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I. BEVEZETÉS

A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI, SZAKMAI HÁTTERE, HATÁLYA
A Töttösi Óvoda saját készítésű helyi pedagógiai programját
Készítette: az intézményvezető
Elfogadta: A Töttösi Óvoda nevelőtestülete
Véleményezte: A Szülői Szervezet
Jóváhagyta: Töttös Község Önkormányzata
Hatálybalépés ideje: 2018. október 10. Hatályos: A kihirdetés napjától visszavonásig
A dokumentum jellege: Nyilvános, megtalálható a Hirdetőn és az Irattárban
Készült: 3 db eredeti példányban
A módosítás indokai: A PP jelenlegei elvárásoknak való megfeleltetése, felülvizsgálata; a
Szülői Szervezet véleményeztetése; törvényi változások
A legutóbbi módosítás ideje: 2015. szeptember 01.
A program az alábbi hatályos jogszabályok alapján készült:
-

a Töttösi Óvoda Alapító okirata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény és annak módosítása a 2012.
évi CXXIV. törvény
A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtása 229/2012.(VIII.28.) kr.
A közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
138/1992.(X.8.) Kormányrendelet
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 1997. évi XXXI.tv.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kr. és annak
módosításáról szóló 255/2009.(XI.20) kr.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelet
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AZ INTÉZMÉNY ADATAI
Az óvoda hivatalos elnevezése: Töttösi Óvoda
Az óvoda címe: 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.
Telefonszáma, fax: 69/376-101
Mobil: +36-20/453-4665
E-mail címe: ovoda.tottos@gmail.com
Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma:
Töttös Község Önkormányzata
7755 Töttös, Hunyadi u. 6.
igazgatas.tottos@gmail.com
Az alapítás dátuma: 2015. szeptember 01.
Az alapító okirat kelte: 2015. május 29.
Az óvoda alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.
pontja által megfogalmazottak szerint, az önkormányzati fenntartású intézmények
alapfeladata a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, amely:
- Óvodai nevelés;
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai;
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai;
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai;
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
Az intézmény működési területe: Töttös község közigazgatási területe
Az intézmény gazdálkodási formája: részben önálló költségvetési szerv
Az óvodai csoportok száma: 1
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AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ALAPELVEI
A Pedagógiai Programunk alapelveinek meghatározásánál az alábbi elvek szolgálnak
kiindulási pontként:
 a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg;
 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;
 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell
irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly
módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
Arra törekszünk, hogy az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az
általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a
gyermekek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.
A pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe vettük:
 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, mivel az
óvodánk sajátos nevelési igényű gyermeket befogadhat.
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II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Örülünk, hogy itt vagy.
Itt sokat játszhatsz, hiszen a játékkal tapasztalsz, tanulsz, készülsz az iskolára. Bátran
szárnyalhatsz a játékok, mesék világában.
Segítünk neked, hogy barátokat találj.
A mindennapok forgatagában itt biztonságra lelsz.
Kíváncsiak vagyunk rád és arra, hogy mit gondolsz, mit érzel, mi az amit szeretnél.
Bánt valami? Mi itt vagyunk veled, és meghallgatunk, segítünk megoldást keresni.
Fontos vagy nekünk.
Ismerd meg önmagad – melletted vagyunk ezen az úton, időt szánunk rád.
A szüleidnek kincs vagy: velük együtt támogatunk abban, hogy személyiséged, egyéniséged
kibontakozhasson.
Szüleid és őseid hagyományait, kultúráját itt megismerheted. Az ünnepek érzelmi
feltöltődést fognak adni. Közösen sok élményben lesz részünk.
Ne félj a kihívásoktól, az új dolgoktól, a munkától, a feladatoktól – építeni fogják a
jellemed.
Segíts nekünk egyre szebbé, jobbá tenni az óvodát: legyünk összetartó közösség.
A szüleid régen itt cseperedtek…
talán egyszer te is visszatérsz ide a gyermekeiddel…
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GYERMEKKÉP

Az Alapprogram meghatározásai alapján az emberi személyiségből indulunk ki, abból a
tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben
is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos,
életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei
vannak.
Ennek megfelelően a gyermek egyedi személyiségének megismerésére, elfogadására és
kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy
egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai
csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet
szerepe is meghatározó, ezért balesetmentes, ingerekben gazdag körülményeket, jó mintát és
kiegyensúlyozott, derűs légkört biztosítunk a gyermekek számára.
Legfontosabb alapelvünk, hogy minden gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés
és bizalom vegyen körbe.
A nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez (magatartás,
tudás, érdeklődés, vágy, szükséglet) igazítjuk, elősegítve a gyermek egyéni készségeinek és
képességeinek kibontakoztatását.

PEDAGÓGUSKÉP
A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a
gyermek számára. Ahhoz, hogy szakmai munkánk minőségi színvonalát fenntartsuk és
emeljük, az alábbi pedagógus magatartás kialakítására törekszünk.
A pedagógus:
Elhivatott, őrzi lelkesedését, motivációit a hivatása, a gyermeknevelés iránt.
Nyitott – érdeklődik a gyermekek, szüleik és munkatársai iránt, bennük a jót keresi, és
lehetőséget biztosít másoknak arra, hogy őt is jobban megismerjék.
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Tisztelettel fordul minden gyermek, szülő, munkatárs, szakmai partner és a vezető felé.
Bizalmat ad partnereinek, ezzel is elősegítve, hogy a bennük élő jó győzedelmeskedjen.
Kapcsolataiban odafigyelő, empatikus, megértő, elfogadja a másságokat is, türelmes. Őszinte,
érzéseit, gondolatait vállalja és egyértelműen, pozitívan fogalmazza meg, és ebben támogat
másokat is. Konstruktív együttműködésre törekszik. Önként vállal részt a közösségi
feladatokból és szívesen segíti munkatársait.
Ha zavarja egy gyermek vagy felnőtt viselkedése, akkor nem a következményekre, a
számonkérésre, hanem az okokra és a megoldásokra figyel. Objektív, nem ítélkezik, nem a
személyes véleményét emeli ki, hanem asszertív kommunikációs eszközökkel, módszerekkel
oldja meg a problémákat, konfliktushelyzeteket.
Kellemes, oldott hangulat jellemzi kapcsolatait. Konkrét és pozitív megerősítéseket ad
másoknak. Jó hangulatú, tartalmas beszélgetésekre törekszik. Emberi kapcsolataiban
kiegyensúlyozott és mértékletes.
Hiteles és jó mintát mutat. Önbizalma egészséges, asszertív önérvényesítésre törekszik,
partnereit is ebben támogatja. Ígéreteit betartja, és nem vár el másoktól olyasmit, amit ő nem
tesz meg. Egészséges életmód, környezettudatosság, mintaszerű emberi és pedagógusi
magatartás, és erkölcsi értékrend jellemzi.
Erős a hite, hisz az emberi jóságban és szeretetben, hisz magában és másokban.
Kitartó, soha nem adja fel. Tudja, hogy a nehéz helyzetekben különösen nagy szükség van
arra, hogy kreatív legyen és helyesen cselekedjen, erre tanítja a gyermekeket is.
Probléma, konfliktus esetén, együttműködéssel, bizakodóan keresi a megoldásokat.
A gyermekekkel való bánásmódját óvó gondoskodás és szeretet jellemzi. Keresi minden
gyermekekhez az ideális utat és módszereket. A gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz,
személyiségéhez igazítja a fejlesztést, nevelést, gondoskodást. Sokszínű tevékenységekben,
cselekedtetéssel fejleszti a gyermekek képességeit. A gyermekek tudására, érdeklődésére,
erősségeire épít, a gyermekeket sikerélményhez segíti. A gyermekek értékelését egyénre
szabott és fejlesztő módon valósítja meg. Kiemelt figyelemmel és gondoskodással segíti a
gyermeket az átmenetekben (óvodai beilleszkedés, iskolába lépés). A gyermekek önállóságát
gondolkodásukban és cselekedeteikben egyaránt fejleszti.
Örömmel mesél, versel, szívesen énekelj, felszabadultan játszik a gyerekekkel.
Felelősséget vállal a hibáiért is, de nem bűntudatra, hanem őszinte belátásra, helyrehozatalra
és fejlődésre törekszik. Megbocsát magának és másoknak is a hibákért.
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Hálás a hivatásáért, hogy jelentős részt vállalhat a gyermekek személyiségének
megalapozásában.
Tiszteli és az elvárásoknak megfelelően közvetíti az óvodai és népi hagyományokat.
Munkáját a hatályos törvények, a pedagógiai program, és a helyi elvárások alapján tudatosan
végzi. Munkájában kreatív és rugalmas, igényli a szakmai megújulást. Reálisan elemzi,
értékeli és fejleszti önmagát, kompetenciáit (ismeret, tudás, attitűd).

ÓVODAKÉP
Az óvoda
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Intézményünk a családi nevelés kiegészítője, a köznevelési rendszer szakmailag önálló
nevelési intézménye. Fontosnak tartjuk a családok szociális körülményeinek, nevelési
attitűdjének megismerését, hogy ehhez tudjuk igazítani a gyermek érdekét szolgáló
együttműködést.
Tevékenységrendszerünkkel, személyes attitűdünkkel és mintánkkal, illetve a tudatosan
alakított tárgyi környezettel biztosítjuk óvodás gyermekeink fejlődését, az óvoda óvó-védő,
szociális, nevelő, személyiség- és közösségfejlesztő funkcióit a gyermek óvodába kerülésétől
az iskolába lépésig, elősegítve az átlépéshez szükséges feltételek kialakulását.
Mindemellett kiemelten figyelünk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság
ébrentartására és kielégítésére, előtérbe helyezzük kreativitást és törekszünk a
kompetenciaérzés és a sikerélmény kialakítására, fenntartása.
Az óvodai nevelésünk célkitűzései, hogy gazdag tevékenységrendszerrel és az egyéni
bánásmód elvét alkalmazva segítsük elő óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését; a
gyermeki szükségletek kielégítését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok
csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
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Az óvoda helyi nevelési alapelvei:
Személyiségközpontúság
Játékosság
Nyitottság
Tolerancia
Szeretet

 a gyermeki személyiséget övező elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
megteremtése;
 a gyermek személyiségfejlődésének, egyéni készségeinek és képességeinek
kibontakoztatásának segítése;
 az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez
igazítása.
Az óvodai nevelés alapelveinek megvalósítása érdekében gondoskodunk:





a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;
a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról;
a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek
megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető
játékról;
 a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmakról,
 emberi és nemzeti értékek közvetítéséről;
 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről. (ONAP)

Az óvoda helyi nevelési értékei
Az értékek közvetítése
Célunk a gyermekekbe mindazoknak az emberi és nemzeti értékeknek az átszármaztatása,
amelyek meghatározóak lesznek számára későbbi életvitele során. Ilyen értékek például: az
egészség, a szeretet, a tisztelet, a humanisztikus értékek, a munka, a tudás, valamint az
esztétikai és a szociális értékek, az erkölcsi értékek.
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Legfőképpen azokat az értékeket részesítjük előnyben, amelyek alkalmassá teszik a
gyermeket arra, hogy életét majd alkotó módon vezethesse. Az alkotó életvezetés értékeinek
beépülése azért oly fontos, mert mind a társadalom számára, mind pedig az egyén számára
hasznossá válik, hiszen a gyermek boldogulása mindkettő, a saját és a társadalom
megelégedésére is szolgál.
Minden gyermek maga is egy érték, egy értékes egyén és értékeket hordoz leendő életében is.
Ezért olyan fontos megteremteni számára mindazokat a feltételeket, amelyek kibontják belőle
az értékes magatartásformákat, hogy azok biztosítsák egyéni boldogulását. Másrészt ezen
értékek birtokában a társadalom számára is hasznos értékátadóvá válik.
A gyermek tehát egyben értékek átadója is. A gyermek viselkedésével, életmódjával hatással
van környezetére, környezete minden tagjára. Csak azokat az értékeket képes átadni,
amelyeknek hordozója, amelyek benne megtestesülnek. A beépített értékekből természetesen
következik azok további átadása. Ezzel válik biztosítottá az értékek folyamatos közvetítése,
hosszú távon a társadalom fejlődése.

III. AZ ÓVODAI ÉLET NEVELÉSI FELADATAI
Nyitott, elfogadó, játékban nevelő óvoda vagyunk, melyben a gyermekek egyéni fejlődésük és
érésük ütemében válnak az iskolai életre alkalmassá.
A gyermekek népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül ismerkednek meg értékorientált
hagyományainkkal, a népi kulturális kincsek elemeivel.
Az óvodai nevelés szeretetteljes légkörben segíti elő a gyermekek pozitív kötődését,
megteremti a sokoldalú, életszerű érzékelés, a zene, a ritmus jelentőségét figyelembe vevő,
utánzáson alapuló, természetes, spontán tanulás feltételeit. Mindezek egy identitástudatot
megalapozó tevékenységek is egyben.
Célunk, hogy önállóan gondolkodni, tevékenykedni képes, a környező világra nyitott,
szeretetet adni és kapni tudó, a másság elfogadására, toleranciára is képes gyermekeket
neveljünk, az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődését segítsük elő nyelvünk
és kultúránk megismertetésével, az eltérő fejlődési ütem, az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével.
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1. Az óvodánk kiemelt nevelési feladatai
 az egészséges életmód alakítása,
 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az egészséges életmód alakítása
Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák
kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és
társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a
testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá
szokássá alakítja az egészségvédő magatartást.
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai
nevelés feladata:






a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
a gyermekek testi képességfejlődésének segítése;
a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
 megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.
Az egészséges életmódra nevelés célja, az egészséges életvitel igényének alakítása a
gyermek testi- és lelki fejlődésének elősegítése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
differenciált fejlesztése.
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Az egészséges életmódra nevelés feladatai
Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére (promóció) és az
egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő tevékenység. Mindkét
egészségfejlesztési feladat a testi (szomatikus), a lelki (értelmi, érzelmi, akarati) és szociális
(társas, közösségi) nevelő tevékenységre is vonatkozik.
Az óvodai nevelés kulcskompetenciáját az képezi, hogy a napi program minden elemének
teljesítése közben biztosítjuk a ránk bízott gyermekek egészséges életvitelét, egyénenként és
csoportosan is. Elősegítjük egészségvédő- és fejlesztő szokások kialakítását. A nevelés tehát a
testi (szomatikus) nevelésre alapoz.

Az óvodapedagógus feladatai a higiéniára nevelésben:
 A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés
szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos tisztálkodási,
testápolási rendjével. Ezért kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódhoz
szükséges szokások, szabályok során a családdal való összhangra.
 Kiemelt figyelemmel segíti azokat a gyermekeket, akiknek az életvitelében az
óvodaihoz képest jelentős különbség vagy lemaradás észlelhető. A higiénés szemlélet
átadása, a testápolás segítése sohasem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést.
 A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatot, a kézmosás szokássá fejlesztését
szeretetteljes légkörben, a saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű,
fogmosó-felszerelés) használatával gyakoroltatja.
 Megítéli a gyermek higiénés állapotát, szükség esetén (a dajka segítségével)
bensőséges formában pótolja a hiányos testápolást.
 A legintimebb higiénés tevékenységet a WC-használatának, a WC-papír használatának
gyakoroltatását egyéni bánásmóddal és intimitással valósítja meg. Ennek
begyakorlásában a dajka is részt vállal. A bevizelés, beszékelés utáni mosakodást
különösen fokozott intimitással valósítják meg.
 Biztosítja a gyermekek számára a rendszeres egészségi ellenőrző vizsgálatokat, és az
arra épülő támogatást.

Az óvodapedagógus feladatai az egészséges táplálkozásra ösztönző nevelésben:
 Az étkezéshez való előkészületbe bevonja a gyermekeket, hogy – életkori
fejlettségüknek megfelelő szinten – valósítsák meg az önkiszolgálást.
 Étkezés során megnevezi az ételeket, és bemutatja azok egészségre gyakorolt hatását.
 A gyermekeket a kulturált és egészséges étkezésre neveli.
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 Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében gyümölcs és zöldségnapokat
szervez. Megismerteti a gyermekeket új ízekkel. Lehetővé teszi, hogy ők maguk is
vegyenek részt az ételkészítésben (saláta, gyümölcstál készítésében).
 Gyakoroltatja az egészséges és egészségtelen ételek megkülönböztetését.
Megismerteti a gyermekeket a vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag ételekkel.
 Tudatosítja a folyadékfogyasztás jelentőségét. Kialakítja a gyakori folyadékfogyasztás
szokását. Gyakoroltatja az egészséges és egészségtelen italok megkülönböztetését.
 Lehetőséget biztosít a táplálkozás és a (testi-lelki) egészségi állapot közötti ok-okozati
összefüggések felismerésére. A táplálkozással kapcsolatos egészségkárosító
magatartásra (túlzott evés, nassolás, sok édesség fogyasztása, tápanyagokban szegény
ételek fogyasztása) és azok következményeire.
 Táplálkozásával jó mintát mutat.
Az óvodapedagógus feladatai a környezeti higiéniára való nevelésben:
 A csoportszobában arra szoktatja a gyermekeket, hogy maguk után rakjanak rendet, az
anyagokkal, eszközökkel, energiákkal takarékosan bánjanak.
 Biztosítja a foglalkoztató termek szellőztetését, az ivóvíz higiéniáját, a helyes fűtést és
világítást. Felügyeli az udvar tisztán tartását, gondozását, a helyiségek,
mellékhelyiségek takarítását, a fejlesztő- és játékeszközök higiéniáját, rendben
tartását.
 A gyermekeket a természet védelmére, a hulladék tudatos kezelésére, az óvoda
tisztaságának megóvására, szépítésére, virágosítására neveli. Magatartásával jó mintát
mutat.
 A festéssel kapcsolatos eszközhasználat után alkalmat biztosít a mosakodásra.
 A gyermekek játékszereinek fertőtlenítésére és biztonságos tárolására felügyel.
 Az audiovizuális eszközöket csak az óvodapedagógus üzemeltetheti.

Az óvodapedagógus feladatai a mozgás biztosításában:
 Gyakoroltatja az egészséges napirendet, hogy annak működtetése készséggé váljon.
 A gyermekek mozgásigényét kielégíti, a mozgásfejlődéshez megfelelő teret,
eszközöket, tevékenységeket, motivációt és baleset megelőzést biztosít.
 A mozgásos játékokat, a mindennapos testnevelést napi szinten valósítja meg.
Tudatosan beépíti a tartásjavító és talp tornát.
 A regenerálódást biztosító pihenést biztosítja (csendes pihenő, alvás - alvásigény
figyelembe vételével).
 A gyermekek fokozott mozgásigényét udvari játékokkal, munka jellegű
tevékenységekkel, óvodakörnyéki sétákkal biztosítja.
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 Megismerteti a gyerekekkel az általános munkavédelmi, balesetvédelmi és
közlekedési szabályokat, azokat gyakoroltja és ellenőrzi.
 Igyekszik megelőzni a túlmozgást, a fegyelmezetlen játékot. Felügyeli a homokozók,
mászókák, hinták, kerti szerszámok tisztaságát és épségét.
Az óvodapedagógus feladatai a testnevelés foglalkozások biztosításában:
 A rendszeres mozgás biztosítását, a mozgáskultúra megalapozását, a motoros
képességek fejlesztését a mindennapi testnevelés során is biztosítja. Mindennap
alkalmazható mozgásgyakorlat lehet a mászás, járás, futás, ugrás, labdadobás, elkapás.
 A közös játékos, mozgásos élményeken keresztül igyekszik a mozgást megszerettetni.
Az óvodai testnevelés során alkalmazott mozgásformákkal igyekszik megalapozni az
életen át tartó sportolási kedvet és szokásokat.
 A mindennapos testnevelés edző jellegű gyakorlatai mellett korcsoportra szabott,
testnevelési csoportos foglalkozást is tart.
Az óvodapedagógus feladatai az önellenőrzés és értékelés fejlesztésében:
 Gyakoroltatja a véleményalkotást a saját egészségvédő magatartásról.
 Fejleszti a testi-lelki szükségletek kifejezésének kommunikációját.
 Átadja és gyakoroltatja az életvédelmi és baleset-megelőzési magatartással
kapcsolatos tudnivalókat, a rizikóhelyzetek elkerülése érdekében.
 Jó mintát mutat saját életmódjának értékelő áttekintésével.
Az óvodapedagógus feladatai a dohányzás megelőzésében:
 Él minden olyan program lehetőséggel, amely a gyermekekkel megismerteti a
dohányzás káros voltát, egészségügyi szolgálat (védőnő, óvodaorvos) segítségével. Az
óvoda egész területén tilos a dohányzás, ezzel a dolgozók jó mintát mutatnak.
 Támogatást nyújt az egészséget támogató családi környezet alakításához, és a káros
szenvedélyek (alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás) megelőzéséhez.
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás
nélkül tisztálkodnak, mosakodnak, törölköznek, fogat mosnak, fésülködnek, használják a
WC-t, a WC papírt.
 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat.
 Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. Alkalmazzák
az orrfújás helyes technikáját.
 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a
kancsóból.
 Készségszinten használják az evőeszközöket.
 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek.
 Étkezés közben helyes testtartással ülnek.
 Teljesen önállóan öltöznek. A ruhájukat ki- begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.
A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcokra helyezik.
 Jelzik, ha melegük van, vagy fáznak.
 Ügyelnek saját maguk és környezetük rendjére, tisztaságra, igyekeznek mindenütt
rendet tartani.
 Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
 Életkori sajátosságaiknak megfelelően rendelkeznek ismeretekkel az egészséges
táplálkozásról.
 Örömmel és önállóan vesznek részt a mozgásos tevékenységekben.
 A szociálisan hátrányos gyermekek a pozitív támogatottsággal elérik kortársaik
szintjét.
 Értik és végrehajtják az utasításokat.
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
– az óvoda alkalmazottai és a gyermek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze;
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– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én
tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,
kitartásának,
feladattudatának,
szabálytudatának),
szokásés
normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja,
hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.
(ONAP)
Az óvodapedagógus feladatai a lelki egészségvédelem során:
 Pszicho higiénés nevelést (lelki egészségvédelem) valósít meg, vagyis fejleszti a lelki
egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségeket és képességeket.
 Segíti a gyermekeket abban, hogy magukról reális és pozitív képet alakítsanak ki, és
elfogadják magukat, önbizalmuk egészségesen fejlődjön.
 A gyermekekkel személyes perceket, meghitt beszélgetéseket valósít meg.
 Kezeli, oldja a hibás viselkedéseket. Megelőzi vagy kompenzálja a stressz hatásokat.
 Fejleszti a gyermekekben a magatartásuk, érzelmeik kontrollálására való készséget.
 Figyel a gyermekektől érkező segítségkérésekre, az ún. „segélykiáltásokra”, és
igyekszik segítséget nyújtani.
 Elősegíti a társas-társadalmi beilleszkedést (integráció), és a normatartás (adaptáció)
elsajátítását.
 Gyakoroltatja a gyermekekkel az önellenőrzést.
Az óvodapedagógus feladatai az érzelmi nevelésben:

 Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkört teremt a gyermekek
számára a beszoktatástól az óvodáskor végéig.
 A gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez a szülőkkel együtt a lehető
legnyugodtabb feltételeket teremti meg. Lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek a
szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával.
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 A beszoktatás ideje alatt hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek elhozhatják magukkal
azokat az otthoni tárgyakat, amelyekhez ragaszkodnak.
 Tájékozódik a gyermek otthoni szokásairól. Már a beszoktatás ideje alatt a tervezett
szokásoknak megfelelően szervezi a tevékenységeket, amit sok érzelmi
megerősítéssel, játékosan gyakoroltat, figyelembe véve az egyéni képességeket,
tempót, szokásokat.
 Az 5-6-7 éves gyermekeket bevonja a kisebbek öltöztetésébe, és biztosítja, hogy
gyengédséggel, szeretettel vegyék körül őket.
 A játékok mellett személyes kapcsolattal, mesével, „ölbeli játékokkal”, mondókákkal
kedveskedik a gyermekeknek.
 Elősegíti a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek kapcsolatok pozitív érzelmi töltésű
alakítását.
 Fejleszti a gyermekek érzelmi és kapcsolati képességeit, társas kapcsolatait a
közösségi élet fejlesztése érdekében, és hogy a gyermekek jól érezzék magukat a
csoportban.
 Kialakítja a közösségi élet szabályait. Segíti a gyerekbarátságok kialakulását, és úgy
formálja, hogy a barátok a közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak.
 A gyermekek bizalmának, érzelmi biztonságának kialakítását az óvoda felnőtt és
gyermek közösségével együtt végzi.
 A gyermekek neveléséhez jó kapcsolatot teremt a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy
kellő bizalom alakulhasson ki az együtt neveléshez.
 Segíti a gyermekeket abban, hogy elfogadják eltérő képességű és tulajdonságú
társaikat. Magyarázatában a dolgok pozitív oldalát emeli ki és jó mintát mutat.
 A gyermekek tevékenységéhez nagy szabadságot biztosít, a pontos határok
megjelölésével. Röviden, egyértelműen, pozitívan fogalmazza azt, amit akar, kér,
szeretne. A többszöri „határátlépésnél” konzekvenciákat von le, következményeket
vezet be, ugyanakkor megadja a lehetőséget a javításhoz.
 Az összeütközések során tudatosan alakítja a gyerekek érzésvilágát, magatartását.
 Minden gyermeket segít abban, bátorít, hogy belső elégedettsége, pozitív énképe
alakuljon ki. Minden gyermeknek személyes perceket biztosít, hogy a jó kapcsolatot
megerősítse, támogatja azt is, hogy a gyermek-dajka kapcsolatban is a pozitív attitűd
érvényesüljön.
 A gyermekek viselkedéskultúráját fejleszti az óvodapedagógus példája, bátorítása,
türelme, bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észreveteti, és a
sikertelenséget segít elviselni.
 Az óvodapedagógus örömét dicsérettel jelzi, félelemkeltés nélkül jelöli meg a
veszélyeket, problémákat.
 A humor jó segédeszköz a pozitív töltésű viszonyok ápolásában, a szeretet egy
bizonyos formája. A nehézségeket és görcsösséget a humor feloldja. A bátortalan
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gyermekek nevelésekor az óvodapedagógus örül a kisebb előre lépésnek, fejlődésnek
is, az önkifejező és önérvényesítő törekvéseknek teret biztosít.

Az óvodapedagógus feladatai az erkölcsi nevelésben:

 A szűkebb és tágabb környezet megismertetése a szülőföldhöz való kötődés alapja,
melyet az óvodai dolgozók kommunikációja, bánásmódja és viselkedése pozitívan
befolyásol.
 Elősegíti, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a természetben és az emberi
környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelje és becsülje azt.
 A mesékkel és az azt követő beszélgetésekkel is elősegíti az erkölcsi kategóriák
megismerését, megkülönböztetését.
 Társas játékok és sporttevékenységek során fejleszti a sportszerű, korrekt magatartást.
 A mindennapok során az alapvető illemszabályokat ismerteti és gyakoroltatja a
gyerekekkel, mindezekben természetesen mintaként szolgál.
 Önértékelésre és társai értékelésére is neveli a gyerekeket.
 A másság elfogadására és egymás segítésére neveli a gyermekeket.
 A jeles napok során alkalmat biztosít a népi táncok, dalok, népi játékok
megismerésére, gyakorlására, elsajátítására, az ezekhez tartozó érzelmi és erkölcsi
kötődés kialakulására.
Az óvodapedagógus feladatai a közösségi nevelésben:

 A közösségi élethez kiegyensúlyozott légkört, harmonikus csoportmiliőt teremt.
 Megismerteti a gyerekekkel a közösségi élet szabályait, lehetőségeit, örömeit.
Kialakítja az óvodai csoportja hagyományait, szokásrendszerét, jelképrendszerét,
szimbólumait, ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít és ez is mélyítheti a
gyermekek összetartozását, együttérzését.
 A közösségfejlesztő pedagógiai munkát az odafigyelés, meghallgatás, saját érzések
meghallgatása, elfogadása jellemzi. A gyermek örömteli optimizmussal fejlődhet, ahol
különbözőségek elfogadása, tisztelete van jelen, a szokás és normarendszer
megalapozott. A gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban
társra, ha kell, természetes támaszra találjon.
 Minden gyermeket a többi gyermek, és a másság elfogadására és befogadására nevel.
Segíti az együttműködés során keletkezett feszültségek feloldását és jó megoldásokat
mutat.
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 Fejleszti a csoport tagjait összekötő személyi kommunikációt (beszéd, társalgás) és
együttműködést, közös élményeket biztosít. A kapcsolatok erősítése során magatartása
a beszélgetőtárs megbecsülését, értékelését, a kölcsönös engedmények keresését üzeni,
melyben teljességgel mellőzi a megbántást, hibáztatást, gyakori bírálgatást, kioktatást,
kiabálást, panaszkodást. A gyerekeknek ebben jó mintát mutat, őket is erre neveli.
 A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a
közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben
megvalósuló tanulási formák. A különböző tevékenységek során páros feladatokat,
gyakorlatokat, a kiscsoportos szervezeti formát és/vagy kooperatív technikákat valósít
meg. Ezek során a gyerekek jobban megismerik egymást, tanulnak egymástól és
fejlődnek a kapcsolati viszonyulásaik.
 Megismeri a csoportba járó gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. Ennek
megfelelő szerepekkel, megbízatásokkal és támogatással segíti őket, hogy megtalálják
helyüket a csoportban és fejlődjenek.
 Felkelti a gyermekek érdeklődését a közösség érdekében végzendő feladatok iránt,
hogy átélhessék a közös aktivitásból eredő célok teljesítését, és örömmel és
érdeklődéssel kapcsolódjanak be a közös együttlétekbe.
 Elősegíti egymás jobb megismerését a kapcsolatok alakulását.
 Elősegíti a gyermekek beilleszkedési képességének (a csoportba történő
integrációjának) kialakulását. Kiemelten segíti elő a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek szociális integrációját.
 Elősegíti, hogy a gyerekek más gyermekközösségekkel tartsanak kapcsolatot,
barátkozzanak, és hogy szolidaritás, bizalom alakuljon ki bennük a rászorulókkal
szemben.
 Olyan légkört teremt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves
része a hagyományápolás. A hagyományőrzéshez természetes közeget teremt.
Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a
gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a
gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére
szükséges figyelmet fordítani.
2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori
sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a
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gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.

élményeket,

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség) fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő
ösztönző környezet biztosítása. (ONAP)

Az óvodapedagógus feladatai:
 Az óvodás gyermek értelmének megnyitását, fejlesztését elsősorban érzelmein
keresztül, s nem a szándékos tanulás elvárásával valósítja meg. Türelmes, kiváró
magatartást valósít meg, ebben támogatja a családokat is.
 A tanulást a lehető legszélesebben értelmezi, a fejlődés, az érés és a fejlesztés együttes
hatásaként. Minden tapasztalat, minden élmény tanulást hordoz magában, hozzájárul a
gyermeki személyiség fejlődéséhez.
 A pedagógus a fejlesztés, a prevenciós és korrekciós nevelés feladatait, a kiemelkedő
készségekkel rendelkezők sajátos fejlesztését kiscsoportos formában illetve egyéni
fejlesztéssel valósítja meg, elsősorban az óvodapedagógus által kezdeményezett
játékok, kísérletek, megfigyelések, próbálgatások segítségével.
 Az óvoda közvetlen természeti és társadalmi környezete, udvara és környéke a
megismerés és a szókincs bővítés lehetőségének bő forrása, ezt tudatosan kihasználja.
 Az anyanyelvi fejlesztést és a kommunikáció különböző formáinak alakítását beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabály-közvetítéssel (a javítgatás elkerülésével)
valósítja meg.
 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére neveli a gyermekeket, örömteli,
nyugodt légkörben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvét
fenntartja, ösztönzi.
 A játék világa mellett a valós világot komplex érzékeltetéssel, sokoldalú
megtapasztalással, s a gyermeki értelemmel összhangban lévő verbalitással közvetíti.
Támogatja a gyermeki önmegvalósítást, önkifejezést.
 A tanulási készségek, képességek, a pszichikus funkciók fejlesztését, az egyéni
sajátosságoknak megfelelően differenciáltan valósítja meg a változatos tevékenységek,
élmények, tapasztalatszerzés, ismeretbővítés és a különböző élethelyzetek során.
Utánzáson alapuló, cselekvéssel egybekötött, sokoldalú nyelvi-élményszerzési
lehetőséget biztosít.
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 Az anyanyelvi nevelést minden tevékenységben kiemelten kezeli, az irodalmi
kezdeményezéseket összekapcsolja a többi kezdeményezési formával, a komplexitásra
törekszik.
 Az elsődleges modellként szolgáló család beszédkultúráját, értékrendjét, és a gyermek
beszédfejlettségét feltérképezi. A családokkal való együttműködést és kommunikációt
fejleszti az életkori értelmi fejlődés, az egyéni differenciált bánásmód érdekében.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermek örömmel, szívesen beszél. Összetett mondatokat is tud alkotni.
Beszédében logikusan építkezik. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél.
 Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ. Különböző
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot. Tisztán ejti a mással- és magánhangzókat.
(itt a fogváltás miatt egyéni eltérések lehetnek)
 Tud érvelni, magyarázni, meggyőzni.
 Tud érdeklődéssel és türelemmel meghallgatni másokat. Nem vág mások szavába.
Megérti mások beszédét.
 A gyermek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelően alakuljon azon
képességeinek összessége, melyek alkalmassá teszik őt az iskolai tanulás
megkezdésére. Figyelmük fejlődjön önkéntelenül a tartós figyelem képessége felé.
Gondolkodásuk fejlődjön a cselekvő szemléletes gondolkodástól a nyelvi
gondolkodási szint felé. Végezzenek gondolkodási műveleteket (analízis-szintézis,
összehasonlítás, általánosítás).

2. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek

A Köznevelési törvény megfogalmazza a különleges gondozáshoz való jogot.
Pedagógiai Programunk elkészítésekor az Óvodai nevelés országos alapprogramja mellett
figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is. Az
óvodai nevelés folytatja, új módon kiegészíti, illetve bizonyos esetekben korrigálja a családi
nevelést. A fejlesztés személyre szabott módon és ütemben történik.
A gyermekvédelem célja, hogy a társadalom normáit, értékeit közvetítse az óvodás gyerekek
részére, tiszteletben tartva a szülők szokásrendszerét, és nevelési gyakorlatát. Az óvodai
gyermekvédelem minden gyermekre megkülönböztetés nélküli gondoskodást jelent, ami
elsődlegesen pedagógiai jellegű. A gyermekvédelemi tevékenységek formái a prevenció, a
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korrekció, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Az óvodai gyermekvédelem az óvodai
nevelőmunka szerves része, a velük kapcsolatos teendők a vezető és az óvodapedagógus
feladata.
Célunk a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak
érvényesítése. Hátránykompezálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és
kulturális környezetből érkező gyermekek számára. A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása, családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettésgének megelőzése és megszüntetése.
Célunk továbbá az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) egységes
érelmezése és gyakorlati megvalósítása. Az óvoda a gyermekvédelmi intézményrendszerrel
hatékonyan együttműködve jó prevenciós munkájával hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb
legyen a szakellátásba kerülő gyermekek száma, a gyermekek családban nevellkedhessenek
az őket megillető gyermeki jogok tiszteletben tartásával.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást, nevelést. A
személyiségének megfelelő, nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik
egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. A gyermek
fejlődésének alapja, hogy óvó, gondoskodó szeretet, folytonos stabil biztonság vegye
körül. Egyéni differenciált bánásmód szükséges a személyes bensőséges kapcsolat
kialakításához, amely minden gyermeket megillet.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő,
elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. Minden gyermek más,
minden gyermeket a maga szintje és képességei szerint szükséges nevelni, fejleszteni.
Az integráció hosszú távú célja az elfogadó, mások problémáira érzékeny társadalom
alakítása. A másságot elfogadó környezet alakítása, ahol elfogadják sikeres
próbálkozásaikat, eredményeiket, erényeiket, ahol a másságukat csak ott látják, ahol segítő
célú megkülönböztetésre van szükségük.
Az integrált nevelés célja:
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében kiemelten fontos nevelési területként kezeljük
az anyanyelvi nevelést, a kommunikációt és a szocializációt.
Elősegítjük az eltérő háttérrel, eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek szocializációját.
Megvalósítjuk a másság elfogadását, a tiszteletet minden gyermek iránt.
Együtt neveljük az eltérő kultúrával és kommunikációs kóddal rendelkező gyermekeket, a
multikulturális tartalmak átadásával erősítjük identitástudatukat. Az integrációt segítő
módszertani elemek beépítésével fejlesztjük a kulcskompetenciákat.
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A kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő gyermekek:
 a sajátos nevelési igényű
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
 és a kiemelten tehetséges gyermekek
(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§-a alapján)

A gyermekvédelmi munka feladata
A pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a prevencióra, a
hátrányos helyzet csökkentésésre, a veszélyeztetettség megelőzésére és a segítségnyújtásra,
mindezt együttműködve a családokkal és a különböző szakemberekkel. Nevelő munkánk
során figyelembe vesszük az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját, a sajátos
nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveket, a differenciált fejlesztés lehtetőségeit.
Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden
problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) az intézményben érzékelhető
először. Az általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató
attitűd, szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos az időben történő jelzés.
Maximálisan biztosítjuk a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy
szervezzük az óvodai környezetet – személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az elősegítse
minden gyermek számára az optimális fejlődést.

Feladataink a célok eléréséhez
Intézményvezetői feladatok:
 A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető feladatává
teszi a gyermekek mindenek feltt álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés
ellenőrzését.
 A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is.
 A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása, az egészséges életmód biztosítása.
 Szükség esetén a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a
család bevonására a szociálisan segélyezettek körébe.
 A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, a hivatali titoktartási kötelezettség.
 Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek
képviseletében szükséges.
 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős
megbízása; feladatok, kompeteniák nevelőtestületi szinten.
 Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal.
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 A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.
 Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.
 Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az
önkormányzati rendeleteknek megfelelően.
 Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátátsa.

Óvodapedagógusi feladatok:
 Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai környezetbe.
 Meglévő képességeik kibontakoztatása, hiányzó képességeik fejlesztése.
 A gyermekek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a család segítése
mellett pótolják, javítsák.
 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
nevelése, fejlesztése.
 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás
jelzése a gyermekvédelmi felelősnek.
 Ha a gyermek veszélyeztetettségét észleli, kötelességük a maguk eszközeivel
gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben
ez sikertelen marad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek.
 A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésben való
részvétel.
 A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében, rendezettségében
adódó változásokat.
 Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség
esetén védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni.
 Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve
elősegíteni.
 Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni.
 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep
eredményesebb betöltésének segítése.
 A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben.
Gyermekvédelmi felelős feladatai:
A megelőzés feladatai:
 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, együttműködés a gyermekek
fejlesztésében.
 Rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében kapcsolat felvétele a gyermek
fogyatékosságának megfelelő szakemberrel.
 Gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában.
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 Családot,
gyermeket
megillető
kedvezményekhez
való
hozzájutás
segítése/étkezési támogatás, esetenként rendszeres szociális segély, nevelési
segély.
 Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel: családgondozó
szolgálat, gyermekvédelmi szolgálat, hatósági iroda.
 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása /védőnőkkel, gyermekorvossal,
szakorvossal/.
 Fejlődésben, viselkedésben elmaradott, különleges nevelési igényű gyermekek
megfelelő szakemberhez irányítása.
A feltárás feladatai:
 A veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, a problémák
feljegyzése.
A problémák megszüntetésének feladatai:



















Gyermek helyzetének lehetőség szerinti javítása.
Az induló hátrányok csökkentésének segítése.
Felzárkóztatás megszervezése.
Együttműködés konkrét esetekben a segítő társszervekkel: családgondozó
szolgálat, gyermekvédelmi szolgálat, hatósági iroda.
Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően:
szakszolgálat szakemberei, logopédus, gyógypedagógus.
Szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltésére.
Óvodán belüli tevékenységek, amelyekkel a feladatok megvalósíthatóak: nevelési
segítség, tanácsadás.
Naprakész tájékoztatás a segítség igénybe vételének lehetőségeiről: segély
javaslatok, ingyenes ruha akció, étkezési hozzájárulás.
Szülőkkel való kapcsolattartás: nyílt nap, fogadó óra, közös programok.
Gyermekek nevelésének elősegítése céljából ismeretterjesztő előadások
szervezése: pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus meghívása.
Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó
óvodapedagógusok között.
A
veszélyeztetett
gyermekek
felmérése
az
óvodapedagógusok
közreműködésével: nyilvántartásba vétele, a veszélyeztetettség súlyosságának
mérlegelése.
Szükség esetén javaslattétel a további teendőkről.
Feljegyezni a nyilvántartásba a gyermekekkel, illetve családdal kapcsolatos
intézkedéseket és azok eredményeit.
Folyamatosan ellenőrizni a nyilvántartásba vétel, illetve a megszűntetés okait.
Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre,
tanév végén éves értékelés készítése.
Részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein.
Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség kritériumainak intézmény
szintű megállapítását.
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 A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a
nevelőtestület tagja.
 Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli, szervezi, irányítja és
személye részvételével elősegíti a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontok
érvényesülését.
Az óvodapedagógus feladatai a tehetséggondozásban:
 Az óvodapedagógus a tehetséggondozást a gyermek óvodai tevékenységekben
történő megfigyelésének tapasztalataira, az egyéni állapot és képességfelmérés
eredményeire építi.
 Elősegíti, hogy az adott területen tehetséget mutató gyermek megfelelő
lehetőséget (légkör, tér, idő, feladat, eszköz, fejlesztés) kapjon a tehetsége
kibontakozatásához, és gyengébb területei fejlesztéséhez is.
 Figyel arra is, hogy a tehetséges gyermekek általában szorongóbbak,
ingerlékenyebbek, fáradékonyabbak, ezért kiemelt érzelmi támaszt biztosít
számukra.
 Segíti a szülőket a tehetséges gyermek megértésében és támogatásában.
A pedagógus figyelmet fordít a szülői hozzáállás formálására:






Elfogadják a szakemberek véleményét és segítségét.
Hozzáállásukban a gyermek érdekeit tekintik elsődlegesnek.
Biztosítják, hogy a gyermek megkaphassa a számára szükséges fejlesztést.
Együttműködnek a gyermek pedagógusaival és fejlesztő szakembereivel.
A szakemberek által javasolt gyakorlást megvalósítják a családi nevelés során.
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3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Célunk a szociális hátrányok enyhítése.
A szociálisan hátrányban lévő gyermekek tekintetében a pedagógusok differenciált foglalkozás
keretében csökkentik a hátrányból fakadó esetleges lemaradást, a gyermek fejlődési üteméhez
igazodva.
Ennek keretében a nevelési feladatok körében megvalósul:

 a gyermekeket megillető jogok érvényesülése az óvodán belül, szükség esetén védő óvó intézkedésekre javaslatot teszünk;
 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése;
 a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való fokozott törődés;
 törekedni a szociokulturálisan veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatására;
 az új óvodások befogadásának elősegítése, beilleszkedésük zökkenő mentessé tétele;
 gyermekek és a családok minél jobb megismerése;
 egészségnevelés; mozgáslehetőség biztosítása;
 sport és egyéb mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése;
 felmérni a problémákat, a veszélyeztetettség okozta tüneteket, okokat felismerni és ha
szükséges szakember segítségét kérni;
 folyamatos kapcsolattartás az óvónőkkel az esetleges változásokról, fellépő
veszélyekről;
 a felzárkóztatás megszervezése a valamilyen területen lemaradóknak;
 differenciált fejlesztés;
 közreműködés az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében, a nehéz
helyzetben levő családok anyagi formában is történő támogatása (pl. étkezési
hozzájárulás, ruhaakciók stb.);
 szakemberek bevonása annak érdekében, hogy segítsük megoldani a családok nevelési
problémáit; a családi életre nevelés tanítása: tanácsadás, külső segítség felajánlása;
 szükség esetén a gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott óvodapedagógus
tájékoztatja a szociálisan hátrányos körülmények között élő szülőket arról, hogy mely
szervtől kaphatnak részletes felvilágosítást a lehetséges szociális juttatásokról.
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4. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Azoknak az alapkészségeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik,
korrigálják. Az óvodai egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület az élet további szakaszaira
is kihat.
Egészségnevelési elveink
 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.
 Helyes napirend és életrend kialakítása.
 Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása.
Testi-lelki egészség elve
Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi-lelki szociális értékek védelmére,
az ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására.
Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az egészség érték, tenni kell érte. Értsék meg az
egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az
egészséges életmód utáni igény.
A szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés.
Testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében.
Az intézmény kidolgozott Egészségfejlesztési Programmal rendelkezik, amely tartalmazza az
intézmény teljes egészségfejlesztési- nevelési céljait, feladatait. (Egészségfejlesztési Program,
Töttösi Óvoda, 2017.)
Környezeti nevelési elvek
Természet és társadalom harmóniájának elve
(Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés)
Alapozzuk meg gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet benne az
emberharmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg,
erkölcsileg, esztétikailag). Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált magatartással
működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az óvoda esztétikus környezetének kialakításában,
megőrzésében. Környezettudatos magatartásformák kialakítása.
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Fenntarthatóság elve
Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív,
együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra
irányuló személyes attitűdöket.
Társas készségek fejlesztésének elve
(tolerancia és segítő életmód)
Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési
képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit
a foglalkozások és szabadidős tevékenységek nyújtotta lehetőségek maximális
kihasználásával. Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek.
Foglalkozásközi integráció elve
Legyünk képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai
módszerek alkalmazására, a környezeti és egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti
együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazása, az egészséget támogató,
biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és védelme.

5. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
és az 1993. évi LXXIX. Évi a közoktatásról szóló törvény előírja az óvodás korú gyermekek
hátrányos megkülönböztetésének megelőzését, továbbá a közoktatásban résztvevő óvodás
gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését.
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések célja, hogy biztosítva legyen az egyenlő
bánásmód elvének érvényesülése, az esélyteremtés, a hátrányok kompenzálása.
Célunk a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelési-oktatási, és társadalmi integrációjának támogatása.
Cél: a hátránykompenzáció már óvodába kerüléskor elkezdődjön.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
 Valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek
biztosítani az óvodai ellátást a harmadik életévétől.
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Az intézkedés leírása:
 a beíratások előtt felvenni a kapcsolatot a körzet védőnőjével, tájékozódni arról, hogy
várhat-e a körzetben élő hátrányos helyzetű gyermek;
 fokozottan figyelni arra, hogy elsősorban a körzetben élő hátrányos helyzetű, ill.
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítsuk a férőhelyet;
 a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása;
 a körzetben élő hátrányos helyzetű gyermekek és az óvodai ellátásba bekerült
gyermekek arányszámának csökkentése;
 a körzetben élő hátrányos helyzetű gyermekek és az óvodai ellátásba bekerült
hátrányos helyzetű gyermekek arányának minimálisra csökkentése;
 a hátrányos helyzetű gyermekek családjával való szorosabb együttműködés,
kommunikáció.
Cél: a hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
Az intézkedés leírása:
 családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem
 szakszerű, a gyermekek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
módszerekkel partnerré tenni a szülőket
 partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása
 személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel
 rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről

Cél: a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja annak érdekében, hogy az
iskolaérettséget kellő időben elérhessék.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
Az intézkedés leírása:






óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele, folyamatos fejlettségmérés
megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás
a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
tudatos óvodai pedagógiai munka, hogy a hátrányokat csökkenteni tudjuk
korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: differenciálás, kooperatív
technikák, mozgás, zene felhasználása
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Cél: a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek
óvodai szocializációjának, családi életének, helyzetének figyelemmel kísérése.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
Az intézkedés leírása:
 óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele
 a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása
 a veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekekre fokozottan figyelni annak érdekében,
hogy azonnali intézkedésre kerülhessen sor, ha a család helyzetében bármi módon
változás következik be, ami a gyermek helyzetét, testi épségét fokozottabban
veszélyeztetné
 amennyiben ezek a gyermekek nem járnak rendszeresen óvodába, jelzéssel kell élni a
gyermekvédelmi felelős, illetve a gyermekvédelmi szervek felé
 szükség esetén, lehetőségeinkhez mérten segítségnyújtás a családnak.

Cél: a sajátos nevelési igényből adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozása, az SNI
gyermekek optimális fejlődésének biztosítása.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
Az intézkedés leírása:
 szakszerű, a gyermekek sajátos helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
módszerekkel partnerré tenni a szülőket és megnyerni őket az együttműködésre
 partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti kiszolgálása
 személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, egyéni beszélgetések, a gyermek
sajátos helyzetéből adódó gyermekneveléssel, fejlesztéssel, állapotának elfogadásával
kapcsolatos nézetek kicserélése; folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel,
tanácsadás
 rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről

Cél: A logopédiai ellátás biztosítása, minden arra rászoruló gyermek kapja meg az
állapotának megfelelő fejlesztést, lehetőleg az óvoda falain belül.
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
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Az intézkedés leírása:
 a logopédus év elején mérje fel a gyermekek ellátási szükségletét
 szoros együttműködés az óvodában dolgozó logopédussal
 logopédiai szűrés eredményeként minden arra rászoruló nagycsoportos kapjon
logopédiai ellátást

Cél: Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel
Az intézkedés felelőse: intézményvezető, óvodapedagógusok.
Az intézkedés leírása:
 Egészségügyi szűrővizsgálatok, gyermekorvosi, védőnői tanácsadás biztosítása
Az óvodásokat előírás szerint rendszeresen vizsgálja a körzetes védőnő és gyermekorvos. A
vizsgálatokba beletartozik a szemészeti vizsgálat, a vérnyomásmérés, az ortopédiai szűrés, a
hallásvizsgálat. Az intézményben évente egy alkalommal fogászati szűrés is történik, a bólyi
gyermekfogászati rendelőből érkező szakorvos közreműködésével.
Az óvoda védőnője intézményünket rendszeresen látogatja, hogy a gyermekek egészséges
fejlődését ellenőrizze. Rendkívüli esetekben az óvoda jelzésére azonnali intézkedéseket tesz
(tetűszűrés). Egészségügyi felvilágosító tanácsadással segíti a szülőket gyermekeik
egészségvédelmében. A kötelező és ajánlott oltások szükségességére minden esetben felhívja
a szülők figyelmét.
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK HELYI ELVEI

Személyi feltételek
Óvodánkban a nevelési, gondozási feladatokat 2 óvodapedagógus és 1 dajka látja el. Az
óvodapedagógusok felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Az óvodapedagógusok munkaidő beosztásuk szerint dolgoznak, ügyelve a szükséges átfedési
idő meglétére. Közösen készítik a méréseket, elemzéseket, fejlesztési terveket, munkájuk
során pedagógiai szabadságukkal is élhetnek, így kiemelkedő egyéni képességeiket is jól
tudják kamatoztatni.
A nevelőtestület szakmai felkészültsége jó, munkájukat rugalmasan és derűs hangulatban
végzik, elhivatottak. A pedagógusok szembenéznek a kihívásokkal, nyitottak az új módszerek
iránt. A pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében folyamatosan képzik
magukat, hogy hatékony módszerekkel, jó gyakorlatokkal gazdagíthassák munkájukat. Az
óvodapedagógusok bevonják a dajkát a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak
megtervezésébe, elemzésébe és az értékelésbe.
A dajka szakképzett. A csoportok napirendje épít a dajka aktív együttműködésére mind a
nevelési, mind a gondozási feladatok során.
A dolgozók a nevelési elveiket és gyakorlatukat összehangoltan, a feladatokat megosztva,
egymást támogatva dolgoznak. Minden dolgozó a pedagógiai program alapján
megfogalmazott egységes szemlélet és értékrend mentén és jó együttműködéssel valósítja
meg az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő feladatait. Az óvodai dolgozók
szerepe, elfogadó, támogató attitűdje modellértékű a gyermek számára.
Speciális feladatok ellátása: A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését,
beszédfejlesztését szakképzett utazó gyógypedagógus látja el.
Az egy csoportos óvodákban általában adott illetve kialakult lehetőségekből fakadóan nem
foglakoztatunk óvodatitkárt, számítástechnikai szakembert. Probléma esetén a településen
működő önkormányzat ad segítséget.
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Tárgyi feltételek
Helységek óvodánkban
Ahogy a világ körülöttünk változik, nekünk is szükségünk van arra, hogy ebben észrevegyük
a számunkra keletkező problémákat, megoldandó feladatokat. A gyermekek
alkalmazkodóképességének, gondolkodóképességének, önállóságának fejlődéséhez kiváló
lehetőséget biztosít az óvodánkban található csoportszobától elkülönülő étkező. Ennek
kihasználásával a napi elfoglaltságok során megalapozhatjuk a gyermekek akaratát,
önfegyelmét, kitartását, szabálytudatát szokás és normarendszerét, amelyek elengedhetetlenek
az iskolába lépéshez. E képességek fejlődése mellett a mai világban már szinte általánosnak
számító családi körülményekhez is egyre jobban igazodik. Az étkezőhelységhez kapcsolódik
a melegítőkonyha, ahol az étkezésekhez szükséges előkészületek, illetve edények megfelelő,
előírásoknak eleget tevő előkészítése, tisztítása, tárolása folyik. Mivel jelenleg más lehetőség
nem adott, ezért a vezetői tevékenységekhez szükséges munkákat egy az étkezőben kialakított
részen (íróasztal, laptop, internetes hozzáférés) végezzük. Ebben a helységben történnek
egyéni fejlesztések, logopédiai foglalkozások illetve differenciált foglakozások, jelentsenek
ezek felzárkóztatást vagy tehetséggondozást. Előny ebben a teremben is a nap nagy részében
kielégítő természetes fény és szellőztetési lehetőség.
Különálló könyvtárhelységgel nem rendelkezik az óvoda, ezt a feladatot a képeskönyvek,
mesekönyvek tekintetében a csoportszobában található könyvespolc szolgálja. A
szakkönyveket az étkezőben elkülönített polcokon tároljuk.
A dolgozók szükségleteit kettő felnőtt WC-helység szolgálja ki, a hozzá tartozó mosdókkal,
öltözővel.
A minimum feltételt meghaladó (30 férőhelyhez előírt) számú gyermek WC és mosdó áll a
gyermekek rendelkezésére a gyermek mosdóban. A WC kagylók egymástól fallal
elhatároltak, így teremtjük meg a személyiség jogok védelmét, az ahhoz való szoktatást. A
mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó és WC biztosítja az esélyegyenlőséget.
Az épületben a kezek szárítását papírtörlővel végezzük. Nagy jelentőséggel bír ez a megoldás
a mindennapokban, amikor az újrahasznosításhoz keresünk megoldásokat. (Lehetőség szerint
újrahasznosított papírtörlőket használunk. Megtakarítást jelent energiahasználat terén, illetve
minimálisra csökkenthető ez által a vegyszerhasználat.)
Az épületet képező 2. számú épületrész szolgál az időszakonként használt eszközök (játékok,
kellékek) tárolására valamint a mozgásos tevékenységek színteréül.
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A helyiségekben található bútorzat, berendezési tárgyak
A szabályozásnak megfelelően alakul az óvodánkban található berendezések beszerzése,
folyamatos felülvizsgálata, karbantartása, kiegészítése és cseréje.
Minden helységben szem előtt tartjuk a betartandó rendeleteket és felülvizsgálatokat,
szakemberekkel a meghatározott időszakonként elvégeztetjük.

Berendezési tárgyak
A gyermekek nagyságához, erejéhez alakítjuk a berendezést.
A bútorzat a két és fél - hét év közötti gyermekek természetes életét teszi lehetővé
óvodánkban. Természetesen figyelembe vesszük az óvodában töltendő életszakasz változó
időszakait: például a WC-helységben megfigyelhetőek a más méretű WC-kagylók, a
csoportszobában a bútorok különböző méretei.
A bútorok, polcok mérete lehetővé teszi, hogy a gyermekek szeme előtt legyenek a játékok,
fejlesztést szolgáló eszközök, és hogy ez által minden gyermek számára elérhetőek legyenek.
Az elhelyezéseknél, a megfelelő méret kiválasztásával ügyelünk arra, hogy a mindennapi
életben előforduló tárgyakat is használhassák: pl. kisseprű, törlőrongyok. Ezzel segítjük a
munka jellegű tevékenységek játékos jellegét, alakítjuk a közösségi kapcsolatot, a felelősség
vállalást.
Biztosítjuk a feltételeket a tárgyak, játékok tisztítására, fertőtlenítésére és tartósságára.
Fontos a szőnyegek helyes kiválasztása. Egyrészt legyenek biztonságosak a csúszó-mászó
gyermekek részére, valamint a konstrukciós, szabály és dramatizáló játékokat szolgálják, a
gyerekek kerüljék el felesleges kudarcélményeiket a jól rögzített szőnyeg segítségével.
Ügyelünk arra, hogy az étkezéshez használt eszközök nevelő hatással bírjanak. Kerámia
tányérok, üvegpoharak használatával a gyermekek megtanulják azt, hogy figyelmesnek,
óvatosnak kell lenniük, hibáiknak következménye van. Ezzel megteremtjük a gyermekek
részére a tapasztalás lehetőségét.

Nevelőmunkát segítő eszközök
Óvodában a nevelőmunkát segítő eszközök közé tartoznak a játékokat segítő eszközök,
mozgáskultúrát segítő, zenei nevelést segítő, kézi munkát segítő eszközök. Segítik és a mai
változó világnak megfelelően kiegészülnek az eszközök technikai berendezésekkel: lejátszók,
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CD, DVD, diavetítő, számítógép stb. Ezek bővítése, frissítése folyamatos feladatot jelent a
munkáltató és a pedagógus számára egyaránt. Többször megfigyelhető, hogy az óvodás korú
gyermek az új technikai fejlődés mellett más képességekkel rendelkezik mint az idősebb
nevelők. Bátrabban nyúlnak a kommunikációs eszközökhöz, bővebb lehetőségeket ismernek
fel bennük. Ez megkívánja a folyamatos képzésünket ezen a téren.

Egészség és munkavédelmi eszközök
Ezek ismerete és betartása elengedhetetlen feladat. Folyamatos figyelem hárul az étel-minta
vételére, kezelésére, a tűzoltó készülék felülvizsgálatára, munkavédelemmel kapcsolatos
előírásokra, tisztítószerek helyes tárolására és használatára.
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Az óvoda élet megszervezése
A napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú,
párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő
képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos
foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a
gyermeknek. (ONAP)
Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes
óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus
feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

Az óvoda jeles napjai, hagyományai
Nevelőtestületünk fontosnak tartja mind a magyar nemzet hagyományainak, múltunk és
jelenünk értékeinek megismertetését, éltetését, átörökítését az óvodai nevelés folyamatában.
A közös élmények erősítik az összetartozás érzését, megalapozzák a gyermekek
identitástudatát. Fontos, hogy a gyerekek világához közel álló, számukra befogadható legyen
az élmény tartalma.
Óvodánkban vannak olyan ünnepek, melyek nyitottak a szülők számára és vannak zárt körben
megrendezésre kerülők.

A családok bevonásának lehetőségei:
 Aktuális eszközök folyamatos gyűjtése ünnepekre, jeles napokra.
 Ünnepeink alkalmával díszítés, közös szervezőmunkákban való aktív részvétel (pl.
mézeskalácssütés, család által készített eszközök, jelmezek stb.)
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:
 A gyerekek szívesen vegyenek részt az ünnepi előkészületekben, eszközkészítésben,
önként és örömmel vállalnak egyéni feladatokat, szerepeket.
 Ismerjenek népi dalokat, mondókákat, találós kérdéseket, mozgásos játékokat.
 A gyermekek ismerjék az óvodában megünnepelt jeles napok hagyományait.
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Napirend, heti rend
A napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. Napirendünket
folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Figyelünk a tevékenységek közötti harmonikus
arányok kialakítására, és szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. A napirend során a
gondozási feladatokat kiemelten kezeljük. Az óvodapedagógusok a dajkával együttműködve a
gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat a gyermekekkel, egyúttal segítik
önállóságuk fejlődését.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez, a
helyi szokásokhoz és az időjáráshoz is.

6:30-tól

személyes percek, szabad játék, tízórai, testápolás, játékba integrált
egyéni
és
mikro
csoportos
tevékenységek,
differenciált
tevékenykedések, mozgásos percek, munka jellegű tevékenységek,
tervezett és irányított foglalkozások

10:30-tól

játék a szabadban, séta, kirándulás, a környezet megfigyelése

11.45-től

testápolási teendők, tisztálkodás, munka jellegű tevékenységek, ebéd

13:00-tól

pihenés, alvás mesével

15:00-tól

testápolási tevékenységek, uzsonna

15:30-tól

munka jellegű tevékenységek, szabad játék, egyéni képességek
fejlesztése, játék a szabadban

A heti rend: Minden nevelési évben az aktualitásnak megfelelően kerül tervezésre a
csoportnaplókba. A tervezés rugalmas, a gyermekek szükségleteinek megfelelően alakítható.
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan
is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a
gyermeknek.
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Az óvodai nevelés tervezése
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a
fejlődésük nyomon követését kötelező dokumentumok szolgálják.
Az óvodai élet tervezése a Pedagógiai Programhoz illeszkedő éves munkaterv alapján a
Csoportnaplóban történik, a szervezési feladatok, a fejlesztés területei, iránya
meghatározásával, havonta. A fejlődést segítő tartalmak hetente kerülnek tervezésre.
A gyermekek képességeit évente két alkalommal mérjük (dolgozunk egy teljesebb, reálisabb
képet nyújtó rendszer kiépítésén), és a fejlődés nyomon követésére szolgáló táblázatokban
dokumentáljuk. A szülők fogadóórákon tekinthetnek bele, aláírásukkal igazolják annak
megismerését.

A tevékenységekbe ágyazott tanulás
1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
4. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,
- a spontán játékos tapasztalatszerzés;
- a játékos, cselekvéses tanulás;
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
- a gyakorlati problémamegoldás.
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5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti
a gyermek személyiségének kibontakozását. (ONAP)
Az óvodai tanulás elsődleges célja: az óvodás gyermek kompetenciáinak (ismeret, tudás,
tapasztalat, készség, képesség, hozzáállás, attitűd) fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást
támogató környezet megteremtése során építsen a gyermekek előzetes tapasztalataira,
ismereteire, játékba, játékos tevékenységekbe építi be, vagy játékossá teszi a tanulást.
Óvodás életkorban a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, létformája a játék. A játék
spontán, önmagáért való, mindig örömteli, nincs célja, de van eredménye. Meg kell hagyni a
játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját a gyermek életében. A játékon
keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul,
örömökhöz, sikerélményhez jut. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás,
ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés
leghatékonyabb módja.
Az óvodai tanulás a játékra és a játékosságra épül. Alapja az óvodapedagógus és a gyermek
kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége.
A szervezett tanulás formái
Kötelező: Mozgás, mozgásos játékok
Közvetve kötelező:

Mese - vers - dramatikus játék - rajz - mintázás - kézimunka
A környezet megismertetése, megszerettetése
Kötetlen ének - zene - énekes játékok

A szervezett tanulás munkaformái:
Frontális

mozgás
vers - mese - dramatikus játékok
zenés - mozgásos játékok - gyermektánc

Mikro csoportos

ének - zene
rajz - mintázás - kézimunka
a környezet tevékeny megismerése

Egyéni

képességek fejlesztése egyéni igények szerint
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Az óvodapedagógus feladatai:
 Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatokra építi. A tanulás során (a
szociális tanulás esetében is) mindig az előzetes ismeretekre épít, amelyben benne van
az egyén előtörténete, sorsa, kapcsolatrendszere, kontextusai, attitűdje, ismerte, tudása,
érdeklődése, teljes személyisége.
 A tevékenységeket, feladatokat a gyermek egyéni képességeihez és érdeklődéséhez
igazítja. A gyermekek kérdéseire építi az ismeretszerzést.
 Kedvező helyzeteket teremt a tapasztalatszerzéshez, az élmények gyűjtéséhez, ezért
előtérbe helyezi a megfigyeléseket, kísérleteket. Épít a gyermek családban szerzett
spontán tapasztalataira is. Fejlesztő munkájában a spontán és az irányított
ismeretszerzés eredményesen kiegészíti egymást.
 Az egyéni fejlesztést és a csoportfejlesztést összehangolja.
 Játékosságot érvényesít a tanulás teljes folyamatában.
 Komplex művészeti fejlesztést valósít meg azáltal, hogy tudatosan alkalmazza, és
beépíti a tanulási folyamatba az alkotások fejlesztő hatását.
 Fejleszti a gyermekek problémalátását. Felhívja a figyelmet a probléma-, és
feladatmegoldás lényeges mozzanataira, fejleszti a gyermekek gondolkodását,
tanulási, fejlődési vágyát.
 A gyermekek életkorának és egyediségének megfelelő támogató pedagógusszerepet
alakít ki. Magatartásán keresztül ismerteti meg a gyerekekkel a helyes
viselkedésformákat, a tanuláshoz, fejlődéshez való pozitív hozzáállást.
 Tudatos pedagógiai munkáját a családdal való kapcsolattartás teszi teljessé. A szülők
közreműködésével törekszik a gyermek jobb megismerésére és az összehangolt
nevelésre.
 A gyermekeket szabadjátékukban megfigyeli és mindezek alapján tervezi a
differenciált fejlesztést (konkrét célok, feladatok, módszerek, eszközök, időkeretek,
munkaformák meghatározásával).
 A különböző kultúrákban szocializálódott, valamint sajátos nevelési igényű
gyermekek együttnevelését tudatosan valósítja meg, ezzel elősegíti az egymástól
tanulást, és egymás elfogadását. Az integrációt differenciálással, egyénre szabott
pedagógiai gyakorlattal, folyamatos visszacsatolással és nyomon követéssel valósítja
meg.
 Figyelembe veszi az azonos korú gyerekek különböző érdeklődését, képességeit,
fejlettségét, és ez alapján tervezi és valósítja meg a számukra a feladatokat,
követelményeket és értékelést. Kooperatív technikák alkalmazásával biztosítja az
együttműködésen, egyenlő részvételen és felelősségvállaláson alapuló közös
feladatmegoldásokat.
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:

 A gyermekek szívesen vesznek részt különböző tevékenységekben, örömmel tanulnak
pedagógusaiktól és egymástól is. Tapasztalataikat, tudásukat szívesen alkalmazzák
különböző tanulási helyzetekben.
 A problémák megoldásán kreatívan gondolkoznak és gondolataikat érthetően,
logikusan ki tudják fejezni, szívesen osztják meg másokkal.
 Szeretnek közösen tevékenykedni, kis csoportokban is tanulni.
 Szívesen vállalkoznak egyéni feladatok elvégzésére is.
 Önállóan, igényesen és szívesen teljesítik feladataikat.
 Önmagukat és egymást is objektíven értékelik.
Az átmenetek feladatai
Átmenetnek nevezünk az egyén életében bekövetkezett minden olyan változást, amely a
megszokott szocializációs térből való kimozdulást eredményezi. Ez a feladat folyamat jellegű,
a gyermek 2,5 éves korában, az óvodába lépésével veszi kezdetét, és az óvodai neveléssel
többnyire három év alatt eljutunk oda, hogy a gyermek alkalmas lesz az iskolai élet bevezető
szakaszának elkezdésére.
Az óvodaérettség és az iskolaérettség elérésében a gyermeket a szülő és az óvodapedagógus
segíti. Az iskolássá válásban a gyermeket a szülők és a tanítók segítik.
Az átmenetek feladatmegosztása az itt következőkben megtalálható.
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Az óvoda kapcsolatai, a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének
formái
Óvodánk kapcsolatot tart az óvodás gyermekek családjaival és azokkal az intézményekkel,
melyek az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti
szolgálatok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), illetve az óvodai élet után
(iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái,
módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában
és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. Kapcsolatot tartunk Töttös Község
egyéb szervezetivel is, mint például az Idősek Klubja és a Töttösi Német Önkormányzat.

Az óvoda és a család kapcsolata
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető
feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái óvodánkban:
szülői értekezletek, fogadóórák, ünnepek, programok. Ahhoz, hogy ezek a kapcsolattartási
formák eredményt hozzanak, mind a pedagógusok, mind a szülők együttműködésére nagy
szükség van. Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban
valósul meg. Alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.
Az együttműködést a családok helyzetének és nevelési elvének eltérése határozza meg. A
családi nevelésnek döntő szerepe van a gyerek egészséges testi, érzelmi és értelmi
fejlődésében. Az otthon érzelmi biztonsága határozza meg az óvodás gyerek fejlődését. A
gyerek helyzetét a családban a szülők célkitűzése is befolyásolja. Óvodánkban a gyerekeiről
szeretettel gondoskodó, biztonságot és örömet nyújtó szülők mellett elutasító, durva szülői
magatartás is előfordul. Az óvodába járó gyerek magával hozza a családban kialakult
szokásokat, értékeket, viselkedést, érdeklődési kört. Magatartását, érzelmi életét később is
alapvetően a család életmódja, annak nevelési stílusa, pedagógiai kulturáltsága alakítja.
Alapelv számunkra, hogy az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen tudjon
közeledni minden családhoz, a szülők anyagi, társadalmi helyzete, kulturáltsága a legkisebb
mértékben se befolyásolja az elfogadó, megértő, a gyerek szüleinek kijáró megbecsülést
kifejező magatartásukban.

Az óvodapedagógus feladatai:
 Lehetőséget biztosít az óvodai felvétel előtt ahhoz, hogy a gyerekek és szüleik
megismerkedjenek az óvodával, az óvoda pedagógiai programjával és az óvodai
dolgozókkal. A leendő óvodások az óvodai nyílt napok keretében (Gyereknap,
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Tökfaragás, Márton napi Vigadozás) ismerkedhetnek meg az óvodával és az
óvodapedagógusokkal.
 Az óvodai beiratkozás alkalmával lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők és az óvoda
dolgozói megismerkedjenek, személyes kapcsolatot alakítsanak ki, és
megismerkedjenek az óvoda működési rendjével és a házirenddel.
 A felvételt nyert gyermekek és családjaik megismerésére törekszik. Megismeri a
családok életmódját, nevelési elveit, a gyermek helyét a családban, a gyermek
szokásait. A felvételt követően a szülőkkel anamnézist készít. Feltárja a gyermekek
otthoni szokásait, testi-lelki szükségleteit, mert véleményünk szerint leginkább a testilelki szükségletének kielégítése alapozza meg a jó közérzetüket.
 Ha a gyermek magatartásában, képességeiben bármilyen nehézség mutatkozik, a
család tapasztalatai, információi az egyéni különbségek megértésében
nélkülözhetetlenek. (A lassúbb értelmi fejlődés vagy a kiemelt figyelmet igénylő
magatartási megnyilvánulás csak a család megismerése és aktív, őszinte
közreműködése útján enyhíthető.) A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben
élő gyermek szüleivel különösen megértő, bizalmat ébresztő magatartással
kezdeményez kapcsolatot.
 Szükség esetén, vagy a szülő kérésére biztosítja, hogy a szülő jelen lehessen a
csoportban, megfigyelhesse a gyermeke óvodai részvételét úgy, hogy jelenlétével ne
zavarja a csoport életét.
 Figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során
érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásait.
 A beszoktatás ideje alatt lehetővé teszi a szülő jelenlétét és segíti a gyermeket és a
szülőt a fokozatos leválásban.
 Az együttnevelésben az óvodapedagógus vállalja a megértőbb, a türelmesebb, az
érzelmileg elfogadó partner szerepét.
 Naponta vált néhány kedves szót minden szülővel. A naponkénti párbeszéd pillanatai
lehetőséget adnak a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, a kölcsönös tájékoztatásra.
 Figyelembe veszi a szülők kérését, javaslatát és véleményét.
 Attitűdjével jó mintát nyújt, hiszen elsősorban saját példájával hat a szülőre: ahogyan
ő szól a gyerekhez, ahogy ő foglalkozik a gyerekkel, ahogy megbecsüli a gyerek
munkáját, és ahogyan beszél a szülőknek a gyerekeikről.
 A szülőknek rendszeres tájékoztatást ad gyermekük fejlődéséről.
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 Személyes párbeszéd keretében időben (január végéig) tájékoztatást ad a szülők
számára az iskolaérettség kritériumairól és a gyermek fejlettségi szintjéről, a
beiskolázást megelőzően.
 Évente legalább 3 szülői értekezletet tart. A szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra,
hogy a szülők megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és
a szülők is elmondhassák gondjaikat, javaslataikat.
 Az óvodapedagógus törekszik arra, hogy a szülői értekezletek oldott hangulatú
beszélgetésre, a szülők érdeklődését is kiváltó téma megvitatására adjanak alkalmat.
 A pedagógus a szülők közreműködésével készül az óvodai ünnepekre, programokra. A
közös készülődések, programok szervezése további közeledést jelentenek az óvoda és
a család között.

A szülők feladatai a kapcsolattartásban:

 A szülők ismerkedjenek meg az óvoda életével már a beiratkozás előtt.
 A beiratkozás során adjanak teljes képet a gyermek eddigi életéről, szokásairól,
képességeiről, fejlődési üteméről, érdeklődési területeiről, félelmeiről, hogy a
pedagógusok a legjobb nevelést tudják számára megtalálni.
 A szülő teremtsen lehetőséget arra, hogy jelen tudjon lenni a beszoktatás idején, hogy
a gyermek édesanyja biztonságot nyújtó jelenlétében fokozatosan, több napon
keresztül szokjon hozzá az óvodai élethez.
 A szülő ismerje fel az óvodapedagógusban a támaszt és segítőtársat gyermeke
fejlődéséhez.
 A szülők érdeklődjenek gyermekük fejlődésével kapcsolatban. Elmaradásait vagy
kiugró képességeiket a pedagógusokkal és szakemberekkel összehangoltan fejlesszék.
A naponkénti párbeszéd pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös érdeklődés
kifejezésére, a kölcsönös tájékoztatásra.
 A szülők, nagyszülők segítségére számítunk az óvoda érzelmi, esztétikai nevelése és a
helyi hagyományok ápolása terén.
 Az óvodapedagógustól a szülők napi szinten kérhetnek rövid tájékoztatást arról, hogy
a gyermeknek milyen napja volt az óvodában hogy érezte magát, milyen eredményt ért
el.
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 A szülők kérhetnek tanácsot, segítséget a gyermekük családi neveléséhez,
fejlesztéséhez. Hosszabb beszélgetések vagy problémák esetén ezt előre egyeztetett
időpontban tehetik meg.
 Éljenek az óvoda által kínált lehetőségekkel, vegyenek részt a számukra szervezett
programokon. A szülőkkel együtt szervezett rendezvények keretében lehetőség nyíljon
a gyerekek fejlődésével, napi tevékenységével kapcsolatos megbeszélésekre.

A szülői szervezet feladatai:
 A szülői szervezet koordináló és kezdeményező feladatot végez a folyamatos
együttműködés elősegítésében. Segíti az információk továbbítását.
 Véleményezési jogkörét a törvény alapján gyakorolja.

Az óvoda és az iskola kapcsolata
Az együttműködés alapelvei: Az iskolával olyan tartalmi kapcsolatra törekszünk, amely a
gyermekek zavartalan iskolakezdését segíti elő. A kölcsönös érdeklődés kialakítása
hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez, megértéséhez és
az egymáshoz való igazodáshoz. A zökkenőmentes iskolakezdést, a kudarcok megelőzését
szolgálják azok a speciális, nevelőkre vonatkozó feladat-meghatározások, amelyek az
alábbiakban foglalhatók össze:
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermekek képességeit felméri, fejlődésüket tudatosan tervezi és megvalósítja.
 Az iskolaérettség feltételeit tervezett tudatos képességfejlesztéssel valósítja meg.
 A lemaradást mutató gyermekek esetében időben tájékoztatja a szülőket, bevonja a
szükséges szakembereket és hatékony együttműködéssel segíti a gyermek fejlődését.
 Lehetőség szerint részt vesz az iskola rendezvényein.
 Együttműködést fejlesztő programokat, beszélgetéseket kezdeményez a tanítókkal.
 Megteremti annak feltételeit, hogy az iskola tanítói betekintést nyerjenek az óvoda
mindennapi életébe, iskolai előkészítő munkájába.
 Lehetőség szerint meglátogatja az iskolássá vált óvodásait bemutató óra alkalmával.
Konzultál a tanítókkal az óvoda - iskola átmenet sikerességéről.
 Lehetőséget teremt arra, hogy a szülők időben tájékozódjanak az iskolaérettség
kritériumairól és a megismerhessék a leendő tanítókat.
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Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Fenntartónk Töttös Község Önkormányzata biztosítja az intézmény pénzügyi, személyi és
tárgyi feltételeit. Az együttműködés célja a zavartalan működtetés és olyan fejlesztési célok
megvalósítása, amely biztosítja az óvodás gyermekek részére a színvonalas nevelési színteret
és az óvodapedagógusok pedagógiai munkájának feltételrendszerét. Az együttműködés
személyes kapcsolattartáson alapul.
Az óvoda és az orvos, védőnő kapcsolata
A gyermekorvos és a védőnő rendszeres óvodai látogatásaival ellenőrzi az óvodába járó
gyerekek egészségét, szűréseket végez éves munkaterve szerint. Az egészségügyi és higiéniai
problémák esetén segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Az óvoda és a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kapcsolata
Baranya
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
szolgáltatásaival,
információval,
szaktanácsadásaival segíti intézményünk szakmai munkáját. Kapcsolattartás személyes
találkozások, továbbképzéseken történő részvételen alapul.

Az óvoda és a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat Bólyi Tagintézményének
kapcsolata
A Pedagógiai Szakszolgálat szükség esetén utazó logopédust, pszichológust, illetve szakmai
segítséget nyújt az iskolaérettség megállapításához.

Az óvoda és a Meixner Ildikó EGYMI Mohács kapcsolata
A Meixner Ildikó EGYMI Mohács utazó fejlesztő pedagógus biztosításával támogatja a
sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését.

Az óvoda és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kapcsolata
Ha óvodásaink családi nevelése, ellátása terén problémát észlelünk, felvesszük a kapcsolatot a
szolgálat helyi képviselőjével. A problémák jelzése írásban történik. A Szolgálat dolgozója
rendszeresen tájékozódik és tájékoztat minket az óvodába kerülő gyerekek szociális
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helyzetéről, veszélyeztetettségéről. A szükséges intézkedéseket a Szolgálat hivatott
foganatosítani.
Az óvoda és a töttösi német nemzetiségű lakosok kapcsolata
A településen még élő német nemzetiségiekkel és a betelepülő német lakosokkal
kapcsolataink megjelennek a hagyományok ápolása során, rendezvényeken, egymás
ünnepein. Fogadjuk az óvodánk iránt érdeklődő német nyelvű vendégeket. A még
szájhagyomány útján élő mondókákat, énekeket, játékokat támogatjuk az óvodai élet során.
Az intézmény törekszik kárpát-medencei magyar nyelvű intézménnyel való oktatási tér
kialakítása, külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre, és lehetőség szerint – szakmai
kapcsolatot kialakítására.
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

A játék

1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad
játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból
és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék
kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő,
élményt adó tevékenységgé.
2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd
amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé,
kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé
a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását
segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus
feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési
lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus
játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. (ONAP)
A játék tevékenység célja a gyermek szabad képzelettársításának elősegítése. Az
intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a gyerekek egyéni
vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Minél sokrétűbb, tájékozódó tevékenységgé váljon
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a játék. Az ingerszegény környezetből érkező gyerekek számára játékötletek, minták adása.
Visszatérő kommunikációs helyzetek teremtésével motiválni kell a gyermekeket a kisebbség
nyelvének használatára. Ismerjék a környezetükben lévő játékok neveit, a játék során a
leggyakrabban használt szófordulatokat, cselekvést jelölő kifejezéseket.
A szabad játék túlsúlyát kell biztosítani, ahol fontos, hogy a játék a pszichikumot, a
kreativitást fejlesztő, erősítő élményt adó tevékenység legyen.
Biztosítjuk a feltételeket a gyakorló játékhoz, a szimbolikus szerepjátékhoz, a konstruáló
játékhoz és a szabályjátékhoz, ahol az óvodapedagógus tudatos jelenléte hangsúlyos
Az óvodapedagógus feladatai:
 A játék tevékenységet az óvodai nyitva tartás teljes ideje alatt biztosítja, hogy minden
gyermek szabadon választott játékkal játszhasson.
 A csoportszobában állandó játszóhelyeket alakít ki a megfelelő eszközökkel a
gyermekek igényei szerint (pl. babaszoba, babakonyha, építősarok, asztalnál
végezhető építőjátékok, fodrász-, orvos-, boltos játék stb.) Többféle szükség esetén
variálható, vagy új elkülönített „kuckókat” alakít ki. Segíti a gyermekeket abban, hogy
önállóan, vagy ha szükséges felnőtt segítséggel alakítsák ki játékuk számára megfelelő
helyet.
 A csoportban csak annyi szabályt vezet be, mely segíti a biztonságot nyújtó rendet, az
oldott légkör fenntartását, a rugalmas szabad játékot, a sokféle tevékenységet, az
elképzelések valóra váltását.
 Kreatív légkörrel segíti a gyermekek ötleteinek szabad áramlását, egymás
meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. Segíti a gyermekeket abban,
hogy játékukhoz különböző anyagokat, változatos eszközöket használjanak.
 Kezdeményezésére a gyerekek szívesen vesznek részt az énekes-mozgásos
játékokban. A képességfejlesztő játékoknál a gyermek szabadon választhat az általa
felkínált szerepek, játékhelyzetek, társak között.
 Az udvaron arra ösztönzi a gyerekeket, hogy minél több nagymozgásos tevékenységet
végezzenek.
 Biztosítja, hogy a 3-4 éves gyermekek igényük szerint egész nap játszanak, egyedül
vagy egymás mellett. Legyen számukra játékkezdeményező, modellnyújtó játszótárs.
 Az 5-6-7 éves gyermekeket támogatja abban, hogy a kisebb-nagyobb létszámú
csoportokban jó együttműködéssel játszanak. A játszó csoportok kialakulásához,
szerepek elosztásához időt, helyet és lehetőséget biztosít. Az óvodapedagógus
figyelemmel kíséri a játékot és csak akkor ajánl más játékot, ha már a gyerekek játéka
kimerülőben van, s azt a körülmények miatt szükségesnek látja.
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 Az 5-6-7 éves gyerekeknek az óvodapedagógus biztosítja a több napon keresztül tartó
játékot. A játék eszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják és
gazdagítják a gyerekek elképzeléseit. Az óvodapedagógus a játékhoz ízléses,
praktikus, egyszerű eszközöket, félkész játékokat biztosít, hogy sokféle ötlethez,
változatos játékokhoz adjon kedvet.
 Számos élményt (séta, kirándulás, szervezett csoportfejlesztő játék) és változatos
tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy játékuk
gazdagodjon, személyiségük fejlődjön. Erre kiemelten figyel a szociálisan hátrányban
élő gyermekek esetében.
 Lehetővé teszi, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi
környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékidőben is
átélhessék, átírhassák, feszültségeit feloldhassák.
 Biztosítja a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, és örömteli játékával,
magatartásával mintát ad a játékok helyes használatához és elrakásához. Fejleszti a
gyermekek játékának tartalmát, és minőségét.
 A játék elrakás során fejleszti a gyermekek rendszeretetét és szem-kéz koordinációját.
 Jó mintával, szerepvállalással és bíztatással segíti a gyermekeket abban, hogy
vállaljanak el szerepeket, és használjanak szimbólumokat a „mintha” helyzetek
megteremtéséhez. Szerepvállalásai modellértékűek a szókapcsolatok, hanglejtés,
hangsúly, hangerő, hangszín tekintetében. Anyanyelvi játékok során kiemelt figyelmet
biztosít az artikuláció, szókincs, kifejezés fejlesztésére.
 A gyermek konstrukciós játékát a formagazdagság irányába fejleszti. A konstrukciós
játékhoz kapcsolva beépíti a gyermekek tevékenységeibe a barkácsolást.
 A gyerekekkel olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi- és szabályjátékokat
játszik, amelyek könnyen megtanulhatóak, játszhatóak. Támogatja a gyermekeket
abban, hogy játék elgondolásuk fejlődjön, hogy jelenjen meg a többféle ötletből
kialakított tartalmas játék, ami fejleszti a gyermekek kommunikációs képességét,
szabálytanulási képességét, társakhoz való viszonyát, az együttes cselekvő képességet.
 A gyermekeket motiválja abban, hogy bábozzák, dramatizálják a meséket, hogy a
meseélmény jelenjen meg játékukban is, és többoldalú örömszerzés legyen számukra.
 A szerepjátékot, a dramatizálást konstrukciós játékkal egészíti ki.
 A játékszabályokat megismerteti és megkedvelteti a gyermekekkel, és segíti őket
abban, hogy ők is hozzanak létre szabályokat. Időnként biztosítja a gyermekek
számára, hogy a szervezett játékokban ők is lehessenek játékvezetők.
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 Irányítása játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermeket cselekedni. De segíti azokat a
gyermekeket, akiknek a játéka ötletszegény. Beavatkozik, ha a gyermekek játéka
eldurvul, ha veszélyeztetik egymás épségét, játékát.
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén
 A gyermek képes a nyugodt, elmélyült, tartalmas, kitartó játékra.
 Vigyáz az eszközök épségére.
 Tud azonosulni a választott, kapott szerepeivel.
 Szimbolikusan alkalmazza a játékhoz kapcsolódó ismereteit, tapasztalataikat.
 Szabálytartása, tolerancia készsége együttműködésre alkalmassá teszi.
 Bonyolult építményeket tud alkotni.
 Élvezi a szabályjátékokat.
 Motiválható a kisebbség nyelvén való megszólalásra. Érti a leggyakrabban használt
kifejezéseket, követi a kéréseket, utasításokat. Használja a kommunikációs
kapcsolatok állandó és jellegzetes nyelvi fordulatokat.

Verselés, mesélés
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek
hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a
mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét
formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást
kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a
szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal
ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított
megismerési törekvésekre.
4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában
eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
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5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
(ONAP)
A verselés, mesélés célja az óvodában a gyermek érzelmi-értelmi és esztétikai fejlődésének
segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása, a csodákkal teli meseélmények
segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével, az egyéni fejlettségi szintek
figyelembevételével.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A 3-7 éves korú gyermekek számára az életkoruknak megfelelő jellegzetes műveltségi
tartalmakat biztosítja. A gyermek nyelvi képességeit versekkel, mesékkel, dramatikus
játékkal, bábozással fejleszti. Az irodalmi anyagokat igényesen válogatja a gyermekek
életkori sajátosságainak és érdeklődésének figyelembe vételével.
 Az irodalmi kezdeményezéseket más tevékenységekkel összehangolja, törekszik a
komplexitásra.
 A 3-4 évesek versanyagát népi mondókák, legismertebb költőink ritmikus, zenei
hatású, játékos verseiből választja. Meseválasztását egyszerű, érthető, ritmikus
ismétlődések jellemzik. Minél több lehetőséget teremt a vidám rigmusok korai
megkedveltetésére. 5-6 mondókát, 6-8 új mesét ismertet meg velük.
 A 4-5 évesek irodalmi anyagát a vidám, humoros, klasszikus és mai magyar költők,
népköltészeti ihletésű ritmus élményt nyújtó verseiből válogatja. A mondókák anyagát
népi mondókák, csúfolók, halandzsa szövegű kiolvasókból választja ki. A meséket a
többfázisú állatmesék, népmesék és a magyar klasszikusok és mai magyar írók
modern meséiből választja ki. 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset, 8-10 új mesét ismertet
meg velük, amelyből legalább 4-et meg is jelenítenek a gyerekek bevonásával.
 5-6-7 éves korban a gyermekek versanyagát kibővíti a különböző típusú népi
mondókákkal, kiolvasókkal, lírai versekkel, néphagyomány ápolással, évszakok
szépségét bemutató versekkel. Megismertet a gyermekekkel néhány olyan
közmondást, amelyekkel a minden napi életben is találkoznak. A mesék területén az
állatmeséktől kezdve a cselekményesebb népmeséken át, a novellisztikus-realisztikus
meséken át, beépíti a klasszikus tündérmeséket, a tréfás meséket és a műmeséket is a
gyermek mesetárába. A gyerekek a hosszabb meséket folytatásokban, napokon
keresztül hallgatják.
 5-6-7 éves gyermeknél 4-5 kiolvasóval bővüljön a mondóka repertoár. Ismételgessék
az előző években tanult verseket, és 9-10 új verset tanítson meg a gyermekeknek. A
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régi kedves mesék mellett 10-12 új mesét, köztük folytatásos meséket is bemutat, és
különböző módszerekkel dramatizál a gyerekekkel legalább 6 mesét. Abban is
támogatja a gyerekeket, hogy a hallott egyszerű meséket önállóan is dramatizálják,
bábozzák. A gyerekeket arra is bíztatja, hogy próbálják meg a mese önálló befejezését,
új mesék kitalálását. A gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással vagy
ábrázolással történő kombinálása – az önkifejezés egyik módja, amiben megjelenhet
az elképzelés, a spontaneitás, a játék öröme, és a humor.
Sokszor ismétli a gyermekekkel az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat akár
várakozási időkben is.
Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatja rá a gyerekeket a mese
figyelmes végighallgatására. A mese többszöri elmondása után bevonja a gyermekeket
a mese dramatikus feldolgozásába. Először az óvodapedagógus és a nagyobb gyerekek
jelenítik meg az egyszerű meséket, majd a kisebbeket is fokozatosan bevonja.
A gyermekekkel megismerteti a bábokat és a bábozást. Eleinte rövid, ötletes
párbeszédes jeleneteket mutat be a gyerekeknek, majd az egyszerű mesék
megjelenítésébe bevonja a gyerekeket is.
Az irodalmi anyagok bemutatása során ügyel a szavak gondos, tiszta ejtésére és az
érzékletes bemutatásra. Elősegíti, hogy a gyermekek elsajátítsák a helyes kiejtést,
tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet.
A hallott élményhez időnként vizuális élményt is társít (pl. hívóképek).
Lehetőséget biztosít az ismétlésre, az élmények felelevenítésére.
A gyermekeket a meséken, verseken keresztül új fogalmakkal ismerteti meg.
Elősegíti, hogy a bábjátékban, dramatizálásban a gyermekek kibontakoztathassák a
szabad önkifejezésüket, kreativitásukat.

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:
 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat.
 Várják, igénylik a mesehallgatást, örömmel hallgatják végig.
 A mese során felismerik és megnevezik a szereplők külső és belső tulajdonságait.
 Meseélményeiket feldolgozzák játékukban, rajzaikban.
 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak.
 Tudnak kitalálni vagy befejezni meséket.
 Mimikájuk, gesztusaik alkalmassá válik az élményszerű előadásra.
 Megjegyeznek 9-10 gyermekmondókát, 6-8 verset, 10-12 mesét.
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok,
az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik
zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó
közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és
népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei
nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv
kialakulását.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés,
hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a
nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta
spontán utánzásával. (ONAP)
Az ének-zenei nevelés célja, hogy megéreztesse a közös éneklés, a közös játék örömét,
fejlessze a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak minél
több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket.
Az óvodapedagógus feladatai
 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes műveltségi tartalmakat biztosítja. A
gyermekek zenei készségei, képességeit közvetett módon, játékos tevékenységeken
keresztül fejleszti.
 A zenei nevelést kötött és kötetlen formában is megvalósítja. A zenei
képességfejlesztő játékokat mikro csoportos formában, kötötten szervezi. Az énekes
játékok önfeledt, örömteli játékidejét, formáját az egyéni képességek és a
csoportösszetétel figyelembevételével differenciáltan határozza meg.
 Játékosan tanítja őket arra, hogy tudjanak halkabban, hangosabban mondókázni,
énekelni.
 A lelassított mondókák, énekek ismételgetése során elősegíti a helyes artikulációt, a
szavak szép, pontos kiejtését. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése,
hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása során megérezteti a nyelv kifejező erejét,
szépségét, gazdagítja a gyermekek szókincsét.
 Felhívja figyelmüket a csendre, a környezet hangjaira és a dallamjátszó hangszerek
hangszínére is.
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 Különböző mozdulatokkal és eszközökkel érzékelteti a gyermekekkel az egyenletes
lüktetést.
 A felhasznált zenei anyagokat igényesen, az életkornak és az adott csoport
képességszintjének, érdeklődésének megfelelően válogatja.
 A gyermekek nyelvi és zenei képességeit mondókákkal, gyermekdalokkal, énekes
játékokkal és zenei képességfejlesztő játékokkal fejleszti. A gyermekeknek egy-két
komponált gyerekdalt is tanít az ünnepek köszöntésére.
 A kezdeményezések során differenciált nevelést valósít meg a csoport összetételének
és a gyermekek egyéni képességeinek figyelembevételével.
 A 3-4 éves korú gyermekekkel énekes, mondókás „ölbeli játékokat” játszik. Olyan 4-5
hangból álló énekes játékokkal ismerteti meg őket, amelyek játéka álló helyzetben,
játékos mozdulatokkal eljátszható. A 3-4 éves gyermekeknek 3-4 mondókát, ölbeli
játékot és 6-7 énekes játékot tanít meg.
 A 4-5 éves gyerekeket is tanítja még mondókákra, és még játszik velük „ölbeli
játékokat”. Megismerteti őket a csigavonalra, hullámvonalra, szerepcserére épülő
játékokkal. 4-8 motívumból álló énekes játékot, műdalokat énekel velük. A 4-5 új
mondóka és a 7-8 új gyerekdal tanulása mellett ismételgeti velük a 3-4 éves korban
tanult dalokat is. A körjátékok közül már nehezebbet válogathat (szerepcsere,
párválogatás stb.) Támogatja a gyermekeket abban, hogy énekeljenek egyénileg,
kisebb csoportokban halkabban, hangosabban, magasabban és mélyebben. A
gyermekekkel énekes kérdés-felelet játékot játszik. Változatos módszerekkel segíti a
gyermekeket abban, hogy megérezzék, elsajátítsák az egyenletes lüktetést, a dalok
ritmusát. A gyermekeket megtanítja a ritmuseszközök használatára.
 Az 5-6-7 éves gyerekeknek kiszámolót, kiolvasót, 4-5 új mondókát, 8-10 új énekes
játékot és 3-4 alkalomhoz illő műdalt is tanít. Már bonyolultabb pár-csere, kapus,
kiadás, sorgyarapító-fogyó játékokat is tervez, ami e korosztály néptáncának is
tekinthető. A gyermekekkel együtt alakítja az énekes játékok mozgás-anyagát olyan
egyszerű tánclépésekkel, amit a felnőtti minta utánzásával követni tudnak. Felismerő
játékokat játszik a gyerekkel, amely során a gyermekek már meg tudják különböztetni
az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.
 A dal és mondóka anyagát, évszakoknak és ünnepköröknek megfelelően tervezi,
figyelve ritmusukra, hangkészletükre, játéktípusukra.
 A zenehallgatáshoz gyűjt olyan műveket is, amit maga tud előadni, és amely felkeltik
a gyerekek érdeklődését az értékes zene iránt. A zenehallgatást más tevékenységekhez
is kapcsolja. A zenei kínálatába igényesen válogatott kortárs alkotásokat is beemel.
 Az énekes, zenés készségfejlesztő játékok során megszeretteti a gyermekekkel a zenét,
fejleszti a harmónium és az esztétikum iránti igényüket. Támogatja a gyermekeket
abban, hogy az ének, a zene és a tánc önkifejezési formájukká váljon és fejlődjön
zenei kreativitásuk, alkotókedvük.
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén
 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat.
 Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat.
 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögzíteni, felidézni, ismételni.
 Felismerik egymás hangját, tárgyak, hangszerek hangját; és az ismert dalokat
jellegzetes kezdő, belső, befejező motívumról és ritmusáról.
 Visszhangozzák a kitalált szövegek szövegét, dallamát; a szöveg nélküli ritmus és
dallammotívumokat és szöveges ritmusmotívumokat.
 A gyermekek egyedül is tudnak énekelni: egyéni képességeiknek megfelelően.
 Biztonságosan érzékeltetik az egyenletes lüktetést testzajokkal, hangszerekkel és a
kiolvasás mozdulatával.
 Képesek a ritmust kifejezni belső éneklés, mondókázás közben, és együtthangoztatni a
metrummal.
 Képesek a motívumhangsúly kiemelésére és dallambújtatás végzésére adott jelre.
 Képesek az egyöntetű körbejárásra szép testtartással és változatos térformában
egyenletesen járni.
 Kitalálnak mozgást, játékot dalokhoz, egyszerű táncos mozgásokat, dallamot
mondókához.

Rajzolás, mintázás, kézi munka

1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel
való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás
a belső képek gazdagítására épül.

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos
eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény
kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az
esztétikai élmények befogadására.
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képiplasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek
alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a
gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését,
esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
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4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a
különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai
alapelemeivel és eljárásaival. (ONAP)
A rajzolás, ábrázolás, kézimunkázás célja a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi
szabad önkifejezése. A gyermekek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai
érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. A kiemelkedő készségekkel
rendelkezők egyéni differenciáló fejlesztésének biztosítása.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermeki alkotó tevékenységhez, megfelelő feltételeket teremt (hely, idő, eszköz,
inspiráció) és differenciált szervezeti formákat és fejlesztést biztosít. Az alkotó
tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközöket biztosít. Az eszközök
kiválasztásánál a praktikum, célszerűség és esztétikum dominál. A tevékenységhez
elegendő időt biztosít, hogy a gyermekek addig alkothassanak, ameddig kedvük tartja.
Az eszközök biztonságos kezelését egyenként tanítja meg a gyerekeknek. Az alkotási
lehetőségeket a mindennapi szabad játékban is lehetővé teszi.
 Az alkotó-alakító tevékenységekhez a mindennapi játék során biztosít lehetőséget. Az
óvodapedagógus egy héten egyszer irányított kötetlen formájú tevékenységet szervez.
Megteremti a lehetőséget ahhoz, hogy minden gyermek megalkothassa az ajánlott
eszközfeltételekkel képi-plasztikai elképzelését.
 Az eszközhasználat során megtanítja a gyermekeket a helyes kéztartásra, az eszközök
helyes és balesetmentes használatára.
 Az alkotó tevékenységek során új eljárásokkal és az azokhoz kapcsolódó fogalmakkal
ismerteti meg a gyermekeket. A képalakítás során lehetőséget biztosít a festéssel,
zsírkrétával, papírragasztással, anyagba, homokba karcolással, nyomattal való
alkotáshoz. Elősegíti a gyerekek képalakító készségének megindulását a szórt
elrendezéstől a képelemek, részelemek egymáshoz rendelésével. Megismerteti a
gyerekekkel az anyagok alakíthatóságát (nyomkodás, ütögetés, gömbölyítés, simítás,
sodrás stb.)
 Az alkotó tevékenységek kibontakoztatása során a gyermekek szókincsét is
folyamatosan bővíti.
 Megismerteti a gyermekeket a népművészeti elemekkel, közreműködésükkel
esztétikus tárgyi környezetet alakít, gazdagítja a gyermekek belső képi világát.
 Támogatja, fejleszti a gyermekek önkifejezési és alkotási vágyát, a szépség, harmónia,
esztétikum iránti igényüket.
 A 3-4 éveseket segíti abban, hogy játszva ismerkedjenek az anyagokkal, eszközökkel
és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Fejleszti esztétikum iránti érzékenységüket.
A gyerekek önkéntességét biztosítja. Lehetőséget biztosít az élményeiknek,
érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztására.
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 Elősegíti, hogy a 4-5 éves gyerekek alkotó-alakító tevékenységében saját elképzelés
alapján jelenjen meg az emberábrázolás, a környezet, a tárgyak, a cselekmények.
Gazdag eszközválasztékot biztosítson. Lehetőséget teremt ahhoz, hogy a gyerekek
alkotásaikhoz különböző anyagokat használjanak fel: különböző színű és formájú
fonalat, textilt, bőrdarabot, gallyat, termést. Lehetőséget és vállalkozó kedvet teremt
ahhoz, hogy a gyerekek bátran és kreatívan használjanak ceruzát, krétát, filctollat,
fapálcát, különböző vastagságú ecseteket. Támogatja a gyermekeket abban, hogy a
plasztikai munkák során tagolják a formákat.
 Az 5-6-7 éves gyermekek alkotó tevékenysége során fejleszti együttműködési
készségeket, elősegíti a képi, plasztikai tárgykészítés bővülését, fejlődését. Gazdagítja
a technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket. Arra is ösztönzi a gyermekeket,
hogy a saját élményeken alapuló cselekményes témájú alkotásokban jelenjenek meg a
mesék, versek, énekes játékok, ünnepek eseményábrázolása is. Segíti a gyermekeket
abban, hogy használjanak a képalakításhoz minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék
meg a formákat, színeket egyéni módon, plasztikai munkájában is jelenjen meg közös
térbeli többalakos kompozíció. Lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a gyermekek
jelenítsék meg személyiségük kivetített alakját, amelyben érzelmeik, vágyaik,
szorongásaik, fantázia- és élményviláguk mutatkozik meg. Kedvet teremt számukra az
ajándékkészítéshez. Arra bíztatja a gyermekeket, hogy szüleik segítségével gyűjtsék az
alkotó-alakító munkához szükséges anyagokat, és az otthoni ábrázoló tevékenység is
realizálódjék.
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:





A gyerekek kezdeményezés, bíztatás nélkül is szívesen alkotnak.
Képalkotásukban egyéni és változatos módon jelenik meg az élmény, elképzelés.
Építenek megfigyeléseikre, ismerik az alapvető formákat.
A gyermekek alkotására jellemző a részletező, formagazdagság, a színek egyéni
alkalmazása.
 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek.
 Téralakításban, építésben bátrak, kreatívak és együttműködőek.
 Örülnek alkotásuknak és a közösen elkészített kompozícióknak.
 Az eszközöket készség szinten használják, a megismert technikákat önállóan
alkalmazzák.
 Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni.
 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak műalkotásokról, saját és társaik
alkotásairól.
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A mozgás
1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-,
helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a
mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és
örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni.
Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az
irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos
tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az
egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget
kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos
játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. (ONAP)
A mozgásfejlesztés célja a gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi
képességeinek fejlesztése játékos formában, valamint a gyermekek tájékozódásának,
alkalmazkodó képességének és a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy
megmaradjon a gyermekek szabad mozgáskedve.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A 3-6-7- éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékokat tervez, kielégíti a
felfokozott mozgásigényt, örömforrássá teszi a mozgást a gyermekek számára.
Elősegíti, hogy a mozgás járuljon hozzá a harmonikus, összerendezett fegyelmezett
nagy és kismozgások alakulásához.
 Megismerteti a gyermekeket a biztonságos mozgáshoz szükséges alapvető
szabályokkal, a baleset megelőzésre kiemelt figyelmet fordít.
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 Az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden gyermek számára
ideális lehetőséget, szervezeti formákat biztosít az egyéni és életkori sajátosságoknak
megfelelő mozgásfejlődéséhez.
 Fejleszti a gyermekek test- és éntudatát, önállóságát, önbizalmát.
 Fejleszti a szabálytudatot, az egymásra figyelést és elősegíti a felelősségérzet
kialakulását.
 A gyermekek nagy mozgását leginkább az óvoda udvarán fejleszti, ahol nagy tér és
mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésére. A szabad mozgás során zavartalan
gyakorlási lehetőséget biztosít az irányított mozgástevékenység alatt megismert
mozgásformák többszöri ismétlésére.
 A 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Biztosítja, hogy ismerkedjenek meg járás és
futásgyakorlatokkal,
végezzenek
ugrásgyakorlatokat,
ismerkedjenek
labdagyakorlatokkal. A mozgásos játékok során teret ad a támaszgyakorlatok
gyakorlására (csúszás, mászás, kúszás). A talajtorna elemek is jelenjenek meg.
Mindezeket játékos tevékenységszervezésben valósítsa meg.
 A gyermekek játsszanak minél több egyensúlyozó játékot. Az óvodapedagógus
alkalmazzon minél több kézi szert a különböző típusú mozgásos játékhoz (labda,
babzsák, karika, szalag, bot, kendő, kötél).
 Késztesse a gyerekeket elvárható erőkifejtésre. Az óvodapedagógus mutasson helyes
mintát, és igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlását. A csoportszobában is
legyen mozgásra késztető eszköz, és a hozzá szükséges tér.
 A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az irányított mozgásokba beépíti az eszközzel
végezhető mozgásformákat és az eszköz nélkül végezhetőeket, illetve a különböző
izomcsoportot erősítő mozgásokat is. Futás és ugrásgyakorlatokat is szervez. A
dobásgyakorlatok során gyakoroltatja a célba dobást. Gyakran játszanak
labdagyakorlatokat, hogy jobban tudják a labdát feldobni és elkapni, különböző
testhelyzetben gurítani. Az irányított mozgásos játékok során gyakoroltatja a támaszgyakorlatokat. A talajtorna anyagaként megvalósítja a guruló átfordulás és a
kézenállás előgyakorlatait. Kiemelt figyelmet biztosít az egyensúlyérzék és a szemkéz, szem-láb koordináció fejlesztéséhez. Lehetőséget biztosít a vonalon történő
egyensúlyozó játékokhoz, vízszintes és rézsútos szereken. Az óvodapedagógus
lábboltozat erősítő speciális járás és gimnasztikai gyakorlatokat is szervez.
 Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása már összerendezettebb, harmonikusabb ritmusú.
Sokféle mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Ennél a
korcsoportnál az óvodapedagógus az észlelés, alaklátás, formaállandóság mozgás
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közbeni fejlesztésére, a finommotorika alakítására és a szabályjáték gyakorlati
alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Gyakoroltatja a különböző testrészekkel végzett
mozgásokat, a különböző kézi szerek használatát, változatos dobó-, labda-,
futásgyakorlatokat, sorversenyeket, váltóversenyeket és a versenyfutást. Megismerteti
a gyerekekkel a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassú futást. Néhány lépés
nekifutással gyakorolják a magas és távolugrásokat. Egyensúlyoznak padon járással,
fej-, kar-, lábmozgásokkal összekötve.
 A különböző szervezeti formákat valósít meg a gyermekek mozgásszükségletének
kielégítése érdekében. Az óvodapedagógus a gyermekek szabad mozgását a délelőtti
udvari játék és a séta során biztosítja. A mindennapi testedzést mindhárom
korosztállyal megvalósítja. Az irányított mozgásos játékokat mindhárom
korosztálynak az heti egy-egy alkalommal szervez. Lehetőséget ad arra, hogy a
gyermekek különböző időkeretben zenére is mozoghassanak. Az utánzáson alapuló
mozgás anyagát gimnasztikai elemekkel építi fel.
 A finommozgás fejlesztéséhez lehetőséget biztosít a szövés, fonás, gyöngyfűzés és a
helyes eszközhasználat, ceruzafogás gyakorlására.
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:
 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban.
 A gyerekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, összerendezett
mozgása kialakult.
 Helyesen tartják kezükben az eszközöket, a ceruzát.
 Ismerik a téri irányokat, tudnak térben tájékozódni.
 Ismerik a mozgásokhoz kapcsolódó baleset megelőzési szabályokat.
 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor.
 Tudnak ütemtartással járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik.
 Szeretnek futni, kocogni.
 Értik a mozgásra vonatkozó utasításokat, vezényszavakat.

A külső világ tevékeny megismerése
1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb
természeti-, emberi-, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
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néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét,
védelmét is.
3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és
mennyiségszemlélete.
4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet
tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és
szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a
fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás
alapozására, alakítására. (ONAP)
A külső világ tevékeny megismertetésének célja a közvetlen és tágabb természeti-, emberi-,
tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai iránti pozitív érzelmi viszony kialakítása.
A gyermekek számára olyan tapasztalatszerzés biztosítása, amelyek a biztos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz és a matematikai műveletek elvégzéséhez szükségesek.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Tapasztalatszerzésre ösztönző, gazdag, ihlető, beszélő, harmonikus környezet teremt.
Sok és változatos lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megismerésére. A
tevékenységekhez változatos lehetőségeket, módszereket, környezetet és
differenciálást biztosító szervezeti formákat teremt. Előtérbe helyezi a közvetlen,
érzékszervi úton nyerhető megtapasztalást.
 Biztosítja a környezet tevékeny megismeréséhez szükséges alkalmat, időt, helyet,
eszközöket, szervezett és spontán szervezeti formákat. A tevékenységeket a felfedezés
iránti vágyra, kíváncsiságra, motivációra a gyermekek egyéni érdeklődésére alapozza.
Sokszínű érdekes izgalmas tevékenységrendszert biztosít.
 Fejleszti a gyerekek szűkebb-tágabb környezethez, a szülőföldhöz és a nemzetiségi
kultúrához való érzelmi kötődését. Séták alkalmával bemutatja a település
nevezetességeit.
 A tapasztalat - és ismeretszerzés során fejleszti a gyermekek kommunikációs
készségét, hogy eredményesen fejlődjön a gyerekek szókincse, nyelvi
kifejezőkészsége. Elősegíti a gyermekek önálló vélemény alkotását, döntési
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. A
gyermekek gondolkodását, problémaérzékenységét és felelősségvállalását tudatosan
fejleszti a mikro csoportos tevékenységek során.
 A gyerekekkel gyakoroltatja a környezetükben előforduló, ismert tárgyak és
személyek nevét minél többet.
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 Környezeti kultúrája, környezetvédő és környezettudatos magatartása jó mintát nyújt a
gyerekek és a szülők számára egyaránt, őket is hasonló magatartásra inspirálja.
 Felhívja a figyelmet a családi és a tárgyi kultúra értékeire.
 A 3-4 évesekkel megismerteti az óvoda közvetlen környezetét. Felhívja a figyelmet az
évszakok szépségére, a természet színeire, jelenségeire, az időjárás változásaira, a
növények, állatok életére. Mindehhez megfigyeléséket tervez. Beszélget a gyerekekkel
a környezetben látható formákról, nagyságbeli, mennyiségi jellemzőkről. A természet
kincseiből a gyermekekkel együtt gyűjtéseket végez, és ezeket hasznosítja az óvodai
tevékenységek során. Baromfiudvarba látogatnak, hogy a gyermekek a háziállatokkal
megismerkedjenek. Filmek, képek segítségével ismertet meg néhány vadállatot (róka,
farkas, medve, tigris, zebra, oroszlán stb.).
 A 4-5 évesekkel élményszerző sétákon tapasztalatokat, ismereteket, gyűjt, keresteti az
összefüggéseket az időjárás és az emberek munkája között. Megkéri a gyermekeket,
hogy mutassák be családjukat, otthonukat, háziállataikat. Gyakoroltatja velük a
gyalogos közlekedés szabályait. Fejleszti a gyerekek tér, sík és mennyiség szemléletét,
játékos érzékszerveket fejlesztő és matematikai műveleteket végeztet velük. Segíti a
gyermekeket abban, hogy a környezetükben élő háziállatokat, madarakat, bogarakat
ismerjék fel.
 Az 5-6-7 éveseket megismerteti tágabb környezetükkel is. Lehetővé teszi, hogy
hosszabb séták, kirándulások során figyeljék meg az évszakok szépségeit, a
színárnyalatokat, a növények fejlődési feltételeit. Egyszerű, növényekkel, vízzel,
levegővel, talajjal végezhető kísérleteket mutat be és azokba bevonja a gyerekeket is.
Ültet a gyerekkel magokat, növényeket, csíráztat, ágat hajtat. Elősegíti, hogy a
gyerekek minél több felnőtt munkáját, munkahelyét ismerjék meg. Biztosítja a
szárazföldi, vízi, légi közlekedésről szerezhető ismeretek elsajátítását. Egyénre szabott
megfigyelési feladatokat ad a gyermekek számára a háziállatokkal és azok
életmódjával kapcsolatban. Vadon élő állatokról filmek, videofelvételek, esetleg
állatkerti séta során biztosít ismereteket. A gyerekkel ellátogat középületekbe,
építkezéshez, iskolába, vasútállomásra. Ismerjék fel környezetük mennyiségi, alaki,
nagyságbeli és téri viszonyait.
 A gyermekek fejlesztése során a megfigyeléseket, a kísérleteket (a személyi feltételek
függvényében) mindhárom korosztálynál esetenként mikro csoportos szervezeti
formában valósítja meg. Hetente legalább egy természeti-, emberi-, tárgyi környezeti
téma megfigyelését biztosítja. Az ismeretek rendszerezését, az élmények felidézését a
gyűjtemények rendezését, az évszaknaptár vagy album összeállítását a gyermekkel
közösen, őket egyénre szabott feladatokkal ellátva végzi. Évszakonként (lehetőség
szerint) egy alkalommal közös kirándulást szervez.
 Madáretetőt helyez a csoportszoba ablaka közelébe, ahonnan jól megfigyelhetők a
madarak, és mozgásuk, tevékenységük. A gyerekeket is bevonva gondoskodik
madáreledelről.
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 A valós élethelyzetekben természetes módon gyakoroltatja a helyes köszönést,
bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást, késért, tudakozódást.
 Jól hasznosítja a mikro csoportos szervezeti formát. A párbeszédek, a személyes
kontaktus alkalmas a rossz beidegződés megelőzésére, a kiejtésbeli pontatlanságok
javítására, a szókincs bővítésére. A látottak folyamatos felidézésével, elbeszélésével
eljuttatja a gyermekeket az értelmes, összefüggő beszéd kialakulásához a gondolatok,
érzelmek, kívánságok, észrevételek kifejezésre juttatásáig.
 Az évszak és időjárás naptárt naponta beállítják.
A fejlődés eredménye az óvódáskor végén:
 A gyermekek tudják nevüket, lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozásukat.
 Tudják saját születési idejüket esetleg helyét.
 Ismerik a színeket, síkmértani formákat, a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat és az
évszakokat. Megkülönböztetik a különböző évszakokat, napszakokat.
 Ismerik környezetük intézményeit, üzleteit, esztétikai alkotásait.
 Ismerik néhány háziállat, madár, vadállat, virág, gyümölcs nevét, néhány külső
ismertetőjegyét, élőhelyét.
 Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását.
 Az elemi közlekedési szabályokat ismerik, és betartják. Ismerik a közlekedési eszközöket.
 Tárgyakat tudnak megszámolni 10-ig, összehasonlításokat végeznek mennyiség, nagyság,
forma és szín szerint.
 Megkülönböztetik a jobb-bal irányokat, értik a névutókat (közé, előtt, mögött, alatt, fölött)
 Az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedik és jól érthető a beszédük.
 Ismerik a kulturált viselkedés alapvető szabályait, megalapozottak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.
 Ismerik a saját nevüket és jelüket, valamint társaik nevét és jelét.
 Ismerik néhány háziállat, madár, vadállat, virág, gyümölcs nevét.
 Megnevezik az évszakokat és néhány jellemző jegyüket.
 A szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszközök közül ismerjék néhány nevét.
 Értik az irányokra és a mennyiségek összehasonlítására vonatkozó utasításokat.

Munkajellegű tevékenységek
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok
vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység – az
önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal
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együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az
elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.
2. A gyermek munka jellegű tevékenysége:
– örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
– a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség,
a céltudatosság alakításának fontos lehetősége;
– a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel
való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához
mérten fejlesztő értékelést igényel. (ONAP)
A munkajellegű tevékenységek célja az, hogy a gyermeki munka játékos formáin,
megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok alakuljanak ki, melyek pozitívan
befolyásolják a gyermekek önbecsülését, közösségi kapcsolatát, felelősségérzetét,
kötelességteljesítését. E téren is kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekekre.
A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Különböző típusú, munkajellegű tevékenységeket tervez, biztosítja a szükséges időt,
teret, eszközöket, szabályokat.
 Nagy hangsúlyt helyez az önállóságra szoktatásra az egymásnak való segítésre, a
nagyobb gyerekek bevonásával, segítségadásával.
 Csoportjában a naposság vállalása önkéntes, a nagycsoportosoknál életkoruknak
megfelelően követelmény szinten jelenik meg.
 A csoportjába járó gyermekek rendszeresen végeznek alkalmi megbízatásokat - a
környezet rendjének helyreállítása, kisebbek segítése, az évszaknak megfelelő
növénygondozás, a befőzésben, sütés, salátakészítés, az udvar takarítás munkálataiban.
 A szülőket arra bíztatja, hogy gyermekeiket otthon önállóságra neveljék, különböző
életkornak megfelelő gyermeki munkák elvégzésére bíztassák, segítsék.
 A gyermeki munka folyamatos, reális a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő
értékelést igényel.
A fejlődés eredménye óvodáskor végére:
 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni.
 Örülnek, ha kötelességeiket teljesítik.
 Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát.
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 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízások elvégzésére.
 Örömmel segítenek a kisebbeknek, egymásnak.
 A saját személyükkel kapcsolatos teendőket önállóan végezik (öltözködés,
tisztálkodás, étkezés, játékelrakás).
 Ismerik a munkaeszközök helyét, rendeltetését.
 Szívesen vesznek részt növénygondozásban, kerti munkákban, sütésben, főzésben.
 Ismerik a hagyományos ételeket és azok elkészítésében örömmel vesznek részt.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása,
- a spontán játékos tapasztalatszerzés;
- a játékos, cselekvéses tanulás;
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
- a gyakorlati problémamegoldás.
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti
a gyermek személyiségének kibontakozását.
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Óvodában a tanulás folyamatos, tevékenységeken keresztül valósul meg, amely a személyiség
fejlődését, fejlesztését támogatja.
Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban:
 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás).
 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének
kielégítése.
 Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol
megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit.
 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása.
 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának,
feladattudatának fejlesztése.
 Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját
teljesítőképességét is megismerheti.
 Komplexitásra törekvés a tanulási tartalmak tervezésénél, feldolgozásánál.
 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív
értékeléssel segítse a gyermek személyiségének kibontakoztatását.
 Differenciálás, a tapasztalatszerzés sokoldalúságára való törekvés.
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VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi
szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai
tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége
van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri
tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés;
 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele;
 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél;
 gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat
azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig
tudja hallgatni és megérti mások beszédét;
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 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét;
 felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit;
 ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek;
 elemi mennyiségi ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel
és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni;
 késleltetni tudja szükségletei kielégítését;
 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul
meg;
 kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja
ezt a tevékenységet.
3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. (ONAP)
Nevelésünk eredményeként az óvodáskor végére várható fejlődés jellemzői a nevelési
feladatoknál és tevékenységi formáknál, a fejezetek végén találhatóak.
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