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1. BEVEZETÉS 

”Osztani magad, hogy sokasodjál 

 Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál 

 Hallgatni őket, hogy tudd a világot 

 Róluk beszélni,ha szólsz a világhoz.” 

                          Váci Mihály: Eső a homokra 

A fenti idézet azt fejezi ki számunkra, hogy Nevelőközösségünk elkötelezett és 

felelősséget vállal a ránk bízott gyermekek személyiségének kibontakoztatásában, egyéni 

képességeik és készségeik megismerésében és fejlesztésében. Célunk: derűs, nyugodt óvodai 

légkör és érzelmi biztonság megteremtésével, boldog és kiegyensúlyozott gyermekek nevelése. 

Arra törekszünk, hogy harmónikus óvodai légkörben, a családokkal, partnerközpontú 

nevelőpartneri együttműködéssel, szakmailag felkészült, innovativ személyi és megfelelő tárgyi 

feltételek biztosításával a fenti célt elérjük.  

1.1.Az óvoda adatai 

Az intézmény neve:    Alattyáni Óvoda 

Az intézmény OM azonosítója:  202526 

Az intézmény feladatellátási helye:  5142 Alattyán Szent István út 12. 

Telefon/Fax:    57/461-045 

Tel.:      06-20/397-9082 

E-mail:     alattyanovi.jki@gmail.com 

Intézményvezető:    Kovácsné Markó Katalin 

Az intézmény  fenntartója :  Alattyán Község Önkormányzata 

Címe:     5142 Alattyán Szent István tér 1. 

mailto:alattyanovi.jki@gmail.com
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 Óvodai csoportok száma:   3 

 

1.2.  Az óvoda jogi státusza 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21 .§ (1) bekezdésben foglaltak 

értelmében köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. 

 A költségvetési szerv szakágazat szerinti főtevékenysége /szakágazat száma 

megnevezése: 

851020        Óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenységei: 

Szakfeladatok rendje 2013 szeptember 01-től:  

851000     Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

562912     Óvodai intézményi étkeztetés  

851011     Óvodai nevelés, ellátás 

851012     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható érzékszervi 

(látássérült, hallássérült), értelmi (enyhe fokban sérült) vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő gyermekek ellátása, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekekre). A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézséggel, 

magatartási rendellenésséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárására, segítésére. 

851013     Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás- kizárólag az óvodai nemzeti, kisebbségi, etnikai 

nevelési feladatok ellátása.  

A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye 

Alattyán Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 5142 Alattyán, Szent István tér 1  

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása alapján 

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 10.§ (3) bekezdése 

alapján - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 7.§ (3) bekezdésére figyelemmel - önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv.  
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A költségvetési szerv gazdálkodással kapcsolatos feladatait az Alattyáni Polgármesteri Hivatal 

(Székhely: 5142 Alattyán, Szent István tér 1) látja el. 

Az intézmény  (költségvetési szerv) vezetőjének megbízási rendje 

A költségvetési szerv vezetőjét (óvódavezető) Alattyán Község Önkormányzata a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (7) 

bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról  szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 23. § 

(1) bek.-ben foglalt rendelkezés alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

138/1992. (X.8) korm.rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján határozott időtartamra 

bízza meg a költségvetési szerv magasabb vezető feladatainak ellátására. Nyilvános pályázat 

útján, legfeljebb 5 évig terjedő meghatározott időtartamra. A Képviselő-testület nevezi ki és 

menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény az irányadó (közalkalmazotti jogviszony). Egyes foglalkoztatottak 

foglalkoztatása megbízási szerződés alapján történik, foglalkoztatási jogviszonyukra a P.T.K. 

(1959 évi IV. törvény ) rendelkezései az irányadóak. 

A költségvetési szerv alapítójának, illetve fenntartójának neve és címe 

 Alattyán Község  Önkormányzata 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 

A költségvetési szerv típusa 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésben foglaltak 

értelmében: óvoda. 

A férőhelyszám és a költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám 

A férőhelyszám 75 fő. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 3. számú 

mellékletének 7. pontja alapján a csoportra megállapított maximális gyermeklétszámot – a 

fenntartó engedélyével - legfeljebb 20%-al átlépheti. Így a maximális létszám a 75 gyermek 

esetében, mivel 15 fővel emelhető a létszám, 90 fő. 

Alapító okirat száma:  68./2013.(VI.19.) 
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1.3. A Pedagógiai Program jogszabályi alapjai 

 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 Az Óvoda Alapító Okirata 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) számú rendelete az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjáról. 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt., ágazati törvény) és az 1993. 

évi LXXIX. Közoktatási törtvény még érvényben lévő módosításai és irányelvei. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról 

 2013. évi LX. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosí-

tásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 

integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó 

pedagógusok 2012. évi támogatásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének 

irányelve 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiségi iskolai oktatásnak irányelve kiadásáról 

 1997. évi  XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 

 1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 

 185/1999. (XII.13.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja 
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 1357/2011. (X. 28.) kormányhatározat az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és 

az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról 

 162/2012 (VI.28.) sz. SZMJV közgyűlési határozat a gyermekek védelméről szóló és 

gyámügyi igazgatás módosításáról  

 

2. Helyzetkép  

 

2.1. Alattyán Község földrajzi környezete 

Alattyán, Jász–Nagykun–Szolnok megye észak-nyugati részén, a Jászságban található. A 

Jászság, földrajzilag a Mátra-alja folytatása. A község a Zagyva folyó gyenge ívű bal 

kanyarulata mentén terül el, elhelyezkedése pedig nagyon kedvező, mert jól megközelíthető a 

32-es főútvonal mentén. Távolság alapján, a Jászság központjától, Jászberénytől 15 km-re, a 

megyeszékhelytől, Szolnoktól 35 km-re található.Magyarországon belül pedig központi 

elhelyezkedésűnek mondható, mivel Budapesttől nem túl messze, mindössze 85 km-re van a 

település. 

A 18 jász település közül Alattyán a kis települések közé tartozik. Lakosainak száma 

2080 fő. Ipara, vasútja nincs. Lakói, mezőgazdasági termelésből, és a közeli városok nyújtotta 

munkalehetőségekből élnek. 

 

 

2.2. Alattyán Község társadalmi környezete 

A községben elég sok a munkanélküli és a nehéz anyagi körülmények között élő család. 

A gazdaságilag aktív népesség mintegy 270 főre tehető. A lakosság számára helyben nem sok 

munkalehetőség adódik. Egy mezőgazdasággal foglalkozó Kft. és egy Japán érdekeltségű 

kábelgyártó üzem áll rendelkezésre, de utóbbi csak érettségivel rendelkező munkavállalókat 

foglalkoztat. A településen kisebb számban működnek vállalkozások, melyek tevékenységi 
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köre elsősorban a mezőgazdasági termeléshez és a lakossági alapszolgáltatásokhoz 

kapcsolódnak. Munkahelyek nagyobb számban, Jászberényben állnak rendelkezésre, így 

jellemzően ide utazik nap, mint nap az alattyáni emberek jelentős része. A munkanélküliség 

adatait vizsgálva, elsősorban a fizikai foglalkoztatásban dolgozókat érinti a munkanélküliség. A 

döntő többségük állandó munka hiányában, alkalmi munkából, valamint a közmunkaprogram 

keretében, és különböző támogatásból tartja fenn családját. 

2.3. Óvodánk 

  Óvodánk épülete a falu főutcáján, teljes egészében a régi óvoda helyére épült 1980-ban. 

Így a feltételek nem igazán ideálisak, szűkösek a helyiségek és az udvar is, mivel az 

adottságokon nem igazán lehetett változtatni. Minden évben sor kerül valamilyen fejlesztésre, 

így az óvoda külső képe, valamint belső kialakítása esztétikus, bár van még mit felújítani. Az 

udvar, annak ellenére, hogy kicsi, barátságos és változatos játékokkal felszerelt. Az itt található 

fajátékok, eszközök az EU-s előírások szerint kerültek kialakításra és berendezésre. 

Az intézmény összkomfortos, négy csoport kialakítására ad lehetőséget. Két szárnyában 2-2 

foglalkoztatóval rendelkezik. Jelenleg három csoport működik, amelybe azonos életkoronként  

járnak a gyermekek. A csökkenő gyermeklétszám miatt felszabadult egy csoportszoba, mely 

most a tornafoglalkozásoknak és a fejlesztéseknek ad helyet. 

Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, 

helyiség és eszköz ellátottságunk megfelel a 11./1994.MKM rendelet 7. számú mellékletében a 

nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és felszereléseiről előírtaknak. 
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2.3.1.  Az óvoda szociokulturális háttere 

A családokat más-más erkölcsi norma, és nevelési értékrend jellemzi. A hagyományos 

értékek átrendeződtek, és ez az óvodába járó gyermekek között is megmutatkozik. A 

gazdasági élet kedvezőtlen változásai miatt egyre több család került ill. kerül nehéz szociális 

helyzetbe. Ebből következően évről-évre nő a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma. 

A családok megváltozott életkörülményeinek hatásaként tapasztalhatjuk: 

 az emberi kapcsolatok, viselkedésnormák lazulását, 

 a helytelen életvitelt, 

 az egészséges táplálkozás hiányát, 

 a rendszeres mozgás hiányát, 

 az agresszivitás, az előítéletek felfokozódását, 

Sajnos egyre több a feszültség a családokban a társadalmi tényezők miatt is, ez a családi 

kapcsolatokra is kihat. Egyre kevesebb olyan házastársi alrendszer van, amelyekben a gyermek, 

az azonosulási mintákat megfelelő módon elsajátíthatja. 

A gyermek családban betöltött szerepe, a család, védő és tilalmazó funkcióinak működése, az 

egymás felé fordulás módszere, a problémák, konfliktusok megoldási módja mind meghatározó 

tényező a gyermek óvodai viselkedésében, beilleszkedésében, kapcsolataiban. 

A kétkeresős, hagyományos családmodell már kevésbé jellemző a családokra. A családi 

pótlékra, nevelési segélyre, különböző támogatásokra épül a családi költségvetések jó része. 

A megváltozott otthoni, családi légkörben a válások, különélések száma növekszik. 

A családok anyagi helyzetükre való hivatkozással, ritkán szerveznek közös családi programot. 

Egyedüli kulturális szórakozásként a TV-zés jelenik meg. 

Sok családnál a gyermekekkel eltöltött idő sem közös tevékenységgel telik meg. A nem elég 

ingergazdag környezet, a családi modellből hiányzó tapasztalat, élmény és a kommunikáció 

hiánya meghatározza feladatainkat. Az otthoni légkör gyakran okoz a gyermekekben elfojtott 

feszültséget, szorongást. 

Az ilyen családi légkör miatt fontos, hogy a gyermek az óvodában kapja meg a melegséget, 

biztonságot, gondoskodást. 
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A gyermekek szociokulturális hátterének megfelelően, helyi óvodai Pedagógiai 

Programunkban hangsúlyossá válik az egyéni sorsokkal való törődés, az egyenlő jogok 

biztosítása, a bizalom, az elfogadás, segítségnyújtás, a hátrányok csökkentése, az óvodai 

keretek közötti kiegyenlítések biztosítása, előtérbe kerül az egészségmegőrzés érdekében a 

prevenció. 

2.4.  Pedagógiai Programunk 

 

Az 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és annak módosítása 1996-ban új 

helyzetet teremtett az óvodák szakmai életében. Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

szabályozta a nevelés tartalmát. Kötelezte az óvodákat-fenntartótól függetlenül-hogy 1999. 

szeptemberétől helyi nevelési programmal dolgozzanak.  

A településen nőtt a hátrányos helyzetű családok száma,amely az óvodában elérte az 40-

50 %-ot. Felismerve a különböző szociokulturális háttérből érkező gyermekek közötti 

különbségeket, a magas létszámú nemzetiség szükségleteit, a felzárkóztatás problémája vezette 

el nevelőtestületünket a tanulási készségeket, képességeket megalapozó, tanulási zavarok 

megelőzését szolgáló fejlesztéshez. 

 

Ezért óvodánk nevelőtestülete, Porkolábné Dr. Balogh Katalin által kidolgozott 

“Komplex Prevenciós Óvodai Program”-ját adaptálva készített helyi Pedagógiai Programot. 

 

A program a fő hangsúlyt a mozgásra (nagymozgástól a finommotorikus mozgásig) 

alapozza. Mivel a mozgás kihat a gyermeki személyiség egészének alakulására, talán az egyik 

legfontosabb “megalapozója” az egészséges fejlődésnek.  

Befolyásolja a beszéd, a gondolkodási műveletek, a megismerő folyamatok elsajátítását.A 

közös játékok során megszilárdul a “mi-tudat” a szabályok elfogadásának, betartásának 

képessége. És nem utolsó sorban az egészséges életmód iránti igény kialakulásának is 

“alapköve”. 

A program lehetővé teszi a gyermekek változó, eltérő szükségleteinek figyelembevételét az 

óvodás  korú gyermekek osztott vagy osztatlan csoportban történő nevelését, a teljes gyermeki 
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személyiség fejlesztését, az emberi értékek közvetítését, az életre való felkészítést a 

tevékenységek által, az eltérő családi értékek és kultúrák toleranciáját, a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és családok érzelmi és szociális támogatását. A program 

lehetőséget ad a tehetséggondozásra, jól biztosítja az egyéni differenciált bánásmód elvének 

érvényesülését. 

Időközben óvodánk, 2002-re kiépítette a Comenius 2000 Közoktatási és 

Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét, amely a partnerközpontú működésre 

épült. Célja az volt, hogy nevelőmunkánk minőségével partnereink elégedettek legyenek. 

Ehhez szükség volt arra, hogy megismerjük a partnereink igényeit, elvárásait, amelyet 

beépítettünk a napi gyakorlatba. Ez elősegítette, hogy folyamatosan javítani, korrigálni tudtuk 

a minőségi munka érdekében végzett nevelő munkánkat.  

2006-tól-2013-ig, a Napsugár Óvodai Központ, a Jászsági Közoktatási-, majd 

Köznevelési Intézmény tagintézményeként, nevelési programunk a közös intézményi program 

részeként működött, megtartva programspecifikus elemeit. 

2013 január 1-től a Jászsági Óvodai Intézmény átalakulásával együtt, a közös nevelési program 

már részben tartalmazta a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmi elvárásait. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosító rendelete, annak való 

megfelelés, eddigi gyakorlatunk eredményei, megtartandó értékei, szemléletbeli és 

módszertani megújulásunk értelmében, kiemelt figyelemmel óvodánk cél-, feladat-, elvárás 

rendszerére, az időközben végbement személyi és törvényi változásokra való tekintettel 

dolgoztuk át óvodai programunkat. 
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2.4.1Pedagógiai Programunk megvalósításának személyi feltételei 

 

Az óvoda személyi feltételeit az adott költségvetési év irányelvei szerint igyekszünk biztosítani. 

Heti 55 órás nyitvatartással működik óvodánk. A dolgozók lépcsőzetes munkaidő 

beosztással dolgoznak, törekedve arra, hogy a törvény előírásait betartva, nyitástól- zárásig 

folyamatosan óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel. 

Az óvoda nevelőtestületének iskolai végzettsége a törvény előírásainak megfelelő. 

Minden óvodapedagógus érezze kötelességének, hogy folyamatos önképzéssel, 

továbbképzéssel, naprakész állapotban tartsa szakmai műveltségét.  

A nevelőtestület mellett-a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, a törvényi 

szabályozásnak és a szakvéleményben előírt óraszámnak megfelelően-gyógypedagógust 

alkalmazunk. 

A beszédfejlődésben akadályozott gyermekekkel logopédus, a részképesség zavarral küzdő 

gyermekekkel, fejlesztőpedagógus foglalkozik. A fejlesztést segítő szakképzett munkatársakat 

a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézménye biztosítja 

óvodánk számára. 

Az óvodai pedagógiai nevelő-fejlesztő munka közvetlen segítői a pedagógiai asszisztens és a 

dajkák. Az óvodapedagógusok a pedagógiai asszisztenssel és a dajkákkal összhangban végzik 

munkájukat. Munkájuk nélkülözhetetlen a gyermekek sokoldalú, és eredményes nevelésének 

megvalósításában. Ezért folyamatos belső továbbképzésükre eddig is és a jövőben is nagy 

hangsúlyt fektetünk. 

Törekszünk arra, hogy jól felkészült, gyermekcentrikus, a gyermekek érdekeit, igényeit, 

szükségleteit figyelemmel kísérő óvodapedagógusok végezzék munkájukat az intézményben. 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermeknek kell állnia. 

Az óvodai nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki személyiségével példát mutat 

a gyermekek és szülők számára. 
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2.4.2. Pedagógiai Programunk megvalósításának tárgyi feltételei 

Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdálkodási feladatait, 

az Alattyáni Polgármesteri Hivatal látja el, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv a közöttük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján. 

Az intézmény költségvetése az alapvető költségeket fedezi. 

Az óvodavezetés a fenntartóval együttműködve biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges és a beszerzési lehetőségek által biztosítható infrastruktúrát és tárgyi eszközöket. 

Hangsúlyos feladat, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2.sz.mellékletében való megfelelés. 

Az óvoda a falu igen forgalmas főutcáján, teljes egészében a régi óvoda épületének 

lebontásával, annak a helyére épült 1980-ban. Így sajnos nem teljesen ideálisak a feltételek, 

szűkös az udvar is és a helyiségek is, mivel az adottságokon nem igazán lehetett változtatni. 

Minden évben sor kerül valamilyen fejlesztésre, így az óvoda külső képe, valamint belső 

kialakítása esztétikus. Az udvaron található fajátékok, eszközök az EU-s előírások szerint 

került kialakításra és berendezésre. 

Az óvoda előtti parkot is játszóhelynek használjuk ahol nem található játszóeszköz, de ez 

a teljesen füves terület remek lehetőséget biztosít a nagyobb helyet igénylő mozgásos 

játékokhoz (foci, fogó-futójátékok, sorversenyek). 

Az intézmény összkomfortos, négy csoport kialakítására ad lehetőséget. Két szárnyában 2-2 

foglalkoztatóval rendelkezik. A hozzájuk tartozó öltözők elég szűkösek, valamint az 1-1 

vizesblokk már elhasználódott, teljes körű felújítást igényel. 

Több év után most csak három csoport működik. A csökkenő gyermeklétszám miatt  

felszabadult egy csoportszoba, mely most a tornafoglalkozásoknak és a fejlesztéseknek ad 

helyet. A csoportszobák kis alapterületűek, de barátságos, meleg hangulatúak, esztétikusan 

berendezettek. A gyermekek által használt tárgyi felszerelések megfelelnek a változó 

testméretüknek, azok a gyermekek kényelmét, biztonságát szolgálják. 
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Rendelkezünk: fénymásolókkal, digitális fényképezőgéppel, asztali és hordozható 

számítógépekkel, TV-vel, CD, DVD és videó lejátszóval. 

Szakkönyvállományunk gyarapítása folyamatos. A beszerzéshez a költségvetési kereteinken túl 

maximálisan kihasználjuk az alapítványi, pályázati és egyéb saját bevételi lehetőségeket. 

A tárgyi feltételek beszerzésénél figyelembe vesszük az óvodai pedagógiai program eszköz és 

felszerelés szükségletét. Programunk előnye, hogy kevés anyagi ráfordítás mellett 

folyamatosan pótolható és bővíthető.  

A karbantartási és felújítási munkák fenntartói támogatással valósulnak meg, tervezetten a 

költségvetésben meghatározottak alapján. 

2.4.3. Pedagógiai Programunk célja 

 

 Az egészséges, sokoldalú harmonikus személyiségfejlesztés. 

 A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása. 

 Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos 

megszervezésével. 

 A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása, 

egészséges életmód tudatosságának kialakítása. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek kultúrájának ápolása a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével. 

 Amennyiben szükséges a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek 

biztosítjuk- az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az emberi és 

szabadságjogok védelmét. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél a gyermekeket megillető jogok, 

védelme, az indulási hátrányokból és fogyatékosságból adódó különbségek enyhítése, a 

tehetségpalánták felfedezése, különleges képességeik fejlesztése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatása, esélyegyenlőség növelése, hátrányok csökkentése, egyéni 

szükségleteknek megfelelő fejlesztés, iskolába való átmenet segítése. 

 

3. Nevelési koncepciónk 
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Pedagógiai Programunk elkészítésekor az Óvodai nevelés országos alapprogramja mellett 

figyelembe vettük: 

 a nemzetiségi óvodai nevelés irányelveit, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével összefüggő irányelveket. 

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmónikus testi-értelmi fejlődésének, 

személyiségük kibontakoztatásának elősegítése, hátrányaik kiegyenlítése az életkori és az 

egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

Fontosnak tartjuk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az 

együttélés szokásait, megtanuljanak egymásra figyelni, egymáshoz alkalmazkodni, 

együttérezni, miközben tolerálják a másságot. 

Célunk eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös 

együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket, hogy biztosan eligazodjanak a 

világban. 

 

 

3.1. Nevelési alapelveink, értékeink 

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő szerepet játszik.  

 Az óvoda családias, érzelmi biztonságot jelentő környezetet biztosít, ahol a gyermeki 

személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.  

 A gyermeknek az óvodai nevelésben lehetősége van egyenlő hozzáférés biztosításával 

játékon, mozgáson keresztül személyiségének fejlődésére, egyéni készségeinek, 

képességeinek kibontakoztatására.  

 A mozgás, a játék, a változatos tevékenység, az innovatív pedagógiai törekvés, az 

egyéni bánásmód biztosítja az örömteli óvodai éveket, melyek alatt a gyermek számára 

észrevétlenül alakulnak, fejlődnek készségei, képességei. 
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 A nemzetiségi gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk: az önazonosság, megőrzését, 

ápolását, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Ennek 

tartalmát évről évre együttműködési megállapodásban rögzítjük. 

 Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a 

hozott hátrányok kompenzálására, valamint a kiemelkedő képességgel rendelkező 

gyermekek tehetségeinek kibontakozására. 

 

Nevelési értékek Pedagógiai feladatok 

 

MOZGÁS 

 Mindennapos testnevelés, sokféle játékos mozgás által a 

mozgásigény kielégítése, a mozgás megszerettetése, a 

mozgáskultúra fejlesztése 

 Testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 

fizikai erőnlét, a koordinációs készségek és a térérzékelés 

tudatos fejlesztése 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése, a mozgástapasztalatok bővítése, a 

mozgáskészség alakítása, mozgásra késztető, biztonságos 

környezet kialakítása 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, 

megőrzése 

 Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és a 

biztonságos környezet szokásainak alakítása 

 A gyermek komfortérzetének biztosítása és a testi fejlődés 

elősegítése 

 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása 

 Rugalmas napirend biztosítása 

JÁTÉK 

 Derűs, nyugodt légkör biztosítása 

 A szabad  játék biztosítása 



 Alattyáni Óvoda  Pedagógiai Program 

 

 19  

 

 A játék sokoldalú fejlesztő hatásának elősegítésére, 

változatos eszközök biztosítása 

 

AZ ÉRZELMI,AZ ERKÖLCSI 

ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT 

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

 Az énkép-önismeret-önértékelés fejlesztése 

 Értékek, normák kialakítása 

 Az erkölcsi nevelés alakítása, a helyes és helytelen 

felismerése, az őszinteség, az igazmondás, igazságosság, 

felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése saját 

élethelyzetben való megtapasztalása a dolgozók modell 

értékű bánásmódja során 

 A közösségi nevelés az egymásra figyelés, az együttérzés, 

az egymáshoz való alkalmazkodás, egymás segítése, a 

különbözőség elfogadása, tisztelete 

AZ EGYÉNI ÉRTÉKEK 

TISZTELETBEN TARTÁSA 

 az egyéni fejlődési ütem nyomon követése a képesség 

szerinti fejlesztés alapján 

 Egyéni fejlesztési napló vezetése-szülők tájékoztatása 

évente 2 alkalommal (HHH gyermekekről  évente 3 

alkalommal) 

 Az óvodapedagógustól és a pedagógiai munkát közvetlenül 

segítő munkatársaktól egyaránt elvárás a másság 

elfogadása, a tolerancia, és a segítőkészség  

 

3.2 Gyermekképünk 

 A gyermek szeret mozogni, játszani, ha erre tág lehetőséget, segítő támogatást kap, ami 

által óvodás korában kialakul önállósága, tartása, értelme, érdeklődése a tanulás iránt. 

 A gyermek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az 

egyenlő hozzáférést és az önazonosság megőrzését. 
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 Az esélyteremtés és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében: a hátrányos helyzetű, a 

veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztése, a 

tehetségek gondozása. 

 Fejlesztési elveink és gyakorlatunk főbb jellemzői: gyermekközpontú, befogadó 

differenciált egyéni képességfejlesztés, különös figyelmet fordítva a gyermek eltérő 

részképességeinek felzárkóztató fejlesztésére. 

 Az óvodai nevelésünkben nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem 

társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.  

 

 

 

 

 

3.3. Pedagógusképünk 

Pedagógusainktól elvárt az elkötelezettség, a szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődés 

érdekében 

 Reálisan értékeli szakmai felkészültségét, személyiségének vonásait. Erősségeit 

kihasználja önmaga és a nevelőközösség szakmai megújulása érdekében, gyengeségeit 

továbbképzéssel, önképzéssel igyekszik korrigálni. Partneri kapcsolataiban a 

pedagógusetika szabályait betartva a megfelelő viselkedési-kapcsolatteremtési formát 

választja. 

 A szakterminológia kifejezéseit következetesen használja napi gyakorlatában. 

 Írásbeli és szóbeli kommunikációja mintaértékű szakmaiságát tükrözi. 

 Törekszik a digitalis segédanyagok, eszközök, módszertani útmutatók felkutatására és 

ezek beéítésére a napi gyakorlata során. 

 Az intézmény közvetett és közvetlen partnereivel jó kapcsolatot ápol, amely szakmai 

megújulását segíti és az intézmény jó hírnevét öregbíti. 

 Tevékenyen vesz részt az intézményi pályázatok felkutatásában és megvalósításában. 

 Az intézményi innováció aktív, elkötelezett részese, szemelőtt tartva a szakmai és 

törvényi változásokat. 
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 A szakmai on-line közösségek felkutatására és az azokkal való együttműködésre, 

kapcsolattartásra törekszik. 

 Érdeklődik az új, korszerű módszerek iránt, azokat beépíti napi munkájába. A helyi 

pedagógiai programnak megfelelően előnyben részesíti a szenzitív megismerési 

technikákat, a mozgást játékba ágyazottan tervezi és az alapján valósítja meg. 

 

 

 

3.4. Óvodaképünk 

 Óvodánkban a ránk bízott gyermekeket úgy neveljük, fejlesztjük, hogy valamennyi 

tevékenységük megfeleljen életkori és egyéni sajátosságaiknak, fejlődési ütemüknek.  

 Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióinak a családi 

nevelés kiegészítőjeként teszünk eleget a gyermeki szükségletek kielégítésével.  

 Az óvodánk sajátossága a játékra, mozgásra épülő nevelés, elfogadó, családias, 

bizalmat árasztó légkör biztosítása. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a  gyermekek alapvető mozgásigényére támaszkodva a 

mozgásfejlesztés, a szabad játék erősítse mindazon képességek és készségek 

kialakulását, amelyek az iskolába lépéshez szükségesek.  

 Óvodánk tevékenységi rendszerével, az óvoda dolgozóinak személyes 

példamutatásával, hivatásszeretetével, és a tárgyi környezet segítségével biztosítja a 

gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.  

 Az óvodai nevelésünkben biztosítjuk a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztését, a 

másság elfogadtatását, gyermek –gyermek, és gyermek-felnőtt viszonylatában.  

 Igyekszünk gyermekközpontú nevelőmunkánkkal  elősegíteni hogy a gyermek teljes 

személyiségét, és a reá hatást gyakorló környezeti tényezőket megismerjük, és ennek 

megfelelően  optimálisan fejlesszük. 
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4.Az óvodai élet megszervezése 

 

A nyugodt, derűs, kiszámítható, óvodai légkör szempontjából is meghatározó szerepe van 

annak, hogy hogyan alakítjuk ki a gyerekek óvodai életrendjét. 

 

 

4.1. Csoportszervezés 

4.1.1. Szervezeti és időkeretek 

Csoportszervezés elvei: 

* Aránytalan terhet nem jelent az intézményben dolgozókra 

* Óvodán belül, ha a feltételek adottak, többféle csoportkialakítási elv is érvényesülhet, 

ha az nem sérti a helyi nevelési gyakorlat alapelveit 

* Átlaglétszám:25 fő, maximum:30 fő 

* Nevelőtestület pedagógiai elvein alapuló szervezési elképzelések 

* Tartalmi szempontok alapján: 

életkor 

fejlettség 

 

Csoportalakításnál az azonos életkoronként szervezett csoportok kialakítását részesítjük 

előnyben (3-4, 4-5, 5-6), amennyiben ezt a beóvodázott gyermekek száma lehetővé teszi, a 

fenti szempontok figyelembe vételével.  A csoportszervezésről évente a nevelőtestület 

véleménye alapján, az intézményvezető dönt.  

Nevelési hatékonyságunkat a tudatos képességfejlesztéssel – kognitív, kommunikációs – 

magyarázzuk, melyekhez nélkülözhetetlen a „kortársi csoporthatások.” Az azonos életkor nem 

jelenti azonban a gyermekek azonos fejlettségi szintjét. Fontos feladatunk az egyéni fejlettségi 

szintnek megfelelő differenciált fejlesztő munka (felzárkóztatás, képességfejlesztés). 
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Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő tevékenységek mindegyikét 

óvodapedagógus és egyéb szakemberek végzik. 

 

4.2.  Napirend 

A napirend és a hetirend kialakítása helyi adottságok, igények, hagyományok 

figyelembevételével történik. A heti- és napirendet a folyamatosság és rugalmasság elvének 

megfelelően minden óvodapedagógus évente tervezi a csoportnaplóban. A kezdeményezett 

tevékenység munkaformáit a pedagógus, a csoport fejlettségi szintjéhez, és a feldolgozandó 

anyaghoz igazítja. Ettől függően alkalmazzuk a frontális, a mikro- és kiscsoportos, az egyéni és 

páros tevékenységi formákat.  

A napirend lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, a 

szabad játékra, ami mellett megfelelő időt biztosít arra, hogy a gyermek minden tevékenységét 

befejezze. Figyelembe vesszük a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítésére fordítható 

időkeretet, ezért a napirendben vannak rendszeresen ugyanabban az időben végzett 

tevékenységek (étkezés, gondozás, mindennapos testnevelés). A tevékenységek segítik a 

gyermeket eligazodni az időben, és nyugalmat, folytonosságot, támaszt biztosítanak számukra. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a rugalmasságot, a váratlan helyzetekhez történő 

alkalmazkodást is, ezáltal a napirend szükség szerint változtatható, módosítható. 

 

 

A napirend általános időkeretei 

Idő Tevékenység 

6-10.30 Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenység, 

folyamatos reggeli, óvónő által kezdeményezett, kötött és kötetlen tevékenységek 

szervezése. Részképesség fejlesztés. Testápolás, tízórai.  

10.30-

11.45 

Udvari és csoportszobai játék, levegőzés, élményszerző séta, egyéb speciális 

fejlesztések. 
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11.45-

12.30 

Öltözködés, mosdóhasználat, ebéd 

12.45-

13 

Előkészület a pihenéshez 

13-15 Pihenés, ébredés, egyéni fejlesztés. 

15-17 Párhuzamos tevékenységek: öltözés, mosdóhasználat, uzsonna, szabad játék a 

csoportban illetve a szabadban. 

 

4.3. Hetirend 

 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat 

segíti elő az óvodai csoportokban, és lehetőséget nyújt a szokás és normarendszer segítségével 

az óvodások napi életének megszervezéséhez.  

A mozgás, mozgásos játékok heti egy napja kijelölt a tornaszoba használata miatt. A hét többi 

napján a csoportszobában vagy az udvaron kerül megszervezésre ez a tevékenység a 

napirendben meghatározottak szerint. Az óvodapedagógusok módszertani szabadságát 

figyelembe véve, az óvodai tevékenységek kötött illetve kötetlen formában történő szervezését 

és helyét az óvodapedagógusok maguk határozzák meg. Az óvodapedagógusok feladata, hogy 

a kötetlen és a direkt irányítású tevékenységi formákat hassa át a játékosság, az élményt nyújtó 

felszabadult cselekvés, tapasztalatszerzés. 

 

 

Hetirendben szereplő tevékenységek tartalma korcsoportonként 

 

3-4 éves  

Mindennapos mozgás 

Mese-vers-anyanyelv 

Rajzolás, festés, mintázás 

A külső világ tevékeny 

megismerése 
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Ének.zene 

 

 

 

 

4-5 éves  

Mindennapos mozgás 

Mese-vers-anyanyelv 

Rajzolás, festés, mintázás 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Ének.zene 

Környezetünk mennyiségi, 

formai megismerése 

 

5-6 éves  

Mindennapos mozgás 

Mese-vers-anyanyelv 

Rajzolás, festés, mintázás 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Ének.zene 

Környezetünk mennyiségi, 

formai megismerése 

 

 

 

Sikerkritériumok: 

 A gyermekek érdeklődését felkeltve, változatos tevékenységekkel ösztönözzük a 

tevékenységben való részvételét, a probléma helyzetek megoldását.  

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatában biztonságos helyzetet 

teremtünk, ahol a megismerés örömteli tevékenységet jelent számukra. 

 Folyamatos napirendi keretek között, biztosítjuk a tevékenységekben való részvételt. 

 A képességeket változatos érzékszervi és mozgásos tevékenységeken keresztül 

fejlesztjük. 

 A gyermekek eltérő egyéni fejlettségi szintjét figyelembe véve alkalmazzuk a 

differenciálás munkaformáit, módszereit. 
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 Folyamatosan felkészülünk az eltérő, speciális, tehetséges gyermekek képességeinek 

támogatására. 

 Megfelelő időt, állandó helyet, változatos eszközöket biztosítunk a különböző 

tevékenységekben való aktív részvételhez. 

 A gyermek tevékenységének értékelésében a pozitív megnyilvánulások megerősítése 

dominál. 

 A családot folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekek fejlődéséről, és ennek 

eredményeként kialakul a gyermekek érdekében a családdal való együttműködés. 

 A tanulási képesség súlyosabb lemaradása esetén, szakember segítségét kérjük. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

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

kialakul az iskolai élethez szükséges testi, lelki, szociális érettség. 

 

5. Az intézmény pedagógiai dokumentumai 

 

1. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

2. Alattyáni  Óvoda Pedagógiai Programja 

3. Éves Munkaterv 

4. Csoportnapló 

 Nevelési terv 

 Éves tevékenységi terv 

 Tematikus terv(4 hét) 

 Napi tervezés a differenciálás lehetőségeivel 

 A gyermekek értékelésének havi mutatói 

 A nevelési év évvégi értékelése 

5. Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 

a) Anamnézislap 
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b) Bemeneti megfigyelés 

c) Egyéni fejlesztési terv ( HH,HHH,SNI, Tehetséggondozás-amennyiben van) 

d) DIFER mérő lapok 

e) A gyermekek egyéni értékelő lapja 
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5.1 Rendszerábra 

6. 

Nevelési célok 

Az óvodai nevelés feladatai 

Egészséges életmódra 

nevelés 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi 

nevelés 

Anyanyelvi és értelmi 

nevelés 

Különös figyelmet igénylő 

gyermekek 

BTM Tehetség SNI 

Óvodai élet 

tevékenységi formái 

Játék 

Mozgás 

Mese-vers 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny megismerése 

Környezetünk mennyiségi, formai megismerése 

Munka 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvoda sajátos feladatai 

Egészségfejlesztés és 

környezeti nevelés 

Roma nemzetiségi 

nevelés 

Gyermekvédelem Szociális 

hátrányok 

enyhítése 

Esélyegyenlőséget 

szolgáló intézkedések 

Az óvoda kapcsolatai 

A fejlődés jellemzői 

óvodáskor végén 
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6. Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés feladata-az Alapprogram alapján-testi és lelki szükségletek kielégítése: 

 az egészséges életmód alakítása 

 az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 az anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósítása 

6.1. Egészséges életmódra nevelés  

Cél:  

 A gyermekek testi és lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

betegségmegelőzés. 

 Az egészséges életvitelhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása, belső igénnyé    

fejlesztése. 

 A gyermekek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése. 

 A környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és a mesterséges környezet 

megóvására való készség kialakítása. 

 

 

Az egészséges életmódra nevelés területei 

1. Gondozás 

2. Testi nevelés 

3. Egészségvédelem 

4. Környezetvédelem 

6.1.1 Gondozás 

 

   A gondozásban fontosnak tartjuk az óvónő- gyermek, a dajka-gyermek közötti bensőséges, 

meghitt, megértő viszonyt, a természetes testközelség meglétét, az óvoda dolgozóinak modell 

értékű kommunikációját, bánásmódját. 

   Az önkiszolgáló feladatok elvégzése során a tevékenységek többszöri gyakorlását tesszük 

lehetővé, alakítjuk a gyermekek énképét, segítjük önállóvá válásukat. A tevékenységben a 

felnőttek a gyermek fejlettségének megfelelően adnak segítséget, és tanítják, gyakoroltatják a 

napi élethez szükséges szokásokat, melyek  az óvodáskor végére szükségletté válnak.  

   A napi életritmus megtervezésénél a gondozásra is elegendő időt biztosítunk, hogy mindez 

nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg. Így lehetőség nyílik a 

gondozási teendők kulturtartalmának közvetítésére is.  
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A fejlődés mutatói 

Az önálló testápolás, öltözködés, étkezés, szervezettségét az óvodába lépés első pillanatától 

igyekszünk biztosítani.  

3-4 éves korban:  

 Segítséggel, egyéni eltéréseknek megfelelően végezzék a maguk körül adódó 

testápolási, öltözködési, étkezési önkiszolgáló teendőket. 

 A segítségadás: folyamatos közös tevékenységet, szóbeli magyarázatot jelent. 

 

4-5 éves korban:     

 Kis segítséggel, egyéni eltérésüknek megfelelően végezzék a maguk körül adódó 

testápolási, öltözködési, önkiszolgáló teendőket. Az önállósági foknak megfelelően 

bővüljenek új kultur tartalmakkal a gondozási teendők. (pl. megbízatás, naposi munka). 

 A kis segítségadás: a tevékenység szóbeli magyarázattal történő bemutatását, az 

önállóság egyre erőteljesebb ösztönzését jelenti. 

5-6 éves korban:   

 Önállóan végezzék a testápolási, öltözködési, étkezési teendőket. 

 Feladatunk a gyermek folyamatos figyelemmel kísérése, az önállóság ösztönzése.  

 

A csoportnaplóban található nevelési-gondozási tervet félévente készítjük, amely részletesen 

területenként tartalmazza az adott csoport gyermekeinek életkori és fejlettségi szintjéhez 

igazodó elvárásokat és további feladatokat. 

 

6.1.2 Testi nevelés 

   Biztosítjuk a gyermek természetes mozgásigényének kielégítését. A mozgásformák játékos, 

változatos formákban való gyakorlási lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó eszközöket. 

   A gyermek egészségének, testi épségének védelme érdekében kihasználjuk a levegő, a víz, a 

napsütés és más időjárási viszonyokhoz kapcsolódó edzési lehetőségeket.  

   Szükség esetén gyógytestnevelő bevonásával korrekciós feladatok ellátásáról gondoskodunk, 

a megfelelő szakember bevonásával. 

 

 

Mozgás 

A gyermek természetes mozgásigényét sokféle szabad és célirányos 

mozgástevékenységgel elégítjük ki.  Ideális, jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben 
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naponta kapnak szerepet a mozgásfejlesztés spontán és tervszerű formái. A különböző 

mozgásformák többszöri gyakorlásával, a mozgásokhoz kapcsolódó szabályok megtanulásával 

egyre biztonságosabban használják a szereket, eszközöket, egyre jobban eligazodnak a térben, 

ezáltal a baleseteket is megelőzhetjük. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermeket 

az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, mintát adva ezzel a szülőknek is. A mozgást, 

finommotorikát fejlesztő játékok használatát fontosnak tartjuk. Olyan tevékenységeket 

szervezünk, ahol a különböző (szem-kéz, szem-láb) koordinációs képességek is fejlődnek. Az 

egyéni eltérésekre épülő differenciált fejlesztést érvényre juttatjuk. . Az udvaron a természetes 

anyagból készült kombinált csúszdaház, a hinták, a libikókák, a különböző típusú 

mozgáselemek kipróbálásához, gyakorlásához nyújtanak lehetőséget. 

Levegőzés 

A levegő: az egészséges életmód fontos eleme. Az évszakoktól és az időjárástól függően 

a lehető legtöbb időt kell a gyermeknek a szabadban töltenie, melyről az óvodapedagógusok 

kötelesek gondoskodni.  

 

Pihenés és alvás 

Lefekvés előtt a csoportszobák teljes átszellőztetésével biztosítjuk a tiszta levegőt a nyugodt 

alváshoz, pihenéshez. Törekszünk a nyugodt légkör megteremtésére, az elalvás előtti mese 

vagy halk nyugtató zene biztosításával, szükség esetén személyes törődéssel. 

 

Egészséges táplálkozás 

A kultúrált étkezés elengedhetetlen feltétele az esztétikus eszközrendszer és a 

tervszerűen átgondolt, kidolgozott szokás és normarendszer, az óvoda dolgozóinak modell 

értékű jelenléte. Az étkezések kis csoportban az önkiszolgálásra épülnek. Az önállóság 

fejlődésére, a biztonságos eszközfogásra fokozott figyelmet fordítunk. Középső és nagy 

csoportban a főétkezések során megjelenik a közösségért végzett naposi munka, ami 

lehetőséget biztosít a gyermekek önállóságának fokozására, énképük, önértékelésük, 

problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztésére. A gyermek táplálkozási szokásait tiszteletben 

tartva ösztönözzük, de nem kényszerítjük az eddig ismeretlen ételek elfogadására.  
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Az egészségvédelmi hét programjai lehetőséget teremtenek, hogy a gyermekek maguk is 

részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (gyümölcssaláta, zöldségsaláta) miközben 

egészségről szerzett ismereteik bővülnek.. 

 

 

Testápolás 

Feladatunk a rendszeres tisztálkodás feltételeinek biztosítása, a gyermekek tisztaságigényének 

kialakítása. Különös gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit. Igyekszünk elérni, hogy a 

gyermekek fokozott önállósággal végezzék a tisztálkodási teendőket. Törekszünk a család és 

óvoda gondozási szokásainak összehangolására, ennek érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk a szülőkkel.   

Az óvoda valamennyi dolgozójának feladata a személyes példaadás. Megjelenésünkkel, 

viselkedésünkkel igyekszünk követésre méltó modellt nyújtani, jó benyomást kelteni mind a 

gyermekekben, mind a szülőkben. 

 

Öltözködés 

Az öltözködésnél fontos feladatunknak tekintjük a helyes sorrend megismertetését, 

valamint az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek felismertetését, ezek egymáshoz 

igazítását. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket mindig rétegesen öltöztessék, 

zsákjukban legyen váltóruha szükség esetére, és biztosítsák a biztonságos, kényelmes lábbelit. 

 

6.1.3 Egészségvédelem 

Az óvodába lépéskor az anamnézis lapon nyomon követhető a gyermek különös betegsége, 

illetve erre való hajlama, amely alapján az egyéni bánásmódot előre tervezhetjük.  

Helyi sajátosságainkat, lehetőségeinket figyelembe véve igyekszünk olyan optimális tárgyi 

környezetet kialakítani, amely kedvezően befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának 

alakulását. 

A gondozási, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési feladatok megvalósításával segítjük 

elő a gyermek egészségének megóvását. Ezen túlmenően nagy figyelmet fordítunk a higiénés 
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szabályok betartására. Programunkban az egészségnevelés terén is a prevencióra fektetjük a fő 

hangsúlyt, azaz a betegségek megelőzésére.  

Évente sor kerül a védőnői, orvosi szűrésekre, vizsgálatokra. 

A gyermekek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérésével elsőrendű feladatunk a 

gyermek testi épségének védelme és a baleset megelőzés, amely magában foglalja a személyi és 

tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzését és karbantartását, a 

hibaforrások megszüntetését. Az udvaron a gyermekek biztonságának megőrzését az 

esésbiztos gumiburkolat, EU-s szabványnak megfelelő játékok biztosítják Fontos továbbá, 

hogy önmaguk és társaik testi épségének megóvására is neveljük a gyermekeket, ennek 

érdekében következetes szabály és szokásrendszert alakítunk ki. 

 

6.1.4 Környezetvédelem 

Az udvar esztétikai szépségét a zöld pázsit adja. Virágágyásunk, veteményeskertünk 

árnyékot adó lombos fáink gondozása során, igyekszünk a gyerekek környezettudatos 

magatartását megvalósítani. Télen a madáretetők kihelyezésével, és folyamatos feltöltésével, 

tavasszal fecskéink életmódjának megfigyelésével biztosítjuk a madárvédelem elsajátítását. 

Figyelmet fordítunk a nevelési év minden napján a környezet iránti pozitív szemlélet tudatos 

formálására, ahol erre lehetőség adódik, beépítjük napi munkánkba. A környezettudatos 

magatartás kialakítása érdekében környezetvédelmi napokat tartunk, melynek során mód nyílik 

a szelektív hulladék gyűjtés, valamint a természetvédelmi feladatok tudatosítására is. 

Sikerkritériumok: 

 Ésszerű, a gyermeki igényekhez illeszkedő rugalmas óvodai időkeretet biztosítunk a 

gondozási teendőkre, játékra, mozgásra, a szabad levegőn való tartózkodásra, melyek a 

gyermek számára a helyes életritmust, a testi - lelki egyensúly megteremtését 

biztosítják. 

 A gyermekek edzettségének, mozgásfejlődésének biztosítása sokoldalú a kondicionális 

és koordinációs képességekre kiterjedő, játékos feladatokkal. 

 Az óvodapedagógus teljes életvitelével, attitűdjével, megjelenésével, beszédével 

képviselje az egészséges életmód szemléletét és minden helyzetben ezt erősítse.  

 Az egészséges életmód szokásait a csoport dolgozói azonosan értelmezik. 
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 Következetes szabály és szokásrendszer kialakításával erősítjük a gyermek önbizalmát, 

ezzel a gyermekek biztonságérzetének kialakulását segítjük. 

 Feladatunk a szülők szemléletformálása, melynek lehetőségei: Egészségvédelmi hét, 

Családi sportnap, Szülői értekezletek, napi kapcsolattartás.  

 Lehetőséget biztosítunk évszakoktól, időjárási viszonyoktól függően arra, hogy a 

gyermekek minél több időt töltsenek a szabadlevegőn, mozgásigényükhöz igazítottan 

kedvükre mozoghassanak. 

 Az óvodában dolgozók közös felelősséget éreznek a csoportszoba esztétikumáért, 

tisztaságáért, a balesetmentes környezetért. Példájukkal erősítik a gyermekekben a 

tiszta és szép környezet iránti igényt. 

 Az alkalmazotti közösség minden tagja környezettudatos magatartásával példát mutat 

mind a szülők, mind a gyermekek számára az őket körülvevő környezetet óvására, 

védelmére. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek a kialakított szokásoknak megfelelően felszólítás nélkül, önállóan végzik 

a testápolási teendőket. 

 Ismerik a tisztálkodási eszközök helyét, azokat megfelelően használják. 

 Zsebkendőjüket köhögéskor, tüsszentéskor önállóan használják. 

 Készségszinten használják az evőeszközöket (kanalat, kést, villát). 

 Igénylik az asztal esztétikus rendjét. 

 A kulturált étkezés alapvető szokásait ismerik (asztalnál ülve, halkan, csukott szájjal 

étkeznek). 

 Önállóan öltöznek, vetkőznek, ruháikat ki – begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 Ruháikat védik a szennyeződéstől, a gyűrődéstől, és a megfelelő helyre, teszik (zsákba 

illetve székre /pihenéskor/) 

 Képesek beilleszkedni, alkalmazkodni, magatartásukban a normakövetés megjelenik 

 Szívesen mozognak, játszanak mozgásos játékokat, azok szabályait beartják 

 Ismerik a szelektív hulladékgyűjtés célját és gyakorlatának elemeit. 

 Ismerik és betartják a baleset elkerülése érdekében elvárt szabályokat. 
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 Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, tisztaságára. 

 Természeti és társadalmi környezetüket megbecsülik, tiszteletben tartják. 

6.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

Cél: 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteli légkörben, a családi nevelést kiegészítve 

alakuljanak a gyermekek társas kapcsolatai, gazdagodjanak az erkölcsi, esztétikai, 

intellektuális érzelmei, fejlődjön a közösséghez való pozitív viszonyuk. 

 Az udvariassághoz tartozó szokásaik megalapozása 

 A másság elfogadására, tiszteletére nevelés. 

 Konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása. 

 A sajátos nevelési igényű (SNI), hátrányos (HH), és halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) gyermekek esetében a megfelelő pedagógiai eljárásokkal, speciális módszerek 

megválasztásával szükség esetén a megfelelő szakszakemberek közreműködésével az 

integráció feltételeinek megteremtése. 

 Szükség esetén az önazonosság megőrzésének biztosítása a hazájukat elhagyni 

kényszerülő családok gyermekei számára. 

 Szociális érettség alakítása az iskolába lépéshez. 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés tartalma: 

1. Érzelmi biztonság megteremtése, befogadás 

2. Erkölcsi és közösségi nevelés 

6.2.1 Érzelmi biztonság megteremtése, befogadás  

A befogadási időszak erősen meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az 

óvodához, ezért igyekszünk a szülőkkel együtt a lehető legnyugodtabb feltételeket 

megteremteni az újonnan érkező gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. A gyermek 

óvodába történő belépésétől, bármikor történik is a befogadás, a tapintat, a törődés, a 

szeretetteljes odafordulás nemcsak a csoport két óvodapedagógusa, a pedagógiai asszisztens 

és a dajka, hanem az óvoda minden dolgozójával szemben követelmény.  
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Sikerkritériumok: 

* Családlátogatás során a személyes kapcsolatfelvétellel, környezettanulmánnyal és 

anamnézis felvételével termtünk alapot a gyermek megismeréséhez, ami a későbbi 

fejlesztéshez ad irányvonalat. 

* Biztosítjuk az anyás befogadást, melynek első fázisa általában egy hét, amely az egyéni 

eltéréseket figyelembe véve hosszabb is lehet.  

*  Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a szülő megismerje az óvoda belső életét, szokásait, és 

kialakuljon benne az óvoda iránti bizalom.  

* A befogadásban egyidejűleg mindkét óvónő, dajka, pedagógiai asszisztens részt vesz.  

* Az együttjátszás során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek 

megismerkedjenek a csoportszobában és az udvaron elhelyezett mozgásfejlesztő 

játékokkal, eszközökkel.  

* Az óvoda alkalmazottai személyes kapcsolattal, játékkal, mesével, igény szerint ölbeli 

énekes játékokkal, mondókákkal, bábozással segítik a gyermek-gyermek és felnőtt-

gyermek közötti pozitív érzelmi kapcsolat kialakulását. 

*  Már a befogadás ideje alatt igyekszünk kialakítani a gyermekekben az elvárt 

szokásokat, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, dicsérettel játékosan gyakoroltatunk 

figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait.  

* A gyermek számára minden esetben biztosítjuk a szabad játékválasztás lehetőségét, ami 

elősegíti az éntudat alakulását és az önkifejezés megvalósulását.. Ez változatos, a 

kreativitás kibontakozására, a kísérletezés lehetőségét is magában hordozó eszközök 

biztosításával valósul meg. Ezzel az óvodához való pozitív kötődést erősítjük. 

* Az óvodai élet tevékenységiformáinak megvalósítása során minden lehetőséget 

megragadunk a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődése érdekében 

(közös rendezvények; kooperatív technikák, játékok; drámajátékok; páros 

feladathelyzetek; mesék…) 

* A másság elfogadását minden esetben elvárjuk a gyermekektől ezt személyes 

példánkkal, differenciált bánásmóddal segítjük. 

 

A közösségi nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű: 

 a közös ünnepek és hagyományok ápolása 
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 a szűkebb és tágabb környezethez, a szülőföldhöz való kötődés alakítása 

 a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak formálása 

 együttműködés a kiemelt figyelmet érdemlő gyermekekkel foglalkozó 

szakemberekkel (lásd: Kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek “c” fejezet) 

6.2.2. Közös ünnepek, hagyományok ápolása 

 

A közös tevékenység, ünnepekre való készülődés a gyermek fejlődésének serkentője, a 

tervezgetés távlatot jelent számára. 

Az óvodában igyekszünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek és 

hagyományok kialakítására. Az óvodai élet ünnepei, hagyományai, szokásai érzelmi átélésre, 

gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak lehetőséget.  

A néphagyományokra épülő ünnepi szokások megismerése, megőrzése, a szűkebb és tágabb 

környezetünkhöz való pozitív viszony kialakítása, magában hordozza az önérvényesítés 

lehetőségét. Elősegíti a társakhoz, felnőttekhez, az ismert környezethez, tájhoz, természethez 

fűződő érzelmi kötődés kialakulását.   

Az ünnepek kapcsán a közösen feldíszített csoportszobák, az ünneplőbe öltözött gyermekek, 

felnőttek látványa, a közös verselés, mozgás, mind – mind az esztétikai érzelmek és a 

közösségi élet alakításának eszközei.  

Az erkölcsi nevelés alapjául a csoport fejlettségi szintje szolgál.  

 

Feladat: 

 a szülőkkel és gyermekekkel az ünneplés jelentőségének megéreztetése  

 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből 

 az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése 

 az ünnep előkészítése, lezárása 
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Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei 

 

 

Megnevezés Időpont Tartalom Szervezési forma 

SZENT MIHÁLY NAP szeptember vége Néphagyomány 

felelevenítése, népi 

játékok, kézműves 

tevékenységek 

Nyílt, óvodaszíntű a 

szülők bevonásával 

MIKULÁS december eleje Mikulás köszöntése 

versekkel, dalokkal, 

jelenetekkel, csomagok 

átvétele. 

Zárt, óvodaszíntű 

közös Mikulásvárás 

ADVENT december 2-3. hete Ajándékkészítés, 

mézeskalácssütés, 

versekkel, dalokkal, 

jelenetekkel 

karácsonyvárás 

Nyílt, óvodaszíntű a 

szülők bevonásával 

GYERMEKKARÁCSONY december 3. hete gyertyagyújtás, 

hangulatteremtés, 

versekkel, dalokkal, 

jelenetekkel 

Zárt, óvodaszíntű 

közös ünneplés 

FARSANG február jelmezes mulatság nyílt, óvodaszíntű a 

szülők bevonásával 

MÁRCIUS 15. március megemlékezés zárt, óvodaszíntű 

közös ünneplés 

HÚSVÉT március-április készülődés, csoportszíntű 
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locsolkodás, játszóház 

ANYÁK NAPJA május készülődés, 

ajándékkészítés, 

köszöntés: versekkel, 

dalokkal, tánccal  

nyílt, csoportszíntű a 

szülők bevonásával 

CSALÁDI SPORTNAP-

GYERMEKNAP  

május közös élmény, játék, 

sportprogramok 

nyílt, óvodaszíntű a 

szülők, családok 

bevonásával 

NAGYCSOPORTOSOK 

BÚCSÚZÁSA 

május közös élmény,  nyílt, a 

nagycsoportosok 

közreműködésével, a 

szülők, családok 

meghívásával 

SZÜLETÉSNAP 

NÉVNAP 

folyamatos közös élmény zárt, csoportszíntű 

 

Jeles napok: 

 Állatok világnapja Október 4. 

 Víz világnapja Március 22. 

 A költészet napja Április 11. 

 Föld napja Április 22. 

 Madarak és fák napja Május 10. 

A szűkebb és tágabb környezethez, a szülőföldhöz való kötődés alakítása 

A gyermekek érdeklődésére, életkori sajátosságaira, egyéni képességeire, az otthonról 

hozott kultúrális értékeire támaszkodva igyekszünk elősegíteni, hogy a tágabb és szűkebb 
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természeti és társadalmi környezetüket megismerjék, kialakuljon bennük a szülőföldhöz való 

kötődés, a hazaszeretet. Változatos tevékenységek, közös programok rendezvények 

segítségével igyekszünk rámutatni a környezet szépségeire, annak megbecsülésére. 

A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak formálása 

 

A közösségi és erkölcsi nevelés tervezése során tudatosan segítjük elő a társas 

kapcsolatok alakulását a gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek viszonylatban. 

Az óvodapedagógus első számú modell, példakép a társas viselkedés alakulásában, 

hiszen ő szervezi meg a gyermekek életrendjét és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben 

a társas kapcsolatok alakulnak. A társas együttműködés közben tanulják meg a gyermekek az 

egymás felé fordulást, egymás segítését valamint a közösség alapvető normáit, szabályait. 

Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely szükséges a reális énkép kialakításához, az 

önértékeléshez. A gyermekek egymás közötti tevékenységében, kapcsolatában válik 

természetessé, hogy minden gyermek különböző egyéni külső és belső tulajdonsággal 

rendelkezik, és így másságával elfogadható és szerethető. A modellnyújtás az óvoda 

valamennyi dolgozójának munkája során érvényesül.  

A felnőtt-gyermek kapcsolatában a felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi 

biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz 

lehetővé. Az óvoda valamennyi dolgozójának személyes példát kell nyújtani a kommunikáció 

megfelelő formájának alkalmazása, az egyénre szabott bánásmód, és a viselkedés terén. A 

metakommunikatív jelek megfelelő alkalmazásával tesszük egyértelművé a gyermekek 

számára, az elvárásainknak való megfelelést.   

A közös élményeken alapuló tevékenységek változatos formában történő gyakorlása során 

alakulnak a gyermek  erkölcsi tulajdonságai, ez által képessé válnak a toleranciára, az 

együttérzésre, a segítőkészségre, az önzetlenségre, a figyelmességre társas kapcsolataik során. 

A tevékenységek közösségformáló hatásainak tudatos kihasználása során a gyermek képessé 

válik akaratának tudatos irányítására, fejlődik önállósága, önfegyelme, kitartása, szabály és 

feladattudata. A szokás és normarendszer közös értelmezése, tudatos megtervezesése biztos 

alapot nyújtanak a társadalomba való beilleszkedéshez. Ennek részletes tartalmát a 

csoportnaplóban tervezzük. 



 Alattyáni Óvoda  Pedagógiai Program 

 

 41  

 

 

Sikerkritériumok: 

 Befogadáskor megteremtjük az érzelmi kötődés mielőbbi létrejöttéhez szükséges 

szeretetteljes, melegséget árasztó légkört, gazdag tevékenykedtetést biztosítunk. 

 Az alkalmazottak hangneme, türelmes magatartása, szeretetteljes kapcsolatteremtő 

stílusa minta a gyermekek, szülők számára a másság elfogadásában.  

 A csoport, szokás és normarendszerében meghatározott feladatokat a csoport dolgozói 

azonosan értelmezik. 

 A gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó szokás és normarendszert alakítunk ki. 

 Biztosítjuk a mindennapjainkba beépülő szokások, hagyományok, ismétlődő közös 

örömteli tevékenységek szervezésével az összetartozás élményének erősítése. 

 Megteremtjük a társas kapcsolatok, pozitív attitűdök alakulásának személyi és tárgyi 

fetételeit a közösségi érzés elmélyítése érdekében.  

 Változatos eszközökkel, módszerekkel ismertetjük meg a gyermekkel a szűkebb és 

tágabb környezetét, mely a településhez és a szülőföldhöz való kötődést segíti. 

 Elősegítjük a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását, 

teret engedünk a gyermeki önkifejezésnek és önérvényesítő törekvéseinek.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára szükség esetén a megfelelő szakember 

bevonásával biztosítjuk a társadalomba való beilleszkedés, alkalmazkodás, kiteljesedés 

lehetőségét. 

 Feladatunk az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, 

kommunikáció, együttműködés és erkölcsi értékek formálásával, a szándékos tanulás 

iránti pozitív attitűd megalapozása. 

 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Érzelmileg kötődnek óvodájukhoz, társaikhoz, a felnőttekhez. 

 A gyermekek igényévé válik a helyes viselkedés, a mindennapi élet szokásainak, 

szabályainak betartása. 

 Segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival.  
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 Igényükké válik a tevékenységekben való közös részvétel és együttműködés. 

 A tevékenységekben kitartóak, a megkezdett tevékenységet a megbeszéltek alapján 

befejezik. Képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatni a felnőttek, társaik 

közlését. 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat, konfliktushelyzetben képesek 

megegyezésre jutni. 

 Tolerálják a másságot. 

 Ismerik természeti és társadalmi környezetüket, ahhoz kötődnek, megbecsülik azt. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

 

6.3 Az anyanyelvi és az értelmi nevelés  

Cél:  

 Az anyanyelv megismertetése annak érdekében, hogy gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, gesztusaival, mimikájával összhangban, megfelelő 

hangsúllyal és tempóban tudja kifejezni.  

 A magyar nyelv megbecsülésére, szeretetére való nevelés.  

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos 

bővítése. 

 Kognitív képességeik, kreativitásuk, képzeletük fejlesztése. 

 Az óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyermek az óvodás kor végére elérje az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

 

Az anyanyelvi és értelmi nevelés az óvodai élet minden tevékenységi formáját áthatja.  

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás 

hatásrendszerében, az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermekek 

szabad játéka által valósul meg. Az értelmi nevelés megvalósítása során figyelembe vesszük a 

gyermekek egyéni érdeklődését, meglévő tapasztalatait, élményeit, erre alapozva biztosítjuk az 

őket körülvevő természeti és társadalmi környezet minnél pontosabb megismerését.  
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Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Az anyanyelv fejlesztése a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel, 

a helyes minta és szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenységben valósul meg. A 

gyermek beszéd-és kommunikációs képessége függ a családi szocializációtól, mely előnyt vagy 

hátrányt jelent a számára. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges hogy az óvónő 

személyes példájával, kommunikációs helyzetek teremtésével ösztönözze a gyermekek közötti 

kommunikációt. 

A kommunikáció minden esetben két síkon zajlik, verbális, azaz nyelvi, illetve nem verbális 

szinten. A verbális és a nem verbális eszközök (mimika, gesztus, tekintet, térközszabályozás 

stb.) viszonyára jellemző, hogy nemcsak kiegészíthetik, megerősíthetik egymást, illetve a 

közvetített jelentést, hanem a nem verbális eszközök helyettesíthetik is a nyelvi kifejezéseket, 

sőt ellent is mondhatnak azoknak. 

A nem verbális eszközök közül az óvodai nevelésben különös figyelmet fordítunk a 

térközszabályozásra, hiszen a kisgyermekek fokozottan igénylik a testi közelséget. Egy 

simogatás, egy érintés, vagy egy közeledés-elhárítás gyakran minden szónál többet elárul a felé 

irányuló érzelmekről. Ezért az érzelemnek, annak megnyilvánulási formáinak domináns 

szerepet tulajdonítunk. 

 

 

 

Sikerkritériumok: 

 

 

 Az óvoda dolgozói teremtsenek beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott 

légkört. 

 A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak 

meg, mondják el élményeiket, alkossanak önálló véleményt az őket foglalkoztató 

kérdésekről. 
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 Személyes példaadással, következetes szabályok felállításával életkorhoz, 

érdeklődéshez, egyéni képességekhez igazított feladatok biztosításával törekszünk arra, 

hogy a gyermekek képesek legyenek egymás meghallgatására. 

 Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében hogy a gyermekek szókincse 

folyamatosan bővüljön és megalapozzuk a szófaji gazdagságot. 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés személyes példaadással, 

életkorhoz igazodó, a gyermekek érdeklődéséhez igazított kommunikációval. 

 A gyermek beszédészlelésének, beszédértésének és szóbeli emlékezetének fejlesztése 

különböző játékokkal. 

 Beszédtechnika fejlesztése, anyanyelvi játékokkal. 

 A logopédussal és más szakemberekkel való együttműködés a korrekció területén. 

 Feladatunknak tekintjük a differenciált készség és képesség fejlesztést, az egyéni 

bánásmód megvalósítását minden tevékenységi terület megvalósítása során. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv 

elsajátításában. 

 Építünk a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire, kíváncsiságára, 

érdeklődésére, kreativitására. 

 A spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése mellet változatos 

tevékenységeket, további élményeket biztosítunk a természeti és társadalmi 

környezetről. 

 Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek az önálló felfedezés, kísérletezés 

lehetőségének megteremtésével az önmegvalósításra, önellenőrzésre alkalmas játékok 

segítségével az önbecsülés, önértékelés, az énkép realitásának kialakítására. 

 A mozgás idegrendszerre gyakorolt pozitív hatását a nap minden részében változatos 

módon használjuk ki, ezzel segítve a testséma kialakulását, az értelmi képességek 

fejlődését, az érzékelés észlelés pontosítását.. 

 A közös tevékenységek, a beszélgetések tudatos tervezése során lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a gyermekek ráérezzenek az együttgondolkodás örömére, 

alakuljon kifejező- és problémamegoldó készségük, fejlődjön gondolkodásuk. 
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

 Helyesen, tisztán, érthetően beszél; gondolatait, érzelmeit életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Változatosan használja a különböző szófajokat, 

mondatfajtákat. Bővített mondatokban is képes kifejezni gondolatait, érzelmeit.  

 Bátran kérdez, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel, használja a 

metakommunikációs eszközöket. Képes másokat végighallgatni, megérti társai és a 

felnőttek kommunikációját. 

 Az akusztikus és vizuális differenciálásra képessé válik. 

 Téri észlelése pontos, térbeli viszonyokat képes felismerni, a térben biztonsággal 

tájékozódik mozog. Testsémája kialakult, a keresztcsatornák működése életkorának 

megfelelő. 

 Gondolkodása, észlelése, érzékelése, figyelme életkorának megfelelő. 

 A nemzetiségi és hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermeke is 

megérti és használja az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes magát 

megérttetni. 

 Közvetlen felidézés mellett képes a szándékos felidézésre, figyelemmegosztásra, megnő 

a megőrzés időtartama. 

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodása mellett az elemi fogalmi gondolkodása is 

kialakulóban van. 

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, felismeri az ok-okozati 

összefügéseket. 

 Reproduktív emlékezettel rendelkezik  

 Elemi mennyiségi ismeretekkel rendelkezik. 
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7. Az óvodai élet tevékenységi formái 

7.1 Játék 

Cél:  

 Legyen örömük a játékban, bontakozzanak ki egyéni vágyaik és ötleteik, szabadon és 

kreatívan használják a rendelkezésre álló eszközöket, ez által a személyiségfejlődés 

biztosítása. 

 A pozitív érzelmek, a közlési vágy felerősítésével a helyes magatartás gyakorlása, 

elfogadható viselkedési szabályok kialakítása. 

 A gyermek a saját tapasztalatait dolgozza fel és tagolja a játéka során. 

 

A gyermek fejlődését, ha egészséges, jól lehet követni játéka során.  A játék fejlődése a 

gyermek fejlődésének a tükre, igazodik a gyermek érési folyamatához.  

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységformája, amely a lehető legteljesebb 

mértékben járul hozzá a sokoldalú, harmonikus, testileg-lelkileg egészséges személyiség 

kialakulásához. Programunk a játékos cselekedtetést, mozgásba ágyazott játékokat tekinti a 

tanulás elsődleges keretének. 

A játék során több feladatot oldunk meg. Figyelemmel kísérjük, hogy a gyermekek hogyan 

közelednek egymáshoz, kik játszanak együtt, milyen irányban halad a játéktéma, hogyan oldják 

meg a konfliktusokat, tiszteletben tartják-e egymás játékát, udvariasan viselkednek-e 

társaikkal. A játék folyamatában az óvodapedagógus kezdeményező partner és ha szükséges 

játszótárs is. 

A játék kiemelkedő szerepet tölt be a gyermekközösség alakulása, a társas kapcsolatok 

fejlődése terén.  
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A játék folyamán keletkező jó kapcsolatok, a játék gazdag tartalma hatással van a személyes 

kapcsolatokra és fordítva. A közös tevékenység összehozza a gyermekeket, tartalmat ad a 

csoport együttélésének s egyben a társas viselkedés fejlettségének mutatója is.  

Ahhoz, hogy a játék fejlesztő hatása érvényesüljön, arra van szükség, hogy az óvodapedagógus 

a gyermeket játék közben folyamatosan figyelemmel kísérje és ennek alapján erősítse bennük 

azokat a sajátosságokat, amelyek által a játék hatását kifejti.  

Így az önkéntességet, az önállóságot, a kezdeményezést, az aktivitást, a kreativitást. 

A felkínált, változatos játékformák biztosítják, hogy a gyermek egyéni képességeinek, életkori 

sajátosságainak, érdeklődésének, kreativitásának megfelelő, számára vonzó tevékenységet 

választhasson a szabad játék során. 

A gyakorló játék lehetőséget biztosít a gyermek számára azoknak a mozdulatoknak, 

ismereteknek az elsajátítására, gyakorlására, rögzítésére melyekben még nem érte el a jártasság 

szintjét. Ez alapot biztosít ez a magasabb szinten megvalósuló tevékenységbe való átmenethez. 

Konstrukciós játék közben a gyermek átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása. Tanulja és 

tapasztalja a rész-egész viszonyát, megtanul tervezni, szerkeszteni. Elősegíti a szem-kéz 

koordináció, a finommotorika fejlődését. A konstrukciós játék közben lehetőség nyílik a 

percepció és a verbális fejlesztés elősegítésére is. 

A szerepjáték tükrözi a gyermek egész személyiségét, eddigi tapasztalatait, ismereteit, 

elképzeléseit, érzelmeit. A gyermek a szociális tanulással a felnőtt mintáról sajátítja el, tanulja 

meg az erkölcsi értékek és társadalmi együttélés szabályait.  

Gyakorolja a társakkal való együttműködést, átéli az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, 

újraalkotva, kreatívan egy-egy átélt eseményt. Fejlődik képzelete, szervezőkészsége, empátiája, 

kreativitása, alkalmazkodó képessége, és kommunikációs képessége. 

A szimbolikus szerepjátékokban a fejlesztési lehetőségek széles skálája jelen van, amelyek 

mindig attól függnek, hogy a gyermekek milyen témájú, tartalmú játékot játszanak. Kiemelten a 

verbális fejlesztésnek van szerepe, hiszen a gyermekek játék közben kommunikálnak, kijelentő, 

kérdő, felkiáltó, óhajtó mondatokat fogalmaznak meg. 

A bábjáték a gyermeki önkifejezés szabad kibontakoztatásának fontos eszköze. Valamennyi 

csoportban, életkori sajátosságoknak megfelelően állandó és elérhető helyen találhatóak a 
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bábok. A bábjáték alkalmazása hat a gyermekek társas kapcsolatainak alakulására, az 

önmegvalósításra, az alkalmazkodni tudásra, az élmények, tapasztalatok felidézésére és 

feldolgozására, a kommunikáció fejlődésére. 

Dramatizálás során a gyermekek saját vagy irodalmi élményeiket játsszák el kötött vagy 

kötetlen módon, amely a mozgáson, látványon és beszéden alapszik. A felelevenített élmények 

kapcsán fejlődik emlékezetük, kreativitásuk, szervezőkészségük, alkalmazkodóképességük, 

önértékelésük, önismeretük, bővül szókincsük, formálódik kommunikációjuk.  

A szabályjáték alkalmazása során fontos a gyermekek és a felnőttek által megfogalmazott 

szabályokhoz való igazodás igényének kialakulása. Játék közben a gyermek érzelmeket tanul, 

tanulja indulatainak fékezését, a siker és kudarctűrést, fejlődik felelősségtudata, feladattudata. 

Lehetőséget biztosít a gyermekek értelmi képességeinek, érzékelésének, észlelésének, 

mozgásának és kommunikációjának fejlődésére.  

 

 Sikerkritériumok: 

 A napirend megtervezése során ügyelünk a szabad játék túlsúlyának biztosítására, a 

nyugodt légkör kialakítására. 

 Biztosítjuk a játék önkéntességét, az elvárt szabályok betartása mellett. 

 Biztosítjuk a gyermekek számára a megfelelő játékteret mind a csoportszobákban, mind 

az udvaron, melyet igényeikhez igazítva szabadon alakíthatnak. 

 Biztosítjuk az egyes játéktípusokhoz szükséges eszközöket, kelléleket, és ezek 

folyamatos gazdagítására törekszünk. 

 A játék szervezése, tervezése során igazodunk a gyermekek érdeklődéséhez, életkori 

sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez és ennek megfelelően biztosítjuk számukra a 

szükséges segítséget, a megfelelő minőségű és mennyiségű játékeszközt.  

 Az óvodapedagógusok utánozható mintát adnak a játéktevékenységre és a szabad játék 

kialakulása után is bevonható partnerek, kezdeményező társak maradnak, ha a játék 

elakad. 

 Változatos élményszerzési lehetőségeket biztosítunk a játéktémák gazdagítása 

érdekében. 
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 Az óvoda dolgozói mintát adnak a játékok helyes használatára és a gyermekek aktív 

közreműködésével a játékok elrakására. 

 A gyermekek mozgásigényének, aktivitásának kielégítése érdekében a mozgásos 

játékok beiktatása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.  

 Az óvodás korban megjelenő játékfajták tartalmának gazdagítása, a játékfolyamat 

minőségének javítása. 

 Az óvodapedagógus ismeri a különböző játékfajták személyiségfejlesztő hatását, és 

ezeket hatékonyan használja ki a fejlesztés érdekében. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 

 Örömmel, önfeledten játszik. 

 Képes egyéni ötlet, élmény alapján konstruálni. 

 Képes az élményhelyzetek reprodukálására, szívesen vállal szerepet. 

 Saját élményeik eljátszásához elkészítik az egyszerű bábokat 

 Betartja a társas viselkedés elemi szabályait. 

 Szabályjáték során betartja a szabályokat, és másokat is figyelmeztet erre. 

 Egészséges versenyszellemben tevékenykedik. 

 Játéka elmélyült, kitartó. 

 Problémahelyzetekben kreatív megoldásokra törekszik. 

 

7.2 Mozgás 

Cél: 

 A mozgás megszerettetése, harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. 

 Az egészségtudatos életmód igényének kialakítása, a mozgásszervi elváltozások 

megelőzése, esetenként korrigálása. 

 Az egyéni képességekhez igazodó speciális, sokmozgásos tevékenységek 

alkalmazásával kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

 

Mozgás során alakulnak ki és fejlődnek az idegsejtek. 
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A motorium fejlődése meghatározza az értelmi fejlődést (problémamegoldó gondolkodás, 

érzékelés észlelés, ami az alap), a szociális és lelki fejlődést (játék során kudarctűrés, 

tolerancia, egymásra odafigyelés), valamint a testi fejlődést (képességek fejlődése) is. A 

mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amellyel hatni lehet az idegrendszer fejlődésére. 

Motorikus képességek három csoportját fejlesztjük: 

Kondicionális: erő, állóképesség, gyorsaság 

Koordinációs képességek: egyensúly, térben való tájékozódás, szem-kéz, szem-láb 

koordináció, szerialitás, ritmusképesség, kinesztézia (kinesztetikus differenciálás), 

alapmozgások koordinálása, kombinációs képesség, helyzet felismerési és reagálási képesség, 

gyorskoordinációs képesség. 

Ezeket a képességeket az óvodás korban tudjuk kialakítani, fejleszteni a leghatékonyabban, 

mert az érzékszervek információ felvevő, és feldolgozó képessége 3-8 éves kor között fejlődik 

legintenzívebben. Ezért nagyon fontos, hogy elegendő, és megfelelő fejlesztőhatás érje a 

gyermeket ebben az életkorban. Ha ez nem történik meg, akár meg is rekedhet a fejlődés. 

Hajlékonyság, rugalmasság, ízületi mozgékonyság. 

 

 

A mindennapos testnevelés megszervezése mellett törekszünk arra, hogy a 

csoportszobák, a tornaszoba és az udvar adta lehetőségeket kihasználva, a megfelelő eszközök 

biztosításával a különböző mozgásformákat megismertetve, változatos gyakorlási 

lehetőségeket biztosítsunk. Csoportszobáinkban megtalálhatóak a finommotorikát fejlesztő 

változatos gyakorlási lehetőséget biztosító eszközök, amelyeket a gyermekek érdeklődését, 

életkori sajátosságait, igényeit, egyéni képességeit figyelembe véve folyamatosan bővítünk.  Az 

eszközöket egyéni képességek szerint, állandó felügyelet mellett a közösen megfogalmazott 

szabályok szerint használhatják a gyermekek. 

Tervezésünk során figyelünk arra, hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek megfelelő 

mozgásos feladatot, ügyelünk arra, hogy a kötelező tevékenységet önfeledt játéknak éljék meg. 
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Tevékenységeink során kiemelt szerepet kapnak a mozgásos játékok. Fő szempontunk, hogy a 

tudatos fejlesztés mellett a játék frissítő, jó hangulatot keltő legyen. A játékok tervezésénél 

szempont, hogy kapcsolódjon az adott fejlesztési terület anyagához, kellően előkészítse a 

gyakorlatsort.  

A mozgás kiemelt jelentőséggel bír az egészséges életmódra nevelés szempontjából, elősegíti a 

mozgásszervi és ortopéd betegségek megelőzését és a társadalom számára hasznos 

államporgárok nevelését. 

Intézményünk amennyiben szükséges, biztosítja a szakértői bizottság megállapításai alapján 

előírt mozfejlesztést. 

 

Sikerkritériumok: 

 A változatos mozgásfejlesztés érdekében kihasználjuk, az óvoda sajátosságaiból adódó 

lehetőségeket a különböző mozgásformák begyakorlására.  

 Tudatosan tervezett játékos lehetőségeket biztosítunk a nagymozgások és a 

finommotorikus tevékenységek gyakorlására, azok fejlesztésére.  

 Változatos szervezeti keretet biztosítunk a gyermekek mozgásos tevékenységéhez. 

 Megismertetjük a gyermekeket a mozgásos játékeszközök biztonságos használatával, a 

szabályokkal. 

 A játékos mozgásformák rendszeres gyakorlása, alkalmazása által a mozgásigény 

kielégítése, a mozgás megszerettetése, mozgáskultúra fejlesztése, az egyéni 

szükségletek és képességek figyelembe vételével. 

 A társas kapcsolatok erősítése változatos munkaformák beiktatásával, a közösen 

megélt élménnyel, a következetesen megfogalmazott szabályokkal. 

 Tudatosan figyelünk arra, hogy ahol erre lehetőség nyílik a mozgásformák gyakorlása 

során, kihasználjuk a kommunikáció és értelmi képességek fejlődését elősegítő 

lehetőségeket. 

 Ha az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik a lehető legtöbb időt töltünk a szabad 

levegőn, és a mozgásos lehetőségeket is ott szervezzük. 

 Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségeket biztosítunk, ezzel 

elősegítjük a gyermek számára, hogy önmagáról reális énkép alakuljon ki. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 A gyerekek örömmel mozognak. 

 Betartják a szabályokat, kitartóak a különböző mozgásos játékokban. 

 Képessé válnak az együttműködésre, érzelmeiket, akaratukat tudatosan képesek 

irányítani. 

 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni, saját testzónáikban biztonságosan 

eligazodnak. 

 Mozgásukat, viselkedésüket szándékosan képesek irányítani. 

 A különböző eszközöket biztonsággal használják. 

 A természetes mozgások technikáit ismerik. 

 Kondicionális és koordinációs képességeik alkalmassá teszik őket a zökkenőmentes 

iskolakezdésre. 

7.3 A külső világ tevékeny megismerése                                                         

Cél: 

 A szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezet megismerése  folyamatos 

mozgásos és érzékszervi tapasztalatszerzés által – járuljon hozzá ahhoz, hogy a 

gyermekek biztonsággal tájékozódjanak környezetükben.  

 A természet szeretetének, védelmének megalapozása, és a környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

 Alakuljon ki a gyermekekben pozitív érzelmi viszony az egyetemes, nemzeti kultúra 

értékei, és a településünk jellemző hagyományai iránt. 

 

A környezeti nevelés a környezeti kultúra megélését és átadását jelenti. Az élő és 

élettelen környezetünkkel való harmonikus együttélést, életmódot, gondolkodást, 

viselkedésmódot, szokást és értékrendszert. Mindezek kialakítására legalkalmasabb az 

óvodáskor, mely ideális és fontos szakasza a környezeti nevelésnek, hiszen a szokások már a 

korai életszakaszban kialakulnak, s az egész életre szóló élmények, benyomások, szokások 
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alapvetően meghatározzák a leendő felnőtt környezeti gondolkodását, környezet és 

természetvédelmi szemléletét és környezettudatos magatartását.  

Programunkban a komplex környezeti nevelés fokozott hangsúllyal van jelen. A környezet 

megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenység egészét.  

Természeti és társadalmi környezet megismerésének tartalma, témakörei: 

A témakörök keretét az évszakok változásai, az évszakokhoz kapcsolódó jelenségek 

megfigyelése, jellemző tevékenységei, a hagyományok és jeles napok töltik meg tartalommal.  

Itt kell kiemelni a helyi (Zagyva-part,) és tágabb (állatkert, középületek) környezeti 

sajátosságok lehetőségeinek kihasználását.  A természeti és társadalmi témákról szerzett 

tapasztalatok, ismeretek az életkor előrehaladtával folyamatosan bővülnek, és koncentrikusan 

mélyülnek, maguk a témakörök is több ponton kapcsolódnak egymáshoz. Környezettudatos 

szemlélet kialakítására törekszünk, felhívjuk gyermekeink figyelmét a takarékosságra (víz, 

energia, papír, stb.). A külső világ tevékeny megismertetését az évszakok folyamatos 

változásaihoz kapcsoljuk. Közvetlen környezetünkből kiindulva, változatos, 

tevékenykedtetésre alkalmas, minden érzékszervre ható tevékenységek által ismertetjük meg a 

táguló világot a természeti, tárgyi és társadalmi környezet összefüggéseit. 

A gyermekek természeti és tárgyi környezetről nyert ismereteit, a csoportokban található 

ismeretterjesztő könyvek és lexikonok biztosításával bővítjük. 

Megismertetjük az anyagok fizikai tulajdonságait. Játékos módon lehetőséget adunk 

tapasztalatszerzésre, az anyagok halmazállapot változásairól, súlyáról, egyéb tulajdonságairól. 

Az időjárás és a természet változásainak folyamatos megfigyeltetésével az ok-okozati 

összefüggések megláttatására törekszünk. 

Beszélgetünk az idő múlásáról az évszakok és a napszakok változásairól. Természetes 

környezetükben megfigyeljük az állatokat, felhívjük a gyermekek figyelmét az állatok 

védelmére. Beszélgetünk hasznukról. A vadonélő állatokat igyekszünk természetes 

környezetükben megfigyeltetni, illetve diaképek segítségével bemutatni. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testsémájának megismetetésére, hiszen a testen való 

tájékozódás a téri tájékozódás alapja.  

Hangsúlyozzuk a család egységének fontosságát, mely a gyermek érzelmi életét alapozza meg. 
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 Igyekszünk a szülők szemléletét formálni a különböző óvodai programok, események 

során. 

 Sokoldalú érzékelésen alapuló tapasztalatszerzést biztosítunk, melyek a gyermekek 

előzetes ismereteire, életkori sajátosságaira, egyéni képességeire, spontán 

érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára épülnek.  

 A természeti és társadalmi környezetünkhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása 

jeles napok megünneplésével, településünkhöz fűződő néphagyományok beépítésével, a 

helyi múzeumok, könyvtár, színház látogatásával, helyszíni foglalkozásokkal.  

 A tevékenységek tervezése, megvalósítása során igyekszünk elősegíteni a gyermekek 

aktív és passzív szókincsének gyarapítását, ezzel párhuzamosan a fogalmak körének és 

tartalmának bővítését, új fogalomrendszer kialakítását, a beszéd, a mondatalkotás 

aktivitásának fokozását, a kontextusos beszéd gyakorlását.. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek életkoruknak megfelelően érdeklődnek a szűkebb és tágabb környezetük 

iránt.  

 A gyermekek elemi ismerettel rendelkeznek: 

- Tudják lakcímüket, szüleik nevét, életkorukat. 

- Ismerik a testrészek neveit, helyét, funkcióját, igényesek testük tisztaságára. 

- Különbséget tudnak tenni évszakok között, ismerik az évszakok jellemzőit. 

- Kezd eligazodni az időben. 

- A színeket felismerik, megnevezik. 

 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, azok jellemzőit, azonosságait, és különbségeit. 

 Alkalmazzák a főbb közlekedési szabályokat. 

 Önállóan gyakorolják a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit, ismernek 

növényekkel, állatokkal kapcsolatos munkákat. 
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Társadalmi környezetünk megismertetése céljából a szülők segítségét igénybe véve 

ellátogatunk olyan intézményekbe, ahol a felnőttek munkáját figyeltetjük meg (posta,hentes-

üzlet, fodrász, élelmiszerbolt, vadászház, zöldséges, piac).  

Gyakoroltatjuk a gyalogos közlekedés szabályait, forgalomban figyeltetjük meg a személy - és 

teherszállító járműveket, a helyi közlekedés jellegzetességeit. 

A természeti és társadalmi környezetünk megismertetéséhez a tapasztalatokat lehetőleg 

helyszíni foglalkozások során, természetes környezetben biztosítjuk. E munkánk során is 

együttműködünk a családokkal, igyekszünk elérni, hogy a gyermekek otthon is képviseljék a 

családok számára az óvodában kialakított környezetbarát szemléletet. Tudatosítjuk, hogy 

felelősek vagyunk a természetért, és ha nem vigyázunk rá, tönkre is tehetjük. Az élmények 

egyeztetésére, rendszerezésére, a gyűjtemények rendezgetésére célirányos beszélgetések során 

is lehetőség nyílik. Az óvoda udvarán kialakított konyhakertben lehetőséget biztosítunk a kerti 

munka megismertetésére és annak gyakorlására. 

 

 

 Sikerkritériumok: 

 Az óvodapedagógus módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztésével képes a 

környezeti és társadalmi értékek megláttatására, közvetítésére. 

 A gyermekek biztonsága érdekében előzetesen felmérjük a helyszínt, ahová a 

tevékenységet tervezzük.  

 Azokat az információkat, melyeket nem tudunk a természetes környezetében 

bemutatni, megismertetni, könyvekkel, lexikonokkal, infokommunikációs eszközök 

segítségével tesszük a gyermekek számára elérhetővé. 

 A környezeti témákat komplex módon dolgozzuk fel, beépítve a környezetvédelem 

jeles napjait. 

 A környezeti jelenségek mélyebb megismertetése érdekében kísérleteket végzünk. 

 Bevonjuk a gyermekeket környezetünk tevékeny formálásába. 

 Személyes példánkkal, mintát adunk a környezettudatos magatartásra, a természet 

védelmére, óvására. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy játékos 

tevékenységek során gyakorolhassák a természet védelmét, óvását. 
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7.4 Környezetünk mennyiségi, formai megismerése 

Cél: 

 Rendelkezzenek a gyermekek az életkori sajátosságaiknak, egyéni képességeiknek 

megfelelő sokoldalú érzékszervi megtapasztalásból eredő mennyiségi, formai, és 

kiterjedéssel összefüggő ismerettel, készséggel. 

 A megszerzett ismereteit tudja a gyakorlatban alkalmazni. 

 A matematikai érdeklődés felkeltése, és a logikus gondolkodás megalapozása. 

 

 

A környező valósággal való ismerkedés, a folyamatos cselekedtetés kapcsán a 

gyermekek rengeteg tapasztalatot szereznek az őket körülvevő tárgyak, jelenségek formai és 

mennyiségi jellemzőiről. A matematikai tatartalmat valamennyi tevékenységbe igyekszünk 

beépíteni és lehetőség szerint mozgásos, érzékelésen alapuló tapasztalatok segítségével 

közvetítjük azokat gyermekek számára.  

Fontos számunkra, hogy ne kész ismereteket közöljünk, ne kész műveleti sémákat 

sajátíttassunk el. Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek önálló feladatmegoldási technikákat 

hozzanak létre, illetve kísérletetzzenek ki, ezeket tevékenységeik során képesek legyenek 

alkalmazni. E közben jutnak el a gyermekek a kezdeti szimbolikus, szinkretikus gondolkodási 

szintről a szemléletes cselekvő, majd a konkrét műveleti gondolkodás szintjére. 

A spontán matematikai megismerés általános színterének tekintjük a játékot, ahol természetes 

környezetben folyik a tapasztalatgyűjtés. Létrejönnek olyan szituációk, amelyek alkalmasak 

matematikai tartalmak közvetítésére, ok– okozati összefüggések felismerésére.  

Az egyéni, páros és mikrocsoportos foglalkoztatás kapcsán az óvodapedagógus differenciáltan 

foglalkozik a gyermekekkel. Megfigyelheti előrehaladásukat, fejlettségi szintjüket, s ennek 

függvényében tervezheti – egyénre és csoportra szabottan – a magasabb szintre emelést. 

 

 



 Alattyáni Óvoda  Pedagógiai Program 

 

 57  

 

A fejlesztés tartalma:  

 Csoportosítás: tulajdonságok szerinti szétválogatás és halmazba sorolás. 

 Halmazok összehasonlítása tulajdonságaik szerint. 

 Halmazok számossága, a számok sorrendben történő ismételgetések, a mennyiség 

fogalmának kialakítása. 

 Sorba rendezés megnevezett mennyiségi tulajdonságok és felismert szabály szerint, 

sorszámnevek. 

 Számfogalom megalapozása: mérési – összemérési feladatok mennyiségekkel, 

halmazokkal, különböző egységekkel. 

 Matematikai műveletek, halmazokkal végezhető műveletek. 

 Alkotások szabadon és másolással, valamint egy feltétel megadásával. 

 Geometria: a forma és a minta felismerése, azonos és eltérő formák csoportosítása. 

 Tevékenységek tükörrel. 

 Tájékozódás térben, síkban, téri irányok. 

 

Sikerkritériumok: 

 Változatos eszközökkel, tevékenységekkel, a gyermekek kíváncsiságára, egyéni 

képességeire építő problémahelyzetek megteremtésével motiváljuk a gyermekeket. 

 Kihasználjuk a játék és a mozgás során adódó spontán matematikai helyzeteket. 

 Elegendő időt biztosítunk a gyakorlásra. 

 Feladatunk, hogy a gyermekek mozgásos tapasztalati úton ismerkedjenek meg 

mennyiségbeli, térbeli, kiterjedésbeli, formai különbségekkel, azonosságokkal. 

 Következetes nyelvhasználattal közvetítjük a gyermekek felé a matematikai fogalmakat 

melyek alkalmazására ő maga is képessé válik. 

 Törekszünk az összefüggések változatos feladathelyzetek általi megismertetésére, 

megtapasztaltatására /különös tekintettel az érzékelés, észlelés, emlékezés, megértés 

fejlesztésére/, melynek során a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését segítjük elő. 
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A környezetükben lévő elemi matematikai összefüggéseket felismerik. 

  Halmazokkal való műveletek végzésében jártasak; összehasonlítás, mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Értik és helyesen alkalmazzák az összehasonlítást, kifejező szavakat (több, kevesebb, 

ugyanannyi, páros, páratlan). 

 Felismernek alapvető geometriai formákat, azok jellemző jegyeit, azonosságukat, 

különbözőségüket. 

 Kialakul a balról jobbra, irányok megkülönböztetése, a névutók helyes használata. 

 Életkori szintjüknek megfelelően beépülnek szókincsükbe a matematikai fogalmak és 

ezeket képesek alkalmazni a gyakorlatban. 

 Mennyiségfogalmuk életkori sajátosságaiknak megfelelő. 

 

7.5 Mese-vers 

Cél: 

 Alakuljon ki a gyermekekben a mesék, versek iránti érdeklődés, igény. 

 A nyelv szépségének, kifejezőerejének közvetítésével, a helyes nyelvhasználat 

segítségével fejlődjön önkifejező képességük és alakuljon ki bennük az irodalom 

szeretete. 

 Ismerjen meg népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveket egyaránt. 

 Olvasóvá nevelés. 

 

Programunk fontos eleme a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése, amelyek 

elválaszthatatlanok, és az óvodai élet egészét áthatják. A tevékenységek során a beszéd a 

gyermek önkifejezésének és gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd és a 

gondolkodás fejlődése szorosan összefügg egymással, kiegészítik egymást. 

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

kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese, és a vers ősi forrása az 
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anyanyelvnek, a régi értékeket, hagyományokat közvetíti a gyermekek felé a maga sajátos 

szóhasználatával, stílusával az írói eszközök gazdagságával. Az anyanyelvi és irodalmi nevelés 

minden nap jelen van az óvodában. 

A mese, vers a gyermek számára létszükséglet, olyan érzelmi, értelmi és erkölcsi 

értékeket közvetít, amely megalapozza a gyermek pozitív személyiségjegyeit. 

Fontos szempont, hogy esztétikailag igényes, változatos irodalmi élményt nyújtsunk a gyermek 

számára. A mese és versmondás során a metakommunikációs eszközök használatát 

(testbeszéd, tekintet) az óvodapedagógus személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja 

a gyermek.  

A drámajáték elemeit alkalmazva ismerik meg a csoportépítő játékokat, amely során saját 

emlékeik, képzeletük alapján élik át újra a gyermekek az élethelyzeteket, szituációkat.  

A mese-vers tevékenységben való részvétel minden gyermektől elvárt a nyugodt, feldolgozásra 

alkalmas légkör megteremtése érdekében. Az egész évi anyag kiválasztásánál törekszünk arra, 

hogy anyagunk tartalmát tekintve illeszkedjen a gyermekek életkori sajátosságához, a 

környezeti nevelés témájához, a gyermekek érdeklődéséhez. Fontosnak tartjuk, a népi, a 

kortárs és klasszikus irodalom megismertetését is. 

 

Sikerkritériumok: 

 Az óvodapedagógusok a kiválasztott irodalmi műveket (a kommunikáció és 

metakommunikációs jelek használatával) a gyermekek számára esztétikai élményt 

nyújtva, igényesen adják át. 

 Meseválasztásunk illeszkedik a korosztályi sajátosságokhoz. 

 Figyelembe vesszük az egyéni igényeket, a gyermekek érdeklődését és ezekhez 

rugalmasan alkalmazkodunk, ha szükséges. 

 Biztosítjuk a gyermeki önkifejezéshez szükséges változatos eszközöket, helyet, időt. 

 A könyvek megszerettetésére, megbecsülésére való nevelés személyes példával. 

 Minden nap biztosítunk irodalmi élményt a gyermekek számára. 

 Egyszerű síkbábbal, fakanál és kesztyűbábbal biztosítjuk a bábozás lehetőségét. 

 Meseválasztásunk gerincét a magyar népmese alkotja, mindemellett nemzetiségi, 

kortárs és klasszikus mesékkel is megismertetjük a gyermekeket. 
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 A mondókák versek tanulását, az önálló mondókázást, verselést változatos 

módszerekkel ösztönözzük. 

 Olyan irodalmi műveket választunk, melyek magukban hordozzák az esztétikai 

igényességet. 

 A szülők meggyőzése az irodalmi alkotások pótolhatatlan szerepéről. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 Örömmel várja a verselést, mesélést. 

 Szeret és önállóan tud mondókázni, szívesen mond verset, mesét.  

 Emlékezetében megtartja az egyszerű mesefordulatokat. 

 Elkezdett történetet tudjon fantáziájának megfelelően folytatni. 

 Társait és az óvónőt képes figyelmesen végighallgatni, beszédfegyelme kialakult. 

 Használja a mesék szófordulatait, irodalmi művek előadása során metakommunikációs 

jelzéseket használ. 

7.6 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Cél: 

 Fejlődjön vizuális észlelésük, emlékezetük, képzeletük, vizuális gondolkodásuk az 

esztétikai tartalmú vizuális élmények, tapasztalatok által. 

 Helyes eszközhasználat elsajátítása. 

 Alakuljon ki a gyermekekben az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására való igény. 

 A vizuális kultúra iránti nyitottság, igényesség alakítása. 

 

Az ember ismereteinek döntő részét vizualitás, látás által nyeri. A látás sajátos gondolkodás, 

ismeretek, gondolatok lejegyzésének első lehetősége. Az ábrázolás a vizuális nyelv egyik 

formája. Az ábrázoló tevékenység célja, nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle 

alkotás, vagy annak esztétikai értéke, hanem maga az örömteli cselekvés.  

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja. Óvodásaink számára a különböző 

ábrázolási technikák biztosítják az egyik legjelentősebb önkifejezési módot, mely során a 
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gyermek sémákat vagy másképpen szimbólumokat használ. A „sémák” alapformák, amelyek a 

valóságról szerzett tapasztalatok során folyamatosan gazdagodnak. A kreativitásra, 

önkifejezésre és önmegvalósításra alkalmas vizuális technikák és eszközök a funkcióöröm 

érzését keltik az alkotó gyermekekben. A különböző motívumok szabad kombinálásával jut el 

a gyermek a formákig, majd a kompozíciók megalkotásáig. Amit a világról tud, ábrázolásában 

is le tudja képezni. Az alkotás kifejezi a gyermek környező világról szerzett ismereteinek 

mélységét, képet ad érzelmi életéről, kézügyességének fejlettségéről. 

 

Sikerkritériumok: 

 

 Mozgással, cselekedtetéssel, az észlelő funkciók változatos módszerekkel és 

eszközökkel történő gyakoroltatásával a képi, plasztikai kifejezőképesség, komponáló, 

térbeli tájékozódó és rendező képességek alakítása. 

 Konkrét szempontok megfogalmazásával értékelésünk során törekszünk az önértékelés 

realitásának kialakítására, és arra, hogy egymás munkáját megbecsüljék. 

 A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal 

a spontán beszéd formáinak fejlesztése. 

 Megteremtjük az örömteli, alkotó légkört. 

 Folyamatos megfigyeléseket végzünk, hogy a gyermekeknek változatos, sokszínű 

tapasztalata legyen a természeti és társadalmi környezetéről. 

 A gyermekek számára elérhető és állandó helyen biztosítjuk a szabad 

ábrázolótevékenység lehetőségét, az eszközök változatos tárházát. 

 Változatos témajavaslatokkal és technikákkal motiváljuk a gyermekek 

ábrázolótevékenységét.  

 Az ábrázoló tevékenység során redszeresen tudatosítjuk a gyermekekben a szokásokat. 

 Biztosítjuk, hogy az eltérő képességű gyermekek megtalálják a számukra optimális 

terhelést biztosító tevékenység lehetőségét. 

 Megismertetünk a gyermekekkel különböző műalkotásokat, népművészeti elemeket. 
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A rajzolás, mintázás, kézimunka kedvelt, örömteli tevékenységgé válik. 

 Rácsodálkoznak a szép látványára, tudnak gyönyörködni benne. 

 Az eszközöket készségszinten kezelik, ismerik a különféle ábrázolási technikákat, 

anyagokat, azokat képesek önállóan megválasztani és alkalmazni. 

 Munkáikban tükröződnek a világról szerzett egyre valósabb ismereteik, érzelmeik. 

 Kézmozgásuk lehetővé teszi az egyre finomabb mozdulatokat kívánó feladatok 

elvégzését.  

 A gyermekek alkotására jellemző, a színek, formák változatos használata, a tér 

kitöltése. 

 Képalkotásukban kezd megjelenni a tér síkba való átfordítása. 

7.7 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Cél: 

 Alakuljon ki a zene iránti érdeklődés és a zenei élmény befogadására való képesség. 

 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének, éneklési 

készségének harmonikus szép mozgásának fejlesztése. 

 A szülőföld értékeinek átörökítése, a népzene, a népdal, a népszokások, a népi 

hangszerek megismertetése által. 

 Ismerjék és szeressék meg a klasszikus és modern művészeti alkotásokat valamint a 

nemzetiségi kultura zenei elemeit. 

 

A zenei anyag kiválasztása, tervezése az évszak és az ünnepkör figyelembevételével 

történik. A zene, mint az önkifejezés egyik eszköze, bármikor jelentkezhet a nap folyamán, 

melynek során felfedeztetjük a dallam, a  mozgás, a ritmus szépségét, a közös éneklés örömét.  

A gyermekek érzelmeire, érdeklődésére és részvételére építve ismertetjük meg a különböző 

népi és ölbeli játékokat, dalokat, táncos mozdulatokat, hagyományokat.  .  

Fontos szempontnak tekintjük az óvónő pozitív mintaadását, a helyes artikulációt és a tiszta 

éneklést. A zenei nevelés programja minden csoportban az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével tervezett tevékenység. A zenei anyag feldolgozása Kodály Zoltán 
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irányelvei, Forrai Katalin szakmai útmutatása, valamint a kortárs és nemzetiségi művészeti 

alkotások alapján történik.  

A zenei nevelés hat a gyermek értelmére. A zenei fogalompárok megfigyelése, 

összehasonlítása, megértése és alkalmazása a gyermektől nagy figyelmet igényel, 

gondolkodásra készteti. Dalok, mondókák, játékszabályok, mozdulatok megtanulása során 

nagy szerepet kap a szándékos figyelem, ami az emlékezést is megkönnyíti. Fejlődik képzelete 

miközben szerepeket játszik el, a valóság elemeit jeleníti meg fantáziája segítségével. 

Képzeletük, belső hallásuk alapot biztosít kreativitásuk, alkotókedvük megalapozásához. A 

szabályok betartása, az egymáshoz alkalmazkodás, a közös élmények megélése fejleszti 

akaratukat, alkalmazkodó képességüket. A beszédszervek koordinált mozgásának 

fejlesztésére, a hangzók helyes formálásának gyakorlására, a beszédtechnika fejlesztésére, a 

fogalomalkotásra, a szókincsbővítésre, a beszédhibák javítására a zenei nevelés megfelelő 

kereteket biztosít, melynek lehetőségeit minden esetben kihasználjuk. 

 

 

Sikerkritériumok: 

 

 Megfelelő légkör kialakítása.  

 A  zenei anyanyelv megalapozása az énekes népi játékok, az igényesen válogatott 

kortársművészeti és nemzetiségi alkotásokkal. 

 Személyes példaadással tiszta éneklésre szoktatás.  

 Az identitástudat kialakulása érdekében a nemzetiség kulturális értékeit is beépítjük a   

zenehallgatási anyagba.  

 A gyermek egyéni éneklési kedvének megerősítése természetes játékhelyzetekben. 

 

 

 

 Változatos, élményekre épülő, egyéni képességekhez igazodó zenei feladatok 

megfogalmazásával a gyermekek zenei képességeinek, zenei ízlésének és 

kreativitásának alakítása. 
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 A tervezés és megvalósítás során egyaránt figyelembe vesszük a csoportok életkori 

sajátosságait, összetételét, a gyermekek egyéni képességeit, a népzenei 

hagyományokat, népi játékokat és az évszakokat. 

 Kedvező időjárás esetén, alkalmanként a tevékenységet az udvaron szervezzük meg. 

 A ritmushangszerek használatának lehetőségét rendszeresen biztosítjuk a gyermekek 

számára. 

 A zenei tartalmak közvetítése során ügyelünk a sokmozgásos megtapasztaltatásra. 

 A zenei fogalompárok gyakorlására változatos lehetőségeket biztosítunk. 

 Különböző ritmusú és változatos témájú mondókákkal ismertetjük meg a gyermekeket. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Ismernek mondókákat, különböző hangkészletű és szöveghosszúságú, ritmusú népi 

gyermekjátékdalokat, műdalokat.  

 A gyermekek gátlás nélkül egyénileg is szívesen mondókáznak, énekelnek.  

 Szívesen és örömmel vesznek részt énekes játékokban.  

 Képesek megkülönböztetni a zenei fogalompárokat. 

 Az egyenletes lüktetést és a ritmust képesek különböző mozgásformákkal kifejezni.  

 Felismerik a tanult dalokat dúdolásról, hangszerjátékról, jellegzetes részletekről.  

 Felismernek sokféle zörejt és zenei hangot. 

 Ismernek egyszerű ritmushangszereket, azokat tudják használni.  

 Képesek élvezettel, figyelemmel, érdeklődéssel végighallgatni a zenei alkotásokat.  

7.8 Munka jellegű tevékenység                      

Cél: 

 A munka és a munka jellegű játékos tevékenységek gyakorlása során alakuljanak ki a 

munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, formálódjanak erkölcsi 

tulajdonságaik, erősödjenek közösségi kapcsolataik. 

 

A munka jellegű tevékenység a gyermek mindennapi tevékenységének része, mely az 

óvodai élet egészében érvényesülő folyamat.  A munkálkodásuk során ismerkednek 
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környezetükkel, a tárgyi-, és természeti világról egyre pontosabb információ birtokába jutnak. 

A munkaeszközök használata közben lehetőség nyílik - a különböző észlelési formák 

összekapcsolásával- a munkavégzés pontosabbá és szervezettebbé tételére, tapasztalati 

összefüggések, következtetések felismertetésére. 

A gyermek munkajellegű tevékenysége során tapasztalja, hogy az ember folyamatosan 

alakíthatja, változtathatja környezetét. Az óvodapedagógus őszinte, természetes 

magatartásával mutasson mintát, valamint viselkedésével, példaadásával jelezze elvárásait. A 

tevékenység kapcsán a gyermekeknek felgyorsul a szocializációjuk, fejlődik társas kapcsolatuk, 

felelősségérzetük, toleranciájuk, fejlődik a poblémamegoldó gondolkodásuk. 

A gyermekek biztonsága, a közösségi kapcsolatok fejlődése nagymértékben függ a csoport 

életét szabályozó szokásrendszer kialakításától, ezért fontos, hogy szabályaink egyértelműek, 

világosak legyenek a munkavégzés során is.  

A gyermek önkéntességét, aktivitását, érdeklődését igyekszünk tudatosan felhasználni nevelési 

céljaink megvalósítása érdekében.  

Fontosnak tartjuk a munkavégzés során a teljes önállóság biztosításának lehetőségét. A gyerek 

munka jellegű tevékenysége kapcsolatban van a cselekvő tanulással. A munkavégzés nem 

időszakonként, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység, amely beépül az óvoda nevelési 

folyamatába. A kerti munkát az óvoda udvarának erre a célra kialakított részében valósítjuk 

meg. A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző mondatformák 

gyakorlására, a munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok-okozati összefüggések műveletek 

megnevezésére nyílik lehetőség. 

 

Ösztönözzük a szülőket, hogy a gyermekek otthon is gyakorolják az önkiszolgálást és a 

családért végezhető munkajellegű tevékenységet.  

A tudatosan, már három éves kortól bevezetett munka jellegű játékos cselekedtetés elősegíti a 

kötelességteljesítés alapjainak lerakását, a társadalomba való hatékony beilleszkedést, saját és 

mások elismerésének kialakítását. 

 

Sikerkritériumok: 
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 Tervezőmunkánk során tudatosan, rendszeresen építünk a gyermekek önkéntességére, 

aktivitására. 

 Személyes példánkkal, folyamatosan pozitív mintát közvetítünk.  

 A különböző munka jellegű tevékenységek gyakorlása során építünk a gyermekek 

önállóságára, egyéni fejlődési szintjére, a differenciálás elvére. 

 Ahol lehetőségünk nyílik rá, a munka jellegű tevékenységbe bevonjuk a szülőket is, 

ezzel elősegítjük, hogy minden gyerekben erősödjön a munkavégzés iránti pozitív 

viszony, a feladattudat. 

 Folyamatos, konkrét és reális értékeléssel erősítjük meg a gyermekben a 

munkavégzésre irányuló erősségeit és fejleszthető területeit. 

 Biztosítjuk a munkavégzéshez szükséges feltételeket (idő, hely, eszköz, légkör). 

 Következetes szabály és szokásrendszert alakítunk ki, melynek betartását elvárjuk 

minden gyermektől.  

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Alkalmassá válnak és szívesen végeznek saját személyükkel kapcsolatos, közösségért 

végzett és egyéb megbízatásokat, feladatokat, és azokat felelősséggel teljesítik. 

 Kitartóan és örömmel tevékenykednek. 

 Kialakul a környezet rendjének, megtartásának, megóvásának gondozásának igénye. 

 

7.9 Tevékenységekben megvalósuló tanulás                                                                                                                 

Cél: 

 A gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira építve, változatos tevékenységeken 

keresztül sajátítsanak el újabb ismereteket, készségeik, képességeik fejlődjenek, 

alakuljon teljes személyiségük, fejlődjenek kompetenciáik és pozitív attitűdjeik 

erősödjenek. 

 Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása, 

önkifejezés, önmegvalósítás iránti igény kialakítása. 

 



 Alattyáni Óvoda  Pedagógiai Program 

 

 67  

 

A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli, ezért a tanulás során is ebből kívánunk 

kiindulni. A világban minden, ami megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent, 

komplex foglalkozások rendszerén keresztül juttatjuk el a gyermekekhez.  

Az óvónő pedagógiai szabadsága alapján dönt az elvárható és a szükséges szervezeti 

keretekről, a tevékenységalapú tanulási formákról. A csoport aktuális fejlettségi állapota, az 

egyes gyermekek igénye, a tevékenységi formák tartalma és a helyi adottságok függvényében 

tervezzük, hogy melyik napon, milyen tanulási formát választunk.  

 

A tanulás szervezési elvei: 

 Műveltségtartalmak komplexitása. 

 Élmények, tapasztalatok, mozgásos-és beszédhelyzetek meghatározó szerepe az 

ismeretszerzésben. 

 Tervszerűség és spontaneitás összhangja, rugalmasság. 

 Egyéni fejlettséghez, eltérésekhez igazodó differenciált fejlesztés.  

 

A differenciált fejlsztés különös hangsúlyt kap óvodánkban, hiszen sok a fejlődésben 

elmaradott, hátrányos helyzetű gyermek.  

A gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére, meglévő 

tapasztalataira építve irányítjuk a megismerést, a gondolkodás fejlődésének folyamatát. A 

tanulási folyamatban centrális szerepet kap a mozgásos, cselekvéses tevékenykedtetés 

biztosítása, a sokoldalú érzékelésen alapuló tapasztalatszerzés. A képességek fejlesztése 

megkívánja az ismeretek rendszeres, változatos, komplex módon történő feldolgozását. 

Elősegítjük, hogy  az alkalmazkodó képesség a különböző munkaformák által fejlődjön. A 

gyermekek képességeit, készségeit cselekvésbe ágyazottan, a beszéd és gondolkodás 

egységével formáljuk. 

A tanítás-tanulás folyamatában a bizalomra, megértésre épülő óvónő-gyermek közötti 

kapcsolatra törekszünk, amelyben a gyermek szorongás nélkül, örömteli kíváncsisággal vehet 

részt. A gyermek tévedéseit a pedagógus a tanulás részeként, megértően kell, hogy kezelje. 

Szükséges, hogy minden pedagógus érezze a felelősséget a gyermek fejlődéséért, és 

rendszeresen tájékozódjon a pedagógia legújabb  módszereiről, ez által biztosítva legyen a 
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gyermekek szakszerű és korszerű fejlesztése. A differenciált fejlesztés tervezése és 

megvalósítása során figyelembe vesszük előzetes élményeit, környezetének sajátosságait, érési 

folyamatát, motiváltságát. 

 

 

Tanulási formák: 

 Spontán játékban tapasztalatszerzés. 

 Gyermeki kérdésekre – válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Célzott megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés  

 Irányított, tervszerű tevékenységi formákban megvalósuló cselekvéses tanulás. 

 Gyakorlati probléma megoldás, kísérletezés. 

 

Sikerkritériumok: 

 A részképesség, és tanulási zavarral küzdő gyermekeket időben megfelelő 

szakemberhez irányítjuk. 

 Komplex tevékenységeken keresztül fejlesztjük az értelmi, kognitív, kommunikációs 

képességeiket, kíváncsiságukra, előzetes ismereteikre támaszkodva. 

 Kooperatív technikák segítségével felébresztjük megismerési vágyukat, törekszünk a 

szociális együttlét iránti igény felébresztésére, a türelem, a kivárás, az alkalmazkodás 

kialakítására. 

 A gyermek érési folyamatához igazított, egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, 

szociokulturális hátterének figyelembe vételével differenciált, egyéni fejlesztés 

biztosítása. 

 A tanulást támogató környezet, és feltételeinek megteremtése, a felfedezés, kisérletezés 

lehetőségének biztosítása, kreativitás erősítése. 

 Személyre szabott pozitív, konkrét és reális értékeléssel segítjük a tanulást, a gyermek 

önmagához mért fejlődését. 

 Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, melyben óvodásból iskolássá 

szocializálódik és rendelkezik a megfelelő testi, lelki, szociális érettséggel. 
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek a speciális szakemberekkel való 

együttműködés eredményeként lehetőleg elérik az iskolakezdéshez szükséges minimális 

szintet. 

 A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

 Szívesen és aktívan vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított 

játékokban, tevékenységekben. 

 A tanuláshoz szükséges kompetenciák életkoruknak megfelelően fejlett. 

 

8. Az intézmény kapcsolatrendszere 

8.1 A családdal való együttműködés formái 

Cél: 

 Együttműködésen alapuló a gyermek fejlődését elősegítő hatékony partneri kapcsolat 

kiépítése a szülői házzal.  

 

Az együttműködés alapelvei: 

 A nevelésben a család elsődlegességének elismerése, kölcsönös bizalom és tisztelet a 

szülő illetve az óvoda dolgozói között.  

 A család szokás és normarendszerének megismerése.  

 A gyermek fejlődéséről folyamatos, hiteles tájékoztatás.  

 Pedagógiai elvünkkel egyező szülői kérések, javaslatok figyelembevétele, 

megvalósítása, eredményességének figyelemmel követése.  
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A nyitottság mindenekelőtt az óvoda-család jó kapcsolatában nyilvánul meg. Óvodánk kiemelt 

feladata a szülőkkel való együttműködés tartalmi megújítása, melynek alapja a kölcsönös 

bizalom és tisztelet. A személyiségi és a szülői jogok tiszteletben tartásával erősítjük a jó 

partneri viszonyt, elismerjük a nevelésben a család elsődlegességét, kapcsolatunkat áthatja a 

kölcsönös tisztelet, felelősség, bizalom és az elfogadó toleráns magatartás.  

 

A szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei fejlődésükben elmaradhatnak a 

kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a nem megfelelő szülői értékrend, 

iskolázatlanság, a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség 

és az ingerszegény környezet. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a 

hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. Nyitottak vagyunk a családok problémái 

iránt, lehetőségeinkhez mérten mindenben partnerként segítünk, a jó kapcsolat kialakításában 

kezdeményezők vagyunk, de mi is elvárjuk az őszinte, segítőkész együttműködést. A hátrányos 

helyzetből származó lemaradások - szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny 

pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve - 

sikeresen ellensúlyozhatóak. A szülőkkel való együttműködésben az óvodapedagógusoknak 

kiemelt szerepük és felelősségük van. Az óvodapedagógusaink figyelembe veszik a családok 

sajátosságait, szokásait.  

A családdal történő együttműködést segítő szervezet a Szülői Közösség, amely 

csoportonként két fő képviselőt választ. Ők a szülők, a gyermekek, és az óvoda érdekeit 

képviselik. A szülőkkel való kapcsolattartás óvodánkban formális (családlátogatás, értekezlet, 

fogadóóra, SZK, munkadélutánok stb.) és informális (napi beszélgetés, szülői tájékoztatás, 

esetmegbeszélés) módon történik.  

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Nem vállalhatjuk át a családi nevelés feladatainak 

megoldását, de hozzájárulunk a családi nevelés, okozta hátrányok, fejlődésben történő 

lemaradások kompenzálásához.  A gyermek reális megismeréséhez, értékeinek felfedezéséhez 

alapszükségleteinek kielégítéséhez a szülőket hozzásegítjük a gyermekek óvodai fejlődéséről 

való rendszeres és hiteles tájékoztatással. Szükség szerint felhívjuk a szülők figyelmét saját 

jogaikra, kötelességeikre.  
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Az együttműködés formái: 

 Beiratkozás: a gyermek adatainak felvétele után a szülőt tájékoztatjuk óvódánk 

házirendjéről és a helyi nevelési programunk lényeges elemeiről egyéni beszélgetés 

keretében. Ennek megismeréséről, elfogadásáról a szülő írásban nyilatkozik.  

 Családlátogatás célja: megismerni a gyermekek közvetlen környezetét, 

szociokulturális hátterét, felmérni helyét a családban, tájékozódni a család nevelési 

elveiről, szokásairól. 

 Befogadással a gyermek számára biztonságot nyújtó, szeretetteljes családi légkör 

megteremtése. A szülőben alakuljon ki pozitív kép az óvodáról, mely meghatározza a 

gyermek későbbi közösségi életét is.  

 Szülői értekezleteken az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő 

legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Sor kerül 

a szülő véleményének, javaslatának meghallgatására és figyelembevételére. 

Időszakonként rétegszülői értekezletet is szervezünk, amelynek keretén belül 

lehetőségünkhöz mérten szakember segítségével is segítjük a szülőket új, korszerű 

ismeretekhez juttatni. 

 Fogadóóra: ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan információk cseréjére, amelyek 

a gyermek egyéni fejlődésével, vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak.  

 Nyílt napok: a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A 

szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik 

fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, 

teljesítőképességéről, az óvodapedagógusok munkájáról. 

 Ünnepek: Ezen alkalmak során a szülőnek lehetősége nyílik betekinteni az óvoda 

hagyományápoló munkájába.  

 Közös programok: lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolat 

elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, nevelési 

elveink közelítésére. Ezek az alkalmak elősegítik a szülő-gyermek közötti pozitív 

viszony alakítását, megerősítését is. 
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 Napi kapcsolattartás: Az aktuális, halaszthatatlan történések, problémák, eredmények 

közvetítésére ad lehetőséget.  

 

Sikerkritériumok: 

 Az óvónő a befogadást megelőző családlátogatáson ismerkedik a leendő óvodásokkal, 

ahol apró ajándékkal kedveskedik. 

 Befogadási tervet készítünk, amely elősegíti a tudatos felkészülést a gyermek 

fogadásának zökkenőmentessé tételét. 

 Az óvodapedagógus az anamnézis kitöltésének körülményeit körültekintően 

megszervezi, kétszemélyes kapcsolatban, alkalmazza a pedagógiai interjú módszerét. 

 Az óvodai beiratkozáskor a vezető ismerteti és átadja a szülőknek a Házirendet, 

valamint rövid információt nyújt az óvodáról. 

 Szülői értekezletek, ünnepélyek, egyéb programok időpontjáról a szülőket legalább egy 

héttel előbb értesítjük, de folyamatosan személyesen is közvetítjük. 

 A szülői értekezletek témáiban a program értékeivel összhangot mutató szülői 

igényeket figyelembe vesszük. 

 Fogadóórán a csoportban dolgozó óvónők a gyermekek fejlődéséről - egységes 

álláspontot képviselve- tapintatos, de hiteles tájékoztatást adnak. 

 Információkat, tájékoztatást az öltöző faliújságán esztétikus, figyelemfelhívó 

plakátokkal, kiírásokkal adunk. 

 Együttműködésen alapuló, pozitív kapcsolat kialakítása minden szülővel. 

 A gyermekek beszoktatása során törekszünk az egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembe vételére és biztosítjuk az anyás beszoktatás lehetőségét. 

 Kialakítjuk a Szülői Közösséget, rendezvényeket, közös programokat szervezünk.  

 Hangsúlyozzuk, hogy az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat,  

hanem a gyermeki személyiséget kibontakoztató három - négy éves nevelési folyamat 

eredménye. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi 

nevelést. 
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8.2 Együttműködés a pedagógiai szakmai és szakszolgálatokkal 

8.2.1 Szakértői Bizottság 

Tartalma: 

 A különleges bánásmódra irányuló vizsgálat iránti kérelem benyújtása 

(óvodapedagógusok), az eredmények tükrében a fejlesztési javaslatok megfogalmazása 

(Szakértői Bizottság). 

8.2.2 Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 

Tartalma: 

 Lehetőség szerint helyszíni logopédiai, részképesség és iskolaérettségi vizsgálat 

biztosítását igényeljük a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által. 

 Amennyiben a gyermeknél személyiségfejlődési zavart tapasztalunk, a megfelelő 

szakemberhez irányítjuk a gyermeket. 

 A fejlesztő pedagógussal együttműködve biztosítjuk a gyermek célirányos fejlesztését. 

 A fejlesztást végző szakemberrel rendszeresen kommunikálunk, kicseréljük 

tapasztalatainkat, további javaslatokat kérünk a gyermek fejlesztéséhez. 

 Ha szükséges a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

soron kívüli vizsgálatához kérjük a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét. 

 A logopédus javaslata és útmutatása alapján a korrekció hatékonyságának elősegítése. 

 

8.3. Együttműködés az iskolával 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda - iskola átmenet „zökkenőmentes" legyen a gyermekek 

számára. A jó kapcsolat alapját egymás munkájának tisztelete és megbecsülése jelenti 

számunkra.  
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Tartalma: 

 Arra ösztönözzük a szülőket, hogy a helyi iskolát válasszák gyermekük számára.  

 A nagycsoportos gyermekeknek iskolalátogatás szervezése. 

 A nagycsoportos fél évi szülői értekezletre meghívjuk az iskola képviselőit. 

 Az óvodapedagógusok óralátogatás során megfigyelik a gyermek fejlődését az 

általános iskola első évében.  

 Lehetőséget biztosítunk nyílt napokon, illetve megegyezés alapján a leendő első 

osztályos pedagógusnak a gyermekekkel való ismerkedésre. 

 Esetmegbeszéléseket tartunk az első osztályos, vagy leendő első osztályos 

pedagógussal. 

 Lehetőség szerint közös programokat szervezünk. 

 

 

8.4 Együttműködés egyéb szervezetekkel az esélyegyenlőség megtermtése érdekében 

8.4.1 Fenntartóval 

Tartalma: 

 A köznevelési törvényből adódóan és egyéb jogszabályok alapján hivatalos, rendszeres, 

másrészt támogató, segítő jellegű. 

 Problémáink megoldására a konstruktivitás a jellemző. Kapcsolattartásunk formája a 

kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések, beszámolók. 

 A község rendezvényeit felkérés esetén a gyermekek által előadott műsorokkal 

színesítjük. 

 Meghívjuk az óvoda rendezvényeire a jegyzőt, a polgármestert, hogy az önkormányzat 

dolgozói betekintést nyerhessenek szakmai munkánkba. 

 A pályázatok felkutatásában, megvalósításában az önkormányzattal szorosan 

együttműködünk. 
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8.4.2 Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

Tartalma: 

 A szociális segítségnyújtás lehetőségeit együttesen kereséssük (adományok, hiányzó 

felszerelések biztosítása).  

 Ha lehetőség adódik rá, közös programok, rendezvények szervezése. 

 A roma nemzetiségi kultúra közvetítése mesékkel, zenei CD hallgatásával. 

 A tehetséges roma szülők, gyermekek meghívása tehetségük bemutatására. 

 Közös pályázati lehetőségek felkutatása, megvalósítása.  

8.4.3 Idősek otthonával 

Tartalma: 

 Meghívás esetén részt veszünk az idősek otthona rendezvényein.  

 

8.4.4 Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal 

Tartalma: 

 A családok szociokulturális hátterének megismerését követően a jelzőrendszer 

működtetése, folyamatos információcsere. 

 Szükség esetén közös családlátogatás, esetmegbeszélés. 

 A rászoruló családok támogatásának egyeztetése, ha lehetőségünk nyílik adományok 

elosztására. 

8.4.5 Védőnővel 

 

 

Tartalma: 

 Az óvodaköteles gyermekek nyilvántartása az óvodai beíratás érdekében. 

 A védőnő rendszeres tisztasági vizsgálatokat végez, szükség esetén intézkedéseket 

kezdeményez, melyeket szorosan együttműködve valósítunk meg. 
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 Rendkívüli szülői értekezlet keretein belül előadást tart a szülőknek, segítve ezzel 

szemléletformálásukat az egészséges életmód tekintetében. 

 Esetmegbeszélések a gyermekek optimális fejlődése érdekében. 

 

8.4.6 Művelődési Házzal 

Tartalma: 

 Rendezvények, előadások, kiállítások szervezése esetén meghívást kapunk a 

művelődésszervezőtől. 

 Könyvtár látogatás során az olvasóvá nevelés elősegítése. 

 

9.Az intézmény sajátos feladatai 

9.1 Intézkedések, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

Cél: 

 Érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok; védelem a testi, értelmi, érzelmi 

fejlődést akadályozó környezeti ártalmaktól.  

 Váljanak ismertté mindazok a körülmények, amelyek óvodásaink családi helyzetét 

hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. 

 Csökkenjnek az indulási hátrányokból és fogyatékosságból adódó különbségek.  

 Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesítése. 

 A szülők nevelési szemléletének formálása. 

 

A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt helyezünk, ennek ellátásáért, 

nyomonkövetéséért minden óvodapedagógus felelős, koordinálását azonban mindig egy 

megbízott óvodapedagógus végzi. A koordinátor évenként értékeli a gyermekvédelmi munkát, 

melyről az óvodavezetőt folyamatosan tájékoztatja, mindemellet beszámolót készít a fenntartó 

és a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat részére.  
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Helyzetelemzés 

Óvodánkban számontartjuk a fenntartó által nyilvántartásba vett hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeket, vizsgálva a fokozott gondoskodás okait. Az anmnézis lap 

kitöltése, a családlátogatások tapasztalatai, a környezettanulmány erdményeinek elemzése, és a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakemberével való egyeztető megbeszélés alapján 

megállapítjuk, nyilvántartásba vesszük a veszélyeztetett gyermekeket. A szociális hátránnyal 

élő gyermekek fejlődését (testi, szociális, értelmi, lelki) fokozott odafigyeléssel segítjük, 

igyekszünk a hátrányok enyhítését elősegíteni, a veszélyeztetettség okait megszüntetni. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzet kialakulásának leggyakrabban előforduló okai:  

 A családok válsága (deviancia, válás, kettős nevelés, több generáció együttélése…) 

 Kedvezőtlen anyagi helyzet 

 A szülők alacsony iskolázottsága 

 Lakáskörülmények 

 

A megelőzés feladatai: 

 A gyermeki és szülői jogok, kötelességek megismertetése és érvényesítése az 

óvodában. 

 Figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett, halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű 

gyermekek igazolatlan hiányzásait, törekszünk ezek kiküszöbölésére. 

 Együttműködés gyermekvédelmi társszervekkel. 

 Szülői értekezleten, közös rendezvényeken a szülők szemléletének formálása. 

 Pályázati lehetőségek felkutatása kirándulások, színházlátogatások szervezése 

érdekében. 

 Adományok gyűjtése, szétosztása. 

 A lehető legkorábbi beavatkozásra törekszünk, hogy megelőzzük a súlyosabb 

problémák kialakulását. 

 Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH/HHH) gyermekek részére. 
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Sikerkritériumok: 

 A gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődés nyomon követése és a 

szülő érdemi tájékoztatása. 

 A gyermekvédelmi esetek mielőbbi kiszűrése. 

 A szükséges nyilvántartások naprakész vezetése. 

 Rendszeres kapcsolattartás, együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, egészségügyi szervekkel. 

 Pedagógiai munkánkban fokozott figyelmet fordítunk a prevenció és korrekció egyénre 

szabott megvalósítására.  

 Biztosítjuk a szociális hátrányokkal élő és veszélyeztetett gyermekek számára a 

tehetséggondozáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a tehetség 

kibontakozását elősegítő módszereket, munkaformákat. 

 Személyes példánkkal, következetes szabály és normarendszer megvalósításával 

segítjük elő az integrációt.  

 Előnyben részesítjük a HH/HHH és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek 

beóvodázását, ezzel biztosítva az esélyegyenlőséget. 

 Szülői értekezleten, közös rendezvényeken a szülők szemléletének formálása. 

 A gyermekek és családjának sokoldalú megismerése (családlátogatás, esetmegbeszélés). 

 Adatváltozások nyomon követése. 

 Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése: 

- A veszélyeztetett és HHH gyermekeknek kötelezőn részt kell venni életkoruktól 

függetlenül minden szervezett tevékenységen. 

- A szülőket minden nevelési év elején, és szükségessé válás esetén tájékoztatjuk 

szakszolgálat által biztosított fejlesztések időpontjáról, melyen gyermekének a 

hátrány lekűzdése miatt kötelező részt vennie. 

- A HH/HHH-s gyermekek számára a csoportnaplóban egyéni fejlesztési tervet 

készítünk a szociális hátrányok kompenzálása érdekében. A HHH-s gyermekek 
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esetében a fejlesztés erdményéről negyedévente, HH-s gyermekek esetében fél 

évente tájékoztatjuk a szülőt. 

- Szükség esetén a gyógy és fejlesztőpedagógussal való szoros együttműködés, 

konzultáció. 

 

Pedagógiai munkánk kiemelt területei: 

 Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés készítése (részletes anamnézis és 

környezettanulmány) lehetőleg családlátogatás alkalmával. 

 Egészséges életmódra nevelés 

- egészségtudat kialakítása,  

- táplálkozási szokások alakítása,  

- a mozgás megszerettetése játékos 

gyakorlási módok alkalmazásával 

 Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

- az intézményes nevelésbe való integráció elősegítése,  

- bizalom-, elfogadás-, együttműködés érvényesítése 

- normák és szabályok tudatosítása, 

- érzelmi megnyilvánulások koordinálása, akarati tulajdonságok formálása 

 Anyanyelvi és értelmi nevelés 

- szókincs-,  

- nyelvi kifejezőkészség-,  

- beszédértés-,  

- beszédészlelés fejlesztése 

- figyelem, emlékezet 

- érzékelés, észlelés 

- képzelet,kreativitás 

-  gondolkodás, alkotó képesség fejlesztése 

 Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása 
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- környezettudatos magatartás alakítása pozitív minta alapján, 

- differenciálás, 

- kooperatív és szenzitív tanulási technikák, 

- egyéni fejlesztés, 

- szülőkkel való megújuló partneri kapcsolatok. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek én-képe önértékelése, lelki egészsége nem mutat komoly sérülést. 

 A gyermek testi, lelki, szociális és értelmi képességei arányosságot mutatnak egyéni 

fejlettségi szintjével. 

 A gyermekek képessé válnak a közösséghez való alkalmazkodásra, együttműködésre. 

 

9.2 A nemzetiségi nevelés 

 

Cél: 

 A különbözőség tiszteletben tartása, elfogadása, melynek eredményeképpen a 

gyermekek váljanak képessé a kölcsönös együttműködésre.  

 A családi nevelés kiegészítése, kompenzálása a gyermekek szociokultúrális, mentális 

hátrányainak csökkentése, esélyegyenlőség megteremtése. 

 A nyelvi nehézségek kompenzálása, anyanyelvi fejlődés elősegítése. 

 A roma nemzetiségi gyermekek ismerjék meg életkori sajátosságaiknak és egyéni 

fejlettségüknek megfelelően kultúrájuk elemeit, szokásait, identitástudatuk erősödjön. 

 

A nemzetiségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési, fejlesztési rendszerének része, mely az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és 

feladatit. Munkánkat a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja. Ezt is bizonyítja az 

évenként megújuló együttműködési megállapodás. Óvodánkban a magyar nyelvű roma 

kulturális nevelést valósítjuk meg.  
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Sikerkritérium: 

 A helyi roma nemzetiség nem rendelkezik saját nyelvi kultúrával. A magyar anyanyelvi 

nevelés területeit integráltan a többi gyermekkel közös játék és feladathelyzetekben 

fejlesztjük. 

 A kultúrkincs azon elemeinek megismertetése, átörökítése melyeket a helyi roma 

nemzetiség ápol (zene, irodalom, romajátékok), ez által az identitás tudatuk, én-képük 

fejlesztése. 

 Roma zenei CD anyagának beépítése a zenehallgatási lehetőségek közé. Igyekszünk a 

helyi roma származású zenészekkel felvenni a kapcsolatot, hogy a zenei kultúra 

közvetítését hitelesen közvetíthessük. 

 Kiszámolók, csúfolók, rövid versek, mesék felkutatása, megismertetése a 

gyermekekkel, ez által identitástudatuk erősítése. 

 Népviselet megismertetése összegyűjtött képek segítségével. 

 A roma kultúrára jellemző játékok felkutatása, beépítése a szabad játékba. 

 Személyes példánkkal a másság tiszteletben tartása, elfogadtatása.  

 A sikeres iskolai előmenetel előkészítése a roma kultúra elemeit figyelembe véve, 

differenciált fejlesztéssel hátránykompenzáció, tehetséggondozás. 

 

A nemzetiségi nevelés kiemelt területei: 

a) Beóvodázás 

Az óvodába kerülés előtt családlátogatás alkalmával tájékozódunk a gyermekek szociális 

hátteréről és az anamnézis lap szempontjai alapján fontos ismereteket gyűjtünk a családi 

körülményekről, a gyermek fejlődéséről, a család jellemző nevelési módszereiről. Segítjük 

a családból az óvodába való átmenetet az anyás beszoktatással. Az első héten lehetővé 

tesszük, hogy napközben gyermekével együtt játszhasson, tevékenykedjen az édesanya, 

így az óvodai nevelés folyamatáról pozitív tapasztalatot szerezhessen. Ez megnyugtató a 

szülő számára, hiszen bizalmatlanságuk az óvoda iránt mindenki által ismert. Féltik 

gyermeküket, csak maguk mellett tudják biztonságban. Törekszünk arra, hogy a szülők 
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együttműködését megnyerjük céljaink érdekében. 

 

b) Egészséges életmód 

Az általános feladatok kiemelt területe a mentálhigiénés hátrányok csökkentése 

érdekében a szokás és normarendszer kialakítása. 

Tisztálkodás, étkezés, öltözködés szokásainak megismertetése, erősítése fokozott 

odafigyeléssel. 

Önmaguk és mások testi épségének megóvása érdekében a veszélyhelyzetek 

felismertetése. 

Következetes napirenddel a környezetükben való biztonságos eligazodás elősegítése. 

c) Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

A szociális zavarok leküzdése érdekében az érzelmi nevelést kiemelt feladataként 

jelöljük meg. Személyes példánkkal, a szociális tanulás lehetőségeinek kiaknázásával 

elősegítjük a beilleszkedést, a közösségben elfogadott erkölcsi tulajdonságok 

erősítését. 

Kitartás, feladattudat, szabálytudat erősítése játékos, sokmozgásos cselekedtetésen 

alapuló fejlesztéssel. 

A konfliktuskezelés helyes technikájának megismertetése, gyakoroltatása következetes, 

példaadó pedagógusi magatartással. 

d) Anyanyelvi és értelmi nevelés 

Az iskolai életmódra való alkalmasság elérése érdekében fontos feladatnak tartjuk az 

értelmi fejlődés segítését az érzékelési, észlelési funkciók fejlesztésével. Minden 

óvodapedagógus az egyéni eltéréseknek megfelelően biztosítja a változatos, a 

gyermekek érdeklődéséhez igazodó, játékra, cselekvésre alapozott tevékenységet, 

melynek során megvalósul a tevékenységbe ágyazott tanulás folyamata. Munkánk 

során figyelmet szentelünk az eltérő képességű gyermekek fejlesztésére. 

A gyermekek többsége kommunikációs nehézségekkel küzd, jellemző a megkésett 

beszédfejlődés. Esetükben kiemelt feladatunk a verbális fejlesztés: a beszédkedv 

fokozása, beszédszituációk teremtése, szókincsbővítés, és a beszédhibák javítása. A 

beszédhibás gyermekek fejlesztését logopédus is segíti. 
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Sikerkritériumok: 

 Megismerjük a csoportban előforduló nemzetiségi gyermekek családi körülményeit, 

szokásait, nevelési elveiket. 

 A nevelési gyakorlatunkba folyamatosan beépítjük a nemzetiségi kulturális elemeket, az 

identitástudat kialakítása és megőrzése érdekében. 

 Változatos, a roma kultúrelemeket is magába foglaló tevékenységekkel biztosítjuk a 

fejlődésbeli hátrányok megelőzését, kompenzációját.  

 Igyekszünk a magyar nemzeti kultúra elemeinek megismertetésére, elfogadtatására, 

melynek eredményeként alkalmassá válnak a társadalomba való beilleszkedésre. 

 Szokás normarendszerben megfogalmazott feladatok következetes betartására 

törekszünk. 

 A kommunikáció fejlesztésére fokozott hangsúlyt fektetünk. 

 A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartunk. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekben kialakul a pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája iránt. 

 Életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően rendelkezzenek olyan szókinccsel, 

amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket alkalmazni tudják. 

 Tudjanak tájékozódni a kommunikációs helyzetekben. 

 Ismerjék meg a saját és a magyar kultúra szokásait, a tárgyi kultúra értékeit, tanulják 

meg azok tiszteletét és megbecsülését. 

 A gyermekek képesek az együttműködésre, az elvárható magatartásformákat betartják. 

9.3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 

 

 

9.3.1 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 

Cél: 
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 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének, 

önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése, integrált óvodai 

csoportok keretén belül. 

 A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre 

nevelés. 

 A fejlődésben elmaradott funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb fejlesztése, a 

gyermekek életminőségének javítása a megfelelő speciális szakemberek segítségével. 

 A zökkenőmentes iskolakezdés alapvető feltételeinek kialakítása. 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve határozza meg az óvoda feladatát e területen. 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését segítjük 

a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során. 

A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, 

együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek 

lesznek egymás iránt. 

A különleges gondozási igényből fakadó feladatok, - melyeket a szakértői és rehabilitációs 

bizottságok állapítanak meg – végrehajtásánál arra törekszünk, hogy a nem vagy kevésbé sérült 

funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével, lehetőleg egyéni vagy 

mikrocsoportos munkaformák alkalmazásával bővüljenek a gyermekek kompenzációs 

lehetőségei. 

A fejlesztés rövid és hosszú távú céljait minden esetben a gyógypedagógiai, orvosi, 

pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építjük. A fejlesztések magukba 

foglalják a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a 

beszéd, a nyelvi és a szociális készségek fejlesztését. 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti, melyet a fejlesztést végző 

gyógypedagógus iránymutatásával, együttműködésével készítünk. 

 

Sikerkritériumok a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez: 
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 A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésének biztosítása az egyéni eltéréseket figyelembe véve.  

 A komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése, 

melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, struktúráját, amelyek alapján 

tervezzük a specifikus fejlesztést. 

 A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése, 

megvalósítása. 

 Értékelésünkkel igazodunk a gyermek egyéni képességeihez, ez által biztosítjuk 

számára a sikerélményt, ami elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermek önbizalmának 

megerősödését, a felzárkóztatását. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a 

képességeket- és készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, szakemberek 

segítségével. 

 A fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása az óvoda épületének 

adottságaihoz, illetve anyagi lehetőségeinkhez mérten. 

 Speciális módszerek, technikák szakszerű megválasztása és azok alkalmazásával a 

kognitív képességek fejlesztése. 

 Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a 

hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi 

területen. 

 Interperszonális kapcsolatok kialakulásának elősegítése személyes példaadással. 

 A szülővel együttműködve a „különbözőség" korai felismerése, diagnosztizáltatása 

(amennyiben a probléma az óvodában realizálódik). 

 A szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők segítése a felmerülő 

probléma megoldásában. 

 

 

Az integrált nevelés feltételei 

 Az integrált nevelés szerepeljen az intézmény, alapító okiratában. 
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 A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel.  

-Értelmi elmaradás, részképesség zavar, esetében - JNK Szolnok Megyei 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság - Szolnok). 

-Beszédfogyatékosság esetében- Beszédvizsgáló Országos Szakértői 

Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ - Budapest). 

-Mozgásfogyatékosság esetében- Mozgásvizsgáló Országos Rehabilitációs és 

Szakértő Bizottság - Budapest). 

 Az ép és sérült gyermekek szüleinek tájékoztatása történjen meg. 

 

 Fejlesztésben használt dokumentumaink 

 Egyéni fejlődési lap 

 Fejlesztési terv a gyógypedagógus, illetve a szakértői vélemény alapján 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Képessé válnak társaikkal való együttműködésre, igényeik, szükségleteik közvetítésére, 

megértetésére a nyelvi jelek befogadására, feldolgozására, beszédbeli kommunikációra. 

 Saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek. 

 Képessé válnak a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik 

szabályozására. 

 Elsajátítanak kompenzációs technikákat. 

 Képessé válnak a figyelem összpontosításra. 

 Az integrált nevelés eredményeként a sérült gyermekek képessé válnak a közösségbe 

való beilleszkedésre, iskolába lépésre. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek  szívesen járnak óvodába. 

 A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik és a felnőttek elfogadják, nem 

kerülnek peremhelyzetbe. 

 Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon. 

 A bemeneti fejlettséghez képest, kimutatható a fejlődés. 
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9.3.1.1. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei, fel-

adatai óvodai nevelés során 

a. Látássérült gyermek 

A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók. A 

vak gyermekek ellátásához jelenleg személyi és tárgyi lehetőségeink nem adottak. A speciális, 

gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a látássérülés 

kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez esetleg 

csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 

 

Speciális feladat: 

 A gyermek segítése 

- a  közösséghez való alkalmazkodásban, integrációban 

- az önkiszolgálás megtanítása, 

- a térben és síkban való tájékozódás biztonságának elősegítése  

 

 Figyelembe vesszük a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségének korlátait, különös 

tekintettel az adott szembetegségre. 

 Mozgásnevelésükben kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák 

megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. 

 Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása. 

 A környezet valósághű megismertetése szempontjából fontos feladatunk a téri tájéko-

zódás, az egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció mozgásbiztonság kialakítása melyet 

támpontokhoz kötötten valósítunk meg. 

 A környezet kialakításakor ügyelünk arra, hogy a bútoroknak lehetőség szerint állandó 

helye legyen. 
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 Az alig és gyengénlátó gyermekek számára biztosítjuk a más érzékszervi funkciók által 

történő megismerés változatos formáit, ezzel elősegítve a környezetükben való 

biztonságos tájékozódás kialakítását. 

 Látásnevelés, a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben segítő 

szakemberek együttműködésével. 

 A finommozgás fejlesztése a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

 

b. Hallássérült gyermek  

Jelen pillanatban a sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek közül a siket gyermekek 

neveléséhez nem adottak a személyi és tárgyi feltételeink. 

Speciális feladat: 

 A  hallássérült gyermekek óvodás életkorban történő fejlesztési feladata: 

 -A nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése,  

- A hangos beszéd aktív használatának építése,  

 -A grafomotoros készségfejlesztés,  

- A diszfázia (specifikus nyelvi zavar, a beszédelsajátítás nehézsége) prevenció. 

 A kognitív funkciók és az érzelmi élet fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások 

elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

 A beszédértés, szókincs, szájról olvasási készség fejlesztése. 

 A beszéd érthetőségének kialakítása. A kommunikációs igény és tevékenység állandó 

erősítése. 

 A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében 

- A nyelvi kommunikáció és a metakommunikációs jelzések összehangolása, 

helyzetekhez kötött tudatos alkalmazása. 

- Szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb 

eszközrendszerek használata. 
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A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermeknél - egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után - fizikai értelemben 

közel ép hallás mérhető. A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek 

esetében a hallás különböző mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy a pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbíthatja a fejlesztés 

lehetőségét. Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók 

beszédfejlődésével. Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében 

van.Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges - a pszichés fejlődés zavara 

miatti - beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk, valamint a családi háttér, a fogadó 

intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai megsegítés. 

 

Speciális feladat: 

 

 A foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv 

alapján történik. 

 Fejlesztésüket eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet 

megvalósítani. 

 Javasolt az egyéni fejlesztésük során a képi megsegítés módszere. 

 

 

c. Enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése intézményünkben a nem fogyatékos óvodás 

korúakkal történő együttnevelés során integráltan valósul meg. 

A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok 

az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. - 

Intézményünkben - a magas csoportlétszámok miatt - elsősorban az értelmileg enyhe fokban 
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sérült gyermekeket tudjuk fogadni. (A diagnózist a JNK Szolnok Megyei Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság - Szolnok, állítja fel). Az ő esetükben az ép 

gyermekekkel közösen történő együttnevelést tudjuk felvállalni az óvodában. 

Speciális feladat: 

 A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését 

segítjük elő, számtalan élmény és minta biztosításával, amit a gyermekek a 

kortárskapcsolatok során élhetnek meg. 

 

 A fejlesztés során a gyermek aktuális igényének, fejlettségi szintjének megfelelő 

ismeretek, tevékenységformák, módszerek, szervezeti keretek biztosítása. 

 A téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a szociális alkalmazkodás 

fejlesztése. 

 

d. Beszédfogyatékos gyermek 

Óvodáskorban beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata 

alapján annak minősít. A nyelvi fejlődésnek és beszédzavarnak különböző megnyilvánulási 

formái lehetnek. A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak 

részképességzavarok is. Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több 

beszédprobléma együttesen fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és 

pszichés fejlődés zavara társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság 

módszereinek kombinációjával valósítjuk meg. 

A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a gyermek fejlesztése a 

szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. 

A beszédhibás gyermekek terápiás ellátását a jászberényi Pedagógiai szakszolgálat lo-

gopédusával együttműködve végezzük. 

 

 

Speciális feladat: 

 Tudatos és tervszerű fejlesztés, a beszéd állapotának mértékétől függően.  
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  Tudatos módszerválasztással a komplexitás és a folyamatkövetés megvalósítása. 

 A kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítő 

fejlesztése. 

 A gyermek motiválásának és az egyénre szabott értékelésének tudatos alkalmazásával a 

beszédfogyatékosság mértékének csökkentése. 

 Anyanyelvi nevelés a sokmozgásos, cselekvésbe ágyazott, érzékelésen, észlelésen 

alapuló tapasztalatok biztosításával, melynek során a kommunikációs helyzetek, 

kifejezések egyértelművé válnak a gyermek számára. 

 A vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése. 

 Speciális terápiák alkalmazása, szakemberek segítségével. 

 Az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, értelmi fejlesztés. 

 Az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és 

kiscsoportos fejlesztési formában. 

 

 

e. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás 

zavarral) küzdő gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású - az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő - részképesség-

zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. 

Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta fe-

szültségeket, a váratlan zajokat. 

Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. 

Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint 

a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

 

Speciális feladat: 
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 A gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése, 

differenciált tevékenységek szervezése, esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás 

együttes alkalmazása. 

 Önkontroll alakítása, a figyelmi funkciók, feladattudat, szabálytudat erősítése a 

következetes szokás és szabályrendszer betarttatásával. 

Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus a szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének minőségi zavara, 

amely a személyiségfejlődésnek egészét áthatja. 

Speciális feladat: 

 Tárgyi, személyi állandóság biztosítása. 

 Megfelelő idő biztosítása a tevékenységek végzésre. 

 Viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták, énkép, önismeret, önkontroll, 

érzelmek kifejezésének, tanítása. 

 A kommunikációs, szociális és kognitív készségek, képességek fejlesztése. 

 

 

9.3.2 A kiemelten tehetséges gyermek nevelése 

Cél: 

 A tehetség minél korábbi felismerése, optimális fejlődésének biztosítása. 

 

A tehetségígéretek azonosításának lehetséges szempontjai: 

 jó hallás 

 könnyed, összerendezett mozgás 

 kimagasló képzőművészeti képességek 

 gyors felfogás, tudásvágy 

 kiváló emlékezet 
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 kíváncsiság, kreativitás, eredetiség 

 fejlett beszédkészség, szókincs 

 fejlett igazságérzet, humorérzék 

 jó megfigyelőképesség 

Speciális feladatok: 

 Támogató és szakszerű környezet megteremtése, amelyben a tehetség-ígéretek minél 

korábban.felfedezhetőek. 

 A gyermekek azon képességeinek fejlesztése, melyek megakadályozzák a tehetség 

érvényre juttatását. 

 Olyan óvodai tevékenységek és játékok biztosítása, szervezése, melyek által biztosított 

a többlet a gyermek optimális terheléséhez. 

 

Sikerkritériumok: 

 Egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása. 

 A szülőkkel való hatékony együttműködés, ami a rendszeres tapatcseréken alapul. 

 Reális, a teljesítmény mértékéhez igazodó értékelést alkalmazunk. 

 Az alkalmazkodó és együttműködési képességük fejlesztése, ez által az akarati 

tulajdonságaik a megengedett szociális keretek között tartása. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 A megmutatkozó tehetséges oldal a lehetséges legmagasabb szintre fejlődik. 

 A gyermek képes érzelmein uralkodni, képes az együttműködésre. 

 Gyengébb részterületeiben is megmutatkozik a fejlődés. 

 Reális énképpel, önértékeléssel rendelkezik. 
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10. A gyermekek fejlődésének mérése értékelése 

10.1 A csoport előrehaladásának értékelése  

Cél: 

 A nevelés folyamatát nyomon követve a csoportok szokás- és szabályrendjének 

megfigyelése, mérése, elemzése, értékelése, a kapott eredmények alapján tovább-

fejlesztés. 

 A csoport előrehaladásának figyelemmel kísérésével az óvodapedagógusok munkájának 

- „hozzáadott értékének" meghatározása. 

 Célunk a gyermeki játékszabadság figyelembevételével és tiszteletben tartásával az 

egyéni képességek olyan szintre történő fejlesztése, hogy a környezetében jól 

eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, iskolai életre alkalmassá váló 

gyermekeket neveljünk.  

Sikerkritérium: 

 A gyermekek folyamatos megismerése, fejlődésük folyamatos nyomon követése, 

fejlődési körülmények biztosítása.  

 Minden egyes gyermekhez meg kell találunk azokat az eszközöket módszereket, 

amelyekkel biztosítani tudjuk fejlődésüket. A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk 

gyermekeik fejlődéséről. 

 

Intézményünkben a nevelési tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések eredményeit 

sikerkritériumokhoz viszonyítva, a kompetenciák figyelembevételével mérjük. A sajátos 

diagnosztikai eszközök (difer, bemeneti megfigyelés, folyamatos megfigyelés, szociometria) 

folyamatos használata elősegíti a problémák korai felismerését. Lehetőség nyílik arra, hogy 

egyénre szabott feladatot tudatosan tervezzünk. Képet kapunk arról is, hogy melyik 

gyermeknek lesz szüksége más szakember (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) 

segítségére. A mérés feltélelezi az óvodapedagógusok rendszeres, tudatos, körültekintő, 

tervszerű munkáját, gyermekismeretét. 
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Méréseink: 

 Bemeneti megfigyelés 

 Szociometria 

 Készség és képességszint mérése az óvodapedagógus megfigyelése alapján 

 Difer mérés 

 

Bemeneti megfigyelés: 

A befogadás időszakában a megfigyelés módszerével információkat gyűjtünk a gyermek 

meglévő készségeiről, képességeiről, az otthonról hozott értékekről. Ezeket a 

tapasztalatokat, november elejéig rögzítjük a gyermek egyéni mérőlapján (excel), ennek 

alapján kezdjük meg egyéni fejlesztését. 

Ezeket az eredményeket csoport szinten is összesítjük. Az összesítés eredményét (hozott 

érték) figyelembe véve határozzuk meg az elkövetkezendő időszak feladatait (hozzáadott 

érték).     

 

Szociometria: 

Szociometriát minden évben kétszer mérünk, januárban és májusban. A szociometriai 

eredmények alapján határozzuk meg az elkövetkezendő időszak feladatait a társas 

kapcsolatok alakulása terén. A szociometriai vizsgálatok eredményei mindig a csoportnapló 

mellékletében kapnak helyet, a további feladatokat a nevelési terv részeként fogalmazzuk 

meg.  

 

Készség és képességszint mérése az óvodapedagógus megfigyelése alapján: 

A mérés 10 területre terjed ki, melyekhez 5-5 számunkra fontos fejlettségi mutató 

kapcsolódik. A szempontokhoz 1-5-ig terjedő pontozó skála tartozik, ami nem azonos az 

iskolai érdemjegyekkel. A pontokhoz fejlettségi szintet mutató megállapításokat 

rendeltünk. Megfigyeléseinket havonta rögzítjük a csoportnaplóban, januárban és májusban 

pedig excel táblázatban. A mérés kiterjed mind az egyéni, mind a csoport fejlettségi 

szintjének megállapítására. 
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A mérési eredményeket csoport szinten cask a 10 terület összesített eredményei alapján, 

míg az egyéni mérést a konkrétabb képet mutató 50 szempont alapján készítjük. 

A csoport összesített eredményét a csoportnapló mellékleteként a szociometriai vizsgálat 

eredményével együtt fűzzük be. 

Az egyéni fejlődés dokumentumát a gyermek személyi anyagához csatolva helyezzük el, 

melyen a szülő aláírásával igazolja, hogy gyermeke aktuális fejlettségéről tájékoztatást 

kapott. 

 

Difer mérés: 

A Difer mérést csak nagycsoportban, és csak abban az esetben végezzük, ha nem tudjuk 

egyértelműen eldönteni a gyermekről, hogy elérte-e az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségi szintet. 

                                                         

10.2 A gyermekek értékelése 

 

A gyermek fejlődése érdekében a fejlesztő értékelést részesítjük előnyben. 

Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok mindig egyénre szabott, differenciált értékelést 

alkalmazzanak. Az értékelés fontos szempontja az is, hogy konkrét, a gyermek közvetlen 

cselekedeteire, tevékenységére irányuló legyen, ne az általánosságra szorítkozzon. 

 

A pedagógiai munka tervezése, elemzése, a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre 

szabott nevelési - fejlesztési eljárások írásban rögzített dokumentumai jelentik a mérés, 

értékelés alapjait.  

Az egyéni képességfejlesztéshez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon-követése, 

mérése, elemzése értékelése és a további fejlesztési feladatok meghatározása. Ezek az adatok 

képezik a szummatív értékelés alapját, ezeket a mutatókat használjuk fel a PDCA modell 

megvalósításához.  

Kiemelt jelentőségű a gyermekek megfigyelése, a spontán és irányított szempontok alapján 

szerzett információk rögzítése. 
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A csoportnapló heti terve 

 

 

 
 

. 

11. Az óvodába és az iskolába lépes feltételei (a fejlődés 

várható jellemzői óvodáskor végére) 

 

11.1 Az óvodába lépés feltételei 

Intézményükbe a gyermekek felvételét a mindenkor érvényes köznevelési törvény és a tanügy 

igazgatási feladatoknak megfelelően végezzük. 

 

Ezen túlmenően pedig az alábbi fejlődési mutatókat vesszük figyelembe: 

 szobatisztaság, 

 kialakult beszédkészség (legalább beszédértés), 

 önálló mozgáskészség. 

 

11.2 Az iskolába lépés feltételei, az óvoda sikerkritériuma 

Cél: 

 Az óvodai nevelési folyamat célja az egész gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése.  

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében folyamatos, speciális 

végzettségű szakemberek segítségével olyan fejlettségi szint elérése, melyet az iskola 

elvárásként jelöl meg. 

A gyermekek többsége belső érése, a családi nevelés, valamint az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet, óvodásból iskolássá szocializálódik. Az egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor 
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végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 

képességei folyamatosan fejlődnek az érzékelés és az észlelés tovább differenciálódik. Az 

iskolaérettségnek testi, pszichés és szociális kritériumai vannak, ezek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán fontos és szükséges a sikeres iskolakezdéshez. 

Testi fejlettség:  

Az egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz, testarányai 

megváltoznak. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Megkezdődik a fogváltás. Erőteljesen 

fejlődik a mozgáskoordinációja és a finommotorikája. Mozgása harmonikus, összerendezett. 

Szándékosan képes irányítani mozgását és testi szükségleteinek kielégítését.  

Pszichés fejlettség:  

A pszichésen egészséges gyermek rendelkezik az önkéntelen és szándékos emlékezeti bevésés 

és felidézés képességével. Megjelenik a tanulás alapját képző szándékos figyelem. Növekszik 

figyelmének terjedelme, tartalma. Könnyebben képes azt megosztani és átvinni. Szemléletes és 

képi gondolkodása kialakulóban van. Gondolatait és érzelmeit mások számára érthető 

formában életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Beszédében minden 

szófajt használ. Tisztán ejti a magánhangzókat és a mássalhangzókat. Megfelelő ismeretetekkel 

rendelkezik önmagáról és környezetéről. Felismeri a napszakokat. Az öltözködés és az időjárás 

közötti összefüggéseket átlátja. Mennyiség- és számfogalma kialakult, relációkkal tisztában 

van.  

Szociális érettség:  

Óvodáskor végére a gyermek több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítést. Képes a feladatok egyre eredményesebb elvégzésére. Feladattudata, feladattartása 

kialakulóban van. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor végére készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására. Képes együttműködésre, kapcsolatteremtésre a 

felnőttekkel és társaival.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, illetve az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja gyermekkép részében megfogalmazott elvárásokra épül óvodánk 

sikerkritériuma. 
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Programunkban kitűzött célok az optimumot tartalmazzák, melyet a gyermekek változó 

fejlődési üteme- és az egyéni eltérések miatt nem lehet egységesen megvalósítani.  

Az iskolába lépés elsődleges feltétele a gyermek érettsége, amely különböző életkorban 

alakulhat ki, ezáltal nagy egyéni eltéréseket mutatva. Mindezt figyelembe véve tárjuk fel, mikor 

válik stabillá a gyermek, - testileg, lelkileg, szociálisan, pszichikusan - a sikeres iskolai élet 

megkezdésére, illetve ehhez kapcsoljuk mindazon mutatók összességét, amelyek az óvodáskor 

végére a fejlődés várható jellemzőjeként jelennek meg pedagógiai munkánk eredményeként. 

 

11.2.1 Testi fejlődés alakulása 

 Az egészségesen fejlődő hatéves korú gyermek eljut az első alakváltozáshoz.  

 Teste arányosan fejlett, teherbíró lesz. 

 Mozgása összerendezett, mozgás - koordinációja és finommotoros készsége fejletté 

válik.  

 Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja irányítani.  

 Ismeri az irányokat, jól tájékozódik a térben. 

 

11.2.2 Egészséges életmód  

 Kialakul az igénye az egészséges életmódra, az egészségmegőrzés szokásai iránt.  

 Igényli a tisztaságot, ápoltságot, a rendet. 

 Tisztálkodási, öltözködési teendőit önállóan, szükség esetén segítséggel végzi.  

 Étkezési szokásaira a kulturáltság jellemző.  

 Az önkiszolgálás természetes igényévé válik. 

 

11.2.3 Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

 

 Megfelelő önállósággal, önbizalommal és önértékelő képességgel rendelkezik.   

 Képes önálló problémamegoldásra, az esetleges kudarcélmény elviselésére.  
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 Képes kapcsolatot teremteni gyermek és felnőtt viszonylatban egyaránt.  

 Igénye a helyes viselkedési szabályok betartása. 

 A helyes „Én" kép kialakulásával párhuzamosan fejlődik kritikai érzéke, képes a 

különbözőség iránti toleranciára. 

 Erkölcsi érzelmei fejlettek, akarata és kitartása erősödik, megszilárdulnak a pozitív 

akarati tényezők.  

 Az egyén sikere közös élménnyé válik, a közösség sikere büszkeséggel tölti el az 

egyént.  

 Alkalmassá válik az iskolai élet elfogadására. 

 

11.2.4 Játék 

 A játék segítségével pontossá válik érzékelése, észlelése, kialakul szándékos figyelme.  

 Képes konstrukciókat előre megtervezni, majd játék végén produktumot felmutatni.  

 Megérti és alkalmazza a játék szabályait, képes egyszerűbb szabályok alkotására.  

 Igényli a társakkal való együttjátszást, képes szerepet vállalni. 

 

11.2.5 Mozgás 

 Mozgásigénye, mozgáskedve életvitelének részévé válik.  

 Kialakul testsémája. 

 Biztonságosan mozog, mozgását képes irányítani.  

 Ismeri a téri irányokat. 

 Finommotoros fejlettsége révén felkészül az írás tanulására. 

 Akarata, bátorsága, önuralma, figyelme és egyéb jellembeli tényezői megerősödnek. 

 Betartja a szabályokat, kialakul egészséges versenyszelleme. 

 Mozgásos játékokat önállóan kezdeményez, esetleg szervez is. 

 

11.2.6 Anyanyelv, kommunikáció, vers, mese, bábjáték, drámajáték 
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 Műalkotásokra érzékeny, befogadó, beleélő, érzelmeket-, képzeletet működtető.  

 Képes szorongásait feloldani, belső élményeit kiadni.  

 Anyanyelvi fejlettsége révén képes gondolatait, érzelmeit kifejezni, gazdag szókinccsel 

rendelkezik. 

 A kommunikatív jeleket értve és használva képes a folyamatos beszédre.  

 Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki magát.  

 Minden szófajt használ.  

 Végig hallgatja és megérti mások beszédét. 

 

11.2.7 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 A vizuális eszközöket, technikákat készség szintjén kezdi alkalmazni.  

 Képessé válik mondanivalóját képi megjelenítésben kifejezni. 

 Környezete iránt igényessé-, a szép iránt nyitottá válik.  

 Kialakult esztétikai érzéke alapján képes a szép meglátására.  

 Formagazdagon építkezik, változatos eszközöket használ.  

 Képes szóban kifejezni véleményét a látott alkotásokról. 

 

11.2.8 Ének - zene, énekes játék, gyermektánc 

 Felfedezi a hangok szépségét, képes másokkal együtt énekelni, dalos játékokat játszani.  

 Kifejlődik zenei képzelete, alkotókedve megalapozódik. 

 Felismeri a ritmusváltozásokat, megkülönbözteti a hangszínek árnyalatait, felismeri és 

megnevezi a környezet hangjait, zörejeit.  

 Esztétikusan, egy ütemben képes együttmozogni, változatos térformában „táncolni".  

 Önállóan használja a ritmushangszereket.  

 Szívesen hallgat zenét. 

 

11.2.9 A külső világ tevékeny megismerése 
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 Pontos ismeretekkel rendelkezik önmagáról és a családjával kapcsolatos alapvető 

adatokról.  

 A természetes környezethez való viszonyulását pozitív attitűd jellemzi.  

 Szereti és védi a természetet, növényeket, állatokat. 

 Rendelkezik a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvósához 

szükséges ismeretekkel, magatartási formákkal és szokások ismeretével. 

 Képes felismerni elemi matematikai ok-okozati összefüggéseket (mennyiség, nagyság, 

tér, forma, szín, számfogalom tekintetében). 

 Megkülönbözteti az irányokat, érti és helyesen használja a névutókat (alá, fölé, közé, 

stb.). 

 

11.2.10 Munka 

 Örömmel végez munkát minden olyan területen, ahol arra szükség van. 

 Munkavégzése igényessége tükre. 

 Kialakul feladattudata, munkavégzésében kitartó. 

 Segít önmagán, észreveszi, ha valamit el kell végezni. 

 

11.2.11 Pszichés fejlődés alakulása 

 Érzékelése, észlelése differenciálódik. 

 A közvetlen felidézés mellett kialakul a szándékos bevésés és felidézés. 

 Megjelenik a szándékos figyelem és emlékezés. 

 Kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodása. 

 Kreatív, önálló, tisztában van saját értékeivel, képes a konfliktusok kezelésére. 

 Nyitott, érdeklődő, problémamegoldó, tanulásra fogékony, alkalmas az iskolába 

lépésre. 
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Melléklet 

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 

 

A helyi nevelési program érvényességi ideje: visszavonásig érvényes 

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai 

 Szervezeti átalakítás, 

 A nevelőtestület más program bevezetéséről dönt, 

 Törvényi előírások módosulása, 

 Egyéb érdekegyeztető fórum, módosítási javaslata. 

 

Előírás a program módosítás előterjesztésére 

 Írásbeli előterjesztés az intézmény nevelőtestületének részletes szóbeli előterjesztése 

alapján a nevelőtestületi értekezleten. 

A bevezetés időpontja: 2015. szeptember 01. 

A felülvizsgálat indoka: 

 A program beválás során felmerülő változások beépítése. 

 A törvényi változásokból adódó feladatok kidolgozása és beépítése. 

 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

Elfogadta:  Alattyáni Óvoda nevelőtestülete  

 

 

Jóváhagyta:  Alattyáni Óvoda - óvodavezetője  

Nyilvánosság biztosítása:  Alattyáni Óvoda SZMSZében foglaltak szerint 



 Az Alattyáni Óvoda Pedagógiai Programja 

 

 104  

 

 

Tájékoztatásul hivatalosan kapja 

 Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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