődését, az egymás közti kulturált 

kommunikációt és viselkedést, az egymás meghallgatásának képességét, a 

beszédfegyelem kialakulását  

 A gyermek beszéd- és kommunikációs képessége, ismeretei az őt körül vevő világról függ 

a családi szocializációtól. Ezek előnyös vagy hátrányos helyzetet teremtenek számára a 

közösségben, ezért differenciáltan foglalkozunk a nyelvileg hátrányos helyzetű, a 

fejlesztendő és a kiemelkedően fejlett kommunikációs és értelmi képességű, az 

élményekben gazdag vagy az ingerszegény környezetből érkező esetleg negatív 

élményekkel rendelkező gyerekekkel.  

 Beszédünkben a szavak és a mondatok jelentéstartalmán túl, a metakommunikatív 

közlések széles skáláját is alkalmazzuk.  

 Igyekszünk minél több támpontot adni a megértéshez, ezért rövid, pontos, világos 

megfogalmazásra törekszünk. 

 A beszélőkedv megőrzése, a természetes kíváncsiság kielégítése, az érdeklődés felkeltése 

érdekében fontos, hogy a gyermek kérdéseire mindig válaszoljunk, és mi magunk is 

kérdezünk. 

 Az anyanyelvi és értelem fejlesztő játékokat beépítjük - korcsoporttól függetlenül, de 

alkalmazkodva a gyerek életkori sajátosságaihoz - a mindennapjainkba.  

 Együttműködünk a logopédussal. Folyamatosan informálódunk, információt nyújtunk, 

figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését. 

 Az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható eszközének tekintjük a 

mesehallgatást és a versmondást. Így a gyermekeknek készen kapott szép szövegeket 

mondunk, amelyek hangzásban, ritmusban, hangulatban, képi erőben messze felülmúlják 

hétköznapi beszédünket.  

 Élünk a bábozás, dramatizálás eszközével, melyen keresztül tükröződnek a gyermekek 

irodalmi élményei, általuk a gyermek kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit. 

 Gondoskodunk arról, hogy a gyerekek képeskönyvek nézegetésén keresztül 

megszeressék a könyveket, hisz ez az „olvasásra" nevelés alapja is. A könyvek igényes 

válogatásával igyekszünk elérni, hogy az irodalmi élménynyújtáson túl, formáljuk a 

gyerekek esztétikai ízlését, bővítsük szókincsüket, ismereteiket, gondolkodásra 

késztessük őket. Szorgalmazzuk és segítséget nyújtunk a szülőknek a könyvvásárláshoz. 

 Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósításához szorosan kapcsolódik az 

illem. Ahhoz, hogy a gyermekek az élethelyzetekben mindig el tudjanak igazodni, az 

óvoda egész napi életében, a szerepjáték és a nagyobbak között kezdeményezett 
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szituációs játékok során gyakoroltatjuk a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait, 

mint köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérés, tudakozódás, étkezés, vendégfogadás, 

vásárlás szabályai, jó megjelenés, óvodán kívüli viselkedés, öltözködés kulturális 

intézményekben, ünnepeken, ajándékozás. 

 Hagyjuk kibontakozni különleges kíváncsiságát is, (pl. bolygók megismerése, régmúlt 

idők élővilága, életmódja…) melyben a tervezett hagyományos anyagon túl, helyt adunk 

a világ felfedezésére, érdeklődésük, közlésvágyuk kielégítésére.  

A gyermekek tevékenységei 

Az óvodai anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés komplex folyamat, amely nevelésünk 

egészében jelen van. 

 Az óvodás gyerek a szóbeli közlés elemeit utánzással sajátítja el, amit az érzelmi kötődés 

megerősít. A gondozás, a testközelség, a személyes segítségnyújtás közben folytatott 

spontán, meghitt beszélgetések elősegítik érzelmi kapcsolatuk kialakulását, elmélyülését, 

fokozzák a gyermek nyitottságát, felkeltik érdeklődését, bővülnek ismeretei.  

 E tevékenységek során a kisgyerek érzi, hogy csak rá figyelünk, átéli a beszédörömöt, 

szívesen kérdez. 

 Az önkiszolgálást kísérő szóbeli segítségünk bővíti a gyerekek szókincsét, fejleszti a 

beszédértést, gondolkodásra készteti. 

 Étkezések alkalmával a csendes beszélgető légkörben is sok-sok ismeretet szerez, 

megtapasztalja, hogyan lehet csendesen beszélgetni, megismeri az ételek elnevezéseit, 

több érzékszervre ható tulajdonságait, gyakorolja az udvariassági szavakat. 

 A játék során ismerkedik az őt körülvevő világgal, a tárgyakkal, az anyagok 

tulajdonságaival, matematikai ismereteket szerez, gyakorolhatja azokat. 

 A gyermek a családban, az óvodában, szűkebb és tágabb természeti, társadalmi 

környezetben szerzett ismeretek feldolgozását játékában valósítja meg. A belülről indított 

és vezérelt sokrétű játéktevékenység, a gyermekek szabad képzettársítását segíti. 

 A játék által fejlődik észlelése, megfigyelőképessége, képzelete, logikus gondolkodása, 

szervezőkészsége, bővülnek ismeretei.  

 Az együtt játszás alkalmával a gyerekek beszédkapcsolatba kerülnek egymással, a 

felnőttekkel. A játékszituációkban gazdagodik a gyermekek szókincse, fokozódik 

beszédkedvük, javul beszédértésük.  

 A közös játék során tanulnak meg viselkedésükben, beszédükben alkalmazkodni 

egymáshoz. Szimbolikus játék közben, utánzással, modellkövetéssel, szóval, 

hanglejtéssel, mimikával, gesztussal igyekeznek azonosulni szerepükkel. Alkalmuk 

nyílik arra, hogy gyakorolják a különböző beszédhelyzetekhez illő beszédmódokat, a 

nyelvi eszközök használatát, a szituációnak megfelelő helyes viselkedést. Megtanulják a 

különböző kapcsolatok sajátosságait a családban, az óvodában, a boltban, az orvosi A 

bábjáték segítségével a hallgatag gyermekek is megszólalnak, gyakorolják a párbeszédes 

formákat, felismerik, miképpen lehet "bánni" hangjukkal (hangerővel, hangmagassággal, 

hangszínnel). A bábjáték fejleszti az emlékezetüket, a fantáziájukat, kreativitásukat. 

 A hangfejlesztést szolgáló játékok a beszédhangok megkülönböztetését és a kialakult 

hangok rögzülését szolgálják, pl.: állatok, járművek, természeti jelenségek "hangjainak" 

utánzása; a fújó, nyelv- és ajak ügyesítő gyakorlatok pedig az arc-, ajak-, nyelvizmokat 



19 

 

erősítik. A beszédhallást fejlesztő játékok a közvetlen környezet és egymás hangjának 

felismerését, a hangfelismerést szolgálják. Az anyanyelvi játékok mozgásra, cselekvésre 

építve fejlesztik a beszédet, komplex módon hatnak az érzékszervekre, gondolkodtatóak, 

megmozgatják a fantáziát. 

 A munkavégzés közben fejlődik a gyermekek problémamegoldó képessége, az ok-

okozati összefüggések felismerésének képessége, a gyermekek folyamatos szóbeli 

kapcsolatban van a társakkal és az óvónőkkel, pl. a soron következő együttes tevékenység 

megszervezése, az elvégzett munka értékelése, stb. Vannak gyerekek, akik munka közben 

válnak nyitottá.  

 A környezettel való ismerkedés során a gyerekek megismerik a személyek, tárgyak, 

jelenségek nevét, milyenségét, a cselekvések, történések idejét, sorrendjét, ezek 

egymáshoz való viszonyait, kifejezéseit, felfedeznek összefüggéseket, sokféle 

érzékszervre ható tapasztalatot gyűjthetnek, valamint a szófajták olyan elemeit, melyek 

nélkülözhetetlenek a fokozatosan kifejezőbbé váló szövegalkotásukhoz. 

 A matematikai játékok által nyújtott helyzetekben a gyerekek elmondják észrevételeiket, 

megfogalmazzák kérdéseiket. Sok beszédre, gondolkodásra késztető cselekvést 

végezhetnek. E játékok során fejlődik a számfogalom, a téri, időbeli viszonyok 

megítélése, szimmetria, szerialitás. 

 A matematikai játékok oldott légkörének hatására fokozódik a gyerekek beszédkedve, 

gazdagodik szókincsük mennyiségben, de minőségben is.  

 Az ábrázoló tevékenység gazdag beszédlehetőséget teremt a gyerekek számára. 

Elmondják közben élményeiket, beszélgetnek, bátran kérdeznek. A környező, objektív 

világ a kisgyermek számára érzékelési síkon válik megfoghatóvá.  

 A zenei nevelés során a gyerekek gyakorolják a hangképzést, a tiszta ejtést, a hangsúlyt, 

a hangerőt, a hanglejtés dallamát, a szabályos lüktetésű ritmust, a tempót, a tempóváltást. 

A gyerekek szókincsét bővíti a zenei fogalompárok megértése, használata. Alakul, 

fejlődik figyelmük, emlékezetük, térbeli tájékozódásuk, valamint a tevékenység során 

különböző gondolkodási műveleteket is végeznek. 

 Testnevelés foglalkozásokon a beszédértés kap nagy szerepet, mert csak az a gyerek tudja 

a gyakorlatokat végrehajtani, aki érti, tudja a szakkifejezéseket, azok tartalmát, jelentését. 

Fejlődik a testséma, a koordinációs működés, a keresztcsatornák működése. 

 A mesén, versen keresztül a gyerekek elsajátítják a helyes hangejtést, a nyelvtanilag 

helyes beszédet, a tiszta beszédhallást. A mondókázás közben tisztul a magán-, és 

mássalhangzók ejtése, artikulációja, a hangkapcsolatok. A gyermekek a mesékből és a 

versekből sok új fogalmat ismernek meg. Mesehallgatás közben alapvető gondolkodási 

műveleteket végeznek a gyermekek (összehasonlít, ítéletet alkot, analizál). a mondóka, 

vers elsajátításkor emlékezetük fejlődik. 

 rendelőben, vendégségben, stb. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyerekek az oldott, elfogadó környezetben bátran, szívesen beszélnek. 

 Szabadon fejezik ki önmagukat, közlési vágyuk érvényesül. 

 Befogadók, érdeklődők.  

 Másokat is képesek meghallgatni. 
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 Gondolataikat, érzéseiket, élményeiket mondatokban tudják kifejezni, elmondani. 

 Kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazzák. 

 Helyesen használják a nyelvtani kifejezésmódokat, ismerik a használt szavak tartalmát. 

 Tisztán ejtenek minden hangot. 

 Beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik. 

 Kellően motiváltak a problémahelyzetek megoldására. 

 A környező valóságot reálisan érzékelik. 

 Formaészlelésük pontos, alak-héttér felismerésük kialakult. 

 Képesek összpontosított figyelemre. 

 Kíváncsiak, nyitottak, tudásvágyuk kialakult. 

 Emlékezetükre jellemző, hogy rövid távú, szándékos bevésésük jó, megőrzésük, 

felidézésük megbízható, kialakult náluk a szándékos bevésés képessége. 

 Képzeletük gazdag, élénk. 

 Gondolkodásukban megjelent az elem absztrakciós szint. 

 Elemi gondolkodási műveletek, matematikai műveletek végzésére képesek. 

Módszertani alapelveink 

 Annak érdekében, hogy a gyermekek számára hitelesek legyünk, törekedjünk a verbális 

és a metakommunikatív közlések összhangjára! 

 Tartsuk szem előtt, hogy példamutató beszédünk, kommunikatív viselkedésünk, gyakori, 

szeretetteljes beszédkezdeményezésünk, beszédkapcsolatunk a beszédfejlesztés 

leghatékonyabb eszköze! 

 Foglalkozzunk differenciáltan hátrányos helyzetű, az egyéni fejlesztést igénylő és a 

kiemelkedően fejlett gyermekekkel! 

 Ügyeljünk arra, hogy a gyerekek ne készen kapott ismereteket kapjanak, hanem legyen 

módjuk a felfedezésre, a „Hurrá” élmények átélésére, tapasztalati síkon történő ismeretek 

megszerzésére. 

 A gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira, élményeire 

építsük az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszert. 

 Támogassuk, ösztönözzük a más anyanyelvi kultúrából érkező gyermekek saját 

anyanyelven történő megnyilatkozásait! 

Az anyanyelvi, az értelmi nevelés kapcsolata más nevelési területekkel  

 Az anyanyelvi és az értelmi nevelés szoros kapcsolatban van:  

  az egészséges életmódra neveléssel, mert a tevékenységek közben a gyerekek számos 

ismeret birtokába jutnak, ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel, érlelődik fogalmi 

gondolkodásuk, fejlődik problémamegoldó képességük; 

  a gondozással, mert a gondozási műveletek jó alkalmat teremtenek a párbeszéd 

kialakítására, a szóbeli utasítás megértésére és követésére, 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi neveléssel, mert az interakciók megfelelő nyelvi 

bázist kívánnak, a gyermeki élet ünnepeiben, hagyományaiban megjelenő sokszínű 

tevékenység során gazdagodnak a gyermekek nyelvi kifejező eszközei, értelmi, és 

gondolati világa, 

 a játékkal, mert a közös játék légköre a gyerekekben feloldja a beszédgátlást, ezáltal élénk 

kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással és a felnőttel, a játékszituációkban új 

szavakkal, kifejezésekkel gazdagodik a gyerekek szókincse, fokozódik beszédkedvük, 
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javul beszédértésük, pontosabbá válik az érzékszervek működése; a játék rengeteg 

információ forrása, az észlelés, az értelmi képességek fejlesztője;  

 a munkával, mert az összehangolt, közös cselekvés szükségessé teszi a folyamatos 

szóbeli kapcsolatot, a szabályok, az eszközhasználat és az eljárás módjának közlése, az 

utasítás megértése segíti a beszédfejlődést, bővíti a szókincset, a munkaszervezés során 

fejlődik a gyermekek problémamegoldó képessége, az ok-okozati összefüggések 

felismerésének képessége, téri, időbeli relációk helyes megítélése, a számfogalom, a 

szerialitás. 

 a mesével, mert " a mese az anyanyelv zenéje és észjárása" (Zilahy), s, mert mesehallgatás 

közben alapvető gondolkodási műveleteket is végez a gyermek (összehasonlít, ítéletet 

alkot, analizál). rendkívüli módon fejlődik a képzelet. 

 az esztétikai neveléssel, mert ez olyan tapasztalat-, és élménynyújtást jelent, amelynek 

segítségével a környező, objektív világ a kisgyermek számára érzékelési síkon válik 

megfoghatóvá, és amely képessé teszi a gyereket a valóság esztétikai megismerésére, 

befogadására, megvalósítására, létrehozására; 

 a rajzolással, mintázással, kézimunkázással, mert a vizuális nyelv és a kommunikáció 

együttes alkalmazásával a gyermek felismerheti a gondolatok kifejezésének másfajta 

módját. 

 az énekkel, a zenével, mert mindkettő fejleszti a hangképzést, az intonációt, a zenei 

nevelés során észrevétlenül alakul, fejlődik figyelmük, emlékezetük, térbeli 

tájékozódásuk, valamint a tevékenység gondolkodásra is készteti őket, fejlődnek tanulási 

képességeik; 

 a mozgással, mert a testnevelés foglalkozásokon a gyerekek szókincse cselekvéses úton 

gazdagodik, általa fejlődik a gyermekek vizuális memóriája, észlelési képességei; mivel 

a mozgás hordozza a legnagyobb transzfert, olyan tapasztalatokat lehet ezen az úton 

szerezni, amelyek átvihetők a gondolkodás és egyéb pszichés funkciókra;  

 a környező világ tevékeny megismerésével, mert a matematikai tevékenységek révén a 

beszéd és a gondolkodás szoros összefüggésben fejlődik, a környezet megismerésekor a 

gyerekek elsajátítják a kifejezéseket, s a személyek, tárgyak, jelenségek nevét általa 

számtalan ismerethez jutnak a gyerekek, fejlődnek észlelési, gondolkodási képességeik, 

a matematikai műveleteket és a tevékenység során megjelennek pl. a téri viszonyok, 

síkformák, irányok. 

5.3. Óvodai nevelésünk tevékenységei 

Óvodai nevelésünk tevékenységei át szövik óvodai nevelésünk rendszerét komplex módon, 

egymásra épülve érvényesülnek, és felerősödnek a fejlesztés tartalmi eszközei által.  

A gyerekek fejlődésében beálló változások mutatják nevelési rendszerünk eredményességét.  

Területei  

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi nevelés és a közösségi nevelés, 

 az anyanyelvi és az értelmi fejlesztés és nevelés. 

Az egyes kereteken belül a gyermekek tevékenységei  

 játék: melynek szerepe elsődleges és mással nem pótolható,  
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 munka: mely az óvodás gyermek számára mindvégig játékos jellegű,  

 a tevékenységekben megvalósuló tanulás: mely elsősorban spontán utánzás, élménybe 

ágyazott tapasztalatszerzés, a kíváncsiság kielégítése, amely komplex jellegű. 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés óvodai nevelésünk valamennyi tevékenységi 

formájában megvalósuló - nemzetiségi csoportunkban ez kiegészül a német nemzetiségi 

neveléssel, magyar-angol két nevelési nyelvű csoportjainkban az angol nyelv elsajátításával - 

mert 

 szolgálja a kultúra, a hagyományok átörökítését, az önazonosság megerősödését, 

 segíti a megismerést, 

 fejleszti a szociális képességeket és a kognitív erőket,  

 e közben az anyanyelvhasználat egyre tökéletesebb lesz,  

 valamint említett csoportjainkban természetes módon fejlődik egy második nyelv.  

A fejlesztés tartalmi eszközeivel  

 verselés, mesélés, 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

 rajzolás, mintázás, kézimunka, 

 mozgás, 

 a külső világ tevékeny megismerése - valósítjuk meg a tervezett és szervezett 

tapasztalatszerzést.  

A fentiekkel - melyek egymást áthatják - külön-külön, de együttesen is biztosítjuk az életkornak 

megfelelő tanulást.  

Programunk szélesen értelmezi a tanulást, amely át szővi a teljes óvodai életet, érzelmi 

megközelítésű és életszerű. Gondolatainkat nem a nevelési területek szétdarabolásának 

szándéka, hanem a komplex látásmód vezeti, mert a tanulást a nevelés részének tekintjük. A 

nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban egységet 

alkotnak.  

Elsődleges terepe a játék - úgy a spontán, mint az óvónő által kezdeményezett. A játékba 

integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 

A magatartás és viselkedéstanulás folyamatában az utánzás, a minta- és modellkövetés 

dominál.  

A fentiekhez társulnak a szervezett tanulási lehetőségek, az óvónő által irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés, a gyermek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzés, a gyakorlati 

tapasztalatszerzés.  

A tanulás, mint gyermeki tevékenység, Pedagógiai Programunk összes nevelési, fejlesztési 

területében integráltan jelen van. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap 

folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kiránduláson, az általunk 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.  

A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

Az óvoda kapcsolatai 

Kiemelkedő jelentőségű a családdal való kapcsolatunk, mely jelentősen befolyásolja nevelő 

munkánk eredményességét. Részletes kidolgozását, valamint az óvoda egyéb kapcsolatainak 

feladatait lásd még a „A Pápai Városi Óvodák kapcsolatrendszere” fejezetben.
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5.4. Óvodai nevelésünk speciális feladatai  

 Német nemzetiségi nevelés a Vajda Péter lakótelepi Tagóvodában. A csoportban a 

nevelőmunka a „Kétnyelvű kiegészítő német nemzetiségi kiegészítő program” szerint 

folyik, 1. számú melléklet. 

 Magyar-angol kétnyelvű óvodai nevelés a Fáy András lakótelepi Tagóvodában. A 

csoportban a nevelőmunka a „Magyar-angol – két nevelési nyelvű kiegészítő óvodai 

program” szerint folyik, 2. számú melléklet. 

A két kiegészítő program jelen Pedagógiai Programmal együtt használatos, érvényes. 

6. Az óvodai élet tevékenységi formái 

6.1. A játék 

Figyelmünket elsődlegesen a játékra, kiemelten a szabad játék hangsúlyosságára 

összpontosítjuk, hisz ez az óvodás gyermek legfontosabb, alapvető tevékenysége, 

személyiségfejlődésének meghatározó színtere.  Ebben az életkorban a játék a gyermek 

legelemibb pszichikus szükséglete, létezési formája, melynek során a gyermek környezetéről 

szerzett tapasztalatai, benyomásai tükröződnek sajátos módon, az életkori és egyéni 

sajátosságoknak megfelelően.  

A játék a szocializációs készség kialakulását, emberi tulajdonságok különbözőségének 

megismerését, a fokozatos alkalmazkodó készség kialakulását eredményezi.  

A kisgyermek számára a játékban játékosan szerzett tapasztalatok, újdonságok, érdekességek, 

a rácsodálkozás élménye jelenti a valóság tanulását. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte 

lévő világ sokszínűségét. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, a tanulás, a 

készség-, képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

A játékban a különböző személyiségjegyek, az érzelmi, erkölcsi, - akarati élet tulajdonságai 

fejlődnek.  

A kisgyermek játékában megmutatkoznak:  

 a belső feszültségek, konfliktusok, érzelmek és indulatok, 

 azok a külső hatások, amelyeket nem tud önmagában feldolgozni, 

 olyan vágyak, amelyek a valóságban nem valósulhatnak meg.  

A játék elválaszthatatlan a mozgástól, a mesétől, az anyanyelvi neveléstől és a 

környezetünkről szerzett ismereteinktől.  

A gyermek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait, tapasztalatait, 

élményeit a játékban játssza el, sajátos, gyakran átalakított formában. A játék semmi mással 

nem helyettesíthető gyermeki tevékenység, ezért kiemelt szerepet kap a pedagógiai 

munkánkban. Általa szerveződnek eggyé az értelmi, érzelmi, társas folyamatok. A 

kisgyermekkori fejlődés tükre a gyermek játékának fejlődése.  

A játék maga a tanulás, magába foglalja valamennyi tevékenységformát. A gyermek úgy tanul, 

hogy játszik. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Az ismétlődő 

játékkal tovább éli, kreatív ötleteit szabadon kipróbálhatja, így önmagát is tanulja. 
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Célunk 

 A gyermek napi játékszükségletének kielégítése. 

 A játék a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő, erősítő, élményt adó tevékenységgé 

váljon, illetve maradjon.  

 Jellemezze az önkéntesség, szabadság, örömforrás, melyet feszültségcsökkenés kísér. 

 A játékban az óvodai tanulással a gyermek kompetenciáit fejlesztjük. 

 A játékon keresztül, a cselekvéses tanulást gyakorlati problémamegoldásokkal 

valósítjuk meg. 

Tapasztaljuk, hogy gyermekeink játéka jelentősen megváltozott. Ennek okait abban látjuk, 

hogy rohamosan csökkent a családokban a játékra fordítható idő, és így alkalomszerűvé vált. 

Átrendeződés ment és megy végbe a családok otthoni szokásaiban, életvitelében. Erőteljes 

differenciálódás figyelhető meg a gyermekek otthoni játékszokásai és játéklehetőségei között. 

Az óvodába lépő gyermekeknek játékfejlődési hiányosságaik vannak. Felerősödtek a médiák 

hatásai és a nemzetközi jelleg. A technikai újdonságok új játéklehetőségeket nyitottak meg a 

gyermekek előtt, háttérbe szorítva a természet adta játéklehetőségeket, a mindennapi mozgás 

jelenlétét, a közös családi együttléteket, családi együtt játszásokat. A szülők a szabad játékkal 

szemben előnyben részesítik a fejlesztő játékokat és a gyermekeik életkorát, fejlettségét 

meghaladó „kisiskolás” tevékenységeket. 

Feladataink 

 A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását. 

 Megadjuk a szabad döntést a gyermek számára a játékhoz: kivel, mit, milyen eszközzel, 

hol, mennyi ideig játszhasson. 

 Biztosítjuk azokat a feltételeket, melyek kedvezően hatnak a játék alakulására, a 

gyermekek játékkedvére, amelyek ösztönözik a játékban való részvételüket, és amelyek 

segítségével játékuk tartalmasabbá válik.  

 Feltételteremtő tevékenységünk mellett a szükség és igény szerinti együtt játszással, 

támogató, serkentő, ösztönző magatartásunkkal, indirekt reakciókkal segítjük a gyermek 

játékát. 

 A játékon keresztül fejlesztjük a gyermek problémamegoldó képességét.  

 Érvényesítjük a szabad játék túlsúlyát. 

 A napirendben, időbeosztásban, tevékenységszervezésben is érvényesítjük a játék kiemelt 

jelentőségét. 

 

Megvalósítás feltételei 

 Biztosítjuk a játékhoz szükséges megfelelő légkört, kialakítjuk a gyermeki játék 

szokásait, segítjük fenntartását, ahol önállóságát tiszteletben tartva elképzeléseit valóra 

válthatja. 

 A játékötletek megvalósulásában, a játékhely biztosításában, a csoportszoba 

átrendezésében, egyedi ötletek igényének megvalósításában, anyag, vagy játékszer 

kiegészítésében együttműködésünk partneri, rugalmas.  

 Hagyjuk a játéktevékenység előtt nézelődni, válogatni, töprengeni, és végül szabadon 

dönteni arról, hogy mit, hol és kivel kívánnak játszani. 
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 Elfogadjuk, hogy a gyermek számára nem a produktum, az eredmény, hanem a 

„játék” a fontos. 

 Gondoskodunk arról, hogy óvodásainkat élmény dús környezet vegye körül. A gyermeki 

élményeket felszínre hozzuk, közös „játékforrás” élményeket biztosítunk.  

 Elősegítjük minden játékfajtában annak tartalmi fejlődését. 

 Gondoskodunk arról, hogy a különböző típusú játékokhoz megfelelő hely álljon a 

gyermekek rendelkezésére, - csoportszobában, óvoda udvaron egyaránt.  

 Arra törekszünk, hogy a gyermekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy 

amíg erre nem képesek, segítségünkkel alakítsák ki játékuk számára a megfelelő 

helyet.  

 Lehetőséget nyújtunk a szabad mozgásra, a tevékenységek sokféleségére, de az 

elvonulásra a „kuckójátékra" is.  

 Állandó és ideiglenes játszóhelyeket hozunk létre, erre ösztönözzük a gyermekeket is. 

 A napirendet úgy alakítjuk ki a csoport számára, hogy a játékra biztosított idő a nap 

minden időszakában, akár a teremben, akár a szabadban lehetőleg összefüggő legyen.  

 Arra törekszünk, hogy a gyermek az étkezés és egyéb biológiai szükségletek elvégzését 

követően folytathassa megkezdett játékát. 

 A gyerekek a délelőtt megkezdett játékot délután, és akár több napon vagy héten keresztül 

is játszhassák, melynek folyamatosságát napirendünk rugalmas alkalmazásával 

biztosítjuk. 

 Elősegítjük a játékhagyományok kialakulását a közös játékok visszatérő játszásával. 

 Gondoskodunk arról is, hogy a gyerekek minél több időt kapjanak az udvari 

játéktevékenységhez. 

 Olyan játékeszközöket biztosítunk, amelyek ízlésesek, praktikusak, veszélytelenek. 

 Törekszünk arra, hogy a játékok alakíthatók, variálhatók, alkotásra késztetők, változatos 

méretűek, súlyúak és különböző anyagúak legyenek.  

 Többféle természetes anyagot (fa, termések, kavicsok, termények, gyékény, szőrme és 

vászon anyagok, takarók, stb.) és félkész terméket adunk a gyermek kezébe, de 

biztosítunk olyan eszközöket is, amelyek éppen olyanok, mint az igaziak, mint a 

felnőtteké (pl.: edények, stb.) 

 Gondoskodunk olyan dramatikus játékeszközökről, amelyek ösztönzik a gyermeki 

fantázia szárnyalását a gyermeki önkifejezés kiteljesedését. 

 Lehetőséget teremtünk egyéni vagy közös tevékenységként egyszerű bábok készítésére, 

ezzel is ösztönözve az élmények (valós, mese, fantázia…) megjelenítését. 

 A játékszereket a gyermekek számára könnyen elérhető helyen tároljuk.  

 Megtanítjuk a gyerekeket az eszközökkel való helyes, célszerű, óvatos bánásmódra. 

 Lehetővé tesszük számukra a játékeszközök szabad birtoklását, és azt, hogy egy-egy, a 

program szellemiségének megfelelő, kedvelt, otthoni tárgyat is behozhassanak az 

óvodába. 

 A gyakorló és a hagyományos szerepjátékhoz szükséges eszközök tekintetében a 

mennyiségi igényeket is igyekszünk kielégíteni a kisebb gyermekek körében - erős 

érzelmi kötődésük miatt. 
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 A gyermekek számára megfelelő eszközválasztékot biztosítunk a szerepjátékokhoz 

kapcsolódó kellékekből, félkész játékokból, az azonosulást segítő ruhadarabokból, 

továbbá az értelem- és képességfejlesztő játékokból.  

 Hagyjuk, hogy a gyermekek - kedvük szerint - a környezetükben lévő tárgyakat (székeket, 

asztalokat) is bevonhassák a játékba.  

 Megkülönböztetjük a gyermekek spontán (igazi) játékát, és az óvónő által 

kezdeményezett játéktól. Az óvónői játékkínálat és a gyermeki spontán játék 

párhuzamosan és folyamatosan egymásba kapcsolódva, vagy szétválva rugalmasan zajlik 

egész nap. 

 Az igazi játékban jelenlétünk, magatartásunk tudatosan megengedő, biztonságot adó; 

lehetséges - a gyerekek igénye szerinti - partnerek vagyunk; érdekel minket, az, amit 

a gyermekek tesznek, játszanak, és tiszteletben tartjuk azt; csak a legszükségesebb 

esetekben avatkozunk be, rongálás, veszélyek elhárítása, ha azt a gyerekek kérik, 

egymás zavarásakor, vagy magányos, bátortalan gyermekek esetében, a rendrakás 

érdekében a játék végén. 

 Az általunk kezdeményezett játékban saját elképzeléseink szerint indítjuk a játékot; 

biztosítjuk a gyermekek önkéntes részvételét a játékban; a kezdeményezett játékkal 

segítjük a kultúra, a civilizációs értékek, normák beépülését a gyermekek 

személyiségébe. 

 Megismertetjük a gyermeket a szabályjátékok tartalmával, fejlesztjük szabálytudatukat. 

 Hagyományőrző, népi, mozgásos, énekes játékokkal ismertetjük meg őket. 

 Fejlesztjük a gyermekek beszédkészségét, arra törekszünk, hogy szerepvállalásaink 

modellértékűek legyenek a szókapcsolatok, nonverbális jelzések (mimika, gesztus, 

hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín) tekintetében. Dramatikus játékokkal, 

bábjátékkal segítjük elő a hangszínnel, hangerővel bánni tudást. Anyanyelvi játékokkal 

fejlesztjük az artikulációt, kifejezőkészséget, bővítjük a gyermekek szókincsét. 

 Kommunikációs készségük fejlesztésében mintaadásunkkal segítjük egymás játékába 

való tapintatos bekapcsolódásukat, a párbeszédek kialakítását, konfliktus megoldásukat. 

 Megfigyeljük a gyermekek játékát, tapasztalatokat, jelzéseket szerzünk a csoport és az 

egyes gyermek fejlődéséről, érzelmi - hangulati állapotáról, esetleg érzelmi sérüléséről, 

az értelmi képességek és a beszéd alakulásáról. Huzamosabb ideig figyeljük, hogy a 

gyerekek, az egyes játszó csoportok hogyan közelednek egymáshoz, hogyan bővítik a 

játéktémát, hogyan rendezik a felmerülő konfliktusokat, ki milyen szerepet tölt be a 

csoportban. 

 A csoportszoba játékeszközeit hozzáigazítjuk az aktuális csoport összetételéhez. 

 

Az óvodáskorban megjelenő játékfajták, a gyermekek játéktevékenységei, a játék 

fejlesztő hatása 

A játék a gyermek fejlődésében öngyógyítóvá, fejlesztővé válik, hiszen a játék szervezi eggyé 

az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat. A játék kedvező hatása által a hátrányok csökkennek, 

megszűnnek úgy, hogy a pedagógiai elveinket nem sértjük és a gyermeki jogok sem csorbulnak.  

A gyermek játéktevékenységeiben a játékfajták nem különülnek el élesen, keverednek, 

együttesen is megjelennek. 
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A mozgásos gyakorló játékok során ismerkedik testével, a testrészeivel, adott tárgyhoz 

viszonyított testhelyzetével. A gyakori ismétléssel begyakorol bizonyos nagymozgásokat 

(bújik, mászik, ugrik). 

A manipulációs játék során a gyermek különböző játékszerekből, elemekből hoz létre valamit. 

Eleinte spontán, de később átgondolt, elrendezett, meghatározott céllal épít. Átéli az alkotás 

örömét, „én építettem”, fejlődik szem-kéz koordinációja, testsémája, percepciója, 

finommozgása, alakul a szem-kéz dominanciája.  

Verbális gyakorló játék során egy-egy szótagot, szót, dallamot, mondókát, verstöredéket 

ismételget. Fejlődik a gyermek ritmusérzéke, verbális kifejezőkészsége, így nagyjelentőségű a 

beszédgátlások megelőzése.  

A szerepjáték fejleszti a kommunikációs képességeiket, szabálytanulási készségüket, 

társaikhoz való viszonyukat, konfliktusmegoldó-, együttes cselekvő képességüket. A világ 

ekkor a gyermeki vágyak és elképzelések szerint alakul.  

A szabályjátékban helyes magatartásmódokat sajátít el, türelem, kitartás, akaraterő, 

mértéktartás, szerénység, eredményre törekvés. Fejlődik felelősségtudata, nagymozgása, 

finommotorikája, szem-kéz, szem-láb koordinációja. Egyfajta szociális és értelmi érettséget 

feltételez, és ezek fejlesztését is szolgálja. Fejleszti a gyermek önuralmát, türelmét, 

toleranciáját, indulatai fékezését, kudarc és sikertűrő képességét. Általa fejlődik a gyermek 

észlelése, logikus gondolkodása, beszédkészsége, sok matematikai ismeretre tesz szert és 

gyakorolhatja azokat. 

 (Mozgásos szabályjátékok: testnevelési játékok, pl. futó, fogó, verseny, szembekötősdi…, 

dalos népi játékok, pl. fogócska, bújócska, körjátékok…, értelemfejlesztő szabályjátékok: 

társas, barchoba, puzzle, lottó-játékok, nyelvi játékok…). Fejlettségük eredményeként ők 

maguk is alkotnak szabályokat, és lehetnek a játékok vezetői is. 

Barkácsolás során az anyagok tulajdonságaival, munkafogásokkal, technikákkal ismerkedik, 

az elkészült eszközt felhasználja játékában. Fejlődik szem-kéz koordinációja, finommotorikája, 

beszédkészsége. Alakulnak társas kapcsolatai, átéli az alkotás örömét. 

Belső világunk legkifejezőbb eszköze a bábozás. Kezdetben nézőként, majd segítséggel, ill. 

önállóan maguk is báboznak, előadásukhoz bábokat készítenek. A spontán bábozás, 

dramatizálás során motivációja az eszköz, a többször ismétlődő meseélmény, színházi, vagy 

valamilyen valóságos élmény. Megfogalmazzák mondanivalójukat, olyan helyzeteket 

teremtenek, amelyek foglalkoztatják fantáziájukat, amelyeket újra át szeretnének élni. Segítheti 

az óvodába való beilleszkedést, és oldó szerepe is lehet bizonyos szociális problémák 

megoldásában. Fejleszti a társas kapcsolatokat, az emlékezetet, a fantáziát, a kreativitást, a 

kommunikációt. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekek képesek kitartóan, elmélyülten, hosszabb ideig egy játéktémában 

együttesen részt venni. 

 Önállóan, sok egyéni ötlet alapján bonyolult építményeket képesek létrehozni. 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szimbolikus játék, önállóak a játék tervezésében, 

a szerepek, eszközök kiválasztásában, alkalmazkodnak egymáshoz. 
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 Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a szabályok betartására, játékukat az egészséges 

versengés jellemezi. 

 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által támogatott viselkedési szabályok. 

 Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 

 Saját elképzeléseik szerint dramatizálják, bábozzák meseélményeiket. 

Módszertani alapelveink 

 A lehető legtöbb időt szabadjátékkal töltse a gyermek! 

 Játéksegítő módszereink legyenek szituáció függőek! 

 Az általunk kezdeményezett játék ne zavarja meg a gyermek szabad játékát!  

 Tartsuk szem előtt, hogy a csoportos játékhoz közös élményekre van szükség, melyet 

megfigyeléssel, tapasztalatszerzéssel, felfedezéssel valósítunk meg! 

 A játék szabadsága nem jelentheti számunkra a gyermekek magukra hagyását! 

 Törekedünk a nagymértékű szociális hátrányok kiegyenlítésére! 

 Toleráljuk a játékban megjelenő fejlődési különbségeket! 

A játék kapcsolata más nevelési területekkel 

A játék szoros kapcsolatban áll: 

 az értelmi neveléssel, mert általa pontosabbá válik az érzékszervek működése, az 

észlelés, az értelmi képességek, a rengeteg információ forrása; az értelemfejlesztő 

szabályjátékok játékos formában, de közvetlenül is fejlesztik az értelmi képességeket, 

 az érzelmi neveléssel, mert az átélt játékörömök, sikerélmények vagy kudarcok erős 

érzelmeket váltanak ki, melyeket a gyermek játéka során tanul kezelni, 

 a szocializációval, mert a közös játék öröme, az együttes élmény alakítja a gyermek 

társakhoz és önmagához való viszonyát, fejlődnek erkölcsi tulajdonságai (empátia, 

tolerancia, együttérzés), konfliktusmegoldó képessége, 

 az anyanyelvi- kommunikációs neveléssel, mert a játékot kísérő érzelmek közlési 

vágyat ébresztenek, fokozódik a beszédkedv, ezáltal fejlődik a gyermek kommunikációs 

kapcsolatteremtő képessége; a dramatikus játékokkal, bábjátékkal segítjük elő a 

hangszínnel, hangerővel bánni tudást; az anyanyelvi játékokkal fejlesztjük az 

artikulációt, kifejezőkészséget, bővítjük a gyermekek szókincsét, gesztus, mimika 

használatát, a mese-, és versanyag tartalma táplálja a játékos tanulást, 

 a mozgásfejlesztéssel, mert a gyermekek a játék során újfajta mozgásokat tanulnak, 

alakul térérzékelésük, fejlődik nagymozgásuk és finommotorikájuk, 

 a vizuális neveléssel, mert a gyermekek szerepjátékaikhoz, dramaturgiai játékaikhoz 

különböző anyagok felhasználásával tárgyakat, változatos eszközöket készítenek, 

 a zenei neveléssel, a hagyományőrző, népi, mozgásos, énekes játékok révén. 

6.2. Munka jellegű tevékenységek 

A munka jellegű tevékenység az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, amely a játékkal 

és cselekvő tapasztalással a személyiségfejlesztés fontos eszköze. Az óvodai gyermekmunka 

mindig játékos, célirányos tevékenység, elvégzését külső tényezők motiválják. Némely 

gyermeknél és az értelmi képességekben gyengébb gyermekeknél gyakran az egyetlen 

sikerélményhez juttató tevékenység. Tartalma, az óvoda egyéni sajátossága függvényében a 

szokás rendszeréhez igazodva, eltérő. 
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Célunk 

 a gyermekek az önként, örömmel és szívesen végzett tevékenységek útján fedezzék fel, 

hogy a munka felelősséggel jár, hasznos, szükséges tevékenység, 

 a gyermekek akarati tulajdonságainak fejlesztése: kitartás, önállóság, céltudatosság, 

döntési képesség, kötelességtudat, feladattudat, fegyelmezettség, rendszeretet, 

igényesség, 

 a napi tevékenység természetes részét alkossa, soha ne legyen büntetés a gyermek 

számára, 

 a tárgyhasználati kultúra megalapozása. 

Feladataink 

 Gondoskodunk a munkavégzéshez szükséges nyugodt légkörről, elegendő időről.  

 Megfelelő munkaeszközöket biztosítunk: célszerűség, méret, anyag stb., a gyerekeket 

az eszközök rendben tartására szoktatjuk.  

 Az eszközöket a gyermekek számára elérhető helyen tartjuk.  

 Megfelelő, kényelmes, másokat nem zavaró, munkára alkalmas helyet biztosítunk. 

 A gyermeki munka körülményeinek megteremtésekor ügyelünk a balesetmentességre 

és a higiéniára. 

 A mindennapokba beépülő, rendszeres, folyamatos tevékenységeket biztosítunk, 

melyekben a gyermekek egyéni fejlettségi szintjükhöz mérten vehetnek részt. 

 Segítjük, hogy a gyerekek megtanulják az általuk végzett munka menetét, az eszközök 

használatát. 

 Biztosítjuk, hogy a gyermekek sajátítsák el azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek 

a munkavégzéshez szükségesek, s a társas együttmunkálkodás fenntartását szolgálják. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermekek éljék át a munka örömét, érezzék, hogy munkájukat 

igényelik és számon tartják. 

 Igyekszünk elérni, hogy minden gyermek önkéntesen, önállóan, kedve és képessége 

szerint elvégezhesse a munkatevékenységet, úgy az óvodában, mint a családban.  

Erősítjük a kisgyermek pozitív beállítódását a munkához, egyéni bánásmóddal 

igyekszünk elérni, hogy a gátlásos, visszahúzódó gyermek is fokozatosan, mind 

nagyobb kedvvel vállalkozzék munkavégzésre. 

 Konkrét, pozitívumokra épülő értékeléssel segítjük a gyerekek önértékelésének 

alakulását, igényszintjük növekedését.  

 A gyermekekkel felfedeztetjük a munka hasznosságát, szükségességét, pl.: madáritatás, 

madáretetés, állat-, növénygondozás, stb. 

 Megláttatjuk az igényesen elvégzett munka eredményében megmutatkozó esztétikumot.  

Tartalma 

 Önkiszolgálás 

 A mindennapi élettel kapcsolatos munkák 

 Naposi munka 
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A gyermekek tevékenységei 

Önkiszolgálás 

Rendszeres, folyamatos tevékenység, a mindennapokban megjelenő, a gyermekek önmagukkal 

kapcsolatos teendőit foglalja magába. Lásd még a 5.2.1. pontban, „Az egészséges életmód” 

fejezetnél. 

A mindennapi élettel kapcsolatos munkák 

Ide sorolunk minden olyan tevékenységet, amelyek előre tervezhetően bekövetkeznek, vagy a 

spontán élethelyzetek teremtik meg. 

 A mosdóban segítenek pótolni az elfogyott tisztálkodási eszközöket, esetenként 

feltörlik a kifröccsent vizet.  

 Felseprik a hulladékot, a szemetet a tárolóba teszik étkezés és egyes foglalkozások 

után.  

 A játszóeszközöket használat után helyére teszik, ügyelve a csoportszoba esztétikai 

rendjének megtartására. 

 Az óvodai tevékenységekhez szükség szerint átrendezik a termet, előkészítik az 

eszközöket, majd használat után segítenek az elrakodásban.  

 Segítenek a kész rajzok szétválogatásában és elrakásában. 

 Ápolják, öntözik a növényeket a csoportban, az óvoda épületében és lehetőség 

szerint az udvaron is. 

 Segítenek a csoporthoz tartozó egyéni feladatok elvégzésében, pl. 

akváriumtisztítás, halak etetése, udvari játékok ki-, és bevitele, gyűjtött termények 

tárolása, rendezése, tisztítása, természetjárás eszközeinek előkészítése stb. 

 Az évszakok változásával, az ünnepi előkészületek alkalmával részt vesznek az 

előkészületekben: pl. terem-, öltöző díszítés, babaszoba, babakonyha takarítás, 

babafürdetés, süteménysütés, gyümölcs és zöldségsaláta készítés, stb. 

 Kisebb megbízatásokat teljesítenek, pl. különféle dolgokat, eszközöket hoznak-

visznek az épület egyik részeiből, más részeibe.  

 Pihenés, alvás előtt segítenek az ágyazásban, szétnyitják a takarójukat, 

betakaróznak.  

 Felkeléskor összehajtogatják pizsamájukat, elrendezik alvóhelyüket.  

 Ügyelnek a tisztaság, a rendezettség megtartására maguk körül, és a személyes 

tárgyaik tekintetében. 

 Segítenek a kisebbeknek, a rászorulóknak.  

 

Naposi munka 

A naposság közösségi megbízatás, feladattudatot, figyelemösszpontosítást igényel. A naposi 

teendők elvégzésében a gyermekek feladatai az egyéni képességeik és az óvoda adottságai 

mértékében növekednek, a csoport szokásrendszerével összhangban. 

Tevékenységei a csoport szokásrendszere szerint kerülnek kialakításra.  
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Szívesen vállalnak a közösségért feladatokat, megbízatásokat. 

 A munka elvégzése örömmel tölti el őket.  

 Önállóan, igényesen végzik a napi feladatokat. 

 Szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat. 

 Segítenek egymásnak és a kisebbeknek. 

 Képessé válnak saját személyükkel és a közösséggel kapcsolatos munka jellegű 

feladatok elvégzésére. 

Módszertani alapelveink 

 Támaszkodjunk a munka játékkal megegyező sajátosságaira, a munka mindvégig 

játékos elemekkel átszőtt legyen! 

 Törekedjünk a munka játéktól eltérő sajátosságainak (külső irányítás, lemérhető 

eredmény, konkrét cél, felelősség) erősítésére is! 

 Tartsuk szem előtt a motiváció fontosságát: dicsérjük a pontos, jó munkavégzést. Az 

első, együtt töltött naptól kezdve mindig reagáljunk arra, ha a gyermek önmagától 

valamit megcsinál! 

 Érvényesítsük a fokozatosság, az önállóság elvét: amit csak tud, a gyermek maga 

végezzen el! 

 Ösztönözzünk a fegyelmezett, kitartó, pontos, alapos, szabályoknak megfelelő 

munkavégzésre! 

 Tartsuk szem előtt, hogy az óvoda dolgozóinak a munkavégzéssel és egymás 

munkájának megbecsülésével kapcsolatosan is nagy felelőssége van a mintaadásban! 

A munka kapcsolata más nevelési területekkel 

A munka szoros kapcsolatban van: 

 az érzelmi neveléssel és szocializációval, mert általa természetes módon alakul a 

kisgyermekek szociális magatartása: a munka állandó interakciót, alkalmazkodást, 

egyre magasabb fokú együttműködést kíván, lehetővé válik az önértékelés és a 

közösségi értékelés fejlődése, fejlődnek a munkaszervezés képességei; a 

munkavégzéshez szükséges érzelmi, akarati tulajdonságok, 

 az erkölcsi neveléssel, mert a gyermekek átélik a közösségért végzett tevékenység 

szükségességét, örömét, mely normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet, 

 az értelmi neveléssel, a munkaszervezés során fejlődik a gyermekek problémamegoldó 

képessége, az ok-okozati összefüggések felismerésének képessége, 

 a külső világ tevékeny megismerésével, mert munka közben a gyermekek az őket 

körülvevő természeti és társadalmi környezetükről egyre pontosabb információk 

birtokába jutnak, megtanulnak eligazodni környezetük téri viszonyai között, mozgásos, 

tapintásos, vizuális információkat, ismereteket, tapasztalatokat szereznek a világról, 

 az anyanyelvi-kommunikációs neveléssel, mert munkavégzés során szükségszerűvé 

válik a tárgyak, térbeli viszonyok, cselekvések megnevezése, ezáltal a gyermekek 

szókincse is gyarapodik; a közösen végzett munka folyamatos kommunikációt kíván, 

 a mozgással, mert munkavégzés közben fejlődik a gyermekek téri tájékozódó 

képessége, célirányos mozgása, finommotorikája. 
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6.3. Az esztétikai nevelés eszközei 

Gyermekien látni azt jelenti, a világot egészében látni és érezni. Az óvodáskor az életre 

szólóan felejthetetlen, erős összbenyomások kora. Ezért az én-, és életközpontú kisgyermekre 

nagyobb hatással vannak az esztétikai élmények, mint az elvonatkoztatással létrehozott 

ismeretek.  

Célunk 

 olyan tapasztalat-, és élménynyújtás, amelynek segítségével a környező, objektív világ 

a kisgyermek számára érzékelési síkon válik megfoghatóvá, és amely képessé teszi a 

gyereket a valóság esztétikai megismerésére, befogadására, megvalósítására, 

létrehozására, 

 megláttatni a szépet a környezetben, a természetben, a művészetben, 

 ízlésformálás, tehetséggondozás. 

 élmény nyújtásához műveltségtartalmak közvetítése. 

Feladataink  

 Elősegítjük a környezet iránti nyitottság kialakulását. Ennek érdekében teret engedünk 

az életkori sajátosságokból fakadó gyermeki kíváncsiságnak, fantáziának. Biztosítsunk 

minél több eszközt, időt, helyet az esztétikai tevékenységek gyakorlásához, ezzel is 

motiváljuk a gyermeki fantáziát!  

 Saját példánkon keresztül megalapozzuk az esztétikai élmények iránti vágyat, és a 

kulturált környezet iránti igényességet. 

 Támogatjuk a gyermekek spontán beszéd-, ének-, mozgás-, képi kifejezés hajlamának 

kiélését. 

 Fejlesztjük az esztétikai tevékenységeknek megfelelő speciális képességeket. 

 Ápoljuk a néphagyományokat.  

Területei 

 verselés, mesélés 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, mintázás, kézimunka 

Ezek a területek nem egy-egy foglalkozást jelölnek, hanem olyan tevékenységeket, amelyek a 

gyermek folyamatos napirendjében komplex módon jelennek meg, mind érzékelésben, mind 

észlelésben át- meg áthatják egymást, felerősítik érzelmi hatásaikat.  

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

A nevelés folyamatában a gyermek egész személyisége fejlődik: 

 nyitottak a világ dolgaira, 

 alkotási vágy, önálló alkotókészségre való beállítódás jellemzi őket, 

 fogékonyak a művészetek iránt, 

 életkorúknak megfelelő problémamegoldó készséggel, beleélő, empátiás képességgel, 

identitás tudattal rendelkeznek. 

Módszertani alapelveink 

 Tartsuk szem előtt, hogy kellemes benyomást keltő megjelenésünk, kulturált 

viselkedésünk, viszonyulásunk is modellértékű, ízlésformáló a gyermekek számára! 

 Gondolkodásmódunkban az esztétikai fogékonyságra nevelést, mint sokrétű, összetett, 
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komplex jellegű tevékenységet értelmezzük!  

 Mivel a kisgyermek mindenre fogékony, mindent befogad, fontos, hogy jó ízlésű, 

művészetet kedvelő óvónő foglalkozzék velük! 

 Kapjanak megerősítést a gyermekek eredeti ötletei! 

Az esztétikai nevelés tartalmi eszközeinek kapcsolata más nevelési területekkel 

E tartalmi eszközök kapcsolatban vannak: 

 a környezeti neveléssel, mert általuk is a világ megismerése zajlik sajátos nézőpontból, 

 az értelmi neveléssel, mert e tevékenységek során fejlődik az érzékelés, az észlelés, a 

figyelem, a fantázia, az akarat, az alkotó és problémamegoldó gondolkodás, a 

kreativitás, 

 az érzelmi neveléssel, mert megalapozzák az érzelmek differenciálódását. 

6.3.1. Verselés, mesélés 

Célunk  

 az anyanyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetése, megszerettetése, 

 a népmesék, a népi mondókák és hagyományok segítségével olyan értékek közvetítése, 

amelyek az anyanyelvi kultúra megőrzését és a saját kulturális identitás kialakulását 

segítik, 

 a biztonságos önkifejezés megalapozása,  

 az irodalmi érdeklődés felkeltése, a könyv iránti szeretet kialakítása. 

Feladataink 

 Mesehallgatáskor a kisgyermek mindig befogadó, ezért fontos a nyugodt légkör 

biztosítása, melyben a belső képsor a szó segítségével megelevenedhet. 

 Minél több alkalmat keresünk és teremtünk a mesélésre, verselésre, mondókázásra, 

melyhez saját repertoárunk bővítése, frissítése elengedhetetlen. 

 Biztosítjuk a megfelelő szervezeti kereteket:  

 a tervezett mesélés a délelőtt nyugalmas időszakában történik, 

 a teljes csoportnak való mesélés esetén, csoportokban kialakult szokásoknak 

megfelelően rendszeresen visszatérő hangulat-, és kíváncsiságkeltő elemekkel 

segítjük a mesélésre való ráhangolódást és nyugalmat, 

 mondókázni, verselni, bábozni, képeskönyvet nézegetni, rövidebb meséket mesélni 

kisebb csoportokban, kettesben is jó, nem zavarja a természetes játékzaj. 

 Altatás előtt minden nap mondunk mesét, melyeknek elsősorban megnyugtató, 

„lecsendesítő”, hatása van, illetve folytatásos történeteket, ahol előadásmódunk 

alkalmazkodik a csoport pihenésre készülődéséhez. 

 Gondoskodunk arról, hogy a mesét jól kiegészítő bábozás, dramatizálás is éljen a 

csoportokban. 

 Biztosítjuk, hogy a mesélésnek állandó helye legyen, ahol a gyerekek az általuk használt 

mesekönyveket bármikor lapozgathassák. 

 Segítjük, hogy a mese-, vers nyújtotta élményt megfelelő eszközök biztosításával 

(hangszerek, bábok, dramatikus kellékek, barkácsolási eszközök…) eljátszhassák, 

feldolgozhassák.  
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 Lehetőséget teremtünk a versek, mondókák gyakori ismételgetésére, lehetőség szerint 

mozdulatokkal, énekkel kísérve alkalmazzuk.  

 Arra törekszünk, hogy megismerjük a gyerekek otthonról hozott irodalmi élményeit. 

Kezdeményezzük, hogy otthon is rendszeresen meséljenek, verseljenek a felnőttek a 

gyerekeknek. Beszélünk a TV, a DVD, a számítógép túlzott használatának káros 

hatásairól, javasoljuk, hogy a gyermekeknek otthon is legyenek képes-, és mesekönyvei. 

Segítünk a szülőknek az életkornak megfelelő, nyelvileg tiszta és értékes mesék, versek, 

magyar népköltészet és népmesék közül választani. Felhívjuk a figyelmüket a 

színvonalas illusztrációkra.  

 Támogatjuk, ösztönözzük a gyermek saját vers- és mesealkotását. 

 A fokozott egyéni törődést igénylő gyerekekben különös gonddal, személyi 

kapcsolatokat erősítő érzelmi eszközökkel igyekszünk kedvet ébreszteni a verselésre, 

mesehallgatásra.  

Az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelő irodalmi műfajok 

 mese 

 vers  

 találós kérdések, szólások, közmondások, dramatikus népszokások 

 klasszikusaink versei, elbeszélései 

 báb-, és színházi élmények 

A mese, a vers az anyanyelv elsajátításának, megszerettetésének és gyakorlásának semmi 

mással nem pótolható lehetősége.  

A mese az egész napi óvodai zajban a csend szigete. Pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet. 

A mese személyes és egyetemes, mivel jelképeivel a személyiségről, az emberi természetről és 

a külső világ jelenségeiről ad tükörképet. A kisgyermek számára képi, szimbolikus nyelven 

informál, teljes világképet, világmagyarázatot ad. Hozzásegíti a gyermeket a kaotikus 

tudatállapotok letisztulásához, pszichikus feszültségei feldolgozásához.  

A mese, a történetek sokasága a gyermeket ezer szállal köti a földi és a képzeletbeli, földön túli 

világhoz. Sok meg nem fogalmazott, de belül érzékelt kérdésre kap választ. A mesék közlik 

először a gyerekekkel, hogy a világban VAN rossz, olykor félelmetes, nagy erejű, de 

legyőzhető. 

A vers a beszéd zenei elemeire épül, játék a nyelvvel, az érdekes, szépen hangzó beszéddel. A 

ritmus, a kísérő mozgás, a játékosság, a hangzás, a hangulat felől fogja meg a gyermeket. Az 

óvodások verse elsősorban a népi mondóka, amely eleve mozgásos játék is. A játéköröm 

kedvéért, számtalan önkéntes ismétléssel ragad rá a gyerekekre. A későbbiekben élményeikhez, 

tapasztalataikhoz, hangulatukhoz, környezetükhöz kapcsolódnak mondókáik.  

A verselés, a mondókázás a mindennapok fontos része. Mindkettőt mondogathatjuk 

alkalomszerűen és beilleszthetjük bármelyik tevékenységi formánkba. 

Nevelésünkben a mondókákon, meséken túl, a mindennapi élet hagyományaihoz, szokásaihoz, 

a jeles napokhoz, ünnepekhez, a természet jelenségeihez, változásaihoz kapcsolódó találós 

kérdéseknek, szólásoknak, közmondásoknak és dramatikus népszokásoknak is nagy 

szerepe van. 

A népköltészeten túl klasszikusaink, mai magyar költőink gyermekek számára írt versei, 

elbeszélései is helyet kapnak irodalmi anyagunkban. Főleg a gyermekek számára kedvelt 
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ritmikus, szójátékos, gyermekekről, állatokról szóló, hangulati képeket tartalmazó és humoros 

verseket használjuk fel. 

Igényes, gyermekeknek való darabokban báb, és színházi élményekhez juttatjuk a 

gyermekeket. Óvodáinkban olyan előadóművészeket hívunk, akik színvonalas, e korosztálynak 

szóló produkciókat mutatnak be. 

Gyermeki tevékenységek 

A gyermekek első versélményei a népi mondókák. E mondókák közül is elsők az ölbeli játékok, 

amelyeket a felnőtt ölében, testmelegében teljes biztonságérzetben hallgatnak, s amelyek 

segítik a gyerek és felnőtt érzelmi egymásra találását, kötődésük kialakulását.  

A kisgyermekek örömmel és sokszor ismételgetik az óvónőktől hallott állathívogatókat, 

altatókat, kiolvasókat, hangutánzó népi mondókákat. A vidám rigmusokat hamar megkedvelik 

a gyerekek, a hozzájuk kapcsolódó mozdulatokkal, játékokkal kísérve szívesen, élvezettel 

mondogatják azokat.  

Nagyon szeretik az évszakokról, az időjárásról, a környezetről, a természeti jelenségekről szóló, 

továbbá a tárgyak, az állatok megszemélyesítésével létrehozott mondókákat. 

Szívesen hallgatják, és mondogatják legjobb költőink gyerekeknek való, többnyire 

népköltészeti ihletésű vagy eredeti játékötletet tartalmazó, vidám, humoros verseit. 

Fejlődésük, igényük mutatója, hogy várják és kérik a mesét. A már megismert, kedvenc 

meséken kívül figyelmesen hallgatják a 2-3 epizód összekapcsolásával szerkesztett 

állatmeséket, a halmozó és láncmeséket, a tündérmeséket, valamint kisgyerekekről, állatokról 

szóló történeteket. 

Gyakran mondogatják a korábban megkedvelt, megtanult mondókákat, mondókameséket, 

verseket. Emellett szívesen megtanulnak és játszanak a társakkal való közös játékhoz alkalmas 

kiszámolót, hintáztatót, labdáztatót, párválasztót, felelgetőt és csapatokban is hangoztatható 

tréfás mondókát. 

Szeretik a találós kérdéseket, a közmondásokat, szólásokat. Szívesen hallgatják, mondogatják 

a különböző nyelvtörő mondókákat. 

A meséskönyvek képeit egyre gyakrabban, hosszasan nézegetik, beszélgetnek róluk egymás 

között, kérik, hogy a felnőttek meséljék el. Gyakorolják a képolvasást. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Szeretik a mese, vers nyújtotta élményt, igényelik napi jelenlétét, szívesen, önként 

kezdeményezik, saját és társaik örömére. 

 Várják, igényelik a mesehallgatást. Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó 

szokásaik.   

 Szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat. 

 Figyelmesen, csendben hallgatják a mesét. 

 Örömmel mesélnek, báboznak, dramatizálnak. 

 Kedvenc mesehőseik vannak. 

 A csoport könyvespolcán eligazodnak, vigyáznak a könyvekre, szívesen nézegetik 

azokat, utánozzák az olvasást. 

 Képesek egy-egy koruknak megfelelő színházi előadás cselekményét követni. 
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Módszertani alapelveink 

 Ne múljon el nap mesélés, verselés nélkül! 

 Az élő vers és mese legyen a természetes! 

 Törekedjünk arra, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes mesét, verset halljanak a 

gyerekek! Elsősorban a magyar népköltészet és a népmese világából merítsünk! 

 Tudatosodjon bennünk, minél kifejezőbb hanglejtésünk, artikulációnk, annál 

intenzívebbé válik a gyermek belső képalkotása! 

 Tudásunk naprakész, előadásmódunk szemléletes legyen! 

 Tartsuk szem előtt, hogy az ismétlések gyakorisága én-erősítő a gyermekek számára! 

A vers, mese kapcsolata a nevelés más területeivel 

A vers, mese szoros kapcsolatban áll: 

 az anyanyelvi neveléssel, mert az irodalom közege a nyelv, a gyermekek a mesélés, a 

vers mondogatás alkalmával készen kapott szép szöveget hallanak; az óvónői 

beszédminta alapján csiszolódik kiejtésük, gyarapodik szókészletük, 

 az érzelmi neveléssel és szocializációval, mert emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az 

önismeretet, a népi mondókáknak fontos szerepük van az érzelmi kötődés 

megszilárdításában, a népmesék világképe teljes világmagyarázat, 

 az erkölcsi neveléssel, mert a népmese segít az emberi érintkezés alapvető viselkedési 

szabályainak (tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, együttélés, stb.) 

megismerésében, általa fejlődik a gyermek normarendszere, 

 a zenével, az énekkel, mert ugyanabból a forrásból merítenek, 

 a vizuális tevékenységgel, mert a gyermek mese-, és versélményét ábrázolás, barkácsolás 

során újra megjeleníti, 

 a játéktevékenységgel, mert a mesei élmények által gazdagodott fantáziájuk a 

játéktevékenységük színesítését is eredményezi, 

 a mozgásfejlesztéssel, mert a mozgásos játékok során fejlődik a gyermek 

mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke, térérzékelése, 

 az értelmi fejlesztéssel, mert mesehallgatás közben alapvető gondolkodási műveleteket 

végez a gyermek (összehasonlít, ítéletet alkot, analizál). 

6.3.2. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Célunk 

 a gyermekek zenei anyanyelvének megalapozása,  

 a zene befogadására való képesség előkészítése, 

 olyan értékek közvetítése, mellyel életre szóló nyomokat hagyunk a népdal, a magyar 

népszokások világáról, 

 a közös éneklés, együttes körjáték, együtt zenélés örömének megéreztetése révén, zenei 

ízlés és közösségformálás, 

 a zenei nevelés teljes eszköztárával segíteni a komplex személyiségfejlesztést.  
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Feladataink 

 A gyermekekkel való ismerkedés során nagy szerepet tulajdonítunk az ölbeli játékoknak. 

 Énekléssel, zenehallgatással, jó zenei légkör megteremtésével zenei élményekhez 

juttatjuk a gyermekeket, ezáltal felkeltjük zene iránti érdeklődésüket, megalapozzuk a 

zene befogadásának képességét. 

 A nap bármely időszakában adódhat éneklésre alkalom.  Biztosítjuk, hogy a zenei nevelés 

lehetőségeit az egész nap folyamán kihasználjuk, minél több zenei örömöt szerezve a 

gyermekeknek. 

 Formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, ezért nagyfokú felelősséggel 

választjuk ki a zenei anyagot. Elsősorban az igényes, korcsoportnak, gyermeki 

fejlettségnek megfelelő, kodályi elvekhez hű népi gyermekjátékokra építünk, de 

válogatunk az igényes kortárs művészeti alkotásokból is. 

 Arra törekszünk, hogy a kiválasztott dalanyag hangkészlete alkalmazkodjék a gyermekek 

életkorához, fejlettségéhez. Érzelmileg tudjon a gyermek ráhangolódni, könnyen 

elsajátítható legyen. Kapcsolódjon a fejlesztés tartalmában megjelenített heti tervezett 

tevékenységhez, a gyermeki élet ünnepeihez, hagyományaihoz. 

 Fejlesztjük a gyermekek zenei készségeit, képességeit: éneklés, ritmus, hallás, mozgás, 

zenei kreativitás. 

 Feladatunk, hogy minél több hangszerrel megismertessük óvodásainkat, lehetőséget 

biztosítva arra is, hogy az óvodai ritmushangszereken játszhassanak. 

 Arra törekszünk, hogy legalább egy hangszeren élményszerű előadáshoz juttassuk a 

gyermekeket.  

 Alakítjuk helyes testtartásukat, légzéstechnikájukat, fejlesztjük tánckultúrájukat. 

 Lehetőséget teremtünk a zenei önkifejezés gyakorlására. 

 Biztosítjuk, hogy a szülők megismerjék tanult dalainkat, mondókáinkat.  

 A szülőket igyekszünk meggyőzni arról, hogy otthon is értéket képviselő zenét 

hallgassanak gyermekeik. Ehhez ajánlásokat fogalmazunk meg. 

 A gyermekek számára is befogadható néphagyományokkal ismertetjük meg 

óvodásainkat. 

 A szervezett tevékenységek anyagához, az abban résztvevők létszámához igazítjuk a 

szükséges hely kialakítását, a terem át-, berendezését. 

 A zenehallgatás anyagának kiválasztása igényességet, valamint zenei műveltséget kíván 

tőlünk. Elsősorban népdalok, műdalok közül válogatunk, de lehetőséget adunk arra, hogy 

a gyermekek – fejlettségükhöz igazodva- hallgathassanak kórusműveket, klasszikus 

műzenét, igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokat, valamint figyelembe 

vesszük a gyermekek nemzetiségi, etnikai kisebbségi hovatartozását is. 

 

Ének-zene nevelésünk tartalma 

 befogadás 

 reprodukálás 

 önálló alkotás 
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Gyermeki tevékenységek 

Dalanyag 

 Az óvodai ének-zenei nevelés anyagát alkotják a magyar népdalok, népi mondókák, az 

óvodában felhasználható, ma is élő néphagyományok, Kodály Zoltán útmutatása alapján 

Forrai Katalin által kidolgozott gyermekjátékdalok és zenehallgatásra szánt dalok, a 

klasszikus és kortárs szerzőktől az igényes gyermekdalok. 

Zenei képesség fejlesztése  

 Metrum érzék fejlesztése 

 Ritmusérzék fejlesztése 

 Dinamikai érzék fejlesztése 

 Hangmagasság érzékelésének fejlesztése 

 Hangszínérzék fejlesztése 

 Belső hallás fejlesztése 

 Zenei memória fejlesztése 

 Zenei improvizációs készség fejlesztése 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek szívesen, önállóan, élvezettel játszanak énekes játékokat. 

 Képesek egyedül is tisztán énekelni.  

 Élvezettel, figyelmesen hallgatják az óvónő énekét, hangszeres játékát, a zenehallgatás 

anyagát.  

 Érzékelik az egyenletes lüktetést és a ritmust. Képesek az ütemhangsúly kiemelésére.  

 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat (gyors- lassú, halk-hangos, magas-mély). 

 A dalokat ritmusról, dallamról felismerik.  

 Képesek ritmus, illetve dallammotívum visszaadására.  

 Felismerik a környezetükben hallható zörejhangokat, megkülönböztetik az emberi 

beszédet és a hangszerek hangjait.  

 Egyöntetűen, szép testtartással járnak körben. 

 Ismerik a játékdalokhoz fűződő táncos, játékos mozgásokat, esztétikusan, kedvvel 

végeznek táncmozgásokat. 

 Ütőhangszereket használnak, képesek pontos megszólaltatásukra. 

Módszertani alapelvek  

 Csak „tiszta forrásból” merítsünk! 

 Kövessük a fokozatosság elvét! Három éves távlatban tervezzünk! 

 Ne tanítsunk sok dalt, de a megtanultakat sokszor és szívesen ismételgessük!  

 Egyéni foglalkozás közben ismerjük meg a gyermekek hallását, mozgását, éneklő 

kedvét, esetleg visszahúzódásának okát!  

 Az óvónő derűs, kiegyensúlyozott személyisége, valamint jó zenei felkészültsége 

biztosítsa az érzelmi motiváltságot, a jó zenei légkört! 

 A zenei nevelés a gyermekek egész napi óvodai életében legyen jelen, spontán 

énekléssel, zenéléssel váljon részévé a gyermekek mindennapi tevékenységének!  

 A mindennapok részeként adjunk lehetőséget a zenei kultúra és néphagyományok 

ismerésére! 
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 Tartsuk fontosnak az élő előadást, mely az emberi hangra, lelki kapcsolatokra, közvetlen 

visszajelzésre épít!  

A zenei nevelés kapcsolata más nevelési területekkel 

A zenei nevelés a gyermek egész napi óvodai életében jelen van, minden fejlesztési területhez 

kapcsolódik.  

A zenei nevelés szoros kapcsolatban van: 

 az anyanyelvi neveléssel, mert a mondókák, dalos játékok, zenei készségfejlesztő 

játékok jó eszközei a nyelvi képességek fejlesztésének is; a zenei nevelés elősegíti a 

helyes artikulációt, valamint érezteti a nyelv kifejezőerejét, szépségét,  

 az érzelmi neveléssel, mert a zene hatására a gyermek kiegyensúlyozottá válik, az ének 

és a dal feloldja a belső feszültségét, gátlásait, hozzájárul a gyermek biztonságérzetének 

kialakításához, mozgósítja a gyermekek képzeletvilágát, gazdagítja érzelmi életét,  

 az erkölcsi neveléssel, mert a népi játékok, néphagyományok megismertetésével, 

megszerettetésével erősítjük a gyermekek identitástudatát, 

 a szocializációval, mert a játékok során az együttlét, a közös játék örömet jelent a 

gyerekek számára, miközben formálódik esztétikai, viselkedési, magatartási kultúrájuk 

is, 

 az értelmi fejlesztéssel, mert a zenei nevelés során észrevétlenül alakul, fejlődik 

figyelmük, emlékezetük, térbeli tájékozódásuk, valamint a tevékenység során 

különböző gondolkodási műveleteket is végeznek, fejlődnek tanulási képességeik.  

6.3.3. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Célunk 

 a gyermekek 

 élmény- és fantáziavilágának, szabad képi önkifejezésének, komponáló, rendező 

képességének fejlesztése, 

 szín-, forma- és térképzetének gazdagítása,  

 esztétikai érzékenységének, szép iránti nyitottságának, igényességének formálása, 

 igény felkeltése 

 az alkotásra, az önkifejezésre, 

    a környezet esztétikai alakítására. 

Feladataink 

 Óvónői alkotó kedvünkkel megteremtjük a gyermekek ábrázoló tevékenységhez való 

kedvét, érdeklődését, tevékenységi vágyát. 

 Megfelelő feltételeket biztosítunk a gyermekek alkotó tevékenységéhez: eszköz, hely, 

élmény, idő, nyugodt körülmények.  

 E nevelési terület eszközigényes. Az eszközök kiválasztásánál ügyelünk a 

megfelelő méretre, a minőségre, a célszerűségre, a technikai sokszínűségre. 

Kialakítjuk az eszközök tárolásának, tisztántartásának a rendjét, megtanítjuk a 

gyermekeket a biztonságos eszközhasználatra (tű, olló, kés, stb.). 
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 Az alkotó munkához megfelelő helyre, térre van szükség. A játszó, mozgó 

gyerekektől védetten alakítjuk ki a munkaasztalt úgy, hogy egyszerre hat-nyolc 

gyermek kényelmesen elférjen.  

 Forrásként gondoskodunk a megfelelő élményekről.  

 Biztosítjuk a tevékenység szervezeti formáit.  

 Szabad ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán adunk teret és lehetőséget. 

 A gyermekek szervezett, tervezett vizuális tevékenysége a mindennapi játékba 

integrálódik. Az egyéni segítségnyújtás érdekében mikrocsoportos formában, 

egyszerre csak 6-8 gyermek vesz részt a tevékenységben. Megteremtjük annak 

lehetőségét, hogy e formában minden gyermek megalkothassa az ajánlott 

eszközfeltételekkel képi, plasztikai elképzelését.  

 A vizuális tevékenység ugyan önkéntes, ám nagycsoportban a rendszeres részvételt 

minden gyermek esetében ösztönözzük, szorgalmazzuk. 

 Elősegítjük, hogy a gyermekek a szabadban is alkothassanak.  

 Különböző anyagokkal, technikai alapelemekkel, munkafogásokkal ismertetjük meg a 

gyerekeket, fejlesztjük vizuális tevékenységük tartalmát, minőségét. Megtanítjuk őket 

az eszközök sokszínű és biztonságos alkalmazására.  

 Megismertetjük a gyermekeket nemzeti múltunkkal, valamint a velünk együtt élő más 

népek, népcsoportok kultúrájával. Alkalmazzuk a népi díszítőművészet eszköztárát. 

 Esztétikai érzelmek kinyilvánítására serkentjük a gyermekeket.  

 Arra neveljük őket, hogy tartsák tiszteletben társaik produktumát. 

 Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, technikákat, ezeket alkalmazzuk munkánk 

során. 

 A helyi alkalmakat kihasználva kiállításokra, múzeumokba látogatunk el a gyerekekkel. 

 Az elkészült alkotásokat jellel ellátjuk, elhelyezzük, bemutatjuk az óvodában szokásos 

módon.  

 A gyermekeket nem terhelve, részt vállalunk különböző óvodás kiállításokra való 

gyermekmunkák készítésében, megjelentetésében. Ügyelünk arra, hogy ebben a 

gyermekek mindig örömmel, érzelmileg kötődve vegyenek részt. 

 

 

Az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelő tartalmak 

 rajzolás,  

 mintázás, 

 kézimunka (tépés, vágás, ragasztás),  

 festés, 

 barkácsolás, építés,  

 konstruálás, papírhajtogatás, varrás, nyomhatások, soralkotás, 

 környezetalakítás, 

 műalkotásokkal való ismerkedés, 

 kiállítások, múzeumok, alkotóműhelyek látogatása. 

 



41 

 

Gyermeki tevékenységek 

Az óvodába kerülő gyermekeket játékos formában ismertetjük meg az anyagokkal, eszközökkel 

és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Megkezdjük az esztétikai érzékenység és értékelő 

képesség kialakítását. Együtt örülünk a létrehozott produktumnak, beszélünk az alkotásról, 

megmutatjuk a szülőknek. A szabad firkálgatás mellett megkezdjük a képkialakítást: festéssel, 

zsírkrétával, papírragasztással, homokba karcolással, nyomattal, tépéssel. Megismertetjük őket 

az agyag, a gyurma plasztikai alakításával, alakíthatóságával: gyurkálás, nyomogatás, ütögetés, 

gömbölyítés, sodrás, mélyítés, karcolás, stb. Tapasztalatot szereznek az építőjáték kapcsán a 

különböző tárgyak formájával, kiterjedésével, téralakításával, kitöltésével, majd gyakorolják a 

tervezést.  

A gyermekek fejlettségét megismerve, bővítjük az alkotó, alakító tevékenységüket. Ceruzát, 

krétát, filc-, és rostirónt, fapálcákat, különböző vastagságú ecseteket adunk számukra, valamint 

sokféle papírt, dobozokat, textilt, fonalat, terméseket, leveleket, stb. is felhasználunk a 

képkialakításhoz. Megismertetjük a színkeverés adta színvilág gazdagságát, engedjük 

próbálkozásukat. 

Ábrázolásukban környezetük - tárgyak, természeti jelenségek, események, cselekvések, 

emberalakok- megjelenítéséhez témákat, technikákat javasolunk. 

Változatosságot biztosítunk az eszközök használatában, gazdagítjuk önkifejezésük technikai 

feltételeit: batikolás, szövés, fonás, varrás egyszerű elemei, kollázs, domborművek, plakettek, 

viaszkarc, lenyomatok, makettek stb. készítésére adunk ez által lehetőséget. Ösztönözzük a 

közös kompozíciók készítését.  

Rajzaikban megjelennek családi és óvodai élményeik, cselekményes témák, a térábrázolás, az 

eseményábrázolás, a mesék-versek képzeletükre épülő motívumai. Megoldásaik egyre több 

egyedi jellegzetességet hordoznak. Bekapcsolódnak a különböző anyagok gyűjtésébe (doboz, 

kavics, falevél, termések, stb.), ötleteik alapján játékkellékek, bábok készítésében, az óvoda 

díszítésében felhasználják azokat. Alkalmakhoz kötődően szívesen készítenek ajándékot 

szüleiknek és egymásnak, vagy játékukhoz egyszerűbb tárgyakat. Megvalósításukhoz 

megfogalmazzák elképzeléseiket, eszközigényüket.  

A csoport lehetőségét szem előtt tartva segítenek az eszközök előkészítésében, tisztításában, 

elrakásában. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 Szívesen, változatosan, bátran használják a rajzolás, mintázás, kézimunka eszközeit, 

örömet okoz szám számukra a tevékenység. 

 Ismerik a legfontosabb anyagok, eszközök használatát, tulajdonságait. 

 Képalkotásukban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása.  

 A térkialakításban, építésben ötletesek, együttműködőek. 

 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 

 Rácsodálkoznak a szép látványára, tudnak gyönyörködni benne, szívesen nézegetnek 

népi és műalkotásokat. 

 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásról. 

 Létrehoznak kiegészítő és játékeszközöket. 



42 

 

 A közös munka, az alkotás örömmel tölti el a gyermekeket. 

 Szívesen segítenek az eszközök előkészítésében, tisztításában, elrakásában.  

 

Módszertani alapelveink 

 Vegyük figyelembe a gyerekek eltérő manuális képességét! 

 Minden gyermeket saját magához képest fejlesszünk! 

 Tartsuk tiszteletben a gyermekek egyéni önkifejezési módját! 

 Keltsük életre esztétikai fogékonyságukat! 

 Maga a gyermeki tevékenység és ennek öröme legyen a fontos, ne a produktum! 

A rajzolás, mintázás, kézimunka kapcsolata más nevelési területekkel 

A rajzolás, mintázás, kézimunka szoros kapcsolatban van: 

 a külső világ tevékeny megismerésével, mert a gyerekek ismereteiket, tapasztalataikat 

látás útján szerzik, 

 az értelmi neveléssel, mert olyan tapasztalat-, és élménynyújtás, amelynek segítségével 

a környező, objektív világ a kisgyermek számára érzékelési síkon válik megfoghatóvá, 

és amely képessé teszi a gyereket a valóság esztétikai megismerésére, befogadására, 

megvalósítására, létrehozására; 

 az anyanyelv-kommunikációs neveléssel, mert a vizuális nyelv is önkifejező eszköz és 

maga a tevékenység számos lehetőséget ad a nyelvi fejlesztésre (pl.: szókincsfejlesztés, 

önkifejezés gyakorlása), 

 a játékkal (pl. konstruálás, környezet átalakítás), mert olyan eszközöket készít, melyek 

új lendületet adnak játékának,  

 a munkával pl. eszközök előkészítése, tisztítása, elrakása, 

 a matematikával, mert pl. az eszközök válogatása matematikai műveleteket feltételez, 

és a tevékenység során megjelennek pl. a téri viszonyok, síkformák, irányok. 

6.4. Mozgás 

A felfokozott mozgásigény a gyermekek életkori sajátosságai és szükségletei közé tartozik. A 

mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, ezért óvodánk programjának 

kiemelt, lényeges eleme a mozgásfejlesztés, a gyermekek mozgásigényének kielégítése. A 

mozgásfejlesztés az egész óvodai életünket átszövi, jelen van a gyermekek egész napi 

tevékenységében. A rendszeres és megfelelő mennyiségű, intenzitású mozgás a gyermek egész 

szervezetére pozitívan hat. Az aktív gyermek állóképessége, fizikai és mentális terhelhetősége 

sokkal nagyobb, mint passzív társaiké. Jobb étvággyal eszik, nyugodtabban alszik, ritkábban 

beteg, fogékonyabb a tanulási tevékenységek során.  

Célunk a gyermekek  

 természetes mozgásigényének kielégítése, fenntartása,  

 harmonikus, összerendezett, fegyelmezett, célirányos mozgásának, 

mozgáskoordinációjának, finommozgásának, téri tájékozódó képességének, fejlesztése, 

testsémájának kialakulása, 

 testi képességeinek kibontakoztatása (erő, ügyesség, gyorsaság, teherbíró- és 

állóképesség, az egész szervezet növekedése, keringési-, légzési rendszer, csont és 

izomrendszer), 
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 erkölcsi, akarati tulajdonságainak alakítása (bátorság, fegyelmezettség, kitartás, 

önbizalom, döntési, siker- és kudarctűrő képesség) 

 szociális képességeinek erősítése (társra figyelés, együttműködés, alkalmazkodó 

képesség és tolerancia, a közösségben elvárt viselkedés), 

 szép, harmonikus mozgás iránti igényének felkeltése,  

 egészséges életvitelre való beállítódásának elősegítése.  

Feladataink 

 Biztosítjuk a csoportszobában, a tornaszobában, a megfelelő helyet a mozgásos 

tevékenységekhez. 

 Kihasználjuk az óvodaudvar adta lehetőségeket. Mozgásra motiváló, biztonságos 

környezetet alakítunk ki. 

 Újabb és újabb eszközök, játékszerek bekapcsolásával gazdagítjuk a mozgáskínálatot. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermekek szívesen, jó közérzettel vegyenek részt a 

mozgásfejlesztést szolgáló gyermeki tevékenységekben. 

 Törekszünk a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítésére. 

 Megtanítjuk a biztonságos, balesetmentes mozgáshoz szükséges és elégséges 

szabályokat. 

 Fejlesztjük a gyermekek nagy- és finommozgását, továbbá kondicionális (erő, 

állóképesség, gyorsaság) és koordinációs (szem-kéz-láb koordináció) képességeit, téri 

tájékozódásukat, egyensúlyérzéküket. 

 Fejlesztjük a gyermekek testi, erkölcsi, akarati tulajdonságait.  

 Megalapozzuk önértékelésüket, a sikeres feladatmegoldások eredményeként növeljük 

önbizalmukat. 

 Elősegítjük a gyermekek testsémájának kialakulását: test részeinek megismertetése, 

feltérképezése, a test koordinációja, testfogalom, kezesség (dominancia), testtérfelek 

tudatosítása. 

 Feladatunk az alaklátás, formaállandóság kialakítása (cikk-cakk, hullám vagy 

körvonalon való járás nyitott vagy csukott szemmel, stb.). 

 A mozgásos tevékenységekkel problémamegoldó, gondolkodást fejlesztő feladatokat is 

biztosítunk a gyermekek számára. 

 Hangsúlyt helyezünk a különböző deformitások megelőzésére, ellensúlyozására (láb 

statikai rendellenességek, gerinc-deformitások) is. 

 Mozgással kapcsolatos szavakkal bővítjük a gyermekek szókincsét.  

 Törekszünk a szülők meggyőzésére a mozgás fontosságáról, személyiségfejlesztő 

hatásáról. 

A mozgásfejlesztés területei 

 Szabad mozgástevékenység  

 Szervezett foglalkozások 

Szabad mozgástevékenység 

Célunk a természetes mozgáskedv kielégítése, megőrzése. 

Feladataink 

 Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a csoportszobában és az udvaron egyaránt 

kiélhessék a napi mozgásigényüket.  
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 Elősegítjük, hogy a gyermekek a szabad játéktevékenységekben is megtalálják a 

fejlettségüknek, érdeklődésüknek megfelelő mozgásos tevékenységeket. 

 Sokféle, változatos mozgásos játékokat kezdeményezünk számukra.  

 Az általunk kezdeményezett mozgásos játékok a természetes mozgásokra épülnek, 

mert a gyerekek ezt minden nehézség nélkül végre tudják hajtani, a kipróbált, 

utánzott mozgások, mozdulatok más-más formában való variálása a legjobb játékok 

egyike.  

 Igyekszünk sokféle mozgásra ösztönző eszközt biztosítani, mert ezek már 

önmagukban is elindítják a gyermekek fantáziáját, figyelmüket ébren tartják, 

további játékok kialakítására indítják őket. 

Gyermeki tevékenységek 

 természetes nagymozgások: járás, futás, támasz, függés, egyensúlyozás, ugrás, 

dobás. 

 szem-kéz; szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztésére szolgáló 

tevékenységek: célba dobó játékok, kugli, ugróiskola, barkácsolás, hintázó, ringató, 

pörgő mozgások, stb. 

 finommotorika fejlesztését szolgáló játékok: tépés, vágás, varrás, gyöngyfűzés, 

konstrukciós játékok, babaöltöztetés stb. dominálnak. 

Szervezett foglalkozások 

Mindennapos testnevelés:  

Tartalmát lásd: Egészségfejlesztési tervben, 3. számú melléklet 

Testnevelési foglalkozások 

Feladataink 

 A foglalkozásokat tervszerűen szervezzük. 

 Ügyelünk arra, hogy a „kötelező” ne jelentsen kényszert a gyermekek számára. 

 Szervezett testnevelési foglalkozást a csoport szokásrendszere szerint 

korcsoportonkénti és/vagy együttes csoportszervezésben tartunk.  

 Kérjük a szülőket, hogy biztosítsák a mozgáshoz szükséges megfelelő öltözéket 

(tornaruha, tornacipő, melegítő). 

Gyermeki tevékenységek 

 Rendgyakorlatok: állások, testfordulatok, különböző járásmódok, alakzatok, futások 

 Előkészítő gyakorlatok, gimnasztika 

 Főgyakorlatok: természetes támaszgyakorlatok, talajtorna, függésgyakorlatok, ugrások, 

futások, dobások, különböző labdatechnikák, 

 Testnevelési játékok: futó, fogó játékok, versengések, 

Játékos lábboltozat-erősítő és tartásjavító torna 

Feladataink 

 E tevékenységet azért tarjuk fontosnak, mert a gyermekorvosi és ortopédiai 

szűrővizsgálatok nagy arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat már 

óvodás korban. Gyakoriak a gyermekek körében a tartáshibák, kezdődő mellkas- és 

gerinc-deformitások, lábstatikai rendellenességek. 
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 A tornával a láb fogó funkcióját gyakoroltatjuk, a lábboltozat kialakulását és a 

megtartásában résztvevő izmok erősítését segítjük. 

 A torna szervezésekor fontosnak tarjuk a rendszerességet, az anyag fokozatos, 

egymásra épülő feldolgozását, a kellő lazítást és a játékosságot. 

 A tartásjavító tornával biztosítjuk a gyenge gerincizomzat megerősítését, mellyel 

megelőzhetjük a tartáshibák kifejlődését, illetve javíthatjuk a már kialakult hanyag 

tartást. 

 A szülőkkel aktív kapcsolatra törekszünk annak érdekében, hogy megismertessük 

velük a módszer lényegét, az alapgyakorlatokat, szükség esetén gyakorlati 

tanácsokat adjunk az otthoni gyakorláshoz.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Kialakult a gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzéke, mozgásuk 

összerendezett. 

 Ismerik az irányokat, az alapvető szakkifejezéseket, a mozgásformák elnevezését. 

 Megértik az egyszerű vezényszavakat, utasításokat. 

 Tudnak térben tájékozódni. 

 Szem-kéz koordinációjuk, finommotorikájuk az iskolára való alkalmassághoz 

szükséges mértékben kialakult. 

 Versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor betartják a szabályokat. 

 Szabálytudatuk, egymáshoz való alkalmazkodó, és kudarctűrő képességük megfelelő. 

 Tudnak ütemtartással járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan, együtt végzik. 

 Szeretnek kocogni, futni, képesek 50 – 100 méter lefutására. 

 Szívesen játszanak labdával. Tudnak helyben pattogtatni, labdát vezetni, kislabdát 

hajítani. 

 Egyensúlyérzékük fejlett. 

 Ismerik és alkalmazzák az úszás alapelemeit. 

 Örömmel és helyesen végzik a fejlesztő és a speciális gyakorlatokat. 

 Egészségesek, edzettek, teherbírók. 

Módszertani alapelveink 

 A különböző mozgásformák tervezésénél vegyük figyelembe a csoport életkori 

sajátosságait, egészségi állapotát, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, fáradékonyságát, 

teljesítőképességét! 

 A csoportban dolgozó óvónő a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazítja a mozgás anyagát.   

 A foglalkozások szervezésénél a legkedvezőbb feltételeket teremtsük meg: a gyermekek 

öltözéke kényelmes, mozgásra alkalmas legyen; elegendő hely álljon rendelkezésre a 

mozgáshoz; minimális várakozási idővel, balesetveszélyes helyzetek kiküszöbölésével 

vezessük a tevékenységet!  

 Ne feledkezzünk meg az izomzat bemelegítéséről, a fokozatos terhelés megtervezéséről, az 

aktivitási szintek változtatásáról! 

 Adjunk mintát a mozdulatok helyes, esztétikus végzésére! 

 Építsünk a spontán érzelmi motivációkra! 

 Ne vigyük túlzásba a versengést! 
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 A hibákat gyakorlat közben, a helyes mozgás dicséretével, tapintatosan javítsuk! 

 A bátortalanabb, vagy ügyetlenebb gyerekeknek mindig segítsünk, és vigyázzunk arra, 

hogy ezek a gyermekek társaik előtt soha ne kerüljenek kedvezőtlen helyzetbe! 

 Tartsuk szem előtt a gyermekek különböző mozgásigényét, törekedjünk ezek megfelelő 

kielégítésére! 

 Törekedjünk arra, hogy a lehető legtöbb foglalkozást a szabad levegőn tartsuk! 

A mozgás kapcsolata más nevelési területekkel 

 A mozgásfejlesztésnek szoros kapcsolata van: 

 az értelmi neveléssel, mert fejleszti a gondolkodást, általa fejlődik a gyermekek vizuális 

memóriája, észlelési képességei, a mozgás hordozza a legnagyobb transzfert, vagyis olyan 

tapasztalatokat lehet ezen az úton szerezni, amelyek átvihetők a gondolkodás és egyéb 

pszichés funkciókra, 

 az anyanyelvi neveléssel, mert fejlődik a gyermekek fogalomalkotása, gyarapodik 

szókincsük, 

 az egészséges életmódra neveléssel, mert fontos szerepet játszik az egészség megóvásában, 

a szabadban végzett számtalan tevékenység fokozza a gyermek edzettségét, teherbíró 

képességét, segíti fizikumuk fejlődését; a rendszeres mozgás igényévé válik a gyermeknek, 

 az érzelmi és erkölcsi neveléssel, szocializációval, mert a tevékenység közben fejlődnek a 

gyermekek erkölcsi, akarati tulajdonságai (bátorság, fegyelmezettség, kitartás, önbizalom, 

döntési, siker és kudarctűrő képesség), szociális képességei (társra figyelés, együttműködés, 

alkalmazkodó képesség és tolerancia, a közösségben elvárt viselkedés), 

 a játékkal, mert számtalan mozgásos játékkal elégítjük ki a gyermekek mozgásvágyát. 

6.5. A külső világ tevékeny megismerése 

Környezetünk megismerése, a benne való eligazodás, a hozzá való alkalmazkodás az emberi 

lét alapja. Óvodáinkban a környezeti nevelés megalapozását ezért tartjuk hangsúlyos 

feladatunknak, hisz a gyermekek környezettudatos magatartása, környezeti kultúrájának 

alakítása személyiségüket formáló, meghatározó tényező. A természeti és a társadalmi 

környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításával kezdetben célunk a környezet 

megtapasztalása, gyermekeink megfelelő viszonyulása a mindennapi élethelyzetekhez, mely 

később ismeretté, használható tudássá alakul. Ez teszi lehetővé, hogy óvodásaink felnőttként, 

tudatos emberként, a fenntarthatóság szabályait betartva legyenek képesek együtt élni 

környezetükkel.  

A fentiek megvalósításához, megőrizve az eddigi környezettudatos magatartásunk 

értékeit, az ezzel összefüggő jó gyakorlatainkat, szükséges egyfajta szemléletváltás, amely 

a következők irányába hat: 

 harmóniára törekedés a környezettel,  

 a helyes életvitel, a betegségmegelőzés, a mértékletesség, a környezetvédelmi szokások 

kialakítása, 

 természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet,  

 a környezeti nevelés, értékközvetítő hatása: 

 a természeti, társadalmi környezet értékként való szemlélete, 

 érzelmi alapok erősítése, pozitív attitűdök kialakítása, 
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 szokásrendszer kialakítása, mely a környezetünk, az élőlények tiszteletében 

fejeződik ki, 

 minden cselekedetünknek van valamilyen környezeti vonzata, 

 a környezeti nevelés az óvodai élet mindennapjaitól elválaszthatatlan: pl. étkezési, 

tisztálkodási szokások, a bennük fellelhető energiatakarékosság, a gyermeki, 

emberi kapcsolatok, az erkölcsi tulajdonságok (segítőkészség, együttműködés, 

önzetlenség, figyelmesség…), az akarat (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat és 

szabálytudat…) fejlődését eredményezi 

 környezetünk védelméért minden nap kell tennünk, 

 ez együttműködésre késztető, 

 környezeti nevelésünkkel a családok környezetszemléletének pozitív formálása. 

Célunk, hogy a gyerekek 

  óvodába lépésekor kedvező érzelmi hatások érjék, ez segíti szocializációjukat, 

mely jelentősége megmutatkozik az együttes élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása során, 

 tevékenységeken keresztül olyan élményeket szerezzenek, amelyek megnyitják, és 

ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének 

átélésére, 

 az őket közvetlenül körülvevő és tágabb természeti, társadalmi, tárgyi környezetről 

tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek, 

 olyan képességek, jártasságok, készségek birtokába jussanak, amelyek az 

életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodásukhoz, tájékozódásukhoz, a 

környezettel való aktív kapcsolatuk kialakításához nélkülözhetetlenek,  

 megalapozzuk környezettudatos viselkedésüket: tiszteljék környezetüket, és bátran 

alakítsák azt anélkül, hogy kárt okoznának benne, 

 érzelmileg kötődjenek a természethez, lakóhelyükhöz, a szülőföldjükhöz, az itt élő 

emberekhez, a helyi- és néphagyományokhoz, szokásokhoz, a családi és a tárgyi 

kultúra értékeihez, megtanulják ezek szeretetét, védelmét.  

Feladataink 

 saját szemléletünk alakítása, változása befolyásolja viselkedésünket, az egészséges 

környezet megtartásához való viszonyulásunkat és segíti, hogy gyermekeinkben is 

ez a magatartás rögzüljön, 

 legyen egész személyiségünk modell értékű, 

 napi környezettudatos magatartásunk épüljön be a mindennapokba, 

 amit el tudok fogadni, arról tudok pozitívan beszélni, abban tudok tevékenyen 

cselekedtetni, 

 saját szakmai ismereteink gyarapításával, a gyermekek ez irányú ismereteinek 

fejlesztése, 

 a természet megszerettetését csak a természet közvetlen megtapasztalása során 

lehet megtenni, ezért teremtsük meg ennek alkalmait. 

Tartalma 

A. A társadalmi és természeti tárgyi környezet tevékeny megismerése 
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B. Környezetünk formai és mennyiségi viszonyai 

A. A társadalmi és természeti tárgyi környezet tevékeny megismerése 

Feladataink  

 Gondot fordítunk a gyermekek előzetes élményeinek, tudásának megismerésére, erre 

építjük tevékenységrendszerünket. 

 Amit lehet a helyszínen, élőben figyeltetünk meg, ahol szemlélődésre, cselekvésre, 

érzékszervvel való tapasztalásra adunk lehetőséget.   

 Az élménygyűjtés és a tevékenységek során a gyermekeket heurisztikus módon juttatjuk 

ismeretekhez, elemi összefüggések, következtetések felismeréséhez. Saját példánkon 

keresztül neveljük őket arra, hogy észrevegyék, meglássák a dolgokat. 

 Fejlesztjük szókincsüket, nyelvi kifejezőkészségüket. Megismertetjük velük az alapvető 

gyűjtőfogalmakat. Arra törekszünk, hogy a beszélgetések alkalmával gyakorolják a 

látottak folyamatos elbeszélését, az egymásra figyelést, a kivárást, a 

véleménynyilvánítást, a kérést, tudakozódást, gondolataik, érzelmeik, észrevételeik, 

kívánságaik kifejezését. 

 Elősegítjük képességeik fejlődését: kutató, felfedező aktivitás, együttműködés, 

ráismerés, rácsodálkozás, döntés, önálló véleményalkotás, az ok-okozati összefüggések 

felfedezésének, és a problémamegoldó gondolkodás képessége, alkotás öröme, stb. 

 Megtapasztaltatjuk velük a környezetbarát életmód lehetőségeit: 

 takarékosságra, környezetünk rendjének, tisztaságának megőrzésére, 

kíméletességre neveljük őket, 

 keressük a megoldásokat a hasznosítható alapanyagok visszanyerésére, a hulladék 

feldolgozására, ahol adott a lehetősége, a szelektív hulladékgyűjtésre, 

 gyakoroltatjuk a gondozást, gondoskodást, felelősségvállalást. 

 Ráéreztetjük őket a munka örömére és a mások által végzett munka megbecsülésére.  

 Arra törekszünk, hogy miközben jól érzik magukat a természetben, örülnek változatos 

szépségében, megtanulják azt szeretni, védeni, óvni is. 

 A gyűjtögetés a gyerekek legkedveltebb foglalatosságai közé tartozik. Feladatunk, hogy 

megtanítsuk őket okosan gyűjtögetni: figyelmeztessük őket arra, hogy mit szabad és mit 

nem saját és környezetük egészsége, épsége érdekében.  

 A természetben gyűjtött „kincsek” számára külön sarkot, helyet alakítunk ki. Arra 

törekszünk, hogy a gyűjtött kincsek ne csak kiállítási darabok legyenek, hanem lehessen 

azokat újra és újra megtapintani, a színeket, formákat megcsodálni, rendezgetni, 

rakosgatni, cserélgetni. A gyűjtött anyagokból díszeket, ékszereket, játékokat, 

különböző kompozíciókat, ajándékokat készítünk. A lényeg, hogy a gyerekekbe 

beoltsuk a természetes anyagok szeretetét. 

 A természet és a környezet komplex megismerése érdekében segítjük, támogatjuk, 

engedjük, hogy a tárgykészítésen túl a gyerekek a megismert dolgok szépségét 

szavakba, vonalakba, színekbe is megformálják, a témakörökhöz dalokat, verseket, 

meséket, mondókákat, találós kérdéseket, szellemi és mozgásos ügyességi játékokat 

rendelünk, képeket, zenei alkotásokat, egy-egy népművészeti, kézműves alkotást is 

bemutatunk. 

 Elegendő időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és a szervezett tapasztalat- és 
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ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 

 E tevékenység szervezeti kereteit az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 A gyermekek fejlesztése esetében általában kisebb csoportokban, de együttesen is 

történik.  

 A közvetlen tapasztalat- és élményszerző megfigyelésekre, sétákra, 

természetjárásokra építve az évszakok váltakozása vagy a négy őselem (tűz, víz, 

levegő, föld) köré épített témaköröket tervezünk, amelyeket a játékban és az 

általunk kezdeményezett tevékenységek alkalmával többször, sokoldalúan 

dolgozunk fel.  

 Környezetünk, megismerése az óvodaudvar felfedezésével, gondozásával 

kezdődik. Először mindig innen indulunk el, hiszen mindennapjainkat itt töltjük, és 

sok kincsünk, alkotásunk itt kap megfelelő helyet. Ezért fontos feladatunk, hogy a 

közvetlen környezetünk, az óvoda udvara természeti megfigyelésekre, 

gyűjtögetésekre, dísznövények ápolására, gondozására-, tapasztalat-, minta-, 

örömszerzésekre is biztosítson lehetőséget.  

 Ezt a későbbiekben kibővítjük az óvoda környékének, egy közeli park, liget, utcák 

felfedezésével, aztán a város számtalan élménygyűjtésre alkalmas helyszínének 

felkeresésével, majd az autóbusszal megközelíthető városkörnyéki 

kirándulásokkal. 

 Szem előtt tartjuk a folyamatosságot, a rendszerességet, az ismételgetések 

fontosságát: kevés helyre visszük a gyerekeket, de oda gyakran, hogy 

megfigyelhessék a természet „örök körforgását” is.  

 Minden helyzetben, minden lehetőséget kihasználunk, és ezzel megalapozzuk az 

élethosszig tartó tanulás igényét. 

 Fentieket a „Az egészséges életmód alakítása” fejezetének - „Környezettudatos 

magatartás, valamint a környezetvédelemhez és megóvásához kapcsolódó 

szokásaink kialakítása” részben megjelenített - feladataival egészítjük ki. 

Tartalma 

 Természeti környezet: természeti jelenségek, tárgyak, környezetünk élővilága illetve 

ezek szépségének felfedezése, az évszakok változásai. 

 Társadalmi környezet és az ember alkotta, épített környezet: család, munka, egyes 

foglalkozások, alapvető emberi viszonyok, szabályok, az embert szolgáló eszközök 

épületek, tárgykultúra, műemlékvédelem, a téralkotás, az eszközök és az anyagok 

ökológiája, hulladékkezelés, vásárlási szokások, az emberi kapcsolatok a városi 

környezetben. 

 Belső természeti környezet: testfogalom, jobb-bal oldal differenciálása, egészséges 

életmód, táplálkozás, mozgás, megfelelő napirend, az egészséges életmód szokásainak 

alapozása, a betegségek megelőzése (lásd: Az egészséges életmód alakítása fejezet). 

 Belső, személyes környezet: mentálhigiéné, lelki élet egészsége, önértékelés, én-kép 

(lásd: fejezet „Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés”); 

 Környezetvédelem (5.2.1. „Az egészséges életmód alakítása”). 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére  

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, 

óvodájuk nevét.     

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségükben. 

 Ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, szülővárosunk 

főbb jellegzetességét (Fő tér, Várkert, Somogyi Galéria, Kékfestő Múzeum, stb.), 

ismerik azok értéket. 

 Megnevezik a környezetükben fellelhető háziállatokat, madarakat, rovarokat, pókokat, 

bogarakat, vízben élő állatokat, felismerik, és megnevezik a vadon élő- és vadállatokat. 

 Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását, a vízben élő növényeket. 

Érzékszerveik segítségével felismernek, megneveznek néhány gyógy- és fűszernövényt.  

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési 

eszközöket. Ismerik és alkalmazzák a tömegközlekedés udvariassági és biztonsági 

szabályait. 

 A külső világ megismerésével a gyermekek érzelmileg kötődnek környezetük tagjaihoz. 

 Elemi ismeretekkel rendelkeznek a környezet- és természetvédelemről, a 

fenntarthatóságról, a hulladékgyűjtésről, az újrahasznosítás szükségességéről, ezekhez 

tevékenyen hozzájárulnak.  

Módszertani alapelveink 

 Ismerjük meg, és építsünk óvodásaink meglévő tapasztalataira, ismereteire! 

 Támaszkodjunk a gyermekek természetes kíváncsiságára!  

 Alakítsunk ki cselekvésre késztető légkört! 

 Törekedjünk arra, hogy a gyermekek természetes egységükben ismerkedjenek a világ 

dolgaival!  

 Alkalmazzuk a minden, mindennel összefügg alapelvet! 

 Biztosítsuk, hogy a külső világ tevékeny megismerése komplex módon, az óvodai élet 

folyamatába szervesen beépülve valósuljon meg! 

 Tervezésünkben érvényesüljön a fokozatosság elve!  

 A tapasztalatszerzésben és az élménygyűjtésben élvezzen elsőbbséget a valóságos, 

eredeti környezet!  

 Fontos „az itt és most”, amely a helyi sajátosságokra épüljön! 

 Az élményszerű megismerési út játékosan történjen! 

 Engedjük, hogy a gyerekek kísérletezgessenek, szöszmötöljenek, erősítsük megismerési 

vágyukat, fogadjuk nyitottan ötleteiket! 

 Személyes példaadással neveljük őket természetszeretetre, természetes 

életmódra!(óvónő, dajka) 

 Részesítsük előnyben a természetes eszközöket! 

 Tartsuk szem előtt, hogy a mai gyermekeknek a természet közeli élet, a természetes 

anyagokból készült játékok, eszközök, a velük végzett tevékenységek jelentik az 

egyetlen kiutat - az egyre nagyobb tért követelő számítógépek világából - az erdők, 

mezők, növényei, állatai felé! Csak így nevelhetjük őket természetvédő, 

környezettudatos emberré! 

 Amit lehet, azt kint a szabadban szervezzük meg! 
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B. Környezetünk formai és mennyiségi viszonyai 

Feladataink 

 A matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a matematikai 

beállítódás, szemlélet megalapozását követően a gyermekeket játékos tevékenykedés 

közben juttatjuk el a környezet matematikai tartalmú megtapasztalásához.  

 A matematikai ismeretszerzést a környező valóság formáival és mennyiségi 

viszonyaival kapcsolatos önálló tapasztalatszerzésre, tényleges cselekvésre építjük, 

melyet a matematikai és érzékszervi változatosság jellemez. 

 Olyan játéktevékenységi lehetőségeket javaslunk, mely során a gyerekeknek 

lehetőségük van megfigyelésre, konstruálásra, ok-okozati összefüggések és ítéletek 

megfogalmazására, kreatív gondolkodásra, probléma helyzetek megoldására, ahol 

észrevehetik az azonosságokat, különbözőségeket, összehasonlíthatnak, mérhetnek, 

számolhatnak, megtapasztalhatják az üres halmaz fogalmát, stb. Felismerhetnek téri 

viszonyokat, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. 

 A cselekvésre épülő csoportos, kiscsoportos, egyéni foglalkoztatási formák 

váltakozásával az iskolai alkalmasságot meghatározó szociális funkciók fejlődését is 

segítjük. 

 A tevékenységhez változatos szervezési formákat alkalmazunk: 

 a környezet matematikai tartalmú spontán megtapasztalása, 

 játékos tanulási helyzeteket,  

 „irányított” matematikai tapasztalatszerzések. 

 A feladatok megvalósítására elsősorban a projekt módszert használjuk. 

 Segítjük a gyermeket az alacsonyabb szintről a magasabb szintre való eljutásban. 

 Probléma helyzetek, tévedések során ösztönözzük a gyerekeket az újabb 

próbálkozásokra, a siker- és a kudarcélmény átélésére. 

 Arra törekszünk, hogy kérdéseink kedvcsinálók, iránymutatók, gondolkodásra, 

heurisztikus felismerésre késztetők legyenek. 

A tevékenység tartalma  

 Összehasonlítások a tárgyak, személyek, halmazok körében. 

 A számfogalom alapozása. 

 Tapasztalatszerzés a geometria körében. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyerekek általában szívesen vesznek részt az irányított és spontán helyzetű 

matematikai tapasztalatszerzésben.  

 Gondolataikat tevékenységeikkel és szóban is kifejezik.  

 Képesek különböző tulajdonságok szerinti válogatásokra, sorba rendezésekre, 

halmazok képzésére.  

 Hosszúság (magasság, szélesség, stb.) jellegű és egyéb (tömeg, űrtartalom, terület) 

mennyiségeket tudnak összemérni. Halmazokat hasonlítanak össze.  

 Átlátnak és felismernek kis számokat összkép alapján (darabszám, mérőszám). 

 Képesek különböző geometriai tulajdonságok tér- és síkbeli felismerésére, építmények 

másolással való létrehozására.  

 Szívesen vesznek részt mozgási szimmetriák létrehozásában, a szimmetria adta szépség 
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felfedezésében. 

 Jól tájékozódnak térben, megkülönböztetik a négy fő iránymezőt (alá, fölé, elé, mögé) 

és a jobbra, balra irányokat. Értik, mozgásban valamint vízszintes síkban követni tudják 

az irányokat, illetve a helyeket jelölő névutókat. 

Módszertani alapelveink 

 Részesítsük előnyben a felfedezés örömére építő „matematika tanulási" helyzeteket, a 

projekteket! 

 Lássuk, és kezeljük egységben a társadalmi és természeti tárgyi környezet, valamint a 

környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak tevékeny megismerését! 

 Az egyéni fejlődési szintet figyelembe véve a fokozatosság elvét tartsuk szem előtt!  

 Koncentrikusan és lineárisan táguljanak az elsajátítandó ismeretek! 

 Egyre több önálló tapasztalatszerzésre adjunk, biztosítsunk lehetőséget! 

 Lásd még: A társadalmi és természeti tárgyi környezet tevékeny megismerése 

módszertani alapelveit. 

A külső világ tevékeny megismerésének kapcsolata más nevelési területekkel 

E nevelési terület szoros kapcsolatban áll:  

 az egészséges életmóddal, mert többféle egészségmegőrző ismeret birtokába jutnak a 

gyerekek, 

 az érzelmi és erkölcsi neveléssel, a szocializációval, mert a közös élmények hatást 

gyakorolnak a gyermekek egymás közti kapcsolatára, együttműködésükre, 

személyiségfejlődésükre, identitás tudatukra; tevékenységek közben rögzülnek a helyes 

viselkedési szokások, fejlődik én- és mi-tudatuk, akarati képességeik, 

 az értelmi neveléssel, mert általa számtalan ismerethez jutnak a gyerekek, fejlődnek 

észlelési, gondolkodási képességeik, 

 a játékkal, mert az élményszerzés, a feldolgozás játékosan, játékkal, vagy játékba 

ágyazottan történik, 

 a munkával, mert sokféle munka jellegű tevékenységet is tartalmaz, 

 az anyanyelvi neveléssel, mert általa fejlődik a gyermekek szókincse, érlelődik fogalmi 

gondolkodása, alakul önkifejező képessége, 

 az esztétikai neveléssel a témakörök komplex feldolgozása révén, 

 a mozgásfejlesztéssel, mert a kint létek, a kirándulások, a különböző tevékenységek 

közben fejlődnek a gyermekek nagymozgásai, szem-kéz, szem-láb koordinációjuk, 

finommozgásuk, összerendeződik, célirányossá válik mozgásuk. 

7. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

Programunk végrehajtása során gyermekeink számára olyan tudástartalmakat adunk át, 

amelyek az iskolai tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat alapozzák meg, így lehetővé tesszük 

számukra a sikeres iskolai beilleszkedést és teljesítményt. 

Célunk, hogy óvodáskor végére az egyéni adottságaikhoz mért legmagasabb fejlettségi 

szintjükkel kezdjék meg óvodásaink az iskolai életet. 

 A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, hat-hét éves korra, eléri 

az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 
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Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból 

iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett 

lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: test, lelki és szociális 

érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. 

Erőteljesen fejlődik a mozgás koordináció és a finommotorika. Mozgását, 

viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan képes irányítani.  

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott, 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei 

folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös 

jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:  

o az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

o megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 

átvitele, 

o a cselekvő-, szemléletes- és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

 Az egészségesen fejlődő gyermek 

o érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal 

tudja kifejezni, minden szófajt használ; 

o különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán-, és 

mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét; 

o elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a 

gyakorlatban is alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri 

szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását és védelmét, felismeri az öltözködés és időjárás összefüggéseit. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes 

a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermek 

társaival. 

 A szociálisan érett gyermek: 

o egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését. 
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o feladattudata kialakulóban, s ez a feladat megértésében, feladat tartásában e 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének kialakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

 A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének 

elősegítése. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt 

fejlettségi szint. 

 A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben 

8. Programunk feltételrendszere 

8.1. Óvodánk személyi feltételei, szervezeti felépítése  

Dolgozói létszámunk a törvényi előírás és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületi 

határozata szerint engedélyezett. A megüresedett álláshelyek betöltése pályázat útján történik. 

Célunk 

 a működésünk feltételrendszerében a törvényesség betartása, 

 nevelőtestületünk szakmai elhivatottsága, felkészültsége, kulturáltsága, munkamorálja 

legyen példa értékű, 

 humánerőforrás fejlesztés, 

 a szülői igények felmérése, együttműködés a szülői házzal az óvoda adottságai és 

lehetőségei figyelembe vétele mellett, 

 működési rendünk és a munkarendünk összehangolása, rugalmas igazítása a 

változásokhoz, 

 pedagógiai munkánkat segítő szakemberek biztosítása a speciális feladatok ellátásához. 

 

Nevelőtestületünkben az óvodapedagógus elvárt jellemzői 

 Egész személyiségével nevel, követendő pozitív erkölcsi mintául szolgál, cselekedetei 

hitelesek.  

 Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, kulturáltsága, munkamorálja példa értékű.  

 Igényli az emberi és szakmai megújulást. 

 Magatartásában és megjelenésében példamutató.  

 Káros szenvedélytől, megbotránkoztató, közízlést sértő magatartástól mentes életet él. 

 A nevelőtestület, nevelőközösség tagjai kölcsönösen megbecsülik, tisztelik egymást, 

hatékony munkakapcsolat kialakítására törekednek.  

 A felmerült konfliktusokat kulturáltan, megértéssel, az okok megszűntetésével próbálja 

megoldani. 

 Az adott lehetőségek, feltételek határain belül a lehető legjobb szakmai tudása szerint 

végzi munkáját.  

 Viselkedését, tetteit, szavait a gyermekekért érzett felelősség hatja át. 
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 Gondoskodik arról, hogy a gondjaira bízott gyermekeket semmilyen hátrányos 

megkülönböztetés ne érje (képesség, vagyon, rang, vallás, bőrszín, családi háttér).  

 Nevelési tanácsaival segíti a gyermekek harmonikus személyiség fejlődését. 

 A nevelés eredményességéhez rendelkezik a következő személyiségjegyekkel: 

emberszeretet, lelkiismeretesség, türelem, empátia, önzetlenség, a másság elfogadása, 

kreativitás, döntésképesség, optimizmus, határozottság és rugalmasság, nyíltság, 

tudatosság, szervezőkészség, önismeret, önkontroll és felelősségvállalás. 

 Biztosítja a szülőknek azt a jogát, hogy a gyermekükről teljes körű információt 

kapjanak. Erre minden alkalmat szívesen felhasználunk, ügyelve arra, hogy a személyes 

információt a szülőnek bizalmasan közöljünk. Az egyéni beszélgetések során is a 

gyermek iránti szeretete, elfogadása a mérvadó. (Először kiemeljük, hangsúlyozzuk a 

dicsérhető pontokat, majd a javítandókat úgy adjuk elő, hogy a szülő érezze a 

kibontakozás, a fejlődés lehetőségét, ismerje fel, hol tud segíteni). 

 Értékei között szerepel a hazafiság, a nemzeti kultúra, a magyar nyelv és a 

hagyományok ápolása, a művészetek tisztelete. 

 Arra törekszik, hogy melegséget sugárzó, elfogadó, elsősorban a gyermek testi, 

szellemi, erkölcsi növekedését előmozdító, önmegvalósítását szem előtt tartó, azt segítő 

nevelő legyen. 

 Felismeri, és személyes megnyilvánulásaival képviseli a természettisztelő magatartást, 

a környezettudatos életvitelt.  

 Napi tevékenységében, hivatása gyakorlása során közvetlen és tágabb környezetéhez 

való viszonyában tudatosságot és felelősséget tanúsít a természet és a társadalom 

harmóniája, fenntarthatósága iránt, környezetbarát életvitelt képvisel.  

 Munkája során állandó önképzéssel gyarapítja tudását, emellett a szervezett (7 

évenkénti) továbbképzésben, és saját tapasztalati úton megszerzett tudását megosztja 

kollégáival. 

Önbecsülésünk mellett, a munkatársak között kialakítandó kapcsolatban létfontosságú, hogy 

kellő figyelemmel, megbecsüléssel, tisztelettel és jóindulattal forduljunk egymás felé.  Minden 

dolgozónk hatással van az óvodáinkba járó gyermekekre. Ezért a pedagógusok és az egyéb 

dolgozók kapcsolata a gyermekek és a szülők szemében mintája a társadalmi érintkezésnek, 

jellemzője a másik embernek járó tisztelet és megbecsülés. 

Óvodapedagógusaink kapcsolatára a vezetéssel, az óvoda egyéb dolgozóival, pedagógiai 

munkát segítő szakemberekkel, a fenntartó és az oktatásirányítás szakembereivel jellemző a 

tárgyilagosság, a szakmai őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet. 

Egyéb szakmai kapcsolatainkban az értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság és a 

pedagógushivatás iránti elkötelezettség a domináló. 

 

A nevelő munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek jellemzői 

Az óvónő, pedagógiai asszisztens, dajka partnerkapcsolat kiszélesedett. Együttműködésük a 

gyermekek érdekében kívánatos.  

A pedagógiai asszisztensek és a dajkák más-más tartalmú feladatokkal, de mindannyian az 

óvodai programok megoldásában és a csoport életéhez tartozó tevékenységekben közreműködő 

személyek. Segítik a gyermeknek megfelelő életszervezést, a differenciált egyéni bánásmódra, 
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fejlesztésre való idő megnövelését, így a közreműködés eredménye a gyermekek napirendjének 

gördülékenysége. Az óvodapedagógus útmutatása alapján érvényesítik a differenciált 

bánásmód elvét, meghagyva a gyermeki próbálkozás, önállósodás lehetőségét. Mivel a 

gyermekekkel folyamatos a kapcsolatuk, ezért pozitív, segítő, támogató attitűddel vesznek részt 

a nevelés egész-folyamatában, a megfelelő nevelési légkör kialakításában. 

A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus által megtervezettek alapján közreműködik a 

gyermekek, közöttük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában, a játék és 

tanulási tevékenységek, gondozási feladatok, napirendi feladatok végrehajtásában, a 

gyermekcsoport életét kísérő egyéb események, programok lebonyolításában. Gondot fordít a 

gyermekbaleset megelőzésre, elhárításra. A nyelvi programokkal dolgozó óvodákban 

közreműködik az idegen nyelv elsajátíttatás folyamatában. Segíti az ügyintézési, szervezési és 

adminisztratív feladatok megvalósítását.  

A dajka a napi konyhai és környezet rendbentartási, valamint a rábízott szervezési feladatok 

mellett a gyerekek napirendjéhez igazítva – az óvodapedagógus irányítása szerint - kapcsolódik 

be a gyermekek napi óvodai életébe főként a gondozás, gyermekek kísérete területén.  

Fent írtak tükrében ők is mintául szolgálnak a gyermek számára, ezért elvárt, hogy 

viselkedésük, beszédük, személyi higiéniájuk, ápoltságuk példa értékű legyen. 

 

Munkaszervezési alapelveink  

Óvodánk dolgozóinak munkarendje az óvoda működési rendjéhez igazodik. Beosztásukat az 

érvényes jogszabályok alapján, a speciális célok és feladatok figyelembe vételével évente 

határozzuk meg. A személyre szabott konkrét teendőket és óvodánk működési rendjét az 

SZMSZ tartalmazza. 

Óvodáink nyitva-tartása a reggel 6 és délután 17 óra közötti időkeretben, évente a szülők 

igényeinek felmérése után, tagóvodánként kerül megállapításra.  

 Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenlétük a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.  

 Az óvónők jellemzően váltásban, úgy délelőtti, mint délutáni munkarendben is 

dolgoznak, így egyforma felelősség és terhelés hárul rájuk. 

 A jól együttműködő óvónőpáros jó hatással van a gyerekekre, ezért lehetőség szerint 

minél tovább egymáshoz rendelve foglalkoztatjuk őket.  

 A pályakezdő, pályára visszatérő óvónőt gyakorlottabb, mentor kolléganő segíti. 

 A munkabeosztásokat a nyitvatartási idő, az óvodai feladatok, a csoportbeosztások 

szerint és az átfedési idő rugalmas kezelésével határozzuk meg.  

Az átfedési időt – a napi állandó tevékenységeken túl - a gyermekek között változatos 

játéktevékenységekbe ágyazott élménynyújtásra, beszélgetésre, az egyéni bánásmód 

megvalósítására, differenciált és speciális képességfejlesztésre fordítjuk. 

 A nevelő- és oktatómunkát segítő alkalmazottak munkájának szervezése: 

 Csoportonként egy fő segíti a nevelőmunkát. Munkarendjük az óvoda nyitásához 

és zárásához, valamint a közbenső időszak feladatellátásához igazodik. 

 A pedagógiai asszisztensek létszáma tagóvodánként változó, függ a feladatellátási 

szükségletektől. Munkarendjük is ehhez igazított. 
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A pedagógiai munkát segítő szakemberek 

Gyógypedagógus – az SNI, hallás, látás és mozgássérült gyermekek fejlesztése speciálisan 

képzett szakember közreműködését igényli. 

Intézményünkben adott egy fő gyógypedagógus, aki az SNI gyermekek fejlesztését segíti. 

Pedagógiai munkánk hatékonyságát növeli, hogy bizonyos feladatok ellátására külső, speciális 

szakemberek segítségét is igénybe vesszük. 

Logopédus – a gyermekek beszédhibáinak, kommunikációs zavarainak felmérését, 

korrekcióját végzi és irányítja. 

Védőnő – Látogatja a hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekeket. Végzi a gyermekek 

időszakos tisztasági vizsgálatát. 

A továbbiakban is szeretnénk fenntartani a hatékony együttműködést a fentebb említett 

szakemberekkel, hiszen ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy pedagógiai munkánk hatékony legyen. 

 

8.2. Szolgáltatásaink 

Csoportszervezés 

 A csoportok kialakítását a mindenkori jelentkezők életkor szerinti összetétele határozza 

meg. Vegyes életkorú csoportok kialakítására törekszünk.  

 Óvodánkban a gyermekek megkezdett csoportjukban tölthetik óvodai életüket, a 

csoportok szervezésénél biztosítjuk a felmenő rendszert. Ezzel erősítjük a gyermekek 

közösséggé való szerveződését, növeljük biztonságérzetüket, bizalmukat. 

 A csoportok kialakításakor ügyelünk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek arányára, és lehetőség szerint figyelünk a korosztályok és a nemek 

elosztására is. 

 A gyermek csoportba való beosztásánál, a lehetőségekhez mérten, a szülők igényeit is 

igyekszünk teljesíteni – a testvérpár, gyermektársak tekintetében. 

 Nyári időszakban – június 16-tól augusztus 31-ig a létszám csökkenésével összevont 

csoportokat működtetünk. 

Életmódszervezés 

Az óvodai nevelési év a szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszakot foglalja magába.  

A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napi-, és a heti rend kidolgozásával 

biztosítjuk a feltételeket, melyek segítik a gyermekek biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai 

életét, formálják, alakítják a közösségi szokásokat, szabályokat. 

A csoportok napi- és heti rendjét a csoportban dolgozó két óvónő alakítja ki, a csoport életkori 

sajátosságait, a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve, igazodva a tagóvoda nyitva 

tartásához és alkalmazkodva a többi csoport rendjéhez.  

Óvodán belül a csoportok napirendjét úgy hangoljuk össze, hogy lehetővé tegyük az udvari 

együttes, közös játékot is. 

 

Napirend 

 Napirendünk tudatos, gyermekekhez igazodó, alakításában elsődleges szempont a 

gyermekek testi szükségleteinek és mozgásigényének a kielégítése. 
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 A jó napirend feltétele annak, hogy a gyermekeknek nyugodt óvodai életet és optimális 

életritmust biztosítsunk.  

 A rendszerességgel és az ismétlődésekkel, kiszámíthatóságot, érzelmi biztonságot 

teremtünk számukra. Napirendünket a gyermekek egyéni és életkori szükségleteit 

kielégítő folyamatosság, a rugalmasság és a kötetlenség jellemzi. 

 Arra törekszünk, hogy a várakozási időt kiküszöbölve a gyermek a nap folyamán 

minden tevékenységét nyugodtan, sürgetés nélkül tudja végezni, és a lehető legtöbb időt 

szabadjátékkal tölthessen. 

 Különös figyelemmel érvényesítjük az alvás-pihenés, és a táplálkozással kapcsolatos 

szükségletek kielégítését, valamint a mentálhigiénés gondozást. 

 Arra törekszünk, hogy időjárástól függően a lehető legtöbb időt töltsük a szabad 

levegőn. Ennek érdekében különösen figyelünk a gyerekek időjárásnak megfelelő, és 

réteges öltözködésére, (lásd: egészséges életmód fejezet), valamint a kinti 

tevékenységek arányára.  

 Figyelembe vesszük az évszakok jellegzetességeit is. 

 Feladatunk, hogy megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységeket tervezzünk, szervezzünk.  

A nyitástól 12 óráig tartó délelőtti időszak magába foglalja a következő tevékenységeket: 

 játék, játékba ágyazott tevékenység, tevékenykedtetés, 

 játéktevékenységen belüli mikrocsoportos foglalkozás, fejlesztő tevékenység (a 

csoportnaplóban tervezettek alapján), 

 tízóraizás, 

 testi szükségletek kielégítése, testápolási teendők, öltözködés, 

 munka jellegű tevékenységek,  

 mozgás (bent, kint). 

12 órától az óvoda zárásáig: 

 ebéd, 

 testi szükségletek kielégítése, testápolási teendők, öltözködés, 

 pihenés, 

 uzsonna, 

 játék, játékba ágyazott tevékenység, tevékenykedtetés, játéktevékenységen belüli 

mikrocsoportos foglalkozás, fejlesztő tevékenység,  

 munka jellegű tevékenységek, 

 mozgás (bent, kint). 

A csoportok heti rendjében a délutáni fakultatív programok egyenlően, a gyermekek 

terhelhetőségét figyelembe véve kerülnek elosztásra.  

A nyári élet időszakában is tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan 

megtervezett tevékenységet folytatunk.  
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Az év közben már kialakított szabályok, szokások megtartásával lehetőséget adunk a 

gyermeknek arra, hogy az évszak örömeit szabadabban élvezzék, kötetlenebb formában 

biztosítunk változatos tevékenységet, lehetőséget a fejlődésre. 

Szolgáltatásaink 

Az óvodák eltérő lehetőségeit figyelembe véve, a szülők előzetes igényeinek felmérése alapján, 

pedagógiai kontroll mellett, a megfelelő létszám esetén ingyenes és önköltséges 

szolgáltatásokat is szervezünk. 

Változatos, az óvodás gyermek életformájához, a gyermeki érdeklődéshez és az egészség 

megőrzéséhez igazodó tevékenységek illeszkednek óvodáink arculatához, egyéni 

sajátosságaikhoz és erősítik azt. 

Óvodáink kínálata: 

 gyermek néptánc, 

 báb-, és színházlátogatás, 

 óvodai gyermekkirándulás, 

 zeneóvoda, 

 hittanoktatás,  

 játékos úszásoktatás, 

 különböző sport és mozgástevékenységek, 

 játszóházi tevékenységek, 

 családi napok, 

 tehetséggondozó foglalkozások. 

8.3. A Pápai Városi Óvodák kapcsolatrendszere 

Kapcsolatot tarunk a családdal és azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve 

közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be 

a gyermek életében.  

Kapcsolattartásunk formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez.  

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában nyitottak és kezdeményezők vagyunk. 

Az óvoda és a család kapcsolata 

 Az óvodás gyermek elsődleges nevelési színtere a család. Az óvoda és a család egymásra 

utaltsága, egymás kölcsönös segítése a gyermeknevelésben az összefogást, az 

összedolgozást igényli.  

 Az óvodában folytatjuk, kiegészítjük, korrigáljuk a családi nevelést és szocializációt oly 

módon, hogy a család elsőrendűségét mindenkor tiszteletben tartjuk, abba illetéktelenül 

nem avatkozunk, a család felelősségét át nem vállaljuk.  

 A család mintája – viszonyai, érzelmi élete, intelligenciája – meghatározó a gyermek 

személyiségének alakulásában, ezt erősíteni, illetve segíteni, támogatni tudjuk ott, ahol 

lehet. Gyermekvédelmünk is fokozottan ebbe az irányba fejti ki tevékenységét. 

 Az együttnevelés során figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, a 

segítségnyújtásban a családhoz illesztett megoldást keressük. 
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 Olyan anyai bánásmódra, testvéri kapcsolatokra hasonlító légkör, érzelmi-hangulati 

jellemzők megteremtésére törekszünk, amelyek segítenek elfogadhatóvá tenni a 

kisgyermek számára az óvodai életformát. 

 A nyitottság elvét valljuk, melyben folyamatosan és kölcsönösen tájékozódunk, 

hangsúlyozzuk a napi kapcsolatok szükségességét. 

Célunk 

 A szülők megnyerése a közös nevelés érdekében. 

 A családi élet tiszteletben tartása mellett a szülőkkel egymást segítő, megbecsülő, 

együttműködő partneri kapcsolat kialakítása annak érdekében, hogy a gyermek fejlődése 

kiegyensúlyozott legyen, és ez által megkönnyítsük számára az óvoda-iskola átmenetet. 

 A családok segítése, erősítése. 

Együttműködésünk alapelvei 

 Kapcsolatunkat a nyitottság és kezdeményezés jellemezze! 

 Egyenrangú, tapintatra épülő partnerkapcsolatra törekedjünk! 

 Biztosítsuk a család és óvodai élet közötti folyamatosságot! 

 Törekedjünk előítéletektől mentes, empatikus, toleráns közeledésre! 

 Kapcsolatunkat az egyéni segítség és támogatás vezesse! 

Feladataink 

 A szülők bizalmának elnyerésére, a családi nevelés megerősítésére, segítésére 

törekszünk. 

 Az óvodai eseményekbe, tevékenységekbe bekapcsoljuk a szülőket és a nagyszülőket.  

 Betekintést adunk a szülőknek a gyermekük óvodai gondozásába, nevelésébe, 

fejlesztésébe, iskolára alkalmassá tételébe. 

 Az együttnevelés, az együttműködés érdekében állandó párbeszédet alakítunk ki annak 

érdekében, hogy 

 a szülőket megerősítsük szülői szerepükben. 

 a szülőkkel megbeszéljük, hogy mi vár rájuk a gyermekük óvodai életének 

megkezdésekor, 

 a szülőkkel megbeszéljük a gyermek óvodai életének történéseit. 

 Előmozdítjuk, hogy a szülők véleményt nyilváníthassanak az óvodai élet tartalmi 

szabályozása terén. 

 Megismertetjük a szülőkkel: - az óvodás korú gyermek életkori sajátosságait, óvodáink 

életét, az óvodapedagógusok és az óvodai dolgozók lelkiismeretes munkáját. 

 Lehetőségeink szerint pótoljuk a családi nevelésben felmerülő hiányokat, korrigáljuk a 

lemaradást. 

 Vállaljuk, hogy a gyermeket óvjuk, gondozzuk, szeretetteljes légkörrel vesszük körül, 

képességeihez mérten hozzáértéssel fejlesztjük. Megtanítjuk mindarra, amire egy 

óvodás korú gyermeknek szüksége van, amire feltételrendszerünk, környezetünk 

lehetőséget ad. 

 Minden gyereket egyéni képességének megfelelően fejlesztünk, hogy alkalmassá váljon 

az iskolai életre, ideértve a különleges gondoskodást igénylő, valamint a kiemelkedő 

képességű gyermekeket is. 
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Kapcsolattartási formáink 

 Beíratás, óvodabemutatás. 

 Befogadás a család igényei szerint, a fokozatosság elvének betartásával. 

 Családlátogatás a szülő meghívása vagy az óvodapedagógus kezdeményezése alapján. 

 Napi kapcsolattartás. 

 Nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek. 

 Közös programok pl.: együtt ünneplés, munkadélutánok, játszóház, családi napok, 

kirándulások. 

 Tájékoztatás, programajánlás faliújságon, az óvodai honlapon keresztül. 

 Szülői Szervezet: Az óvodák szülői közösségéből óvodánként megválasztott képviselők. 

Társintézményeink 

Bölcsőde: Óvodáinkba a város valamennyi bölcsődéjéből érkeznek gyermekek, korlátozott a 

kapcsolatunk területi elhelyezkedésük miatt. 

Iskola: A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a helyi sajátosságokhoz, 

igényekhez. A már kialakult élő kapcsolatokat ápoljuk, erősítjük. 

Egyéb kapcsolataink 

Fenntartó - Pápa Város Önkormányzata: a törvényességnek, a fenntartói elvárásoknak és a 

helyi szabályozóknak megfelelően.  

KKI GAESZ: pénzügyi, gazdálkodási feladatok terén. 

Óvodai konyha: óvodai étkeztetés, különleges étkeztetés, egészséges életmód. 

Nevelési Tanácsadó: óvodáink jelzésére, kapacitásuk függvényében szakmai segítséget 

nyújtanak a rászorulóknak. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság: a fejlődésben elmaradt gyermekek vizsgálata. 

Egészségügyi Szakszolgálatok: egészségügyi problémák esetén az egészségügy megfelelő 

területeivel.  

PVÖ ESZI Család-és Gyermekjóléti Központ; Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: 

kapcsolattartás, a jelzett problémákra együttes megoldáskeresés. 

Gyámhivatal: Szükség szerinti kapcsolat felvétel. 

Kánaán Ház 

Szabálysértési Hatóság: igazolatlan hiányzás miatti jelzés 

Közművelődési intézmények: az óvodás korosztálynak kínált, az óvodai nevelésbe integrált 

kulturális, hagyományőrző, művészeti programok megvalósulása: 

 Pápai Gróf Eszterházy Károly Múzeum  

 Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

 Jókai Mór Városi Könyvtár 

 Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménye 

 Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

 Pegazus Színház 

Egyesületek: az óvodai nevelésbe integrált kulturális, néprajzi, hagyományőrző, 

természetismereti, történelmi programok megvalósulása: 

 Hagyományok Hegye Egyesület 
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 Pápai Huszáregyesület 

 Bakonyalja Népművészeti Egyesület 

Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete: szakmai kommunikáció, 

tapasztalatcsere, óvodapedagógiai konferenciák szervezése. 

Kisebbségi Önkormányzat és Szervezetek 

Egyházak 

Sportlétesítmények – Várkertfürdő 

Bázisreptér, NATO kontingens 

8.4. Pedagógiai adatrögzítésünk, nevelő munkánk tervezésének fő elemei 

Pedagógiai munkánk eredményessége megkívánja a nevelő munka tudatos írásbeli tervezését, 

elemzését, a nevelési-fejlesztési eljárások leírását, valamint a gyermekek fejlődéséről 

megfigyelések, tapasztalatok, megállapítások rögzítését, szükséges egyéni fejlesztésük 

dokumentálását. 

Mulasztási napló: naprakészen, az Útmutató alapján vezetjük. (SZMSZ függelék) 

Csoportnapló: helyi programunkhoz igazított, saját szerkesztésű. Lehetőséget biztosítunk az 

elektronikus töltésére. Vezetését és ellenőrzését külön eljárásrendben szabályozzuk. Tartalma 

a mindenkori szabályzók szerint kerül frissítésre, aktualizálásra. (SZMSZ függelék) 

 

Tématervek 

Októbertől május végéig tervezzük az élményköröket, témaköröket. Ezek lehetnek: heti tervek 

vagy hosszabb időszakra (2-4 hétre) szóló tematikus tervek, illetve projektek.  

Tartalma: tervezett téma v. témakör megnevezése, a feldolgozás időtartama, célja, módjai, 

játékai, a kapcsolódó differenciált képességfejlesztés, valamint a különféle 

tevékenységkörökhöz rendelt ismeretek, tanulási cselekvések.  

Komplex módon, többször, többféle megközelítésben kínálunk egy-egy témát, és a napi 

élethelyzeteket is felhasználjuk. Terveinket az évszakok, a jeles napok köré építjük, alkalmazva 

a kompetencia, a projekt, és a tevékenységközpontú nevelési módszereket, kooperatív 

technikákat, drámapedagógiai elemeket. Az óvoda egyéni arculatához igazodva a tervezés 

külön színnel is kiemelhető (pl.: környezeti programok zöld színnel, stb...)  

Gondoskodunk a gyermekközösségben végezhető sokszínű, életkornak és fejlettségnek 

megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékról, 

és e tevékenységen keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről. 

A gyermekek fejlődésének nyomon-követése dokumentáció vezetése SZMSZ függelékben, 

eljárásrend szerint. 
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Összesítő táblázat a gyermekek mérő és szűrővizsgálatáról:

Mérési terület 
A mérést végző 

személy 
Alkalmazott módszer 

A mérés 

gyakorisága, 

ideje 

A gyermek 

általános fizikai 

és egészségi 

állapota, szűrése 

rendelőintézetben 

a szülővel 

egyénileg 

Súly, magasság, 

egészségi állapot, 

fogászati szűrés 

a háziorvos, az 

óvoda fogorvosa, a 

védőnő,  

súly, magasságmérés, 

vizsgálat 
évente 

Látás a háziorvos, védőnő látáspróba évente 

Hallás a háziorvos, védőnő audiometer évente 

A gyermek 

általános 

képességei 

Bemenet óvodapedagógusok 
megfigyelés, 

mérőlapok 
óvodakezdéskor 

Kimenet óvodapedagógusok 
megfigyelés, 

mérőlapok 

iskolakezdés 

előtt 

Iskolaérettség Nevelési Tanácsadó 
teszt, megfigyelés, 

anamnézis 

ha szükséges, 

iskolakezdés 

előtt 

Beszédállapot Logopédus 

beszédvizsgálat, 

összesítő táblázat 

kitöltése 

öt éves kortól 

évente 

5 évesek fejlettségi 

állapota 
Nevelési Tanácsadó 

összesítő táblázat 

kitöltése 
öt éves korban 

A gyermek általános 

fejlődése: 

szocializáció, játék, 

feladat- és 

kötelességvállalás, 

testi képességek és 

mozgás, értelmi 

képességek, 

beszédállapot 

óvodapedagógusok 

megfigyelés, / 

fejlettségmérő lapok 

kitöltése, összesítése 

folyamatos, 

minden évben 

kétszer 

A gyermekek 

egyéni fejlesztése 

Megfigyeléseink és 

a Nev. Tan. 

szakértői javaslata 

alapján 

óvodapedagógusok, 

fejlesztő 

pedagógusok 

egyéni fejlődés nyomon 

követése, munkalap 

évente, illetve 

hetente 

Gyermeki jogok, 

szükségletek 
Gyermekvédelem 

gyermekvédelmi  

felelős 

Folyamatos 

megfigyelés, interjú, 

dokumentáció, 

összesítő táblázat 

vezetése 

Szükség szerint, 

ill. folyamatosan 
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8.5. Intézményünk tárgyi feltételrendszere 

A tárgyi feltételek kialakításában, megteremtésében fő irányelvünk, hogy a tagóvodák épületei, 

udvarai, helyiségei, berendezési tárgyai, munkaeszközei, foglalkoztató eszközei, játékai, 

megfeleljenek az alábbi szempontoknak: 

 Szolgálják a gyermekek kényelmét, a különböző korosztályok mozgás- és játékigényét, 

biztonságát, testi és mentális egészségük megőrzését, esztétikai nevelésük feltételeit. 

 Az eszközök feleljenek meg testméreteiknek, hozzáférhetők legyenek számukra. 

 Szolgálják az ott dolgozó felnőttek munkavégzésének, nevelőmunkájának biztonságát, 

a korszerűséget. 

Tagóvodáinkban biztosítottak a szülők fogadásának feltételei.  

A gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételrendszer biztosítása 

A fenntartó önkormányzat részéről  

Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó éves költségvetési rendeletében biztosítja a 

működés alapvető feltételeit, a személyi, dologi, felújítási és beruházási kiadásokat. 

A szülők részéről 

A gyermekek az óvodában saját ruhájukat viselik, saját felszerelésüket használják. A váltócipőt, 

váltóruhát, pizsamát, a testneveléshez és vízhez szoktatáshoz szükséges felszereléseket a szülők 

biztosítják. 

A Pápai Városi Óvodák tagóvodái rendelkeznek a Pedagógiai Program megvalósításához 

szükséges tárgyi feltételrendszerrel. 

9. Gyermekvédelmi feladatok 
Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és 

gyermekeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell 

irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő 

szerepet tölt be. 

A Pápai Városi Óvodák valamennyi tagóvodájában gyermekvédelmi felelős látja el a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. (Feladatai az SzMSz-ben találhatók.) 

A gyermekvédelem minden óvónőnk kötelessége és feladata. 

Gyermekvédelmi munkánk leglényegesebb eleme, hogy a gyermek legyen az, aki szükség 

esetén védelmet és megkülönböztetett segítséget kapjon.  

Célunk  

 a gyermekek testi, lelki egészségének védelme, edzése, óvása és megőrzése,  

 feltárni mindazokat az okokat, melyek a gyermek egészséges személyiségfejlődését 

hátrányosan befolyásolják, akadályozzák. 

Feladataink 

 Szociális és egyéni rászorultság alapján tájékoztatást nyújtunk a rendszeres nevelési 

segélyhez jutás módjáról, az étkezési támogatások igénybevételének lehetőségéről. 
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 A tanköteles, hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekeknél különös 

figyelmet fordítunk a gyermekek rendszeres óvodába járására, ezáltal biztosított számukra a 

napi étkezésük, gondozásuk, nevelésük. 

 Felhívjuk a szülők figyelmét az egészségügyi problémákra, ha szükséges, egészségügyi 

ellátó szerv segítségét kérjük. 

 A Nevelési Tanácsadó segítségét, szakértői véleményét, esetleges terápiáját kérjük az arra 

rászoruló gyermekek esetében.  

 Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladata, egyben feltétele, a szülőkkel való 

megfelelő kommunikáció és kapcsolat kiépítése. Partnerkapcsolat kialakításával, 

toleranciával, empatikus magatartással növeljük a kommunikációs teret az 

óvodapedagógusok és szülők között. 

 A gyermekeknél egyénre szabott módszerekkel oldjuk, és ellensúlyozzuk a kedvezőtlen 

családi körülményekből és az antiszociális viselkedésformából fakadó hátrányokat. 

Fokozottabb odafordulással, ráfigyeléssel, törődéssel, élmények biztosításával segítjük őket. 
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Érvényességi rendelkezések 

 

A Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programjának érvényességi ideje: 

A nevelőtestület határozata alapján határozatlan időre szól. 

 

A Pedagógiai Program módosításának lehetséges indokai: 

 Az intézményt érintő 

 bővítés, leépítés, 

 szervezeti átalakítás,  

 személyi, tárgyi feltételek jelentős, meghatározó változása. 

 A nevelőtestület más program bevezetéséről dönt. 

 

Előírás a programmódosítás előterjesztésére: 

 reális helyzetelemzéshez kötött, indoklással ellátott, konkrét javaslatokat tartalmazó 

írásbeli előterjesztés az óvoda vezetősége felé és  

 részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten. 

 

Folyamatos, tervezett programelemző, értékelő vizsgálatok: 

 3 évente, a nevelőtestület által kidolgozott szempontrendszer alapján programértékelés, 

 minden nevelési év végén az óvodát befejezők körében a fejlődés jellemzőinek 

elemzése, értékelése. 

 

Készítette: a Pápai Városi Óvodák nevelőtestülete, 2010. szeptember 1. 

Átdolgozta: Csákvári Judit 

 

Érvényessége: 2013. szeptember 1. 93/2013. iktatószámon 

Érvényessége: 2015. szeptember 1. 41/2015. iktatószámon 

Érvényessége: 2016. december 1. 56-1/2016. iktatószámon 

Érvényessége: 2017. szeptember 1. 40/2017. iktatószámon 
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Mellékletek 

 

1. Német Nemzetiségi Kétnyelvű Kiegészítő Program 

2. Magyar-angol két nevelési nyelvű képzési program 

3. Pápai Városi Óvodák Egészségfejlesztő terve 

4. Óvodai Fejlesztő Program 
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Melléklet 1. számú 

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM 

Tartalom                                                                                                                  

Bevezetés   

1. Helyzetkép 

    1.1.Egyéni sajátosságok, a nemzetiségi nevelés vállalásának indoklása 

    1.2.Alapelveink 

    1.3.Tárgyi feltételek 

    1.4.Személyi feltételek 

2. Nemzetiségi nevelésünk célja, feladatai az intézmény programban megfogalmazottakon 

túl 

    2.1. Céljaink 

    2.2. Feladataink 

    2.3. Csoportszervezés 

3. Nemzetiségi nevelésünk tartalma a gyermeki tevékenységformákba ágyazva 

    3.1. Játék 

    3.2. Vers, mese 

    3.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

    3.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

    3.5. Mozgás 

    3.6. A külső világ tevékeny megismerése 

    3.7. Munka jellegű tevékenységek 

    3.8. Nyelvi nevelés a napirendben 

4. Ellenőrzés, értékelés 

     4.1. A kisebbségi nevelés dokumentációja 

     4.2. Az óvodavezető ellenőrzései 

     4.3. Programbeválás vizsgálata    

     4.4. Érvényesség 
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Bevezetés 

A program alapdokumentumai 

 Az óvoda nevelés országos alapprogramja. 363/2012(XII.17.) Korm. rendelete, valamint 

módosításai. 

 Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve.  A művelődési és közoktatási 

miniszter 32./1997.(XI.5.) rendelete, valamint módosításai,a 17/2013.(III.1.) EMMI 

rendelet. 

 Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programja. 

 

1. Helyzetkép 

1.1. Óvodánk egyedi sajátosságai, a nemzetiségi nevelés felvállalásának indoklása 

 A nemzetiségi nevelés 2003 óta működik az óvodában.  

 Úttörőként, országos szakmai hagyományok nélkül vállaltuk fel ezt a feladatot.  

 Helyi nevelési programunkban és mindennapi nevelésünkben kiemelt feladatként szerepel a 

toleranciára, a másság elfogadására nevelés, az identitástudat erősítése, beleértve bármilyen 

nemzetiség identitását is. 

 A Munkácsy Mihály Általános Iskola német nemzetiségi tagozatával ápoljuk a 

partnerkapcsolat. 

1.2. Alapelveink 

 A játék az óvodáskorú gyermek elsődleges és legfejlesztőbb tevékenysége. A kisebbségi 

nevelés terén is ennek figyelembevételével szervezzük a gyerekek életét, tevékenységeit. 

 A kisebbségi nyelv elsajátíttatására törekvés – mint óvodai nevelésünk minden területén- 

az egyéni érés, fejlettség szerinti differenciálás elvének figyelembe vételével történhet. 

 A német nyelv és kultúra a magyarországi német identitás megőrzésének alapvető feltétele. 

 A német nyelv elsajátítása a család és az óvoda közös feladata. 

 Óvodánk nyitott a német nyelvű nevelés érdekében. 

 Óvodánkban biztosított a magas színvonalú oktatás-nevelés. 

1.3. Tárgyi feltételek 

A gondozáshoz, neveléshez, oktatáshoz 25 fős csoport számára megfelelő, esztétikus, 

biztonságos tárgyi és eszközszükséglettel rendelkezik a Vajda Péter Lakótelepi Óvoda. 

 Szükséges ezen kívül még: a kisebbség kultúráját, életmódját, hagyományait jelképező és 

bemutató tárgyi emlékek folyamatos beszerzése, jelenléte a csoportban. 

1.4. Személyi feltételek 

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakon végzett óvónők. 

 

2. Nemzetiségi nevelésünk céljai, feladatai az intézményi programban 

megfogalmazottakon túl 

2.1. Céljaink 

 A nemzetiségi nyelv közvetítése a gyerekek felé a gyermek egyéni fejlettségi szintjének 

figyelembevételével. 
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 A nemzetiségi kultúra, hagyomány ápolása, annak megismertetése az óvodás korosztállyal. 

 Szókincsbővítés a gyermek egész napi tevékenységébe, szituációkba, természetes cselekvési 

helyzetekbe ágyazva. 

 Gyermekeink felkészítése a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására 

2.2. Feladataink 

A nemzetiségi nyelv elsajátítása terén: 

 Érzelem gazdag, biztonságérzetet nyújtó kétnyelvű légkör megteremtése, 

 A nemzetiségi nyelv zeneiségének megéreztetése, megszerettetése, a hallás után történő 

megértés gyakoroltatása 

 A gyermekek passzív szókincsének fejlesztése. Az óvodáskor végére szituációs 

helyzetekben a passzív szókincs aktívvá tétele. 

A nemzetiségi kultúra terén: 

 A gyermekeket körülvevő óvodai környezet alakítása a nemzetiségre jellemző tárgyakkal, 

könyvekkel, fotókkal, annak szín- és motívumvilágát tükröző textilekkel, 

 A szokások, hagyományok ápolása, továbbadása, az identitástudat kialakítása, 

 A nemzetiség irodalmi, zenei, kézműves kultúrájának megismertetése. 

A gyermekek teljes személyiségének fejlesztése az egyéni sajátosságok, és érés 

figyelembevételével. 

Az iskolai életmódra való alkalmasság általános feltételein túl a gyerekek felkészítése a 

kisebbségi nyelvű iskolai tanulásra. 

2.3. Csoportszervezés 

A nemzetiségi nevelés is vegyes életkorú csoportokban folyik, csakúgy, mint az óvoda többi 

csoportjában.  

A csoportba való felvételnél túljelentkezés esetén előnyt élvez az a kisgyermek, akinek szülei 

önkéntes nyilatkozata szerint van családi kötődése a német nemzetiséghez, vagy német nyelvi 

(kétnyelvű) környezetben nevelkedik. (Pl. német nyelvoktató szülők gyermeke) 

Amennyiben a nevelési év során derül ki, hogy egy-egy gyermeknek megterhelő a kétnyelvű 

nevelés, szülői kérésre vagy óvónői javaslatra lehetőséget biztosítunk másik csoportba való 

átiratkozásra a következő nevelési évtől. 

3. Nemzetiségi nevelésünk tartalma a gyermeki tevékenységformákba ágyazva 

A Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programjában megfogalmazottakon túl. 

3.1.Játék 

Feladat: 

 A játék elsősorban magyar nyelven folyik, mivel ez a gyermekek többségének hozott nyelve. 

Az óvónő feladata, hogy tapintatosan, a gyermeki szabadság tiszteletben tartásával próbáljon 

mintát nyújtani a nemzetiség nyelvén a játékban is.  

 A szabad és irányított játékban is megkeressük a nyelvi fejlesztés lehetőségeit. 
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Ahogy ezt elérjük: 

 Minden alkalmat megragadunk, hogy a játékhelyzetekben is példát mutatva németül 

beszéljünk. 

 Egymás között is németül beszélünk a kötetlen játékidő alatt, nyelvi mintát adva ezzel a 

gyerekeknek. 

 Játékukban megfigyeljük a gyermekeket és megfelelő időben játékötleteket adunk német 

nyelven. 

 Beleéléssel veszünk részt a játékban és közben németül beszélünk. 

 Ösztönző tanulási környezetet hozunk létre, játékhelyszíneket rendezünk be, módot adunk 

az elkülönülésre,”kuckózásra”. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 A szabályjátékban tudnak kommunikálni, a játék (verseny) speciális kifejezéseit használni. 

 A dramatizálásban egyszerűbb meséket, párbeszédeket eljátszanak, használják a más 

területeken megtanult német mondókákat, dalokat, kifejezéseket. 

 Több játékszer nevét megtanulják németül. 

3.2. Vers, mese 

Feladat: 

 A magyar gyermekmesék, mondókák mellett a nemzetiségi kultúrában fellelhető versek, 

mondókák megismertetése a gyerekekkel 

Ahogy ezt elérjük: 

 Meséből csak kevés és rövid, a megértéshez gesztusokkal és szemléltetéssel kísérve. 

Gyakran bábozunk, dramatizálunk.  

Mondókákból, gesztusokkal és játékkal kísért versekből több, mivel ezek különösen 

alkalmasak a nemzetiségi nyelv zeneiségének, hanglejtésének érzékeltetésére, 

elsajátítására. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 A gyermekekben kialakul az igény a nemzetiség nyelvén folyó mesehallgatásra, 

mondókázásra. 

 Bővül szókincsük, megjegyeznek és eljátszanak önállóan is mondókákat, kisebb segítséggel 

meséket. 

3.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Feladat: 

 A gyermekek megismertetése a kisebbség zenei kultúrájával élőben (pl. sváb zenekar, 

tangóharmonika, fúvósok) illetve lemezről. 

 A nemzetiségre jellemző táncok, alapvető tánclépések bemutatása, megismertetése (galopp, 

polka, keringő) 

 Az óvodás korosztály számára alkalmas, mozgással kísért énekek, énekes játékok 

megismertetése, rendszeres játszása és megtanítása. 
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Ahogy ezt elérjük: 

 Kezdeményezéseinkben figyelembe vesszük a korai zenei fejlesztést, ezzel erősítjük a 

gyermek jó közérzetét, miközben új kifejezésformákat fedez fel. A mondókák ritmusa, a 

játékok dallama megalapozzák a nyelvi gondolkodást, emlékezést. 

 A daloknak, körjátékoknak, táncoknak, zenei történeteknek meghatározó helyet biztosítunk 

az óvodás mindennapokban. 

 Szinte minden játékban találunk ritmikus mozgásokat, pl. ujj-játékokban, körjátékokban. 

 A gyermekekkel német néptáncot táncolunk, népviseleti ruhában. 

 Megismertetjük a gyermekeket a hagyományos magyarországi német hangszerekkel 

(tangóharmonika, trombita) lehetőleg közvetlen tapasztalatszerzésre adva lehetőséget 

(vendég meghívásával a csoportba, nemzetiségi napon, rendezvényeken való részvétel 

során). 

 Az óvónők által gyűjtött sváb dalok megtanulása során a helyi nyelvjárással való 

megismerkedésre is mód nyílik. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Elsajátítják a nemzetiségi zene ritmusát, néhány egyszerű tánclépést. 

 Eljátszanak önállóan énekes játékokat, mondókákat. 

 Dallamról felismerik a hallott, tanult dalokat 

3.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Feladat: 

 A nemzetiség szín – és motívumvilágának, kézműves alkotásainak megismertetése. 

 A színek, motívumok beépítése a gyerekek alkotó tevékenységébe. 

 Nyelvi nevelés terén: a színek, formák nevei, valamint az alkotó tevékenység közben 

használatos kifejezések megismertetése. 

Ahogy ezt elérjük: 

 Minden reggel kezdeményezéssel várjuk az érkező gyermekeket, változatos, sokszínű 

tevékenységet kínálunk számukra. 

 A gyermekek munkáit megbecsüljük, összegyűjtjük, óvodánkat díszítjük velük, 

megragadjuk kiállításokon, pályázatokon megmutatkozás lehetőségét is. 

3.5. Mozgás 

Feladat: 

 Nyelvi nevelés terén: a mozgással, testi neveléssel kapcsolatos kifejezések megismertetése 

és alkalmazása a tevékenységek közben. Pl. testnevelés vezényszavai, irányok, testrészek 

megnevezései. 

Ahogy ezt elérjük: 

 A gyermekek életkorból adódó mozgásigényét kielégítve a mindennapos testnevelés és a 

testnevelés foglalkozás során is következetesen használjuk a mozgással kísért német 

kifejezéseket. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Hallás után megértik a mozgással kapcsolatos kifejezéseket, a testrészek neveit, utasításokat. 

 Alkalmazzák az egyszerűbb, mozgással kapcsolatos kifejezéseket. 
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3.6. A külső világ tevékeny megismerése 

Feladat: 

 A gyermekek érzelemvilágához közel eső, ezért könnyen megjegyezhető kifejezések 

megnevezése nemzetiségi nyelven is. Pl. otthon, család, állatok, növények nevei, 

közlekedéssel kapcsolatos kifejezések, járművek nevei, stb. 

 Matematikai tapasztalatok szerzése közben relációk (magas-mély, nagy-kicsi) számnevek, 

mennyiségek (sok, kevés) megnevezése. 

 A helyi néphagyományok, szokások, tárgyi kultúra megismertetése. 

Felelevenített szokások, gyermekünnepek: 

 a betakarítás ünnepe 

 Márton nap  

 Mikulás várás 

 adventi készülődés, karácsony 

 farsang 

 városi német nemzetiségi nap 

 húsvét, tavaszünnep 

Ahogy ezt elérjük: Projektszemlélet jellemzi munkánkat. Minden témát komplex egységként, a 

gyermekek kíváncsiságára, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére építve dolgozunk fel, 

alkalmat adva a sokféle érdekes téma közül a leginkább vonzó kiválasztására. A projekt 

feldolgozása tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen, 

konkrét tapasztalást biztosít a lehető legtöbb érzékszerv bevonásával. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Képekről, vagy szituációkban emlékezetből felidézve meg tudnak nevezni környezetükből 

tárgyakat, állatokat, eszközöket, járműveket, ezekkel kapcsolatos kifejezéseket, valamint 

egyszerűbb cselekvéseket. 

 Mechanikusan számsort el tudnak mondani, ötig a mennyiségeket is meg tudják nevezni 

kisebbségi nyelven. Néhány relációt is meg tudnak nevezni. 

 Ismerik a magyarországi német kisebbség népi jeles napjait, a hozzá kapcsolódó szokásokat, 

jelképeket. 

3.7. Munka jellegű tevékenységek 

Feladat: 

 Szókincsbővítés munka jellegű tevékenységek közben a munkaeszközök, munkafolyamatok 

megnevezésével. Pl. naposi munka: edények, ételek nevei 

 Mondatmodellek alkalmazása, azok használatára törekvés. 

3.8. Nyelvi nevelés a napirendben 

Feladat 

 A beszoktatás, csoportalakítás idején (novemberig) az újonnan jött kicsikhez csak a hozott 

magyar anyanyelvén szól mindenki. Kivétel: ha a gyermek nem magyar anyanyelvű. 

 A nagyobbak életét –ez idő alatt is- jellemzően a kisebbség nyelvén kell megszervezni. 
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4. Ellenőrzés, értékelés 

4.1. A kisebbségi óvodai nevelés dokumentációja 

Kötelezően vezetendő a Felvételi és mulasztási napló, valamint a Csoportnapló, melynek 

tartalma mindkét nyelven, más színnel elkülönítve is megjelenik. (Kivétel: a csoportnapló 

végén a Megfigyelések rovat csak magyar nyelven.) 

4.2. Az óvodavezető ellenőrzései 

Ebben a csoportban is az éves munkatervben meghatározottak szerint történik, kiegészítve 

mindig a nemzetiségi program beépülésének megfigyelésével. 

4.3. A nemzetiségi program beválásának vizsgálata 

A program bevezetése közben (első év) 

 A nevelési évben kétszer, (félévkor és év végén) a program és nemzetiségi nevelés hatását 

vizsgáljuk a gyermekek fejlődése, az óvodai életébe való beilleszkedése szempontjából. 

 Esetleges módosítás, kiegészítés szükségességét is megvizsgáljuk. 

A program bevezetése utáni években 

 Az elvárásoknak való megfelelést vizsgáljuk a szülők körében és a fenntartónál. 

 A bevezetést követő harmadik évben a nevelőmunka eredményességét vizsgáljuk a három 

év óvodai nevelés után iskolába kerülő első generációnál. 

 A továbbiakban a Pápai Városi Óvodák Belső szabályzatában meghatározott szempontok 

szerint vizsgáljuk a nemzetiségi csoport működését is.  

 

Érvényesség 

A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvoda német nemzetiségi csoportjában  „A 

kétnyelvű német kisebbségi program” 2002. szeptember 01.-én került bevezetésre. 

E program a Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programja kiegészítéseként készült, együtt 

érvényesek. 

Készítette: Becskereki Lászlóné, Szakácsné Farkas Veronika 

Átdolgozta: Szabó Csilla 
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Melléklet 2. számú 

MAGYAR - ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVŰ KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETÉS  

HELYZETKÉP  

1 PROGRAMUNK CÉL ÉS FELADATRENDSZERE   

1.1 A PROGRAM LÉNYEGI CÉLKITŰZÉSEI  

1.2 FŐ FELADATAINK  

1.3 MÓDSZERTANI ALAPELVEINK  

2 NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI  

2.1 NAPIREND  

2.2 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS  

2.3 ÉRZELMI N, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  

2.4 ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS, NEVELÉS MEGVASLÓSÍTÁSA  

3 MAGYAR-ANGOL KÉT NEVELÉSI NYELVI PROGRAMUNK GYERMEKI 

TEVÉKENYSÉGFORMÁKBA ÁGYAZOTT TARTALMA  

3.1 JÁTÉK  

3.2 MUNKA  

3.3 TANULÁS  

3.4 A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉN  

4 A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI  

4.1 MESE, VERS  

4.2 ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK, GYERMEKTÁNC  

4.3 RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA  

4.4 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE  

4.5 MOZGÁS  

5 EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS  

5.1 KAPCSOLAT A FENNTARTÓVAL  

5.2 CSALÁD - ÓVODA  

5.3 PARTNERKAPCSOLATOK  

6 A PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE  

6.1 CSOPORTSZERVEZÉS  

6.2 A PROGRAM SZEMÉLYI FELTÉTELEI  

6.3 TERVEZÉS, ÉRTÉKELÉS  

6.4 ELLENŐRZÉS  

6.5 A PROGRAM TÁRGYI FELTÉTELEI  

7 A PROGRAM BEVÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA  
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Bevezetés 
Az Európai Unió az Unión belüli kapcsolattartás, együttműködés, tanulás és munkavállalás 

miatt prioritásként kezeli a többnyelvűséget. A nemzeti nyelvek és kultúrák tiszteletben tartása 

mellett oktatáspolitikai célként tűzte ki, hogy a térségében élők az anyanyelvükön kívül 

lehetőleg még további két nyelvet sajátítsanak el. 

Az idegen nyelv korai tanulásának Magyarországon eddig szinte kizárólag csak a nemzetiségi, 

kisebbségi nevelés – oktatás területén voltak hagyományai. Azonban az óvodás korú 

gyermekek nyelvtanítására irányuló társadalmi igény az elmúlt években megnövekedett 

hazánkban. Az idegen nyelv tanulásának módja és körülményei életkoronként természetesen 

jelentősen eltérnek egymástól. Az elmúlt évtizedek kutatásai azt bizonyítják, hogy a korai 

nyelvelsajátításnak intézményes formában csak akkor van létjogosultsága, ha a feladatot 

speciálisan képzett pedagógus látja el, illetve ha a nyelv elsajátítása játék, mozgásos és 

érzékszervi tapasztalatok, egyéb gyermeki tevékenységek közben természetes módon történik.  

Angol – magyar két nevelési nyelvű óvodai nevelési programunk megalkotásakor a 

Magyarországon már bevált nemzetiségi óvodapedagógia eredményére támaszkodtunk, 

tanulmányoztuk a korai nyelvelsajátítás szakirodalmát, magyarországi és külföldi gyakorlatát 

és merítettünk a NYME BEPK docensének, Tárnok Péternek 2001-ben írt Angol - Magyar 

Óvodai Nevelés Programjából. Ez utóbbi felhasználásához, kiegészítéséhez, Tárnok Úr 

hozzájárult, melyért ez úton is köszönetünket fejezzük ki neki.  

 

Helyzetkép 

Óvodánk egyéni sajátosságai, a két nyelvű nevelés felvállalásának indoklása 

A Fáy András Lakótelepi Óvoda Városi Óvodák tagintézményeként jelenleg öt 

gyermekcsoporttal működik. Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó a SAC/C17 program 

megvalósítása kapcsán Pápára érkező NATO katonacsaládok óvodás korú gyermekeinek 

ellátására óvodánkat jelölte ki. A feladat magában hordozza a magyar – angol kétnyelvű nevelés 

lehetőségét. Az érkező gyermekek 11 nemzetet képviselnek a magyar gyermekek pedig a 

tizenkettediket. Az angol és a magyar nyelvet tehát részben anyanyelvként használnák a 

gyermekek, részben pedig idegen nyelvként próbálkozhatnak meg az elsajátításával. A nem 

magyar és nem angol anyanyelvű gyermekek esetében pedig a két nyelvvel mint közös 

kommunikációs eszközzel kerülnek kapcsolatba a gyermekek. A katonacsaládok részéről 

jelentkező igények nagyságától függ a két nevelési nyelvű csoportok száma. 

Pedagógiai munkánkat Városi Óvodák Nevelési Programja szerint végezzük, mely program 

részletesen tartalmazza nevelésünk cél és feladatrendszerét, az óvodai élet szervezési kereteit, 

a tanulási folyamatokat, a gyermekek tevékenységeit és fejlődésük várható eredményeit, 

valamint a helyi sajátosságokat.  

 

E program alapján a két nevelési nyelvű csoportokban kiemelt nevelési feladatként kezeljük: 

A játékot 

 mely nem csupán az óvodás gyermek elsődleges és alapvető tevékenysége, hanem a 

szocializációs készségek kialakulásának, az érzelmi, akarati tulajdonságok fejlődésének, 

az óvodáskori tanulásnak legfontosabb színtere.  
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Értelmezésünk szerint az angol és magyar nyelv elsajátításának alapvető közege szintén a játék. 

Az anyanyelvi és kommunikációs nevelést, 

 hisz a gyermekek jövőbeni sikeressége nagymértékben függ kommunikációs szintjüktől.  

Az idegen nyelvi kompetencia ugyancsak jól illeszthető az eredményes kommunikáció 

tárgykörébe. 

A környezet és egészségkultúra alapozását, 

 mert a jövő szempontjából fontosnak érezzük a helyes életvitel, a betegségmegelőzés, a 

mértékletesség, a környezetvédelem szokásainak kialakítását.  

Ezek a szokások és ismeretek nem régióhoz kötöttek. A terület tartalmilag korszerű, időszerű, 

nemzetközi vonatkozása, fontossága pedig kétségtelen. 

A hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek segítését. 

 E feladatot nem csak a szociális hátrányok tekintetében tartjuk megalapozottnak, hanem a 

lehetőségeinkhez mérten a mai társadalom minden káros következménye (felfokozott 

élettempó, stressz, ingerhiány vagy túlzottan sok válogatás nélküli inger, stb.) ellen 

szeretnénk oltalmat adni a gyermekeknek.  

A sokféle nemzetből érkező gyermekek esetében ezeken túl a beszédértési, kommunikációs 

nehézségek, a szociális és kulturális eltérések is járhatnak bizonyos hátrányokkal.  

Ezek leküzdésében a legfontosabb feladat az érzelmi biztonság megteremtése, a türelmes, 

empatikus ugyanakkor segítő, kompenzáló nevelői magatartás. 

A korai idegen nyelv elsajátítás területén különféle haladási tempóval rendelkeznek a 

gyermekek. Fontosnak tartjuk első szinten a szókincs alapozást, a szituáció- és beszédértés 

kialakítását, második szinten a passzív szókincs bővítését, aktivizálását, azaz a beszéd 

reprodukció elindítását. A harmadik szinten a tehetséges gyermekek számára kínálunk 

fejlesztési lehetőségeket az aktív beszédprodukcióra, azaz a társalgás gyakorlására. 

 

A bevezetésre kerülő két nevelési nyelvű óvodai pedagógiai program tehát nem változtatja meg 

tartalmilag a meglévő programunkat, hanem az idegen nyelv elsajátítása tekintetében csupán 

kiegészíti az abban meghatározottakat.  

Magyar-angol két nevelési nyelvű óvodai pedagógiai program 

1. Programunk cél és feladatrendszere 

Programunkban a különböző nevelési területek mentén végigvesszük a nyelvelsajátítás 

természetes lehetőségeit és módjait, számba vesszük óvónői feladatainkat és meghatározzuk a 

gyermekek idegen nyelvi fejlődésének várható eredményeit.  

1.1. A program lényegi célkitűzései 

Arra törekszünk, hogy az óvodás évek alatt az életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett 

a nyelvtanulási folyamatot gazdag tevékenységbázisra építsük és a hétköznapi kommunikáció 

szintjén közvetítsünk megalapozott angol illetve magyar szókincset a gyermekeknek.  

Segíteni kívánjuk a külföldről érkező gyermekek és családjaik magyarországi beilleszkedését. 
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A kisgyermekkor a felejthetetlen összbenyomások kora. A korai barátságok, ismerkedés 

egymás kultúrájával, nyelvével, életre kiható, reményeink szerint a magasabb erkölcsi 

tulajdonságok irányába is mutató tapasztalások lesznek. 

1.2. Fő feladataink 

A különböző nemzetekből érkező gyermekeknek nem csak a nyelve, hanem a szociokulturális 

háttere, neveltetése is eltéréseket mutathat. Fejlődő személyiségük, nemzeti identitásuk 

tiszteletben tartása mellett a gyermekeket jellemzően a magyar óvodai hagyományoknak, 

előírásoknak megfelelően neveljük.  

A két tanítási nyelvű csoportban az óvodai élet minden tevékenysége közben érvényesül a 

magyar és az angol nyelv használata. Igyekszünk felkelteni a gyermekek érdeklődését mind az 

angol mind a magyar, mint idegen nyelvek iránt. Arra törekszünk, hogy a gyermekek 

megszeressék a nyelveket és kedvet érezzenek az elsajátításukhoz. 

A nyelvhasználat arányát a gyermekcsoport nyelvismerete, összetétele, életkori sajátossága 

alapján határozzuk meg.  

Az idegen nyelv elsajátíttatását természetszerűleg az óvodás korosztály tanulási módjának 

megfelelően, egyéni differenciálással valósítjuk meg.  

Elsősorban szókincsalapozásra törekszünk, illetve a sokszor használt beszédelemek, 

beszédpanelek megértését, reprodukcióját valamint az egyszerűen szerkesztett beszéd értését 

tartjuk fontosnak.  

A gyermekek önkéntes érdeklődését, szándékát, nyelvi tehetségét figyelembe véve segítjük a 

beszédprodukciót.  

Mindkét nyelvterület vonatkozásában megfelelő gondot fordítunk a hagyományápolásra, 

egymás kölcsönös megismerésére. Megvizsgáljuk és programunkat kiegészítjük az angolszász 

kultúra kisgyermekkorban átadható elemeivel, ugyanakkor megismertetjük a külföldi 

családokat, gyermekeket a magyar kultúrkör és gyermekélet óvodai ünnepeivel, szokásaival, a 

szülőknek programajánlatokkal segítjük megismerni városunk környékét és Magyarországot. 

Gondolunk természetesen a más nemzetekre is, nyitottak vagyunk az ő kulturális 

hagyományaikkal, nemzeti ünnepeikkel szemben is. 

1.3. Módszertani alapelveink 

Az idegen nyelv átadásához kedvező óvodai légkört teremtünk, az idegen nyelv közvetítése 

valamennyi nevelési színterünkön integráltan zajlik.  

Biztosítjuk az életkori sajátosságoknak megfelelő nyelvelsajátítást, vagyis a tanulás életszerű 

helyzetekben, játék, mozgásos és érzékszervi tapasztalatok, egyéb gyermeki tevékenységek, 

spontán tanulási helyzetek közben természetes módon, kényszermentesen történik. 

Nem tanítjuk direkt módon az angol és magyar nyelvet, hanem segítjük, hogy a gyermekek 

játék közben megéljék azokat. 

Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő képességeit, toleráljuk másságukat. Sok pozitív 

visszajelzést adunk a számukra és az eredményesség érzését nyújtjuk nekik. 

Alkalmazzuk a metakommunikációs eszközök széles skáláját.  

Megértés gyanánt elfogadjuk a gyermek fizikai válaszreakcióit. 

Beszédünkben kerüljük a két nyelv keveredését. 

Ügyelünk az angol nyelvet meghatározó kiejtés pontosságára és a nyelvhelyességre.  
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A nyelvi egységeket rendszeresen, türelmesen, következetesen ismételjük. 

Eredeti angol beszédmintát is hallgattatunk a gyermekekkel. (Műsoros hanganyagok, amerikai 

szülők, gyermekek beszéde.) 

2. Nevelésünk alapvető keretei  

2.1. Napirend 

A közös játék, a különféle szokások, tevékenységek, beszélgetések, foglalkozások alkalmat 

teremtenek az idegen nyelvvel történő ismerkedésre és játékos gyakorlására. 

Óvodánk kialakult napirendje az állandó feladatok mellett megfelelő lehetőséget és keretet 

biztosít az idegen nyelv fokozatos, folyamatos, játékos elsajátításához.  

2.2. Egészséges életmódra nevelés 

A gyermekek gondozása során az étkezés, tisztálkodás, öltözködés, az alvási időszak szokásai, 

a természetes mozgások számtalan lehetőséget adnak a szókincsalapozásra, könnyen átadhatók 

az alapvető szavak, kifejezések.  

Megnevezésre kerülnek a testrészek, érzékszervek, a gondozás során használt tisztálkodó 

szerek, ruhadarabok, tálalási eszközök, ételféleségek, az óvodai helyiségek, a berendezési 

tárgyak nevei és ezek színe, a pihenéssel kapcsolatos szavak.  

Ismételgetjük a legfőbb testérzeteket, állapotokat pl. éhes, szomjas, álmos, fáradt, fázik, melege 

van, száraz, vizes, hideg, meleg, fáj, stb. A gyermekek természetes szituációkban 

gyakorolhatják a különféle cselekvések nevét, a határozószavakat, a számolást, az óvónő 

egyszerű kéréseinek, utasításainak megértését, végrehajtását.   

2.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

A beszoktatás (folyamatos történik) ideje alatt az új kisgyermekhez hozott anyanyelvükön 

angolul vagy magyarul szólunk.  

Abban az esetben, ha a gyermek anyanyelvét tekintve más nemzetiségű, mindkét nyelvet 

használjuk vele szemben és a szülőkkel egyeztetjük a magyar illetve az angol nyelv 

használatának arányát. A már beszoktatott gyermekekkel egyéni fejlettségi szintjükhöz, 

beszédértésükhöz mérten kommunikálunk.  

A gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása és nevelésük során mindvégig nagy 

jelentőséget tulajdonítunk az egyéni bánásmódnak és a metakommunikációnak. Szeretnénk 

elérni, hogy a gyermekek mielőbb otthonosan érezzék magukat, ezért az eligazodásukat 

megkönnyítő gesztusnyelvet, szokásokat használunk. 

Óvodánk életét a különféle ünnepek teszik színesebbé, gazdagabbá. Az angolszász  (esetenként 

a jelenlévő további nemzetek) ünnepkörből olyan momentumokat társítunk meglévő 

ünnepeinkhez, melyek hasonlóak a magyar hagyományokhoz, vagy jellegüknél fogva 

beilleszthetőek az óvodás korú gyermekek életébe. 

A nevelési terült a kapcsolattartás: köszönés, üdvözlések, bemutatkozás, érdeklődés, 

barátkozás, kérések, tiltások, konfliktusok, érzések, vigasztalás, értékelés, stb. 

szókincsbázisának a gyakorlására, a beszédértés fejlesztésére szolgál. 



80 

 

2.4. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

„ A korai nyelvtanulás eredményessége neurológiailag is alátámasztott tény, mivel a kutatások 

szerint egy gyermek hétéves koráig képes bármely nyelv tökéletes fonológai elsajátítására.” 

(Bérces Judit)  

Egy jól fejlődő 3 éves gyermek már kommunikál az anyanyelvén és gátlások nélkül képes 

elsajátítani az idegen nyelvet. Ennek feltételeiről (kifogástalan beszédminta, inspiráló, 

környezet, érzékszervi és mozgásos tapasztalatok) már esett szó. A két nevelési nyelvű program 

azoknak a gyermekeknek felel meg elsősorban, akik anyanyelvüket életkoruknak megfelelő 

szinten jól bírják, és kevéssé ajánlott a megkésett beszédfejlődésű, a súlyos beszédzavarokkal, 

beszédértési gondokkal küzdők számára.  

Az anyanyelv elsődlegességéhez nem férhet kétség. Éppen ezért lehetőséget biztosítunk arra, 

hogy párhuzamos időben az óvoda két külön helyiségében az angol és magyar anyanyelvű 

gyerekek a korosztályuknak megfelelő mesékkel, versekkel ismerkedjenek. Így főként a 4-5-6-

7 éves korú gyermekek találkozhatnak korukhoz, érdeklődésükhöz illő állatmesékkel, tréfás 

mesékkel, több szálon futó tündérmesékkel, műmesékkel és nyelvi játékokkal. Esetenként az 

angol anyanyelvű szülők segítségét is igénybe vesszük a mesemondáshoz. A gyermeki élethez 

kapcsolódó programok előkészítése, fontos dolgok megbeszélése szintén fenti szisztéma szerint 

zajlik. Egyes esetekben ugyanis elengedhetetlennek tartjuk a gyermekek anyanyelvi szinten 

történő felkészítését.  

Ilyenek például a balesetvédelmi szabályok, közlekedési szabályok, kirándulások, ha 

gyermekprogramot tartunk, vagy gyermekprogramokra látogatunk el, az ünnepek és minden 

olyan dolog, ami eltér a napirendtől, vagy a szokásrendtől, illetve amely tisztázást követel meg. 

A más nemzetekből érkezett gyermekek választhatnak a színterek között. Őket egyébként 

szüleik bevonásával készítjük fel a fent említett esetekben.   

A gyermekek számára mind magyar, mind angol nyelven különféle könyvek állnak 

rendelkezésre. Napközben óvónői segítséggel is ismerkedhetnek velük. Mindkét nyelven 

tanítgatjuk a képolvasást. 

3. Angol – magyar két nevelési nyelvi programunk gyermeki tevékenységformákba 

ágyazott tartalma 

3.1. Játék 

A játék, mint a kisgyermekkor legfőbb tevékenysége, tanulási módja, alapvető életkategóriája 

az idegen nyelv közvetítésének is a legfőbb terepe és eszköze, hisz a gyermek számára ez a 

legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenység. Szeretnénk, ha a nyelvelsajátítás nem csak játékos 

tanulás lenne, hanem önkéntességen alapuló, örömforrást jelentő valódi játék. 

Megfelelő tárgyi feltételekkel bíró, kellemes, családias, inspiráló légkörben a gyermekek 

nagyon fogékonyak, nyitottak az új dolgok befogadására. Ezt kihasználva számtalan ismertet 

tudunk a gyermekeknek közvetíteni, átadni a játék folyamatokban. Arra törekszünk, hogy a 

gyermekek észrevétlenül sajátíthassák el az életkorukhoz igazított idegen nyelvi szókincset.  

Az ölbeli játékok, a szabályjátékok: társasjátékok, a memória játékok, szín és szám kártyák, 

mozgásos szabályjátékok, futó-, fogójátékok stb. mind nagyon alkalmasak arra, hogy építsük, 

bővítsük a gyerekek szókincsét. A bábozás, a dramatizálás ugyancsak pozitívan befolyásolja a 
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gyerekek idegen nyelvi fejlesztését, az építő és szerepjátékok során szintén természetes 

közegben hallják a gyermekek idegen anyanyelvű társaik beszédét és az óvónő közléseit. 

A játék bő lehetőséget ad szókincsfejlesztésre (pl. játékeszközök neve, színe, helye, rakodás 

szókincse, berendezési tárgyak neve, megszólítások, javaslatok, számolás, sorszámok, a fő 

cselekvéseket kifejező igék (és az igeidők), irányok, jelzők, határozószók…), a beszédértés 

fejlesztésére, a gondolatközlés gyakorlására. 

3.2. Munka  

A gyermekek által végzett munka is számos alkalmat biztosít arra, hogy újra és újra 

tevékenységhez kötötten hallják a gyermekek a nyelvet és aközben bővüljön szókincsük. 

Megismerik az eszközök, berendezési tárgyak nevét, a munka jellegű feladatok, tevékenységek 

gyakorlása során alkalmazott kifejezéseket, mondat modelleket, gyakorolják a beszédértést, 

használják a kifejezéseket, rövid mondatokat, mondatelemeket.  

3.3. Tanulás 

A kisgyermekkori tanulás, beleértve az idegen nyelv részleges elsajátítását is, a teljes 

személyiségre ható folyamat, melyben meghatározó szerepet tölt be az óvodapedagógus 

személyisége, felkészültsége és nem utolsó sorban angol nyelvi tudása. Az idegen nyelv 

tanulása sok ismétlést kíván, fejleszti a hallás utáni megértést, a memóriát, a figyelmet, 

különféle ismeretekhez juttatja a gyermekeket. Az eredményes nyelvelsajátítás csak önkéntes 

és örömteli lehet. 

3.4. A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végén 

Minden egyes gyermek az idegen nyelvet a saját tempójában és olyan mértékben sajátítja el, 

amilyen mértékben képes arra. Az óvodás évek végére a gyermekeknek életkori 

sajátosságaiknak megfelelő szinten vannak ismereteik egy más, idegen nyelvű nép kultúrájáról 

és nyelvéről. Az idegen nyelvet részlegesen megértik és beszélik. Ugyanakkor gyermeki szinten 

tisztában vannak saját nemzeti hovatartozásukkal, büszkék anyanyelvükre, hagyományaikra, 

kultúrájukra. Pozitív érzelmi viszony, barátság alakul ki bennük idegen nyelvű társaikkal 

szemben. Kapcsolatteremtő, empatikus képességeik fejlettek. 

A fejlesztés tartalmi eszközei 

4.1. Mese, vers 

Mind az anyanyelvi mind az idegen nyelvi nevelés fontos eszközének tekintjük a mondókázást, 

a versmondást és a mesehallgatást. A gyermekeknek készen kapott szép szövegeket mondunk. 

Az eredeti hangzásuk, ritmusuk, hangulatuk, a képi erejük adja pótolhatatlan szerepüket. 

Feladataink 

Versek, mondókák, rövid mesék segítségével megszerettetjük az angol illetve magyar nyelvet.  

A gyermekeknek kínált első irodalmi művek mindenképp a mondókák és a versek. 

Kiválasztásukkor ügyelünk arra, hogy játék, mozdulat, vagy kifejező metakommunikáció, 

eszköz, pl. báb kapcsolódjon hozzájuk, nyelvezetük kezdetben minél egyszerűbb legyen. A 

mozgás, tánc a gesztusok, mimikai játékok a nem verbális kommunikáció legősibb eszközei. 

Az idegen nyelv megismerésében, elsajátításában fontos szerepet szánunk nekik.  
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Jellemzően rövid idegen nyelvű mesét választunk a gyermekek számára és főként akkor, ha már 

egy bizonyos szókincsbázis, beszédértés birtokában vannak. Olyan egyszerű meséket mondunk 

eleinte, melyeket a gyerekek már saját anyanyelvükön jól ismernek. A szöveg megértését 

mindig nonverbális eszközök, képek, képeskönyvek, segítségével készítjük elő és érjük el. 

Később már bővebb szókincs birtokában egyszerű cselekményű történeteket választunk, 

alkalmasnak ítéljük pl. a láncmeséket, a szépen lerövidített, egyszerűsített történeteket. 

Fejlesztjük a szókincsüket, javítjuk a nyelvhelyességi hibákat, igyekszünk fenntartani a 

gyermekek érdeklődést az idegen nyelv iránt, sikerélmények biztosításával (pl. bábozás, 

dramatizálás) motiváljuk őket. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Bővül szókincsük, fejlődik beszédértésük, igény ébred bennük az angol, ellenkező estben a 

magyar gyermekirodalmi alkotások meghallgatására, mondogatására. 

Megjegyeznek és eljátszanak önállóan is mondókákat, versikéket, segítséggel meséket is. 

Megértik, az ügyesebbek ezen felül alkalmazzák is az egyszerű mondatokat. Részt vesznek 

bábozásban, szerepet vállalnak dramatizálásban.  

4.2. Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

Az éneklés, a zenehallgatás formálja az ízlést és a zenei képességeket. Más népek zenéjének 

dallamvilága, szövege pedig változatos esztétikai élményt nyújt. Az idegen nyelvű énekek 

éneklése, dalos játékok játszása, vagy a tánc motívumok tanítása közben fejlődik az aktív 

szókincs, a gyermekdalok hallgatása pedig a passzív szókincs növekedését szolgálja. Mindkettő 

segíti a helyes kiejtés kialakulását. 

 

Feladataink 

Óvodásaink számára rendszeresen kínálunk mozgással kísért énekeket, énekes játékokat és 

gyakran játsszuk azokat. Emellett többször hallgattatunk eredeti angol hanganyagokat, főként 

azért, hogy az angol népi gyermekdalokat és műdalokat megismertessük, hangzás és ritmus 

világukat érzékeltessük, s ezeket később együtt énekeljük. A zenei anyagot a gyerekek aktív és 

passzív szókincsének fejlesztésére is használjuk. A szövegek mellett megnevezzük a 

dramatikus kellékeket, a ritmus eszközöket, a téralakzatokat, irányokat, tánclépéseket. A 

külföldi gyerekek számára bemutatjuk, tanítjuk a magyar gyermekzenét, körjátékokat és táncot. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

A gyermekek az idegen nyelvű dalokat, énekes játékokat, szívesen, önállóan elénekelik, 

eljátsszák. Mindeközben fejlődik éneklési,- és ritmuskészségük, mozgáskultúrájuk. 

Különbséget tudnak tenni más népek, jellemzően az angolok, amerikaiak zenéje és a magyar 

nép zenéje között. 

4.3. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

A gyermekek elsődleges önkifejezési formája óvodás korban a vizuális alkotás. A tevékenység 

közben zajló beszélgetés, irányítás egyúttal észrevétlenül avatja őket az idegen nyelv 

elsajátításának aktív résztvevőjévé. Önkéntelenül alkalmazzák a tevékenység során használt 

idegen nyelvi kifejezéseket, tanítják, segítik egymást a nyelvgyakorlásban. 
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Feladataink  

A kreatív foglalkozásokon elősegítjük azt, hogy a gyermekek tevékenység közben 

ismerkedjenek a vizuális technikák (tépés, vágás, ragasztás, rajzolás, festés, karcolás...) és a 

hozzá kapcsolódó különféle eszközök  nevével (papír, olló, ragasztó, ceruza, ecset, festék…)  

azok helyével (polcon, szekrényben, kosárban...), a színekkel, a képalkotás alapformáival (ház, 

ajtó, kémény, nap, felhő, testrészek, érzékszervek…). Arra törekszünk, hogy a gyermekek 

állandóan hallják és használják az adott szókincset, értsék közlésformáinkat, rövid 

utasításainkat. Módszertani alapelvünk: Mondjuk, mutatjuk. 

Teret adunk annak is, hogy találkozzanak a különféle nemzetek szín- és motívumvilágával. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Az angolszász kultúrában, a gyermekek jóval előbb kezdik meg az írástanulást, mint nálunk 

Magyarországon. A vizuális technikák gyakorlásával a kezek ügyessé válnak a biztos 

ceruzafogásra és a lendületes vonalvezetésre, a gyermekek megtanulják lerajzolni az 

alapformákat.  

Nyelvi szinten gyarapszik valamennyi gyermek idegen nyelvi szókincse, hallás utáni 

beszédértése. 

4.4. A külső világ tevékeny megismerése 

A környezet megismerése számtalan lehetőséget biztosít a szókincsbővítésre. A nevelési 

területen belüli fontos feladatunk a közvetlen társadalmi és természeti környezet 

megfigyeltetése, megismertetése, a természetismeret, természetszeretet, környezetvédelem 

megalapozása. Emellett e terület matematikai vonatkozásban a környezet mennyiségi és formai 

viszonyaival való ismerkedést is jelenti.  

Feladataink 

A környező világ megismertetése kapcsán végzett valamennyi gyermeki tevékenység közben 

fejlesztjük a gyermekek aktív és passzív szókincsét, kommunikációs készséget, kereső, kutató, 

felfedező aktivitásukat, pozitív érzelmeket, harmonikus viszonyt alakítunk ki a környezet 

irányába.  

A szókincs fejlesztés témakörei:  

Társadalmi környezet: család, munka, egyes foglalkozások, alapvető emberi viszonyok, 

viselkedésszabályok, közlekedés, embert szolgáló eszközök. 

Természeti környezet: évszakok, napok, hónapok, napszakok, időjárás, élőlények, élőhelyek, 

jeles napok, természetjárások 

Környezetvédelem: kísérleti eszközök neve, használata, növénygondozás, takarítás 

Matematika: tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása, számok, formák, mennyiségek  

A fejlődés várható jellemzői: 

Be tudnak mutatkozni, köszönnek. Értik, tudják a környezetükben lévő emberek, tárgyak, 

állatok, növények, felszíni formák, természeti jelenségek nevét. Értik az alapvető cselekvést 

kifejező szavakat. Tudnak számolni a 20-as számkörben, meg tudják ítélni a mennyiségeket. 
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4.6. Mozgás 

A gyermekek akár a teremben, akár szabadban végeznek változatos mozgásformákat, megélik 

különféle testrészeik használatát, annak módját, térben elfoglalt helyzetüket, kapcsolatba 

kerülnek társaikkal, környeztük tárgyaival, az udvarral, az uszodával.  

Feladataink 

Mozgást kísérő mondókákat, dalocskákat tanítunk, gyakoroltatunk pl. hintáztatókat, 

lovagoltatókat, sétáltatókat, jártatókat. Versenyjátékokat, mozgásos szabályjátékokat játszunk, 

miközben megismertetjük a gyermekekkel a játékhoz illő mondókákat, vezényszavakat. 

Mozgás, tornázás közben átadjuk a mozgásformák (guggol, hajol, emel, érint, fordul, fut, dob, 

áll…), mozgás módok (gyorsan, lassan, nyújtva, egyenesen, magasra, szép, pontos…), 

testrészek nevét. Természetes módon használjuk a fő iránymezőket (fel, le, elöl, hátul, oldalt, 

mellett, jobb, bal, közép), vezényszavakat. Gyakoroljuk a tornaeszközök (labda, karika, pad, 

zsámoly…), a tornaruha nevét. Megnevezzük az udvari játékszereket (homokozó, csúszda, 

hinta, függeszkedő, mókusdob…), homokozó játékokat (homok, vödör, lapát, szita…). Az 

uszodai foglalkozáson sokszor hallják a gyermekek az uszodai terek (öltöző, medence, 

zuhanyzó) és ruhadarabok (fürdőruha, fürdőnadrág, úszósapka, papucs, törölköző) nevét. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

Ismerik és értik a mozgással, testneveléssel kapcsolatos kifejezéseket, vezényszavakat. Tudják 

a testrészek nevét, megértik az irányneveket. Az ügyesebbek használják is azokat.  

 

5.Együttműködés, kapcsolattartás 

5.1. Kapcsolat a fenntartóval 

A feladat speciális volta miatt fontosnak ítéljük a fenntartóval való rendszeres kapcsolattartást. 

Adatközlésre, információ cserre, egyeztetés, beszámolóra, konzultációra, rendezvényeinkre 

történő meghívásra és más alkalomszerű kapcsolattartásra gondolunk. 

5.2.Család - Óvoda 

A család és az óvoda kapcsolata jelen program esetében meghatározóbb, mint az egynyelvű 

óvodai programoknál. A nem magyar anyanyelvű szülők és az óvoda testülete között a NATO 

helyi légi-bázisának két magyar alkalmazottja segít a kapcsolattartásban,  tolmácsolásban, 

továbbá a külföldi szülők képviseletében a közösségükből kijelölt/megválasztott szülő tart 

személyes kapcsolatot az óvoda vezetőjével. 

A családdal való együttműködés és kapcsolattartás formái megegyeznek a magyar 

hagyományokkal, csak kisebb kiegészítésekre van szükség. 

Az óvodába lépés előtt a külföldi szülők szóban és írásban angol nyelvű tájékoztatást kapnak 

az óvodáról. Az ismertetőben összefoglalót adunk a magyar óvodák működéséről és 

természetesen a Fáy A. Lakótelepi Óvoda működési rendjéről, házirendjéről, pedagógiai 

programjáról, helyi sajátosságairól.  

Jó kapcsolatra, korrekt tájékoztatásra törekszünk a szülőkkel. A rövid és személyre szabott 

információt szóban adjuk át, a tájékoztatókat, hirdetményeket a faliújságra függesztjük ki, 

természetesen mindkét nyelven. 
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Szülői értekezleteteket (évente 3-4 alkalom) két nyelven és külön tartjuk meg, ha szükségét 

lájuk tolmács segítségét vesszük igénybe.  

A fogadóórákat mind az óvoda, mind a szülő kezdeményezheti. A probléma összetettségétől 

függően kérünk tolmács segítséget. 

Az óvoda email címére a szülők küldhetnek észrevételeket, kérdéseket. Felvetéseikre 

természetesen válaszolunk.  

Az óvoda nyitott, közös rendezvényein és a mindennapokban van alkalom arra, hogy a magyar 

és külföldi családok ismeretségbe lépjenek egymással. 

5.3.Partnerkapcsolatok 

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar  

Tarczy Lajos Általános Iskola 

PVÓ Vajda P. lakótelepi Tagóvoda német nemzetiségi csoport 

Fenyveserdő Bölcsőde 

NATO Közösségi Összekötő Iroda 

6.A program feltételrendszere 

6.1.Csoportszervezés 

A két tanítási nyelvű nevelés vegyes életkorú csoportokban zajlik. Tapasztalataink szerint a 

migráns gyermekek integrációja, fejlesztése akkor eredményes, ha megkapják a szükséges 

figyelmet, egyéni bánásmódot, egyéni foglalkozásokat. Optimálisnak tekintjük 20 körüli 

csoportlétszámot, valamint a csoporton belül a létszámuk 4-5 főnél több ne legyen. A magyar 

gyermekek csoportba kerülésénél fontos szempont, hogy a gyermek anyanyelvét életkorának 

megfelelő szinten jól használja, pszichés vonatkozásban is bírja elviselni a kétnyelvű közeget. 

Amennyiben a nevelési év során kiderül, hogy egy adott magyar gyermek számára a két tanítási 

nyelvű nevelés és a pszichés kihívások megterhelő, óvónői javaslatra és természetesen szülői 

kérésre is a gyermek lehetőséget kap a csoportváltásra. 

6.2.A program személyi feltételei 

A programban meghatározó szerepe van a megfelelő szakmai és idegen nyelvi tapasztalatokkal 

rendelkező, személyiségét tekintve kellően rátermett óvónőnek. 

Elvárások: A gyermekcsoport két óvónője közül legalább az egyik, ideális esetben mindkettő 

rendelkezzen lehetőleg középfokú szintű nyelvtudással, jó kiejtéssel, megalapozott nyelvtani 

ismeretekkel. Rendelkezzen a kétnyelvűség elméleti, módszertani tudásával, angolszász 

hagyományismeretekkel, legyen ismeretanyaga az angol és amerikai gyermekirodalom és zene 

területén. Legyen képes szóban és írásban egyaránt kommunikálni, ismertetést, tájékoztatót 

adni, rendezvényt tartani az angol anyanyelvű vagy nyelvtudású szülőknek. Legyen jártas a 

pedagógiai szaknyelvben. 

A programban részt vevő óvónő, a vele szemben általában támasztott követelményeken 

túlmenően mind nyelvileg mind pedig szakmailag folyamatosan képezze magát, vegyen részt 

hazai és külföldi tapasztalatcseréken, továbbképzésekben, speciális tanfolyamokon, a kétnyelvű 

óvodai nevelés megújítását elősegítő alkotó-kísérletező munkában.  
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A két tanítási nyelvű csoportba pillanatnyilag 12 országból érkezhetnek gyermekek. A munka 

összetettsége megkívánja, hogy legalább a délelőtt folyamán mindvégig egy angolul jól 

beszélő, a pedagógiai, gondozási, tájékoztatási, szervezési munkákat segítő pedagógiai 

asszisztens vagy dajka segítse az óvónők munkáját.  

Mindenképp előnyös lenne, ha a csoport ellátásában résztvevő dajka alapfokon értené és 

beszélné az angol nyelvet vagy legalább a közreműködési területének megfelelő szókinccsel 

rendelkezne. 

6.3.Tervezés, értékelés 

A tervező munka magyar nyelven történik az Városi Óvodák Helyi Nevelési Programjában 

megfogalmazottak szerint.  

Heti tématerveinket a szókincsfejlesztés tervezésével egészítjük ki. Itt rögzítjük a Hocus 

&Lotus interaktív angol nyelvi program haladási ütemtervét is. 

A gyermekek fejlődéséről a megfigyelés rovatokban írunk feljegyzéseket. Ezen kívül a 

gyermekek egyéni fejlődési lapját az idegen nyelvben való fejlődés jellemzővel (motiváltság, 

beszéd szándék, aktív szókincs, passzív szókincs, kiejtés, beszédértés) egészítjük ki. Minél 

egyszerűbb, könnyen kitölthető adatlap bevezetésére gondolunk, amelynek leglényegesebb 

eleme, hogy sok konkrétumot tartalmaz a gyermek idegen nyelvi fejlődéséről. A külföldi 

gyermekek esetében (a szülők tájékoztatása miatt) az egyéni fejlődési lap teljes egésze 

kétnyelvű lesz. A gyermekek idegen nyelvi készségeinek alakulásáról az egyéni fejlődési 

lapjukon rögzítünk megállapításokat. A külföldi gyermekek esetében (a szülők tájékoztatása 

miatt) az egyéni fejlődési lap teljes rendszere kétnyelvű. A tájékoztatás módja, gyakorisága 

megegyezik Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programjában foglaltakkal. 

6.4.Ellenőrzés 

Az ellenőrzés az óvodavezető éves munkaterve, az intézmény éves minőségfejlesztési terve, 

valamint a teljesítményértékelés rendszerében megfogalmazottak szerint zajlik. 

6.5.A program tárgyi feltételei 

Városi Óvodák Nevelés Programjában megfogalmazatott tárgyi feltételekkel óvodánk 

jellemzően rendelkezik. Az angol nyelv elsajátítása kapcsán a következő kiegészítések 

szükségesek: 

Nagyon sok gyermekeknek szóló amerikai ismeretterjesztő füzettel, könyvecskével 

rendelkezünk, a zenei és gyermekirodalmi repertoárokhoz van szükségünk angol nyelvű 

könyvekre, műsoros cd-kre és legfőképpen meseszövegekre, továbbá csoportonként óvónői 

használatra Magay Tamás – Országh László két kötetes Magyar- angol, Angol-magyar kézi 

szótárára. A multikulturális feladatok miatt rendelkezni szeretnénk a különböző nemzetek 

kultúráját, hagyományait bemutató, a gyermekvilághoz is kapcsolódó pl. országismeretet 

közvetítő képekkel, plakátokkal, könyvekkel.   

Az óvoda bővítése esetén olyan új helyiséget szeretnénk kapni és kialakítani, ahol az anyanyelvi 

nevelés címszó alatti külön fejlesztési feladatokat tudjuk ellátni. 
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7.A program beválásának vizsgálata 

 

A program bevezetése évében 

A bevezetést követő első nevelési évben folyamatos megfigyelés alatt tartjuk a programot. 

Január végén és júniusban vizsgáljuk a program hatását a gyermekek fejlődésére.  

Nevelési év végén értékeljük a program működését, a szülői visszajelzéseket, áttekintjük a 

módosítás, kiegészítés szükségességét, meghatározzuk az ünnepek rendjét. 

A program bevezetése után 

A bevezetést követő harmadik év végén az iskolába kerülő első generációnál vizsgáljuk a 

nevelőmunka eredményességét. 

A bevezetést követő negyedik évben megkérjük és értékeljük az első osztályt végző gyermekek 

iskolai véleményezését. 

 

Érvényesség 

A program 2009. szeptember 1-jén került bevezetésre Pápai Városi Óvodák Fáy András 

Lakótelepi Tagóvodájában. 

E program a Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programja kiegészítéseként készült, együtt 

érvényesek 

Készítette: Morvai Marianna 
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Melléklet 3. számú 

Pápai Városi Óvodák Egészségfejlesztő Terve 

 
A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának 

eljárásrendje 

A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb óvodai-egészségügyi feladatokat végző 

szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a preventív 

munkát. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség 

fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek 

fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény 

teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és 

mérhető, értékelhető módon tervezi meg a helyi pedagógiai program részét képező 

egészségfejlesztési program keretében.  

A védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - egy alkalommal részt 

vesz: 

 Fogászati 

 Szemészeti 

 Hallásvizsgálaton 

A beiskolázás előtti belgyógyászati vizsgálatra a gyermek háziorvosánál szülői felügyelet 

mellett kerül sor. 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

 Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a  

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghatározott szabályokat szigorúan be 

kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.  

 Az intézmény HACCP rendszert működtet, mely tagóvodákra lebontva tartalmazza a 

veszélyes, kritikus szabályozási pontokat, mely az Egyéni védőeszköz juttatás rendje 

szabályzattal együtt érvényes. 

 Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy 

váltócipőben tartózkodhat.  

 Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozók léphetnek be, 

vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. 

 A csoportszobában szülő csak egészségesen, az óvoda programjai szerint meghatározott 

rendben tartózkodhat. 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás 

egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi munkavédelmi 

szabályzatban található. 

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni 

és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben 

kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában 

csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem 

szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

Orvosi ellátás 

Az óvodai egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti 

vizsgálatok keretében végzi el a fogorvos és a védőnő. 
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A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden gyermek 

számára biztosítani kell. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente vizsgálja a gyerekeket, 

ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányítja. Évenkénti vizsgálatra a szülők viszik a 

gyermeküket a gyermekorvoshoz. 

 A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti 

ez egészségügyi törzskönyveket, fej tetvességi fejtisztasági vizsgálatot végez, figyelemmel 

kíséri a védőoltások meglétét, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést végez. 

 Szakorvos végez évente fogorvosi vizsgálatot. 

Egyéb rendelkezések 

 A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói 

tartózkodhatnak! 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!   

 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!  
Az egészséges életmód alakítása  

Célunk 

 az egészséges életmódra nevelés, mely a teljes óvodai életet áthatja, 

 a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 

 a családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának megfelelő rendszeres 

életritmus és napirend kialakítása, 

 olyan beállítódások, szokások beépítése a gyermekek személyiségébe, amelyek az 

egészséges életvitel, a környezettudatos életforma irányába hatnak.  

Feladataink 

 Biztosítjuk a megfelelő óvodai környezetet. Ennek érdekében: 

 esztétikus, praktikus, áttekinthető tárgyi miliőt teremtünk, 

 gondoskodunk a megfelelő tisztaságról, hőmérsékletről, páratartalomról, 

szellőzöttségről, 

 udvarainkon minden évszakban megteremtjük a változatos mozgás lehetőségét, 

törekszünk arra, hogy az udvar állapota, felszereltsége biztosíték legyen a sokoldalú 

edzésre, mozgásra, testi fejlődésre, 

 kiszűrjük és elhárítjuk a veszélyforrásokat. 

 Gondoskodunk a gyermekek jó komfortérzetéről. 

 Igényt ébresztünk bennük a rendezett külső és a testhigiénia iránt. 

 Begyakoroltatjuk a napi élethez (önkiszolgáláshoz) szükséges szokásokat, s az ezekhez 

kapcsolatos illemszabályokat. 

 Állandóságot, kiszámíthatóságot biztosítunk a szokásrendszer kialakítása során. 

 Fokozottan figyelünk a gyermekek mentális egészségére.  

 Az egészséges életvitelre való igény kialakítása érdekében kihasználunk minden olyan 

lehetőséget, amely az óvodás korosztály életkorának megfelelő edzést és mozgást biztosít: 

levegőzés, úszás, kerékpározás, természetjárás, séta, stb. 

 Kölcsönösségre, jó együttműködésre törekszünk a családokkal.  

 A gyermekek étkeztetését, öltözködését, tisztaságát - a gondozottságát - folyamatosan 

figyelemmel kísérjük, kiemelten a hátrányos helyzetűek esetében. 

Az egészséges életmódra nevelés részletei és tartalma 

Gondozási teendőink: az óvoda óvó, védő, szociális funkciója, nevelésünk egyik fontos 

alappillérévé teszi a gondozási teendőket.  

Célunk a gyermek gondozása, testi szükségletei kielégítésének segítése. 
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Feladataink  

 Oldott légkörben, nyugodt tempójú, jól megválasztott napirend mellett, ésszerű szokásokkal 

építjük a gyermekek személyiségébe az egészséges életvitel elemeit.  

 Tiszteletben tartjuk azt a tényt, hogy minden embernek egyéni fejlődési üteme és bioritmusa 

van, ezért hagyjuk, hogy minden olyan tevékenységet, mely a testi szükségletek kielégítésére 

irányul - mint evés, ivás, alvás, WC-használat - a gyermekek egyéni igényeiknek 

megfelelően végezzék.  

 Fentiek érdekében kezdettől fogva igyekszünk megismerni a gyermekek eltérő szükségleteit, 

figyelemmel kísérjük növekedési, érési, fejlődési ütemüket, egyéni sajátosságaikat, 

tekintetbe vesszük a családok szokásait.  

 Tapintatosan, szerető gondoskodással, személyes, bensőséges kapcsolatra alapozva, a 

fokozatosság betartásával arra törekszünk, hogy a gyerekek egyre önállóbban, 

szorongásmentesen elégítsék ki szükségleteiket. 

Önkiszolgálás 

A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik kielégítésére. Az önálló testápolás, 

öltözködés, étkezés, tehát az önkiszolgálás kezdetben komoly feladatot jelent számukra. E 

tevékenységek gyakorlás következtében válnak szokássá. 

A gondozás, egészséges életmód alakítása - irányításunk mellett - közös feladata és felelőssége 

az óvoda minden dolgozójának. Együtt kell működnünk ebben óvónőknek, dajkáknak, 

egyformán igényesnek, következetesnek, példaadónak kell lennünk. 

Területei: étkezés, testápolás, öltözködés. 

 Étkezés 

Célunk az egészséges táplálkozás és a kulturált étkezés szokásainak alapozása, az óvodai 

konyhával együttműködve. 

Feladataink 

 Fontosnak tartjuk, hogy nyugodt körülmények között, szépen terített asztalnál, kulturált 

módon étkezzünk.  

 A napi háromszori étkezést úgy szervezzük, hogy a gyermekeknek ne kelljen feleslegesen 

várakozniuk.  

 A gyermekek különböző táplálkozási szokásait toleránsan fogadjuk. Ösztönözzük, kedvet 

ébresztünk a különböző ételek megismerésére, elfogyasztására. 

 Új ízekkel, az egészséges táplálkozás elemeivel, az egészség és a táplálkozás alapvető 

összefüggéseivel ismertetjük meg a gyermekeket. E foglalatosságok közben is 

tapasztalatokat, ismereteket nyújtunk. 

 Évszakonként egy-két alkalommal „egészség napot” tartunk. Ilyenkor gyümölcs-, vagy 

zöldségsalátát, gyógyfüvek főzeteit, zöld teákat, gyümölcsleveket készítünk és fogyasztunk 

a gyerekekkel. 

 A nap folyamán mindenkor - szabadban és teremben egyaránt - biztosítjuk a szomjas 

gyermekek számára az ivóvizet.  

 Közvetve a családok táplálkozási szokásaira is szeretnénk hatással lenni. 

 Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek reggelijük elfogyasztása után érkezzenek óvodába. A 

túl korán érkezők, az éhes gyermekek - megfelelő körülmények mellett - az óvodában is 

elfogyaszthatják otthonról hozott ennivalójukat, vagy az óvodai konyháról érkezett, előző 

napról megmaradt tartós élelmiszert, a HACCP szabályai szerint. 

 Gondot fordítunk a gyermekek fogazatának védelmére. Korlátozzuk az édességek, üdítők 

fogyasztását, alapos rágásra szoktatjuk a gyermekeket, ennek fontosságát kiemeljük a szülők 

körében is. Hangsúlyozzuk a főzelékek, a nyers gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztásának, 

valamint a kellő mennyiségű fehérje bevitelének szükségességét. 

Táplálkozási szokások, viselkedési szabályok, gyermeki tevékenységek 
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 Helyesen tartják és megfelelően használják az evőeszközöket, a szalvétát.  

 Csukott szájjal, tisztán étkeznek. 

 Helyes testtartással ülnek, csendesen beszélgetnek. 

 A gyermekek megterítenek, majd étkezés után a terítéket leszedik. 

 Ételt merítenek, folyadékot öntenek. 

 Megkínálják egymást, azt az ételt veszik el, amelyikhez hozzányúltak. 

 Az ételt megköszönik, az egy asztalnál ülők jó étvágyat kívánnak egymásnak. 

 Testápolás 

Célunk a testápolási szokások gyakoroltatásával a gyermekek tisztaságigényének 

megalapozása, egészségük védelme.   

Feladataink 

 Megteremtjük a mosakodáshoz, fogmosáshoz, fésülködéshez, az orr tisztántartásához, a 

WC-használathoz szükséges feltételeket úgy, hogy a gyermekek  egyre önállóbban, és intim 

módon végezhessék ezeket a teendőket. 

 Megtanítjuk  a gyermekeket a szükség szerinti alapos tisztálkodásra, a tisztálkodó szerek 

helyes és takarékos használatára, tisztántartására.  

 Figyelemmel kísérjük, tapintatosan segítjük az elhanyagolt külsejű gyermekeket. 

Testápolási szokások, viselkedési szabályok, gyermeki tevékenységek 

 A gyermekek saját tisztálkodási és jellel ellátott óvodai eszközöket, használnak. 

 Étkezés előtt, a kezüket szennyező foglalkozás és WC-használat után mindig szappannal 

mosnak kezet. 

 Szükség szerint használják a körömkefét. 

 Fogat mosnak. 

 Tükör előtt fésülködnek. 

 Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendőt használnak, szükség esetén kezet mosnak. 

 Helyes technikával fújják orrukat, észreveszik, amikor ezt meg kell tenniük, az elhasznált 

papír zsebkendőt a szemétkosárba dobják. 

 Önállóan használják a WC-papírt, maguk után leöblítik a WC-t, lehajtják a fedelét. 

 Óvodába lépés előtt letörlik cipőjüket, sáros, havas időben lekefélik, lesöprik azt. 

 Öltözködés 

Célunk az időjárásnak, hőmérsékletnek megfelelő öltözködési szokások kialakítása, a kulturált, 

rendezett, ízléses külső iránti igény alapozása. 

Feladataink 

 Képességeikhez igazítottan önálló öltözködésre tanítjuk meg a gyermekeket. 

 Arra szoktatjuk Őket, hogy tartsák számon ruhadarabjaikat, vigyázzanak azokra, tudják 

megfelelően összehajtani, helyére tenni. 

 Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik számára biztosítsanak: tartalékruhát, többrétegű, 

megfelelő méretű öltözéket, a délutáni alváshoz pizsamát, sarkat, bokát jól tartó, nem túl 

lapos váltócipőt, testnevelés foglalkozáshoz kényelmes, a mozgást nem akadályozó 

tornafelszerelést. 

 Ügyelünk rá, hogy a gyermekek ne legyenek túlöltözve. Az esetleg átizzadt, átnedvesedett 

ruhadarabokat lecseréljük, megszárítjuk.  

Öltözködési szokások, viselkedési szabályok, gyermeki tevékenységek 

 A gyermekek helyes sorrendben öltöznek, vetkőznek.  

 Egyre nagyobb gondot fordítanak ruhájuk, megjelenésük rendezettségére. 

 Jelzik, ha melegük van, ha fáznak. 

 Ruhájukat kifordítják, összehajtogatják, polcukra, zsákjukba rakják. 

 A cipőjüket fel- és lehúzzák, befűzik, megkötik. 
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Alvás, pihenés 

Célunk a gyermekek délutáni alvásigényének kielégítése, az idegrendszer éréséhez szükséges 

alvás, pihenés feltételeinek biztosítása. 

Feladataink 

 Kellemes, nyugodt légkört (csend, félhomály, mese, dúdolgatás) és kényelmes 

körülményeket teremtünk (jó fekhely, laza öltözék, pizsama, megfelelő komfortérzet, 

szellőztetett terem). 

 A gyermekek egyéni alvásigénye szerint, az életkor növekedésével csökkentjük az alvásidőt, 

figyelembe véve a csoport szokásait, a csoportszoba adottságait. 

 Az alvást nem igénylő gyermekeket arra szoktatjuk, hogy társaik zavarása nélkül, csendesen 

pihenjenek. 

 Lehetővé tesszük, hogy alvási szokásaikhoz elengedhetetlen tárgyaikat behozzák az 

óvodába. 

 Egyéni bánásmóddal segítjük, hogy a nehezebben „elpihenő” gyermekek is 

megnyugodjanak. 

A pihenés, alvás szokásai, viselkedési szabályok, gyermeki tevékenységek 

 A jó komfortérzet, nyugodt pihenés érdekében lefekvés előtt szükség szerint használják a 

WC-t, ha szükséges kifújják az orrukat. 

 A gyerekek pizsamába öltöznek.  

 A kicsik segítséggel, a nagyobbak önállóan betakaróznak, illetve felkeléskor összehajtják az 

ágyneműt, pizsamájukat, segítenek a dajka néniknek az ágyak elrakásában, a terem 

rendezésében. 

 Csendesen, nyugodtan pihennek, tekintettel vannak alvó társaikra. 

Mozgás 

Célunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, fenntartása, a gyermeki testi 

képességek, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítése, valamint, hogy a 

rendszeres és örömmel végzett mozgástevékenységgel elősegítsük az egészséges életvitelre 

való beállítódást. 

Feladataink 

 A gyermekek fizikai erőnlétének alapozásánál mozgásvágyukra építünk, állóképességüket 

fokozatosan növeljük, fejlesztjük gyorsaságukat, ügyességüket, bátorságukat. 

 Biztosítjuk a mindennapi szabad mozgás lehetőségét, az ehhez szükséges megfelelő 

mozgásfejlesztő eszközöket, ahol a gyerekek a természetes nagymozgásokat, mozgás 

elemeket egyénileg gyakorolják. 

 Szervezett foglalkozásainkon a gyermekek komplex mozgásfejlesztését valósítjuk meg: 

nagymozgások, testséma, mozgáskoordináció, finommozgás. 

 Engedjük, hogy próbálgassák, gyakorolják az új mozgáselemeket. Sok-sok futó, fogó, 

verseny- és labdajátékot tanítunk, kezdeményezzük ezek udvari játékban való megjelenését.  

 Gyermeki tevékenységek, lásd még a „Mozgás” fejezetben. 

A mindennapos testnevelés 

Feladataink 

 A testnevelés foglalkozásokhoz szervesen kapcsolódó, mindennapos, tervszerű, játékos 

mozgással lehetőséget nyújtunk a feszültségek levezetésére, biztosítjuk az aktív és 

nyugodtabb tevékenységek váltakozását, kívánatos egyensúlyát. 

 Elősegítjük a mozgásszervek fejlődését, megelőzzük a testtartási hibák kialakulását, 

erősítjük a lábboltozatot.  

 Jó terhelésű, frissítő foglalkozásokat szervezünk. 
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 Anyagát elsősorban járás- és futógyakorlatokból, mozgásos játékokból építjük fel, 

kiegészítve gimnasztikai gyakorlatokkal, lábboltozat- és tartásjavító tornával, énekes 

játékokkal - melyek az esztétikus testmozgás, a helyes légzés kialakulásának jó eszközei - 

és légzőgyakorlatokkal. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat kar-, törzs- és lábgyakorlatokból állítjuk össze, a 

tevékenységekhez gyakran alkalmazunk kéziszert. A törzsgyakorlatokkal célunk a helyes 

testtartás kialakítása, és a tartási hibák megelőzése  

 A mindennapos testnevelés rendszeres ismétlődésével hozzájárulunk - az egészséges 

életmód keretében-, a mozgásigény kielégítéséhez, kialakítjuk a gyerekekben azt a jó érzést, 

hogy rendszeresen, mindennap mozogni jó. 

 E tevékenységet a csoport szokásrendszeréhez igazítva tervezzük és szervezzük. Időtartama 

a gyermekek fejlettségétől függően 10 – 20 perc. 

 A mindennapos testnevelést lehetőleg a szabadban szervezzük. 

Egészségvédelem  

Célunk a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, betegségmegelőzés. 

Feladataink 

 Fontos, hogy tudjunk gyermekeink meglévő, óvodába kerülésüket nem feltétlenül 

akadályozó betegségeiről, és biztosítsuk az egészségi állapotuk egyensúlyának 

fenntartásához szükséges feltételeket. Ilyenek, pl. asztma, allergia, anyagcsere-zavar, 

ekcéma, stb. Prevenciós jellegű tornával igyekszünk megelőzni, javítani a lábboltozat- és 

tartás deformitásokat, melyben gyógytestnevelést végzett kolléganőink és e témában 

működő munkacsoportunk ad szakmai segítséget. 

 A fertőzések megelőzését a gyakori szellőztetéssel, a használati eszközök,  a környezet 

tisztántartásával igyekszünk meggátolni.  

 A betegségből felgyógyulókat fokozatosan szoktatjuk hozzá a terheléshez. 

 A fizikai ellenálló-képesség az egészségmegőrzés fontos bázisa, ezért ezt a gyermekek 

óvásán túl az egész szervezetre ható edzéssel fokozzuk. 

 Biztosítjuk az aktivitás és pihenés váltakozását, kívánatos egyensúlyát. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermekeket hozzászoktassuk az évszakok és az időjárás 

váltakozásához, a hőmérséklet-különbségek elviseléséhez. Ezért a lehető legtöbb időt töltjük 

a szabadban - az év nagy részében naponta kétszer is - változatos tevékenységeket végezve: 

játék, séta, mozgásos és ügyességi versenyjátékok, szánkózás, hógolyózás, stb. 

 Aktivizáljuk a gyermekeket, arra neveljük őket, hogy szeressenek a szabadban  tartózkodni, 

kedveljék a mozgást. 

 Arra neveljük óvodásainkat, hogy orrlégzéssel lélegezzenek, védjék érzékszerveiket. 

 A nyári hónapokban a víz edző hatását is érvényesítjük, jó idő esetén pl. pancsolhatnak, 

zuhanyozhatnak. A víz-, levegő-, napfürdőzés során tekintettel vagyunk a gyermekek egyéni 

érzékenységére. 

 Védjük őket az erős napsugárzás káros hatásaitól, figyelemmel kísérjük a hőségriadóról, az 

UV-sugárzás mértékéről szóló tájékoztatást és ennek megfelelően járunk el. 

Környezettudatos magatartás, valamint a környezetvédelemhez és megóvásához kapcsolódó 

szokásaink kialakítása  

Célunk   

 A környezet cselekvéses megismertetése, erős érzelmi kötődés kialakítása a megbecsülésére, 

rendben tartására nevelés révén. Mindez segítségével életmódbeli, tudati alapozás, 

olyanfajta beállítódás, attitűd elindítása, amely az ésszerű szükségletek irányába hat, védi  a 

környezetet, tiszteli az életet, az ökológiai egyensúly megtartására törekszik. 
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 Fentieket kiegészítve a rendszeres testmozgás, korszerű táplálkozás igényének felkeltésével, 

a megfelelő konfliktuskezelési módok tanulásával újfajta életszemlélet, életstílus 

kibontakoztatása. 

 A családi nevelés segítése, formálása, hogy a ma gyermekei minőségi életkörülményeket 

örökölhessenek és adhassanak tovább. 

 Feladataink 

 Észrevetetjük a környezet szépségét, képessé tesszük a gyermeket az  ilyen fajta esztétikai 

élmény befogadására. Pozitív élmények, érzelmek kiváltásával, megismertetésével 

szerettetjük meg az élő és élettelen világot. 

 Környezetünkben tett séták, természetjárás során arra szoktatjuk a gyerekeket, hogy 

tiszteljék, óvják, becsüljék, és ne zavarják az adott hely nyugalmát.  

 Minden adódó alkalommal tudatosítjuk a gyerekekben a növények, állatok védelmét. Pl.: a 

virág ott szép, ahol nyílik. 

 Tevékenységeken keresztül erősítjük a gondozást, gondoskodást, felelősségvállalást. Pl.: 

madáretetés. 

 Tudatosítjuk, hogy mindennek helye van a természet körforgásában, még a „nem szeretem” 

állatoknak, növényeknek is. 

 Gyermekeinket takarékosságra, környezetük  rendjének, tisztaságának megőrzésére, 

kíméletességre neveljük. 

 Fontos feladatunk, hogy lássanak a gyermekek mintát az energia- és víztakarékosságra: ha 

nincs senki a helyiségekben, ne égjen a lámpa; télen többször is kitárt ablakkal 

szellőztessünk, ne folyamatosan résnyire nyitottan; csapok elzárása fogmosáskor, illetve 

szappanozáskor. Ismertessük meg és használjuk a mindennapokban a pazarló és takarékos 

fogalompárost. 

 Előkészítjük, megalapozzuk a hulladékkezelési kultúrát: pl. papír (takarékosan bánunk vele), 

szárazelem, PET palackok gyűjtése, helyes tárolási módjának megtanítása (laposra taposva). 

 Figyelünk arra, hogy a nézegetésre szánt könyvek, folyóiratok között megtalálhatóak 

legyenek a tudományos, ismeretterjesztő, felfedezős témájúak. Örülünk, ha gyerekek 

otthonról is hoznak e témákat tartalmazó könyveket. 

 A környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatban elemi ismeretekkel látjuk el őket. Hírek 

kapcsán, alkalomszerűen beszélgetünk az aszályról, szárazságról, víz- és 

levegőszennyezésről, árvízről, tűzvészről, stb. 

 Csatlakozunk helyi és országos szervezésű programokhoz, Autómentes világnap, 

„Gondolkodj egészségesen” program, Földünkért világnap, Egészség megőrző 

rendezvények, stb. 

 Kellő mértékű előkészítéssel „megünnepeljük” a jeles zöldnapokat: Állatok  világnapja, A 

víz világnapja, A Föld napja, Madarak és fák napja.  

A gyermekek tevékenységei 

 Tevékenyen részt vesznek az óvoda környékének rendbetartásában (pl. ágak, avar 

összegyűjtése, locsolás, télen hólapátolás, seprés…, stb.) ügyelnek a tisztaság, a rendezettség 

megtartására. 

 Ügyelnek játékaik, használati tárgyaik megóvására. 

 Természetjárás, kirándulás alkalmával különös gonddal ügyelnek a környezet 

tisztántartására, a növények, állatok védelmére, csendesen viselkednek. 

 Megfigyelik a levegőszennyezést (pl., a kémények, autók kipufogó csöve, hó olvasztása, 

stb.). 

 Figyelnek arra, hogy elzárják a vízcsapokat, takarékosan bánnak a papírral. 
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 Tapasztalatokat szereznek a természetes anyagok hasznosításának lehetőségeiről: pl. 

illatosítás, díszítés, játék-, egyéb eszközkészítés, (vesszőfonat, levélfészek, dióbölcső, toboz 

dísz…), színezés növényekkel, (levendula, menta, citromfű, cékla, spenót, zölddió)… 

 

A gyermekek biztonsága érdekében tett intézkedések 
Megelőzés 

A gyermekek biztonságán értjük, 

 az egészségük biztonságát, védelmét: 

 betegségektől, fertőzésektől mentes, higiénikus környezet, 

 az étkezés biztonsága, 

 pihenés, mozgás, levegőzés biztosítása; 

 szociális biztonságukat, védelmüket: 

 családi háttér feltérképezése, 

 veszélyeztetettség észlelése esetén segítségnyújtás,  

 megfelelő intézkedések megtétele, 

 különböző szociális juttatásokhoz való hozzáférés elősegítése; 

 érzelmi, lelki biztonságukat: 

 következetes szokásrendszer, életritmus kialakítása, 

 biztonságérzetet megalapozó állandóságra törekvés a gyermek tárgyi, személyi 

környezetében,  

 negatív élmények kivédése (hangoskodástól, agresszív szülőktől, agresszív gyerekektől, 

félelmet ébresztő helyzetektől); 

 fizikai, testi biztonságukat: 

 balesetmentes környezet biztosítása az óvodai tevékenységekhez,  

 az óvodai élet, jogok, kötelességek, felelősségek szabályozása a gyermek óvodába 

lépésétől hazaviteléig. 

A gyermekek biztonságos óvodai életének feltételeit az szabályozó intézményi 

dokumentációk tartalmazzák, szabályozzák: 

 Pedagógia Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 

 Házirend 

 HACCP élelmiszerbiztonsági szabályzat 

 Játszóudvar felülvizsgálat rendje 

 Tűzvédelmi, érintésvédelmi szabályzatok 

 Gyermekbalesetek esetén szükséges teendők szabályozása 

Gyermekbalesetek előfordulása esetén szükséges teendők szabályozása 
Az óvodai csoportnaplóba, a csoport életével kapcsolatos eseményeken túl minden olyan  

eseményt be kell jegyezni, amely eltér az egyes gyermek napi átlagos életétől. 
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Eltérő esemény 

 

Szükséges óvónői intézkedés 

Betegség, rosszullét A szülő tájékoztatása. Láz, kiütések, rosszullét, ismert tartós 

betegség (pl. asztmatikus fulladás, epilepszia, cukorbetegség esetén 

fellépő rosszullét, allergiás reakció) tünetei esetén telefonon 

azonnal. 

A szülő megérkezéséig a gyermek elkülönítése, szükség esetén 

lázcsillapítás borogatással.  

Súlyos esetben, valamint, ha a szülő nem elérhető mentő hívása.  

Az új és a szeptemberi csoport szülői értekezleteken fel kell hívni a 

szülők figyelmét jelzési kötelezettségükről gyermekük egészségi 

állapotával kapcsolatban. Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy 

nem rendelkezünk egészségügyi végzettséggel, amennyiben 

tudunk, segítünk, de a gyermek egészségügyi problémái esetén - 

abban az esetben, ha az óvónő bizonytalan a gyermek ellátását 

illetően - a szülővel egy időben azonnal mentőt hívunk.  

Szokatlan viselkedés Megbeszélés a szülővel. 

Gyermekek elvitelé-

vel kapcsolatos 

problémák 

Csak a szülő nyilatkozata szerinti személyeknek adható oda a 

gyermek, továbbá jogerős bírósági végzés szerint kell eljárni.  

Bántalmazásra utaló 

jelek (lelki és fizikai) 

Azonnali gyermekvédelmi esetészlelő lap kitöltése, és továbbítása a 

gyermekvédelmi felelős, illetve óvodavezető felé. 

Gyermekjóléti szolgálat értesítése. 

Baleset 

 

Apró horzsolások ellátása fertőtlenítéssel, a sérülés befedésével, a 

szülő tájékoztatása a történtekről. 

Esések, beszorulások, stb. következtében fellépő életveszélyt nem 

jelentő, de orvosi, baleseti ellátást igénylő sérülések, csonttörés 

gyanúja esetén a szülő értesítése és közös döntés a további 

intézkedésről. Ezzel egyidőben az óvodavezető azonnali 

tájékoztatása. 

Ha a szülő nem elérhető, vagy nem tud jönni gyermekéért orvosi 

ellátás biztosítása. Az erre az esetre rendszeresített gyermekbaleset 

esetészlelő lap kitöltése, és továbbítása az óvodavezető felé. Nyílt 

törések, életveszélyes sérülések, fejsérülések, érzékszervi sérülések 
(pl. ha a  gyermek  feldug játékot az orrába, fülébe, lenyel apró játékot, stb…), 
esetén azonnal mentő hívása és a szülő értesítése. 

Ezzel egyidőben az óvodavezető azonnali tájékoztatása. 

Az erre az esetre rendszeresített gyermekbaleset esetészlelő lap 

kitöltése, és továbbítása az óvodavezető felé. 

Szabályzat a gombamérgezések megelőzése érdekében 

 A karbantartók kötelessége, szükség szerint a dajkák bevonásával, hogy a reggeli 

udvarrendezés során, továbbá naponta többször is (a gyermekek kimenetele előtt és alatt) 

alaposan vizsgálják át az óvoda udvarát. Amennyiben gombát találnak, azt védőkesztyűben 

kell eltávolítani, és a gyermekektől elzárt szemétgyűjtőbe helyezni. 

 Hetente fűnyíróval a füvet le kell nyírni. 

 Nem maradhat el a terület átvizsgálása délután sem, illetve amikor karbantartó nem 

tartózkodik az óvodában. 
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 A gyermekeket ki kell oktatni arra, hogy amennyiben gombát találnak, ne nyúljanak hozzá, 

társaikat is erre figyelmeztessék, és azonnal szóljanak a felnőtteknek. A tudnivalókat a 

csoportnapló balesetvédelemről szóló fejezetében rögzíteni kell. 

 Az óvónők a gyermekek kint tartózkodása alatt - ahogy az udvar rendjének szabályzatában 

is szerepel – fokozottan és folyamatosan figyeljenek a gyermekekre és a területre is. Cél: az 

udvar teljes átlátása, az ellenőrzés állandó biztosítása, minden szokatlan észlelése. Senkit 

nem téveszthetünk szem elől. 

 Egy felelős kolléganőt - munkarend szerint - ki kell jelölni, aki az udvaron is magánál 

tarthatja mobiltelefonját, azért, hogy a váratlan és azonnal intézkedést kívánó esetekben 

azonnal telefonálni tudjon. 

 Amennyiben a fenti intézkedések betartása mellett mégis előfordulna, hogy egy gyermek az 

udvaron gombát talál, és azt megérinti vagy megkóstolja, úgy nincs mérlegelési lehetőség: 

azonnal mentőt, majd a szülőt kell hívni, és értesíteni a vezetőt. Minden perc számít. 

Intézkedések az ételallergiás gyermekek ellátására 

Intézményi szint 

 Az első szülői értekezleten a szülők tájékoztatása a speciális étkezés igénybevételének 

lehetőségéről.  

 Az szülők, az óvodavezető, és az Óvodai konyha egyeztetése a diétás étkezés orvosi javaslat 

alapján történő beállításáról. 

 A speciális étkezés igénybevételének megkezdése előtt megbeszélés a szülők, óvónők, dajka 

között az ételallergia súlyosságáról és a kompetencia határok tisztázása érdekében. 

 Munkaköri leírásban  a felelősség konkrét tisztázása annak érdekében, hogy a speciális étel 

a többitől láthatóan jól elkülönítve, a gyermek nevével ellátott éthordóban kerüljön a 

csoportszobába. 

Csoport szint: az étel tálalásának szabályozása 

 A megfelelő éthordó tálaló kocsira helyezése, elkülönítése, az étel melegítése a dajka 

feladata. 

 Tízórai, ebéd kiosztását a mindenkori délelőttös, az uzsonna kiosztását a mindenkori 

délutános óvónő ellenőrzése, figyelemmel kísérése mellett a dajka végzi. 

Tagóvoda-vezetői feladatok gyermekbalesetek előfordulása esetén 

A tagóvoda vezetője (távolléte esetén az SZMSZ szerinti helyettese) a tudomására hozott 

balesetről haladéktalanul értesíti a Pápai Városi Óvodák intézményvezetőjét telefonon, majd e-

mail-ben/faxon a gyermekbaleset esetészlelő lap továbbításával. (2. sz. melléklet) Az 

értesítésnek tartalmaznia kell a balesetet szenvedett gyermek, a gyermekre felügyelő személyek 

nevét a baleset leírását, a megtett intézkedéseket. Súlyos baleset esetén megteszi a szükséges 

hatósági értesítéseket. (rendőrség, mentők, tűzoltóság) Értesíti a balesetvédelmi megbízottat a 

balesetről, (3 napon túl gyógyuló sérülés esetén) és adatszolgáltatást tesz a baleseti napló és a 

nyilvántartó lap kitöltésével – a baleseti jegyzőkönyv kitöltése a balesetvédelmi megbízott 

feladata. 
Intézményvezetői feladatok gyermekbalesetek előfordulása esetén  

Az intézmény vezetője (távolléte esetén az SZMSZ szerinti helyettese) a tagóvoda vezető által 

jelzett balesetet telefonon azonnal, majd az esetészlelő lap (2. sz. melléklet) email-ben/faxon 

történő tovább küldésével jelzi a fenntartó felé. 

Súlyos indokolt esetben vizsgálatot indít a baleset körülményeinek feltárására, a felelősség 

tisztázására, illetve megteszi a további balesetek elkerülése érdekében szükséges intézkedéseke
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Melléklet 4. számú 

Óvodai Fejlesztő Program 

Pápai Városi Óvodák cselekvési ütemterve 

      1.   Helyzetelemzés 

2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, felmérése 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

- SNI-s gyermekek 

- BTM- es gyermekek 

- Kiemelten tehetséges gyermekek 

b) HH és HHH gyermekek nevelése 

3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésével kapcsolatos szervezési feladatok 

 Integrációt elősegítő csoportok kialakítása 

 Igazolatlan hiányzások  

4. A pedagógiai munka kiemelt területei 

 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés nevelés megvalósulása 

 Egészséges életmód alakítása 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - szocializáció  

 Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása 

5. A nevelő testület együttműködése 

6. Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás 

7. Együttműködés az óvodán kívüli szervezetekkel 

8. Óvoda – szülő kapcsolattartása 

9. Óvoda- iskola átmenet segítése 

10. Intézményi önértékelés, eredményességi vizsgálat 
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Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok 

- Minden olyan helyzet és eljárás, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös tekintettel a 2011. évi CXC. köznevelési törvény, az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire).  

- Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az 

esélyegyenlőség elvét és korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét.  

- Ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. kezdeményezéseken, szervezett rendezvényeken, óvodán kívüli 

foglalkozásokon, egyéb programokon), vagy az intézményben biztosított oktatási feltételekhez (pl. tornaszoba, videó szoba, ismereteket közlő, 

vagy egyéni fejlesztést segítő egyéb eszközök, hiányos ismeretekkel tartott kezdeményezések) nem biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére.  

1. Helyzetelemzés - /a Pápa Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv alapján  

 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

                      Feladat Intézkedés 

Valamennyi HH, HHH gyermek 

beíratásának ellenőrzése.  

Óvodáinkban biztosítjuk a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai elhelyezését. Valamennyi óvodába jelentkező HH, HHH helyzetű 

gyermek felvételt nyert.   

A HH és a HHH gyermekek 

rendszeres óvodába járatása és a 

tankötelezettség betartatása. 

Az óvodába nem járó, illetve nem iratkozott gyermekeket felkutattuk, óvodai felvételük megtörtént.A HH és a HHH gyermekek 

rendszeres óvodába járását, fejlődésüket, általános állapotukat nyomon követtük. Lásd: a gyermekvédelmi dokumentáció, mulasztási 

napló, csoportnapló. Rendszeresen kapcsolatot tartottunk a családokkal, szükség szerint működtettük a jelzőrendszert, jelentési 

kötelezettségünknek a törvényi előírások szerinti eleget tettünk. 

A HH és a HHH gyermekek nevelése A gyermekvédelmi helyzet az egységes kimutatás segítségével feltérképezésre, és összesítésre került. Lásd: a gyermekvédelem 

kimutatása csoportonként, valamint összesítve. Elkészült az éves gyermekvédelmi beszámoló. A PP-ben megfogalmazottak szerint, 

kiemelt feladatunknak tekintettük a hátrányos helyzetű gyermekek segítését, az esélyegyenlőség biztosítását. A gyermekvédelmi 

feladataink között szerepelt - az egyéni bánásmód mellett- a hátrányok kompenzálásához nyújtott segítségadás, a családgondozás. A 

feltáró és a prevenciós munkát folyamatosan végeztük. Fontos feladatunknak tartottuk a szülőkkel való megfelelő kommunikációs 

kapcsolat kiépítését. Együttműködésünk alapelvei: nyitottság, tapintat, folyamatosság, egyéni segítségadás, előítéletektől való 

mentesség. Ezt tükrözte az egész éves gyermekvédelmi tevékenységünk. Intézményünkben igyekeztünk változatos és egyénre szabott 

tanítási módszereket alkalmazni, amelyek alkalmasak arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is könnyen 

befogadható legyen a kínált tevékenység. Az óvodák kínáltak olyan programokat, amin a gyermekek a szülők választása alapján 

vehettek részt, és olyanokat, amelyeket a gyermekek állapotának szűrése alapján javasoltunk (logopédia). Óvodáinkban helyben 

biztosított a logopédiai ellátás, az egyéni megsegítés. Egész évben rendszeresen végeztük a gyermekek megfigyelését. Ez alapján 

készültek a fejlesztési tervek– csoporton belül, ill. a fejlesztő pedagógus által. 

 A HH, HHH, SNI gyermekek eredményes ellátását szolgáló szakmai és technikai háttér folyamatos fejlesztése  

Óvodapedagógusok célirányos 

képzése (különös tekintettel a HH, 

Biztosított a fejlesztő pedagógus, szakvizsgával rendelkezik 10 fő.  
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HHH, SNI gyermekeket nagyobb 

számban nevelő 

óvodapedagógusokra). 

Részt vettünk a TÁMOP 3.4.1. és a TÁMOP 3. 1.11/12/2 pályázatok továbbképzésein. Témák: integráció, sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése, új tanulásszervezési eljárások, óvoda-iskola átmenet, környezettudatos nevelés, kommunikáció… A 

Továbbképzési Tervben további alternatív pedagógia megismerését, hatékony tanulást és integrációt segítő módszerek elsajátítását 

támogató képzéseket támogattunk, pl. drámapedagógia, kooperatív és projekt módszer. 

Elosztási arányok javítása.  Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya óvodáinkban eltérő képet mutatott. 

Az óvodai felvételek elbírálásakor fokozottan érvényesítettük azt az elvet, hogy elsőbbséget élveztek a beíratás körzetéből jelentkező 

HH, HHH gyermekek. Az Óvodában a férőhely kapacitásnak megfelelően alakítottuk ki a csoportlétszámokat. Az arányos elosztás nem 

minden esetben valósult meg. Okai: testvérpárok, rokonok egy csoportba helyezése, körzethez tartozó szegregátum, gyakori lakóhely 

változtatás, eredeti csoportelosztásokat csak folyamatosan lehet, évek alatt megváltoztatni, hogy a gyermek ne sérüljön lelkileg. 

Épületállagban hasonló színvonalú a 

tagóvodák kialakítása, szinten 

tartása.  

Pedagógiai program 2.2. táblázatban található. 

Az óvodai nevelés infrastrukturális feltételei megfelelőek. Az Intézmény rendelkezik számítógéppel, fénymásolóval, nyomtatóval, 

internet hozzáféréssel. Eredmény: az információáramlás gyorsabbá, eredményesebbé vált a társintézmények között. 

Munkaközösségek  Az alábbi munkaközösségek működnek intézményünkben: Szervezetfejlesztési, Drámapedagógia, Egészségnevelő és 

környezetvédelmi, Esztétikai nevelés fejlesztő, Tehetséggondozó munkaközösség – éves feladataik munkaterv szerint. 

 A gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek ellátása 

A gyógypedagógiai ellátást igénylő 

gyermekek fejlesztésének minél 

korábbi megkezdése. 

A gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek szakirányú, teljes körű ellátását, gondozását, fejlesztését a Vajda Márta Óvoda, 

Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény biztosítja. 

 Az sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek ellátása 

SNI gyermekek vizsgálatainak 

figyelemmel kísérése, szükséges 

intézkedések megtétele, 

vizsgálatkérések elindítása. A 

fejlesztések minél korábbi 

megkezdése, illetve a gyermekek 

megfelelő szakemberhez irányítása.  

A napi óvodai tevékenységeken, fejlesztési tartalmakon túl (játék, szervezett tapasztalat- és ismeretszerzés, fejlesztő pedagógia, 

ingyenes úszás, színház, beszédjavítás néptánc, stb.), Szakvélemény útmutatója alapján, egyénre szabottan is megszerveztük szükség 

szerint az SNI, a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatását, fejlesztését. A feladat ellátását 

segítették a munkaközösségek és a fejlesztő pedagógusok.  
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2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, felmérése 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése Felelős 

 

Dokumentumok Határidő 

SNI-s gyermekek kiszűrése intézményvezető, tagóvoda-vezető, óvónő, 

logopédus, Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Pápai Tagintézménye, Veszprém 

Megyei Szakértői Bizottság, házi orvos, védőnő 

orvosi szakvélemény, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

gyermek egyéni fejlődési lapja, szakértői 

vélemény,  

eseti 

SNI-s gyermekek fejlesztése gyógypedagógus 

által 

intézményvezető, tagóvoda-vezető, speciális 

szakemberek, óvónők 

egyéni fejlődési napló folyamatos 

BTM- es gyermekek kiszűrése intézményvezető, tagóvoda-vezető, óvónő, 

logopédus, Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Pápai Tagintézménye 

beiskolázás előtti fejlettségi vizsgálat, 

szakvélemény 

október 

BTM- es gyermekek fejlesztése fejlesztő 

pedagógus által kis csoportos formában  

intézményvezető, tagóvoda-vezető, fejlesztő 

pedagógus 

egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási 

napló az ellátásról, egyéni fejlesztési terv 

folyamatos 

Gyermekek egyéni fejlesztése 

óvodapedagógus által csoporton belül 

tagóvoda-vezető, óvónők Honnan hová? - útmutató, játéktár 

egyéni fejlődési lap, egyéni fejlődés 

nyomon követése, munkanapló az 

ellátásról 

folyamatos 

A tehetségek felismerése intézményvezető, tagóvoda vezető, óvónő, 

logopédus, Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Pápai Tagintézménye 

gyermek egyéni fejődési lapja 

feljegyzések a gyermekről 

folyamatos 

tehetséggondozás, tehetség ígéretes 

gyermekek egyéni fejlesztése, a 

tehetségfejlesztés további lehetőségeinek 

megkeresése, - javaslattétel a szülők felé  

intézményvezető, tagóvoda-vezető, óvónők egyéni fejlődési lapja, munkanapló az 

ellátásról, 

folyamatos 

tehetséggondozó programok szervezése az 

óvodákban – ovi foci, úszásoktatás, néptánc, 

zene ovi, nyelvi játszóházak, játékos tornák, 

kézműves játszóházak 

intézményvezető, tagóvoda-vezető, óvónők, 

szakemberek 

munkatervek, szülői nyilatkozatok, 

csoportnaplók, egyéni fejlődési lapok, 

fényképek 

munkaterv szerint 
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b) HH és HHH gyermekek nevelése 

3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésével kapcsolatos szervezési feladatok    
- Integrációt elősegítő csoportok kialakítása 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

A HHH-s gyermekek arányos elosztása az óvodákban (körzetbeli 

gyermekek elsőbbsége) 

intézményvezető, tagóvoda-

vezetők 

beíratási napló, mulasztási napló, 

határozat a HHH-s nyilvántartásról 

júniustól 

folyamatos 

A HHH-s gyermekek arányos elosztása a csoportokban tagóvoda-vezetők beíratási napló, mulasztási napló, 

határozat a HHH-s nyilvántartásról 

júniustól 

folyamatos 

-  Igazolatlan hiányzások  

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Szülői házzal való nyitott 

kapcsolat kialakítása. 

óvónők, gyermekvédelmi 

felelősök 

előzetes családlátogatás beszélgetés, segítségnyújtás a támogatások, 

lehetőségek igénybevételéről személyes kapcsolat kialakítása 

beíratás után - 

folyamatos 

Érzelem gazdag, családias  

légkör kialakítása. 

 tagóvoda-vezetők, óvónők nyitott programok, egyéni beszélgetések lehetőségének megadása 

megbeszélt időpontban - szükség, igény esetén napi kapcsolat - nyitott 

óvoda 

folyamatos 

A hiányzások kezelése, okának 

figyelemmel kísérése. 

óvónők, gyermekvédelmi 

felelősök 

hétfőnként a gyermekvédelmi felelő jelzi a hiányzást, az óvodavezető 

szükség esetén további intézkedéseket tesz - szükség esetén 

családlátogatás, felszólítás, jelzés a szülők felé, ill. a Jegyző irányában 

folyamatos 

Kapcsolatfelvétel a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal. 

tagóvoda-vezetők, 

gyermekvédelmi felelősök 

védelembe vételre javaslattétel, stb. folyamatos 

 

 

 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

HHH gyermekek óvodázásában segítők kijelölése intézményvezető, tagóvoda-vezetők, 

óvónők, gyermekvédelmi felelős 

gyermek egyéni fejődési lapja, 

feljegyzések a gyermekről 

szeptember 1-ig 

Kapcsolatfelvétel 

- a népesség nyilvántartóval 

Kapcsolatfelvétel 

- a védőnővel 

- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézményének Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatával 

intézményvezető, tagóvoda-vezetők, 

óvónők gyermekvédelmi felelősök 

email, 

esetészlelő, 

esetmegbeszélés, szakmai napon 

tanácskozás 

május 1- 

június 30-ig 

Előjegyzést követően azon HHH- s gyermekek 

meglátogatása, akik nem jelentkeztek felvételre – meggyőzés 

csoportokban dolgozó óvónők, 

gyermekvédelmi felelősök 

beszámoló június 30-ig 
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- A szülők munkába állásának lehetőségét támogató nyitva tartás kialakítása 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

A szülők nyitva tartással kapcsolatos igényének felmérése 

szeptemberben. 

tagóvoda vezetők felmérés a nyitva tartásról Szeptember 

A nyitvatartási idő egyeztetése a fenntartóval. intézményvezető szülői igényfelmérés után Szeptember 

4. A pedagógiai munka kiemelt területei 
- Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés nevelés megvalósulása 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

A csoportnaplóban folyamatosan tervezni és megvalósítani, az egyéni 

fejlesztési lapon nyomon követni a HHH-s gyermekek szókincsének, 

nyelvi kifejező készségének fejlődését – beszédészlelés, beszédértés 

képességének folyamatos fejlesztése. 

óvónők csoportnapló, egyéni fejlődési lapok folyamatos 

Logopédiai szűrésen való részvétel megszervezése- beszéd - és 

nyelvi fejlettség szűrése. 

tagóvoda vezető, óvónők, 

logopédus 

szülői hozzájárulás október 

Szükség szerinti logopédiai ellátás biztosítása logopédus logopédiai napló, feladat/gyakorló füzet folyamatos 

- Egészséges életmód alakítása 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

A Pedagógiai Program tevékenység-rendszerének megvalósítása, 

rögzítése 

óvónők Pápai Városi Óvodák Pedagógiai Programja, 

munkatervek, csoportnaplók 

folyamatos 

Egészségfejlesztési terv kidolgozása – feltételek kialakítása, 

megvalósítás 

intézményvezető, 

munkaközösség vezető, 

tagóvoda vezetők, óvónők 

Pedagógiai program, munkaterv, 

csoportnaplók 

folyamatos 

- Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - szocializáció  

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Személyre szabott  

beszoktatás – beszoktatási terv, ütemezés 

- előzetes családlátogatás,  

- anamnézis felvétele, 

- óvodalátogatásra lehetőség biztosítása a beíratás után,  

- jelek, csoportnevek, 

- új szülők tájékoztató szülői értekezlete, 

- beszoktatás egyéni ütemezésének megbeszélése, 

- lehetőség az anyás beszoktatásra – igény szerint 

óvónők Beíratási napló, gyermekek 

egyéni fejlődési lapjai- 

anamnézis 

folyamatos az 

újonnan 

érkezőknél 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés 

kiépítése, a meglévők ápolása a speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel. 

intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek, tagóvoda-vezetők, óvónők                                                            

pedagógiai program, 

munkatervek, csoportnaplók, 

megállapodások, szerződések 

nevelési év 

kezdete 
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- Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Az innováció tevékenységeiben minél többen és aktívabban 

vegyenek részt a gyerekek, családok - nyitott óvoda. 

óvónők Pedagógiai program, 

munkaterv 

folyamatos  

Szűkebb és tágabb környezetünk megismerése 

- környezetvédelem 

óvónők csoportnapló folyamatos 

- Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Korszerű pedagógiai módszerekkel ismerkedjenek meg: bemutatás, 

hospitálás, megbeszélés, egyéni fejlesztés, projektmódszer, 

drámapedagógia, kooperatív tanulási módszerek épüljenek be a 

mindennapi gyakorlatba. 

óvónők Pedagógiai program, 

munkaterv, csoportnaplók 

folyamatos  

5.  A nevelőtestület együttműködése 
Feladat megnevezése 

 

Felelős Dokumentumok Határidő 

A Pápai Városi Óvodák tagóvodáinak vezetői havonta tartanak 

megbeszélést, hogy összehangolják a tagóvodákban folyó tartalmi 

munkát. 

intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek, tagóvoda-vezetők 

munkaterv, jegyzőkönyvek havonta 

folyamatos 

Szakmai munkaközösségek működtetése: 

- szakmai megbeszélések, 

- hospitálások szervezése a tagóvodákban, 

- beszámolók készítése a munkaközösségek működéséről. 

munkaközösség-vezetők, óvónők munkatervek, jegyzőkönyvek évente négy 

alkalommal 

Szakmai napok szervezése intézményvezető munkaterv, jegyzőkönyvek évente 

6. Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás 
Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

A gyermekek fejlődésének mérése óvónők gyermekek egyéni fejlődésének nyomon 

követése 

folyamatos 

Orvosi szűrővizsgálatok megszervezése (fogorvos) tagóvoda vezetők csoportnapló évente egy alkalom 

Logopédiai szűrővizsgálat megszervezése tagóvoda vezetők, logopédusok, 

Nevelési Tanácsadó 

Beszéd- és nyelvi fejlettség szűrése vizsgálati 

lap, szakvélemények, szakértői határozatok 

október 

Szociális ellátórendszerrel való együttműködés tagóvoda-vezetők, óvoda titkárok, 

gyermekvédelmi felelősök 

határozatok folyamatos 

Kapcsolattartás Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatával –konzultációk  

gyermekvédelmi felelősök, 

tagóvoda-vezetők 

gyermekvédelmi munkaterv, gyermekvédelmi 

nyilvántartó lap, esetészlelő lapok, éves 

tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységről 

évente egy 

alkalommal, ill. 

szükség szerint 
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7. Együttműködés az óvodán kívüli szervezetekkel (Az éves munkaterv szerint) 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

Gyermekjóléti Szolgálatával kapcsolattartás.  

A családok szociális és mentális segítése, közvetítés. 

intézményvezető, tagóvoda -

vezetők, gyermekvédelmi felelősök 

Gyermekvédelmi Munkaterv, egyéni 

nyilvántartások, iktatók 

folyamatos 

Védőnői hálózat szűrővizsgálatainak segítése – tájékoztatás. A 

gyermekek óvodai beíratásának támogatása, jelzőrendszer 

működtetése. 

tagóvoda-vezetők csoportnaplók folyamatos 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai 

Tagintézménye, Veszprém Megyei Szakértői Bizottsággal 

kapcsolattartás - kooperatív együttműködés 

intézményvezető, tagóvoda 

vezetők,  

logopédiai vizsgálati vélemény, 

szakvélemények, szakértői határozatok, 

esetmegbeszélések jegyzőkönyvei 

eseti 

Civil szervezetekkel közös programok szervezése tagóvoda-vezetők, óvoda titkárok, 

gyermekvédelmi felelősök 

Pápai Városi Óvodák honlapja, Városi 

televízió híradásai, fényképek 

folyamatos 

8. Óvoda-szülő kapcsolattartás 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel 

(családlátogatások, anamnézis felvétele a gyermekről, egyéni 

beszélgetések, szülői értekezletek, fogadó órák, szülői 

fórumok stb.). 

 

intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek, tagóvoda-vezetők, 

óvónők, 

munkatervek, csoportnaplók, jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek, anamnézis 

folyamatos 

Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről – egyéni 

fejlődési lapok megismertetése (egyéni beszélgetés). 

óvónők egyéni fejlődési lapok, rendszeres 

feljegyzések a gyermekekről, egyéni fejlesztés 

nyomon követése, munkanapló az ellátásról, 

szülő tájékoztatása gyermeke fejlődéséről 

évente két 

alkalommal 

Befogadás  óvónők anamnézis, szülői nyilatkozatok, feljegyzés a 

gyermekről 

óvodakezdéstől 

számított két 

hét 

Lehetőségek biztosítása az óvodai élet megismerésére nyílt 

napok, hetek szervezésével. 

intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek, tagóvoda-vezetők, 

óvónők 

jelenléti ívek alkalmanként 

Óvodai rendezvények megszervezésénél szülők bevonása 

(kézműves délután, sport rendezvények, táncház). 

tagóvoda vezetők, óvónők munkatervek, havi programtervek alkalmanként 

Szülők, Szülők Közösségének Képviselői véleményezési 

jogának biztosítása  

 

intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek, tagóvoda vezetők 

Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ alkalmanként 



106 

 

9. Óvoda – iskola átmenet támogatása 
Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Iskolaválasztás segítése, a szülők aktiválása az 

iskolák megismerésére. 

óvónők szülői értekezletek jegyzőkönyvei,  évente január-

február 

Iskolalátogatások szervezése nagycsoportosoknak. tagóvoda vezetők, óvónők csoportnaplók eseti 

A gyermekek fejlődésének után követése az 

iskolában. 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

tagóvoda vezetők, óvónők 

feljegyzések, jelzések eseti  

Az óvodai élet megismertetése a tanítókkal - nyílt 

nap, szakmai nap, közös ünnepek szervezése. 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

tagóvoda vezetők, óvónők 

jelenléti ív, fényképek rendezvényhez 

kötött 

10.  Intézményi önértékelés, eredményességi vizsgálat 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Klímavizsgálat a dolgozók körében, összesítése, 

értékelése, következő feladat kijelölése  

intézményvezető mérőlapok, összesítők 4 évenként 

Szülői elégedettség mérése, összesítése, értékelése, 

következő feladat kijelölése 

intézményvezető, 

tagóvoda vezetők 

mérőlapok, összesítők 2 évenként  

Ön- társ és vezetői értékelés intézményvezető mérőlapok, összesítők 2 évenként 

Gyermekek egyéni fejlődési lapjának vezetése, 

összesítése, értékelése, következő feladat kijelölése  

óvónők, tagóvoda 

vezetők 

mérőlapok, összesítők, csoportnaplók, fejlődési lapok évente 2 alkalommal 

Fenntartóval intézményvezető adatgyűjtés intézményi önértékeléshez: 

dokumentumelemzés, pedagógus önértékelések 

kérdőíves felmérések, interjúk (vezető, pedagógus, szülő) 

5 évente 

11. Tárgyi feltételrendszer 

Feladat megnevezése Felelős Dokumentumok Határidő 

Állapotfelmérés 

Pótlásra javaslat, új eszköz beszerzése 

Megóvásra figyelemfelhívás 

Intézményvezető 

alkalmazottak, külső szolgáltatók 

nyilvántartó füzet évenként 
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