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BEVEZETÉS, AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG BEMUTATÁSA 
 

Felsőnána, Kéty és Zomba községek önkormányzatai mikrotérségi alapon, 

racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, 

esélyegyenlőséget biztosító, szakmai tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére 

alapozott, integrált intézmény alapítását határozták el, az azonos minőségű szolgáltatás 

nyújtása és a gazdaságos működtetés érdekében. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 33. § (4) bekezdés alapján 

szervezett közös igazgatású közoktatási intézmény alapvető adatai: 

OM azonosító: 036351 

1. Az intézmény neve és székhelye: 
Zombai Körzeti Óvoda OM 202180 
7173 Zomba Ady Endre utca.22. 

 
I.1. Az intézmény német neve: 
Kreiskindergarten von Zomba 

 

2. Az intézmény óvodai intézményegysége, tagintézményei 
és telephelyei: 
 
2.1. Zombai Egységes Óvoda-bölcsőde 

7173 Zomba, Ady utca 22. 
 

2.2. Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája 
7174 Kéty, Rákóczi utca 83.. 

 
2.3. Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Tagóvodája 

 Felsőnána, 7175 Rákóczi utca 4. 

 

3. Az intézményegység személyi és tárgyi feltételei  
 
Az intézményegységet jelenleg  3 település alkotja. Kéty, és Zomba a 65-ös főút mellett 

helyezkedik el, Felsőnána pedig zsáktelepülés. Zombához viszonyítva ez a két település 

10 km-es körzeten belül helyezkedik el.  
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Az intézmények dolgozói összetétele több éve lényegesen nem változott, hosszú ideje 

dolgoznak együtt. Így megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező kollektíva alakult 

ki.  

 

3.1. Az intézményegység személyi feltételei tagóvodánként: 
 

 

Felsőnána : 1 csoport 2 óvónő 1 dajka 
Kéty 1 csoport: 2 óvónő 1 dajka 
Zomba 3 csoport: 5 óvónő 3 dajka 1 gondozónő 
 

 

Mindegyik intézményegység falusi óvoda, tehát vonzáskörzete az adott település. 

Természetesen a szülők a munkahelyük és a város közelsége miatt egy-egy gyermeket 

nem a helyi óvodába írattak.  

A szülők anyagi helyzete heterogén képet mutat, amelynek alapján szociális és 

munkaerő-piaci helyzetük változó. Az álláskeresők száma növekvő tendenciát mutat a 

térségben, ennek következtében pedig jelentős számban vannak hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek. 

Az óvodáknak az eltérő csoport- és gyermekszáma, valamint funkciója miatt különböző 

a szervezeti felépítése. A személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

biztosítottak. 

 

3.2. Tárgyi feltételek 
A felsőnánai óvoda kétszintes épületben működik. A földszinten vannak az óvodások, 

az emeleten pedig a község alsó tagozatos tanulói. Tágas udvarral és jól felszerelt udvari 

játékokkal rendelkezik. A csoportszobák alapterülete egyenként 50 m2 , a beírt létszám 

20-25 fő körül mozog. A csoportszobák bútorzata és játékellátottsága megfelelő. 

Tornaszerekkel és fejlesztő eszközökkel is rendelkeznek. Közösségi és vizesblokkjai, 

valamint a nyílászárók az elmúlt időszakban lettek felújítva. Ezek száma megfelelő 

mértékben igazodik a gyermekek létszámához.  
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A zombai óvoda rendelkezik a legrégebbi épülettel, melyet 2010 nyarán teljesen 

felújítottak. A csoportszobák bútorzata, és szőnyegei az elmúlt öt évben szinte teljes 

mértékben kicserélődtek.  Tornaszerekkel és fejlesztő eszközökkel rendelkeznek, de 

tornaszobája sajnos nincsen az intézménynek. Közösségi és vizesblokkjai a 

gyermeklétszámhoz viszonyítva elavultak. Van olyan blokk, amelyet több csoport is 

használ. Udvara szinte egyedülálló úgy méreteiben, mint a benne megtalálható növény 

és állatvilágban. Az EU-s előírások miatt az udvari játékok cseréje több ütemben került 

 végrehajtásra. Így mire végére ért a folyamat, az első játékok az amortizáció miatt 

már használhatatlanná váltak. Ezért állandó felújításra szorulnak a játékok. 

Kéty: 

1988-ban a régi iskola épületének felújításával, két csoportszoba kialakításával 

gyönyörű, tágas környezetet alakítottak ki az óvodás korú gyerekeknek. Az óvoda egy 

csoportra csökkent létszáma miatt, a meglévő helyiségből tornaszobát alakítottak ki, 

amelyben korszerű tornaszerek és fejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. 

A gondozási feladatokat ideálisan kialakított mosdóban tudják elvégezni. A 

csoportszobák bútorzata megfelelő. Nagy udvarral, változatos, megfelelő udvari 

játékokkal rendelkezik. Ezek megfeleltetése az EU-s előírásokhoz még folyamatban 

van.  

 

4. A tagóvodák rövid bemutatkozása  
 
Felsőnána: 

Egy csoporttal működő intézmény. 

A helyi nevelési program az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján készült a 

helyi sajátosságok, lehetőségek és igények figyelembe vételével. 

Nevelési gyakorlatuk lényege a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a 

gyermeki jogok tiszteletben tartásának figyelembevétele, s annak a különös védelemnek 

a szem előtt tartása, amely a gyermeket, mint fejlődő személyiséget illet meg. Mindez 

a IV. 3-as fejezetben található meg részleteiben, amely a törvényeknek megfelelően 

a  társulást megelőző időszakban készült el. 
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Az intézmény egy 7oo fő körüli lélekszámú kisközségben működik, ahol átmenő 

forgalom nincs, így nyugodt környezettel, ám kevésbé frekventált körülményekkel 

rendelkezik. Az épület a 70-es években iskolának épült, annak földszintje óvodának 

átalakított. Helyi nevelési programunkat az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja 

alapján készítettük el a helyi sajátosságok, lehetőségek és igények figyelembe vételével. 

A gyermeklétszám nagyobb hányada ingerszegény környezetből tevődik ki, emiatt sok 

a halmozottan hátrányos, beszédfejlődésében elmaradott óvodáskorú, ezért kiemelt 

nevelési feladatunk az anyanyelv fejlesztése, illetve óvodai nevelésünkben nagyobb 

szerepet kap a szocializáció. 

 

 

Zomba  
 
Óvodánk integrált intézmény, oktatási társulás irányítása alá tartozik. Az óvoda épülete 

kastélynak épült, többször átalakított formában tágas teret biztosít a kisgyermekeknek, 

az idei tanévtől teljesen felújított formában, úgy a külsejét tekintve, mint az épület belső 

terét.  

Az óvoda a falu központi részétől távolabb helyezkedik el, sok gyerek szülői kíséret 

nélkül, a helyi buszjárattal érkezik reggelente. A faluhoz tartozó külterületről a 

falugondnoki járat szállítja az óvodásokat. Ebből adódóan kiemelt feladatunk többek 

között a gyermekek közlekedésre nevelése. 

A tágas, ősparkhoz hasonló zárt udvar, parkosított erdős rész, a különböző felületű talaj, 

ideális hely a gyermekek számára. A parkosított területen különböző díszcserjéken, 

fákon a gyermekek pontosan követhetik az évszakok változásának másságát, a 

környezetben élő madarak, kisebb állatok életét, mozgását, fejlődését. Ez a környezet 

biztosítja a természet szeretetére, védelmére való nevelés kiemelt közvetlen feltételeit. 

A szülők igénye és nemzetiségi hovatartozásuk miatt kérik, segítik a német nyelv és 

hagyomány ápolását, néptánc és a hittan lehetőségének biztosítását az óvodában. 

Nevelési gyakorlat a 2-6 éves gyermek közösségben való nevelése, sokoldalú 

képességfejlesztéssel.  
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Mindez a IV. 1-es fejezetben található meg részleteiben, amely a törvényeknek 

megfelelően a  társulást megelőző időszakban készült el. 

A gyermek személyiségének egészére irányuló fejlesztés biztosításával 

gyermekközpontú, személyes bánásmóddal, ami figyelembe veszi a gyermek életkori 

sajátosságait, egyéni különbségeket és azoknak megfelelő bánásmódot, tartalmat és 

módszereket alkalmaz. 

Mindezt családias, derűs légkörben, fizikai, és érzelmi biztonság megteremtésével. 

Odaforduló szeretettel, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták 

nyújtásával éri el a gondozónő, óvodapedagógus. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra 

bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan 

gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben 

sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti 

az óvodába, később a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak 

az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 

Három csoportban működik az intézmény, ebből az egyik a 2009/ 2010-es tanévtől 

egységes óvoda-bölcsőde csoport. Az óvoda kihelyezett csoportja Kétyen van, mely 

szintén német nemzetiségi csoport a tárgyi és személyi feltételekkel együtt. 

Egycsoportos óvoda révén a gyermekek életkoruk szerinti összetételének, a „Lépésről-

lépésre" program felel meg a legjobban. 

 E kihelyezett csoportnak a nevelési gyakorlata IV. 2-es fejezetben található meg 

részleteiben, amely a törvényeknek megfelelően a  társulást megelőző időszakban 

készült el.  

 

5. Gyermekkép, óvodakép 

5.1. Gyermekkép 
A gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi 

és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő 

személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Nevelési programunk gyermekközpontú, 

befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek 

kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 
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5.2. Óvodakép 
1. Az intézményegység szakmailag önálló tagintézmények keretében a gyermek második 

életévétől az iskolába lépésig biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének optimális feltételeit. Alapvető funkciói:  

− óvó-védő,  

− szociális,  

− nevelő-személyiségfejlesztő funkció.  

Segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete 

segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

2. Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek 

ellátását is). 

3. Az óvodai nevelésben alapelv: 

a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk. 

4. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 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 szabad játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek 

egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges 

fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

5. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 
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6. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek 

óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 

társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

6. Az intézményegység általános feladatai 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

6.1. Az egészséges életmód alakítása 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének 

elősegítése. Ezen belül: 

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet; 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása; 

- megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 

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

6.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

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

óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör 

vegye körül. Mindezért szükséges, hogy 

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; 
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- az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

- az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő 

törekvéseinek; 

- az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas 

szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 

2. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő 

tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a 

figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, 

feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás- és normarendszer 

megalapozását. 

3. A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon 

rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz 

való kötődés alapja. 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az 

óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

5. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése 

speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek 

(pszichológus, logopédus gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. 

6.3. Az anyanyelvi, az 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 (a javítgatás elkerülésével) - 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. 
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2. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a 

gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben 

való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a kreativitás 
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A TAGÓVODÁK NEVELÉSI GYAKORLATA 

1. Zombai Körzeti Óvoda 7173 Zomba, Ady utca 22. 
nevelési gyakorlata 
Óvodánk integrált intézmény, oktatási társulás irányítása alá tartozik. Nevelőtestületünk 

saját nevelési programot készített az Alapprogram alapján. Programunk szakmailag 

összehangolt rendszer, mely tartalmazza a szakmai önállóságunkat, az alapprogram általános 

elveit, és a társadalom igényeit a gyermek érdekeinek figyelembe vételével. 

Az óvoda a falu központi részétől távolabb helyezkedik el, sok gyerek szülői kíséret nélkül, a 

helyi buszjárattal érkezik reggelente. A faluhoz tartozó külterületről a falugondnoki járat 

szállítja az óvodásokat. Ebből adódóan kiemelt feladatunk a gyermekek közlekedésre nevelése. 

Az óvoda épülete kastélynak épült, többször átalakított formában tágas teret biztosít a 

kisgyermekeknek, állapota azonban folyamatos karbantartást igényel, még így is naponta 

találkozunk az ódon épület állagából adódó problémákkal. 

A tágas, zárt udvar, parkosított erdős rész, a különböző felületű talaj, ideális hely a gyermekek 

számára. A parkosított területen különböző díszcserjéken, fákon a gyermekek pontosan 

követhetik az évszakok változásának másságát, a környezetben élő madarak, kisebb állatok 

életét, mozgását, fejlődését. Ez a környezet biztosítja a természet szeretetére, védelmére való 

nevelés kiemelt közvetlen feltételeit. A szülők igénye és nemzetiségi hovatartozásuk miatt 

kérik, segítik a német nyelv és hagyomány ápolását, néptánc és a hittan lehetőségének 

biztosítását az óvodában. 

/A nevelési programunk egységes óvoda-bölcsődére vonatkozó részei Comic 
betűtípussal írva/ 
 A bölcsőde megszüntetése után az itt élő fiatal családoknak létkérdéssé vált, 
hogy az óvodában fogadjuk a második életévüket, betöltött gyermekeket. Ennek 
érdekében a legújabb szervezési formáját alakítja ki intézményünk, az egységes 
óvoda-bölcsőde, mellyel célunk, hogy a potenciális munkahellyel rendelkező fiatal 
anyukák tudjanak munkába állni. 
A 2009/2010-es tanévben az óvodai nevelést 3 óvodai csoportban és egy egységes 
óvoda-bölcsőde csoportban végezzük.  
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1.1. Gyermekkép, Óvodakép 
 

1.1.1. Gyermekkép 
 
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra 

nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen 

tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés 

alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti az óvodába, majd az iskolába való 

beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz 

igazodó neveléssel lehet elérni. Ezért a két éves korú gyermekek nevelésében 

nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni 

sajátosságához és igényeihez igazodik. 

Nevelőtestületünk – a gondozónő, óvodapedagógusok és segítőik, a dajkák - a helyi igények 

figyelembevételével, a családokkal együttműködve, és igazodva a gyermek egyéni 

képességeihez végzi napi munkáját. A gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan 

gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az 

iskolai tanulás megkezdésére. 

Napirendünk a gyermekek, szülők igényeihez igazodik.  

Fontos feladatunknak érezzük a szülőkkel való együttműködés fejlesztését, a családok nevelő 

munkájának segítését, a gyermekvédelmet. 

Fejlesztő munkánkban számíthatunk a szülők segítségére. A családokkal élő kapcsolatunk van.  

Élményekben gazdag, szeretetteljes óvodai életet, változatos tevékenységet kínálunk 

gyermekeik számára.  

Munkánk eredményét két lépcsőfokban érjük el: 

Az első lépcsőfok: a bölcsődei csoportban a gyermekek elérik az óvodába lépéshez 

szükséges fejlettségi szintet. 

A második lépcsőfok: a 6-7 éves gyermekek elérik az iskolai tanuláshoz szükséges fejlettségi 

szintet, s az esélyegyenlőség lehetőségével indulnak az iskola első osztályába. 
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1.1.2. Óvodakép  
 

Legfőbb célunk, hogy kiaknázzuk az egy intézményként működő óvoda-

bölcsődében rejlő lehetőségeket, és biztosítsuk a gyerekek adott kortól 7 éves 

korig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését.  

Ezen belül feladatunk a bölcsődés korú gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének biztosítása a törvény által kötelezően előírt alapellátás keretein 

belül. 

A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik 

számára a harmonikus, kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó gondoskodást. 

Mindezt higiénikus, esztétikus, inger gazdag környezetben.  

Az óvodai nevelés célja: 

Az intézmény igyekszik a legoptimálisabb feltételek biztosításával a 2-6 éves gyermek 

közösségben való nevelését, és sokoldalú képességfejlesztését. A veleszületett képességek 

feltérképezése után minden gyermek fejlesztését a saját szintjéről kell indítani, és a fejlesztés 

menetét a gyermek haladásához ütemezni. A gyermek személyiségének egészére irányuló 

fejlesztése gyermekközpontú, személyes bánásmóddal, mely figyelembe veszi a gyermek 

életkori sajátosságait, egyéni különbségeket és azoknak megfelelő bánásmódot, tartalmat és 

módszereket alkalmaz. Ezek a pedagógiai intézkedések módszerek mindenesetben a 

gyermek személyiségéhez kell igazodjanak. 

Mindezt családias, derűs légkörben, fizikai, és érzelmi biztonság megteremtésével. Odaforduló 

szeretettel, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával éri el a 

gondozónő, óvodapedagógus. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül 

ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezzel 

közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete biztosítja a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Gondozza, védi a gyermeket, a családi közösséget kiegészítve, annak segítségével szocializálja, 

és úgy irányítja, hogy az óvodáskor végére, az iskolai életre alkalmassá váljon. 
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Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető 

szabályait, melynek első lépcső foka az iskolába, később a társadalomba való 

beilleszkedésük.  

Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 

Tehát programunk alapelve: 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó légkör megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy 

jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot és az ebből fakadó öntudatot és 

önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek. Mindez szeretetben, a gyermek 

megbecsülésében és bizalommal az ő egyénisége iránt történik a mindennapokban.  

 

1.2. Az óvodai nevelés célja, feladatai 

1.2.1. Német nemzetiségi nevelés céljai 
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve alapján a nemzetiségi nevelés 

célja és feladata, hogy 

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára; 

- ápolja és fejlessze a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és 

szokásokat;  

- segítse a nemzetiség identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

- Óvodánk célja az is, hogy a hazájukat elhagyni kényszerülő családok 
gyermekei is megkapják óvodánkba az interkulturális nevelésen alapuló 
integráció lehetőségét, mellyel elősegítjük az önazonosságának 
megőrzését. (Kidolgozásra akkor kerül sor, ha erre igény van.) 

 /A nevelési programunk nemzetiségi része dőlt Arial betűvel írva./ 
A nemzetiségi nevelést folytató német kétnyelvű óvodai nevelési programunk célja a 

3-7 éves korú gyermekeknek a német nyelv és a hozzá tartózó kultúra élményként 

való megjelenítése, és ezzel együtt a nemzetiség iránti pozitív viszony kialakítása. 

Óvodánk küldetéstudatát erősíti, hogy a nemzetiség jogait figyelembe véve a 

nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítését a szülői házzal, a nemzetiségi környezettel 

együtt tartja megvalósíthatónak. 

Valljuk, hogy munkánkban úgy érünk el eredményt, ha biztosítjuk a tevékenységbe 

ágyazott nyelvi helyzeteket, a kétnyelvű óvónőt, mint utánozható és követhető modellt, 

valamint a nyelvi nevelésben partner szülők és a nemzetiségi környezet szerepét. 
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A kétnyelvű nevelés két kiemelt területe: a gyermeki személyiség fejlesztése és a 

nyelvi fejlesztés, amit kiejtéstanulással, a beszédkészség alapozásával, 

szókincsbővítéssel, a válaszadó szerepének gyakorlásával és a nemzetiségi nyelvhez 

tartózó kultúra közvetítésével érhetünk el. 

1.2.2. Az óvodai nevelés feladata 
§ Indítsa el a szokások belsővé válásának folyamatát, erről folyamatosan 

tájékoztassa a családot, hogy az otthoni, az egységes óvoda-bölcsőde és az 

óvodai kívánalmak összhangját meg tudják teremteni. 

§ A szülők által elvárt, a társadalom által fontosnak tartott értékek közvetítése 

magyar és német nemzetiségi nyelven. 

§ Az átlagos és ettől eltérő gyermekek másságának elfogadása, egyéni 

képességekhez igazodó differenciált fejlesztése. 

§ Feladatunk a már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre 

szabott fejlesztése, mely alapját képezi a szociális és értelmi képességek 

tudatos és tervszerű alakításának 

§ Kulturális szokásokat közvetítő tevékenység szervezése. 

§ A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolása 
§ Étkezéshez, tisztálkodáshoz, beszédhez közösségi magatartáshoz 

kapcsolódó szokásrendszer korosztályhoz illő kialakítása. 

§  3-4-5 év alatt az önállóság látványos fokára juttassa el a gyermeket az otthoni 

megerősítések segítségével. 

A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok 
 
§ A német nemzetiségi nevelés-oktatás középpontjában a nemzetiségi kultúra és 

nyelv ápolása áll. 
§ A gyermekek nyelvismeretének függvényében minél teljesebb nemzetiségi 

nyelven folyó kommunikáció kialakítása. 
§ Utánzáson alapuló, rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek 

megteremtése a különböző tevékenységek során. 
§ A nemzetiségi kultúrkincsből – irodalmi, zenei, népi játékok- tudatosan felépített 

nyelvsajátítás megszervezése. 
§ Hagyományőrzés, nemzetiségi kultúra átörökítése. 
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1.2.3. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
§ Alapvető higiénés, ill. kultúrhigiéniai szokások kialakulásának elősegítése 

§ A mozgáshoz szükséges tér idő biztosítása 

§ A primer szükségletek egyéni igények szerinti kialakítása (étkezés, 

napközbeni pihenés, alvás) 

§ A 2-6 éves korcsoport életkori sajátosságainak megfelelő testi-lelki fejlődés elősegítése, 

egészségének védelme, óvása és megőrzése 

§ A gyermek gondozása, testápolás, öltözködés, betegségmegelőzés szokásainak 

kialakítása    

§ Levegőzés, testedzés, szabadban töltött idő lehetőségének szervezése.  

§ Környezethez való alkalmazkodás, környezetvédelemhez- és megóváshoz szükséges 

alapvető ismeretek kialakítása. 

§ Mozgás-pihenés arányának kialakítása 

§ Az étkezés nyugodt körülményeinek, eszközeinek biztosítása. 

§  Életkornak megfelelő étrend összeállítása. Szükség esetén szakember bevonása, étrend 

összeállítás biztosítása. 

§ Az egészségügyi teendők közben is használják a kisebbségi nyelvet. 

Fejlődés jellemzői 3-6 éves kor végére   

A bölcsődéskor végére, figyelmeztetésre és segítséggel végezzék a tevékenységeket. 

Az óvodáskor végére a szokásokat tartsák meg, és önállóan végezzék a tevékenységet. 

Önállóan használják a tisztálkodási eszközöket, vigyáznak a környezetük rendjére.  

Étkezéshez esztétikusan terítenek, önállóan használják az evőeszközt, készségszinten a kést, 

villát. 

1.2.4. Érzelmi nevelés – szocializáció 3-6 éves korban 
Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 
szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségek 
feldolgozásában. 
Egyéni szükség szerint hosszabb - rövidebb ideig tartó szülői jelenlét biztosítása 

a bölcsődébe, óvodába kerülés időszakában. Bölcsődében, óvodában töltött idő 

fokozatos emelése, testi-lelki harmónia kialakításának elősegítése.  

Abból a tényből kiindulva és a tényt elfogadva, hogy nincs két egyforma 

gyermek; a gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- 



 20

és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. 

(Az alábbi gondolatok egyformán vonatkoznak a bölcsődés korú és 

óvodáskorú gyerekekre.) 

Az óvodáskorú gyermekek jellemző tulajdonsága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

Cselekedeteit, gondolkodását az érzelmek irányítják, személyiségén belül az érzelmek 

dominálnak. Ezért tudatosan törekszünk arra, hogy az óvodában érzelmi biztonságot adó derűs 

légkör vegye körül, ennek része a vele foglalkozó felnőttek értékadó, szeretetteljes egyénisége. 

Ezt az elvet mindenki, aki az óvodában dolgozik és a 2-7 éves korú gyermekekkel bármilyen 

kapcsolatban van, képviselnie kell. Ugyanilyen fontos a gyermekek egymásközti segítőkész, 

önzetlen, és figyelmes magatartása.  Ez alapvető feltétele annak, hogy az alábbiak 

megvalósuljanak.  

Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzeteiben, a szocializáció, az én-

tudat egészséges fejlődésének segítése, erkölcsi érzelmek megalapozását és a szokás és 

normarendszer alapjait is jelenti. Különös gondot kell fordítani a nehezen szocializálható, 

lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy 

mozgássérült, hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, 

valamint a kiemelkedő képességű gyermekre. Szükség esetén megfelelő szakemberek 

(pszichológus, logopédus gyógypedagógus, konduktor stb.)közreműködését kell igénybe 

venni. 

A társas kapcsolatok alakulásának elengedhetetlen része az együttlét szabályainak elfogadása. 

A másik iránti nyitottság, empátia és különbözőségek elfogadása, tisztelete, alapvető 

udvariassági szokások megalapozása. A közös élmények, tapasztalatok átélésével a 

rácsodálkozás, a csoport élet minél tartalmasabbá tételét szeretnénk elérni. Továbbá ismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely alapja a szülőföldhöz való kötődésnek. 
Fejlődés jellemzői 3-6 éves kor végére 

Kialakulnak társkapcsolataik gyerekkel felnőttel egyaránt. Szívesen játszanak együtt, a 

szabályok betartásával. Figyelmeztetik egymást a szabályok megszegésére. 

Segítenek egymásnak és érdeklődnek társaik iránt. Szeretettel fogadják társaikat és a 

felnőtteket. Igyekeznek legyőzni az akadályokat, egymás sikereinek is tudnak örülni. 

Szociálisan érettek, felkészültek az iskolára. 
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1.2.5. Értelmi fejlesztés, nevelés 2-7 éves korig 
A gondozónő fontos feladata, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekekkel meleg, 

szeretetteljes odaadással segítse értelmi fejlődését. Figyelembe kell venni a 

kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód 

lehetőséget ad a gondozónőnek arra, hogy a gyermek napi hangulatát, a fizikai és 

pszichés állapotát tolerálja. 

Az értelmi nevelés feladatai egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekbe és élethelyzetekben való gyakorlása. 

Másrészt az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet / 

gondolkodás és kreativitás fejlesztése. 

Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve, 

biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, élményeket melyeken keresztül 

tapasztalatokat és ismereteket szerezhet a természeti és társadalmi környezetről, amelyeket 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben gyakorolhat. 

Feladatunk az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása 2-7 éves korig, az intézménybe 

lépéstől az iskolába távozásig.  

Anyanyelvi nevelés 2-7 éves korban:  

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása helyes 

mintaadással az egységes óvoda-bölcsőde nevelőtevékenység egészében kiemelt 

jelentőségű minden tevékenységben és az egész nap folyamán. Ez az a kor, amikor a gyermek 

a legtöbbet fejlődik az adott területen. Különösen a beszédkedv fenntartására, ösztönzésére, a 

gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére s a válaszok igénylésére 

szükséges figyelmet fordítani. 

Fontos a mintaadó beszélő környezet, és a helyes szabályok közvetítése, amely áthatja a 

gyermekek óvodában töltött idejét. 

A családból hozott nemzetiségi nyelven való közeledést kell a nemzetiségi nyelv 

megszerettetése érdekében előtérbe helyezni. Érzelmileg kötődnek a nemzetiségi 

környezetükhöz, szeretik a multikultúrális környezetük értékeit, természetes 

számukra a kétnyelvűség.  
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1.3. Az óvodai élet szervezésének elve 

1.3.1. Személyi feltételek 
 
Az egységes óvoda-bölcsőde és óvoda humán erőforrása a gondozónő, az 

óvodapedagógus és a dajka. 

Az egységes óvoda-bölcsőde csoportban dolgozó óvodapedagógusok bölcsődei 

nevelési-gondozási alapismereteket az erre hívatott továbbképzésen sajátítják el. 

A gondozónő, az óvodapedagógus kulcsszereplő, modell, példakép a gyerekek előtt, 

ezért fontos, hogy pedagógiai és pszichológiai felkészültségével, felelősséggel végezze 

feladatát, a rábízott gyermekek nevelését: 

§ ismeri a rábízott gyerekek életkori szükségleteit, alkalmazza a differenciált 

fejlesztést, 

§ a gyermekek fejlődését nyomon követi, erről a szülőt tájékoztatja 

§ módszereit változatosan alkalmazza a különleges nevelési igényű gyerekekre is 

§ rendelkezik a gyerekek iránt megnyilvánuló együttérző oda és ráfigyelő 

magatartással, etikusan viselkedik óvodán belül és kívül vele együttműködőkkel 

§ igénye van az önképzésre, részt vesz a továbbképzéseken 

§ jó problémamegoldó képességgel rendelkezik 

§ a családdal együtt segíti a gyermeket a nevelés során 
§ a gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetíti a szülők, 

kollégák felé 

§ a helyi nevelési program alapján a gyermeknevelés során megválasztja módszereit, 

eszközeit 

§ saját példaadó viselkedésével  a gyermekeket is a helyes viselkedési normák betartására 

neveli 

§ segíti a nem pedagógus alkalmazottak tevékenységét, kiknek munkája fontos az 

egységes óvoda-bölcsődei és az óvodai nevelés tekintetében. 

 

1.3.2. Tárgyi feltételek 
Az óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy 
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az általunk kidolgozott pedagógiai programunkat minden tekintetben kiszolgálja. A 

csoportszobákban, a mosdókban, és az öltözőkben egyaránt a gyermeket szolgáló 

eszközök úgy vannak elhelyezve, hogy a gyermek számára elérhető és biztonságos legyen. 

A szülők által is használt helységek (folyosó-öltöző, óvónői szoba) alkalmasak arra, hogy 

gyermekét átadja, vagy beszéljen a gyermeke pedagógusával. 

Az eszközrendszer az alapfeladatok, ellátását szolgálja. Az előzőekben tervezett kétnyelvű 

óvodai program megvalósítását, segítő felszereléseket beszereztük. Csoportonként biztosított a 

napi alaptevékenységhez a tárgyi felszerelés. 

 A továbbiakban baleset-megelőzés érdekében kiegészítésre szorul az óvoda eszközkészlete a 

tervezettek alapján. 

Játék, könyv eszközei folyamatos pótlással biztosíthatók. 

Az épületben négy foglalkoztató és két gyermekmosdó található. 

A folyosón kialakított öltözők szolgálják a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

feltételeket 

Óvónői, gondozónői, vezető óvónői iroda, dajkáknak kis öltöző és 1 fektető és egyéb 

eszköztárolásra szolgáló szertár áll rendelkezésünkre. 

A konyhával különböző szinten 1 épületben helyezkedik el az óvoda, így az alsó szintről 

ételszállító lift hozza az ételt. 

A falak nedvessége gyors kopása állandó folyamatos javítást, karbantartást igényel. Ezeket a 

hibákat állandó szakmunkával igyekszünk eltüntetni. 

Az épület vízvezetékrendszere elavult. A világítást 2005-ben újították fel. 

Játék, könyv eszközei folyamatos pótlással biztosíthatók. 

A tárgyi feltételek kialakításánál figyelembe vettük a fokozott biztonsági 
szempontokat, és a 2 év körüliek önállósági szintjét: mosdó magasság, szék-asztal 
méret, életkoruknak megfelelő játékkészlet, pihenősarok, pelenkázásra alkalmas 
tér kialakítása. 
 
 
 
 

1.3.3. Az óvodai élet megszervezése 
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit 

biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és 
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az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő 

események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is 

megteremtik. Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a 

gondozónő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a 

rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben 

kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.  

A csoportok heti és napirendjét az óvodapedagógusok egyeztetik a gyermekek fejlettségi 

szintjének figyelembevételével, biztosítva a tevékenységekhez megfelelő időt -helyet a 

mosdóban, öltözőben és a közösen használt egyéb területeken. 

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek az óvodáskorú 

gyerekekben is. Így a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozási 

tevékenységek alkalmával is nevel, alakítja kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal: gondozónővel, 

és dajkákkal. 

A napirend stabil elemeként tervezett tevékenységek az érkezés, játék, mindennapi testnevelés, 

kezdeményezések, étkezés – pihenés - távozás időpontja. Mindezek a csoportnaplóban 

találhatóak meg a gondozási- nevelési, és a heti tervekkel együtt. Továbbá a gyermekek 

fejlődését az egyéni megfigyelésekben, feljegyzésekben rögzítjük.   

Fő tevékenységforma a játék, ezen keresztül érvényesül a fejlesztő nevelő tevékenység. 

Játékból indul a gyermek minden más tevékenykedéshez. 

Egyéni beszédfejlesztésről a logopédus szakember gondoskodik. 

A gyermekek egyéni fejlesztése a gondozónők és az óvodapedagógusok feladata, a közösség 

keretein belül a családdal kiegészítve, szükség esetén a fejlesztőpedagógussal együttműködve. 

A felzárkóztatás tervezett, egyénre szabott feladattal, egyéni időbeosztással, a 

fejlesztőpedagógus szervezésével történik. 

Átmeneti problémák kezelése az integrált intézmény iskolai pedagógiai programjában 

fogalmazódott meg, a vezetők közös feladata. 

Az óvónők, tanítók előzetes látogatásának előkészítése, tájékoztatása, bevonása a csoport 

munkájába, látogatás során a gyerekek bemutatása, ismerkedés elősegítése a gyerekkel, 

szülőkkel. 

Az óvodai élet tevékenységeinek szervezésében a két nyelv, a magyar és a nemzetiségi német 

nyelv használata érvényesüljön, játékon, munkán, tanuláson keresztül. 
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1.3.4. Az óvoda kapcsolatai 
A családdal való együttműködés: 

A gyermekek fejlődését az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja. A család és az 

óvoda kapcsolattartásának rendszere is hagyományokra épül, a szülői munkaközösség 

munkájának szervezése közös feladat.   A szülők képviselőjével az óvodavezető tart 

kapcsolatot. 

2-3 éveseknél:  

Fontos a beiratkozás idején a személyes beszélgetés, a tájékoztatás, az előzetes 

családlátogatás, a hirdetőtábla, a szülővel egyeztetett megbeszélés és a vele való 

fokozatos beszoktatás.  Feladatunk az üzenő füzet vezetése, melyben a szülőt 

ismertetjük arról, hogy a gyerek napi tevékenységében volt e valamilyen rendkívüli, 

vagy eltérő dolog.   

A szülők, a gondozónők, és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok 

összehangolására lehetőséget kell biztosítani: nyílt napokon, nyilvános ünnepélyeken, 

családlátogatáson, szülői értekezleten és közösen szervezett rendezvényeken. Mivel mindegyik 

más-más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük. 

A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 

személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 

személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 

megosztása. Feladatunk, figyelembe venni a családok sajátosságait, szokásait, és az 

együttműködés során alkalmazni a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait 

Segíteni kell a szülők által kezdeményezett programot - kirándulás, színház - részvételükkel, 

hozzájárulásukkal kell a tevékenységet megszervezni. 

A környezetre épülő HNP a szűkebb - tágabb környezet megismerésére épít, ezt szolgálja a 

csoportban szervezett séta, kisebb kirándulás. 

A nemzetiségi helyi hagyományok ápolása, kapcsolat építése. Tágabb környezetben-

környező településeken szervezett nemzetiségi bemutatók, DBÜ irodalmi előadásai, 

környező óvodák hagyományőrző bemutatóinak látogatása. 

Az iskolával és a társulás többi intézményével folyamatos a napi kapcsolat.  A nevelők közösen 

szervezett értekezleten, iskolai tájékoztató szülői értekezleten, szülőcsoportos beszélgetéseken, 

a csoport és osztály látogatása során erősítsék azt. Formái, módszerei alkalmazkodjanak a 
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feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodát 

képviselő gondozónők és pedagógusok legyenek nyitottak és kezdeményezők. 

Közművelődési intézménnyel alkalomszerű, szükség szerint szervezett a kapcsolat. Intézményi 

és helyi rendezvények kiállítások, bemutatók aktív részese legyen a gondozónő és az 

óvodapedagógus. A gyermekek életkori szintjüknek megfelelő rendezvényen vegyenek részt, 

esetenként szülőkkel együtt. 

Polgármesteri hivatallal, mint fenntartóval élő kapcsolatot kell fenntartani. 

Nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő óvoda, a nemzetiségi óvodapedagógussal építsen 

ki kapcsolatot a nemzetiségi szervezetekkel, német nemzetiségi önkormányzattal.   

A pedagógiai szakszolgálat munkáját ismerni kell, meg kell szervezni a nagycsoportosok év 

eleji felmérését, ami az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást segíti az iskola kezdése előtt. 

A kapcsolattartás további formái: 

• Beíratáskor ismerkedő beszélgetés – kölcsönös információ átadás 

• Családlátogatások - Óvodába lépést megelőző családlátogatás. 

• Szülői értekezletek: 

• Az új szülők részére tájékoztató szülői értekezlet: – Benyomásokat szereznek az 

óvodáról – óvodai életről. Megismerkednek az óvoda nevelési programjával, 

Tájékoztatjuk a szülőket a beszoktatás lehetőségeiről. 

• Csoport szülői értekezletek: A hagyományos óvodai szokásrend, a nevelési célok 

bemutatása 

• Egyéb témájú szülői értekezletek:. Ismeretnyújtó, tájékoztató, amely az egyéni 

fejlesztést segíti. 

(Szakemberek: logopédus, gyermekorvos, tanítónő, gyógytestnevelő). 

• Fogadóóra 

• „Nyitva van az ovikapu (leendő óvodások vendégül látása) 

• Játszó-délelőttök (nyílt nap) 

• Szülői munkaközösség 

Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok együttes megvalósítása a 

tevékenységekben teszi élővé a kapcsolatot. 

1.3.5. Gyermekvédelem 
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Az iskolával közös feladat. A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermeki jogok 

védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekek nevelésével, 

oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A társult intézmény gyermekvédelmi 

feladatkörét a helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó alapellátási 

kötelezettségével összhangban lássa el. 

Egyrészt biztosítsa a gyermekek napközbeni ellátását, másrészt kapcsolódjon a gyermekjóléti 

szolgálat alábbi tevékenységeibe: 

§ a családban élő optimális nevelkedés elősegítésébe 

§ az óvodába járó gyermekek életkörülményeinek figyelemmel kísérésében, 

veszélyeztetettség feltárásában, megszüntetésében, különös gondot fordítva a hátrányos 

helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre 

A gyermekvédelmi feladatok közül az észlelés és az információ továbbítása felelősnek és az 

intézmény valamennyi felnőtt dolgozójának feladata. 

Az alábbi munkakörökben kiemelt feladatként is meg kell jelenjenek a gyermekvédelmi 

teendők:  

§ óvodavezető,   

§ csoportban lévő óvónők, gondozónő 

§ gyermek és ifjúsági felelősök. 

Ezek a dokumentumok az SZMSZ mellékletét képezik. 

 

1.3.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 
 

• Családlátogatás, szülői konzultáció az óvodapedagógusokkal, a fejlesztő 
pedagógussal, gyermekvédelmi felelőssel 

• Rendszeres egészségügyi felügyelet és orvosi ellátás (gyermekorvos, védőnő) 
• Szülői közösség segítségnyújtása a rászorulóknak (tárgyi, szociális jellegű) 
• A gyermek szociális helyzetének, családi körülményeinek megismerése 
• Nyílt befogadó légkör teremtése 
• A hátrányos helyzet okainak feltárása, segítségnyújtás a beilleszkedéshez és az óvodai 

szocializációjához 
• A család szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése (óvodapedagógus, 

gyermekvédelmi felelős), szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy 
hatóság segítsége 

• A szociális kompetencia fejlesztése, mely biztosítja a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, 
empátia, együttélés alapjainak megteremtése 
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1.4. Az óvodai élet tevékenységi formái 
Óvodai élet tevékenységeinek szervezésében a két nyelv a magyar és a nemzetiségi 

német nyelvhasználata érvényesül játékon, munkán, tanuláson keresztül. 

1.4.1. Játék 
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait 

játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a 

kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A gyermek első játszótársa a 

felnőtt, utánozható mintát ad a játéktevékenységre, jelenléte lehetővé teszi a gyerekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását.   

A gyermekkor legfontosabb, és legfejlesztőbb tevékenysége, amely segít a világ 

megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, az érzelmi és 

szociális fejlődést. A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert 

általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játék közben 

ismerkedik, ill. megismeri az őt körülvevő környezetet, majd időben előrehaladva 

kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló 

szituációkat, az őt érő élményeket. A játék tehát olyan komplex 

tevékenységforrás, melyet a gondozónőnek és az óvónőnek tudatosan kell 

felhasználnia a nevelés folyamatában, célja eléréséhez.  

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában 

tagolja. 

Cél: A játék a kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan, lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A 2-6 éves korú gyermek 

alapvető tevékenysége, amelynek folytonosságát a napirend biztosítja a nap során. 

Feladat:  

Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 

eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz. 

Jellemző játékfajták:  

§ gyakorló játék 

§ szimbólikus-szerep játék 

§ szabályjáték 

§ konstruálójáték 
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A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítást, és 

sokrétű lehetőséget nyújt a kezdeményezésre, nyelvi kifejezés gyakorlására. Az óvodában 

fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

A játékban a gyerek által vállalt szerep lehetőséget nyújt a különböző témák 

feldolgozására és elmélyítésére. A báb a nyelvi nevelés nélkülözhetetlen eszköze. A 

gyermek érzelmileg közelít hozzá, ezáltal megkönnyítve a nyelvelsajátítást. A gyermek 

a bábjátékot az óvónő és a báb nyelvi párbeszédeként éli meg.  

A játék jellemzői során 

• óvónő, gondozónő segítse a szereptanulási esélyt a gyerekek együtt 

játszásával, ahol nem lehet beavatkozó, korlátozó csak modell a 

játékélménybe beépülő résztvevő 

• segítse szerepmintával való azonosulást különböző fejlettségi szinten 

lévő gyerekek külön vagy együtt játszását, kitartását 

• játékon keresztül is tanulják meg tisztelni egymás igényét, életkori 

fejlettségi szintnek megfelelő játékfajta választási egymáshoz való 

alkalmazkodás fontosságát. 

• tanulják meg az önálló konfliktus megoldást 

• erősödjön kudarctűrési képességük, kreatív konfliktus megoldásuk 

• tudják, hogy a szabályokat itt is meg kell tartani 

A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, és időbeosztásában is 

megmutatkozik. 

 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a játékban 
 
A játék számtalan lehetőséget teremt a kétnyelvű kommunikációra, a párbeszédek 
kialakítására. 
A felnőttek beszéde modellértékű a gyermekeknek a szókapcsolatok, a nonverbális 
jelzések (mimika, gesztus), a beszéd hatáselemeinek: hanglejtés, hangsúly, hangerő, 
ritmus, dallam, szünet megfigyelése tekintetében. 
A hangszínnel, hangerővel bánni tudást leginkább a dramatikus játék segíti elő. 
 Eközben a pedagógus a játékszituációkban különböző nyelvi mintákat használ, ismert 
szavakkal és fogalmakkal igyekszik elmélyíteni azokat. 
 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére  

A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játék témában együttesen 

részt venni. 
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Domináns a szerepjáték – igénylik az együttjátszást, melyet új ötletekkel, játékeszközökkel 

fejlesztenek a választott témában.  

Játékukat beszéddel kísérik, az ismert német kifejezéseket használják.  

 

1.4.2. Munka 
A gyermek, munka jellegű tevékenysége önként, azaz örömmel és szívesen végzett játékos 

tevékenység. 

Ez a tevékenység az egysége óvoda-bölcsőde csoportban valamilyen élethelyzet 

közös elkészítéséhez és megoldásához, környezet szépségéről való 

gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás stb.).  

Cél: mint a nevelés eszköze jelenjen meg a nevelés folyamatában. 

Feladat: életkornak megfelelő munka lehetőségének biztosítása, közösségi nevelés. 

§ Sikerélményt biztosítson, ami a pozitív viszony kialakulását segíti a munkához. 

§ Vonzó legyen a munka vállalása, tapasztalatot adjon hasznosságára, alkalmazkodó 

képesség fejlesztésére. 

§ Tapasztalják meg, hogy az általuk végzett munkának van eredménye, ha a szabályoknak 

megfelelően végezték. 

§ Munka során is tanulják az egymáshoz való alkalmazkodás szükségességét. 

§ Érezzék, hogy az elvégzett munka örömet jelent, tanulják meg tisztelni a munkát végző 

embert. 

§ Az életkori sajátosságuknak megfelelő munka segítse az önállóság, feladattudat, 

kitartás, esztétikai érzék kialakulását. 

§ A munka önként, örömmel végzett tevékenység legyen. 

§ A munka legyen, saját és mások elismerésére nevelés egyik formája 

2-3 évesen saját személyével kapcsolatos munka jellegű tevékenység végzése 

segítséggel történjen: terítés, önkiszolgálás, öltözködés, mosakodás, kerti munka 

élménye, termésgyűjtés. 

4-5 évesen saját személyével kapcsolatos önálló tevékenység kis segítséggel: felügyelettel 

tízórai, uzsonna alkalmakkor terítés, öltözködés, tisztálkodás.   

Közösségért végzett feladatok: teremrendezés, naposi munka, termések gyűjtése, fű-lomb 

takarítás, és más kerti munkák. 
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5-6-7 évesen személyéhez kötődő önálló munka, egyéni fejlettség szerint: öltözködés, cipő 

kötés, terem-foglalkozási eszközök elrendezése a különböző tevékenységek szerint. Saját 

polcának folyamatos rendben tartása, önálló naposi munka, önálló és közös munka vállalása 

csoportban és udvaron egyaránt. Őszi, tavaszi udvarrendezés: hó söprés, lapátolás. Segítsen a 

felnőtteknek az alkalmi megbízások teljesítésében. 

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. 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a munka területén  
Feladatok: 

Az óvónő az egyes munkafajtákhoz az eszközöket a munkafázisok sorrendjét német 

nyelven nevezi meg. Megerősítéssel, pozitív értékeléssel motiválja a munka 

vállalására a gyermeket. 

A fejlődés jellemzői a 3-7 éves kor végére 

§ A gyermekek szeressenek  közösen dolgozni. 

§ Munkavégzésükben önállóak, igényesek. 

§ Szívesen vállalnak egyéni megbízást. 

§ Örömmel segítenek gyermektársaiknak és a felnőtteknek egyaránt. 

§ Szeretnek meglepetést készíteni. 

§ Az egyes munkafolyamatoknál a gyermek értse a gondozónő, óvónő kérését, és 

utasítását. 

1.4.3. Tanulás jellegű tevékenységek 
Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység 

fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor 

bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a 

tevékenykedés nem lehet feladat. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az 

egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz igazodással próbálkozás, az 

együttműködés és a feladatok megosztása. Az egyes tevékenységek fejlesztik az 

ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényessége, a mások felé fordulást, 

mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.  
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Egész nap folyamán, és szervezett kirándulások, séták alkalmával utánzásos, spontán módon 

vagy óvónő, gondozónő által kezdeményezett foglalkozás keretében valósul meg, kötött illetve 

kötetlen formában, magyar és német nyelven. 

Olyan tanulási szervezeti formát kell kialakítani, ami segíti a gyermek kompetenciáinak, 

képességeinek fejlődését, támogatja az aktivitását és kreativitását. Ennek elengedhetetlen 

feltétele a gyermek több érzékszervén keresztül való megtapasztaltatás, és így a felfedezés 

lehetőségének biztosítása. 

A témák feldolgozása épüljön a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire.  

Készüljön feljegyzés, a fejlődés üteméről, a foglalkozásban résztvevő és hiányzó vagy 

rendszeresen hiányzó gyerekekről. 

A tanulás lehetséges formái: 

• A gyermekekkel foglalkozó felnőttek pozitív mintájára, tehát utánzásos 

magatartás és viselkedéstanulás 

• Egész nap folyamán spontán, játékos, illetve az óvodapedagógus által irányított 

tapasztalatszerzés, és felfedezés 

• A gyermek kérdéseire adott válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás 

• A gyermek napi tevékenységei alkalmával ( cselekvéses tanulás) 

Ez alapján tudja minden gondozónő, óvónő melyik gyereket miben, mivel kell fejlesztenie, 

tehát személyre szabottan, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Tervezzék meg a 

további fejlesztő, felzárkóztató feladatot csoportra, egyénre. 

Gyermeknek tervezett feladat tudatos pontos képességfejlesztő legyen. 

Törekedjen minden gondozónő, óvónő arra, hogy önképzéssel továbbképzéssel bővítse 

ismeretét, hatékonyabban biztosíthatja a gyermekek fejlődési ütemét, fejlődésbeli lemaradását, 

tudatosan jelölheti az egyénre szabott differenciált feladatot. 

Eredménye lesz a pozitív viszony kialakulása a tanuláshoz az iskolakezdés idejére. 

A tanulási folyamatban egyik legfontosabb feladat a gyermekek rendszeres figyelése, „mert 

nevelni és tanítani csak akkor tud az ember, ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell.” 

1.4.4. Környezetismereti és természetvédelmi nevelés 
Cél: Az óvodai nevelés feladata, hogy a gyereket úgy nevelje, hogy a létünket biztosító 

környezetet észrevegye, megcsodálja, megismerje, védje és fejlessze. Ha e feladatra játékos 

formában, irányított tevékenységgel neveljük, akkor pozitív érzelmi viszonya alakul a 

természethez, az emberi alkotásokhoz. Ennek eredményeként felnőtt korban aktív részese 
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lesz környezete alakításának, védelmének, értékei megőrzésének, esztétikus 

formálásának. Ehhez meg kell ismertetni a természet szépségeivel. Biztosítani kell a 

megfigyelés, tapasztalás környezettel való ismerkedés lehetőségét az óvodai nevelés minden 

területén. Ilyen módon szereznek az életkoruknak megfelelő szinten olyan tapasztalatot az őket 

körülvevő szűkebb és tágabb természeti, társadalmi, emberi környezetről, amely a biztonságos 

eligazodásukhoz nélkülözhetetlen. Ezen ismeretekre alapozva megismerik a szülőföld, az 

ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok és szokások, a 

családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét és védelmét is. Ennek 

teljes rendszerét a programunk 6. pontjában dolgoztuk ki. 

A környezettel való ismerkedés komplexen épüljön be a nevelési képzési feladat egészébe, 

alakuljon társas magatartásuk egymáshoz és az őket körülvevő felnőttekhez. Az 

óvodapedagógus kiemelt szerepe, hogy segítse elő a gyermekek önálló véleményalkotását, 

döntési képességeinek fejlődését.  

Feladatok 2-3 éves korban  

Ismerkedjenek környezetükkel, a velük foglalkozó felnőttekkel, később 

gyerektársaikkal.  

Ismerkedjenek testükkel, mondókák, énekek, tükrös játékok közben.  

Tapasztalják, csodálják meg az évszakok szépségeit, jellemzőit, jellegzetes 

virágait, terméseit. 

Szívesen fogyasszanak gyümölcsöket, zöldségeket legyenek tapasztalataik a 

gyümölcs formájáról, ízéről, színéről, fontosságáról, higiénés szokásokról.  

Szerezzenek tapasztalatot állatokról, sok könyvet, képet nézegessenek róluk. 

Hangutánzó szavakkal játszanak könyv nézegetése közben.  

 

Feladatok 3-4 éves korban  
 

Óvoda és környéke: Az óvoda elfogadása, megszerettetése után ismerkedjenek az intézmény 

közvetlen környezetével. 

Kísérjék figyelemmel a teremben és az udvaron élő növények fejlődését, változását, 

válasszanak fát. Fényképezzék le, hogy a változást a későbbiekben tudják összehasonlítani. 

Tudják társaik nevét, jelét. Óvónőjüket, dajkájukat nevén szólítsák. 
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Évszakok:  

Irányított megfigyelés mellett vegyék észre a beérett terméseket, gyűjtsenek az udvarba tobozt, 

makkot, gesztenyét. Felnőttek segítségével készítsenek belőle játékot. Gyűjtsenek természetes 

alapanyagú tárolókba-kosarakba, polcokra. Tudjanak gyönyörködni az évszakra jellemző 

gyűjteményben. 

/verseljenek, énekeljenek, ábrázoljanak/ 

Ősz – figyeljék meg az ősz színeit, piros, barna, sárga. Nézzék a levelek hullását, figyeljék eső, 

szél hatását. Szerezzenek tapasztalatot az őszi gyümölcsökről, alma, szőlő, - zöldségfélékről 

sárgarépa, paprika. 

/őszi termések formája, színe íze fogyasztásának módja/ 

Tél – vegyék észre a hó hullását, színét-fehér nevezzék m4eg. Játszanak, építsenek hóembert, 

szánkózzanak. A gondozónő és az óvónő segítségével etessék az udvarukba élő madarakat. 

Élményeikről készítsenek videofelvételt. 

Tavasz – Figyeljék meg a tavasz jeleit, többet süt a nap, olvad a hó, sár van az utcán, udvaron. 

Megjelentek az első virágok hóvirág, ibolya- első zöld levelek. Tavasz színei- kék, sárga, zöld. 

Korai zöldségek /retek, hagyma, saláta/ korai gyümölcsök formája, színe, íze, fogyasztásának 

módja. Készülődés a tavaszi ünnepekre. –verssel, énekkel. 

Közlekedés- Figyeljék meg ki hol közlekedik – gyakorolják a helyes közlekedés szabályait 

más-más évszakban. Ismertessük, hogy az időjárás változása miatt módosulnak a közlekedés 

feltételei óvatosabbnak kell lenni. 

Csak felnőttel lehet az utcán közlekedni. 

Figyeljék meg sétán és filmen a leggyakrabban látott közlekedési eszközöket. Csoportosan 

utazzanak az óvodások által naponta használt közlekedési eszközön az autóbuszon. 

 

Állatok – nevezzenek meg környezetükben élő állatokat –kutya, macska, tyúk, csibe, mókus, 

lepke. Figyeljék jellegzetességüket, lakóhelyüket. Télen etessék. Az óvónő tegye lehetővé téli 

időszakban 5-10 perces vadállatokról készült ismeretterjesztő, és a csoport élményeiről készült 

felvétel megtekintését. 

 

Testünk- ismerkedjenek a testükkel, főbb testrészeikkel, érzékszerveikkel Nevezzék meg 

egymáson és magukon is segítséggel a testrészeket. Kontrolálják magukat és egymást a tükör 

előtt. Ismerkedjenek az orvos gyógyító munkájával. 
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Család- beszélgessenek a családról, anya, apa, gyerek- családtagok összetartozásáról. Az 

otthonról hozott családi képeken mutassák be családjukat társaiknak. 

 

Feladatok 4-5 éves korban 

 

Az óvoda és tágabb környezete- ismerjék meg az óvodát, körülvevő parkerdőt különleges 

növényeivel, fáival.  

Évszakok- gyűjtsék a természet kincseit, rendezzék el, díszítsék velük csoportszobájukat, 

bővítsék játékukat. Figyeljék a kiválasztott fa körül élő növénycsoportot, változásait, 

évszakonként készítsenek videofelvételt- hasonlítsák össze. 

Keressenek összefüggést az időjárás és az emberek tevékenysége között, kertben és a ház körül. 

Séták kirándulások alkalmával fényképezzenek, beszélgessenek, rendezzék közösen a képeket, 

készítsenek albumot. Élmények felidézésével bővüljön szókincsük, mélyüljön az évszakról 

szerzett ismeretük. Próbálják gondolataikat, véleményüket, érzéseiket megfogalmazni. 

 

Ősz- figyeljék meg az őszi időjárás változékonyságát, a természet szépségét. Gyűjtsék az ősszel 

érő gyümölcsöket, zöldségeket, egyéb terméseket. 

Szerezzenek tapasztalatot ezek formájáról, színéről, ízéről, fogyasztási lehetőségeiről. 

Vegyenek részt az őszi munkákban, segítsék az udvarunk tisztántartását-, söpörjenek, 

gereblyézzenek, gyűjtsék össze az ágakat, gallyakat. 

Figyeljék a költöző madarak gyülekezését. 

 

Tél- tapasztalják meg a téli időjárás jellemzőit a szabadban. Lássák a természet szépségét, fa 

ágán a zúzmarát, lehulló ködöt. Élvezzék a szabad mozgást a hóban és a nehézkes közlekedést, 

lássák meg az utakon. 

Az évszakra jellemző új kifejezésekkel bővüljön szókincsük. 

 

Tavasz- Keressék az összefüggéseket a természet változásai között. 

Tapasztalják a nap melegítő hatását, vegyék észre a tavaszi időjárásnak megfelelő öltözködés 

lehetőségét, hasonlítsák össze a télen tapasztaltakkal. 

Vegyék észre, hogy rügyeznek a fák, zöldellnek a növények a kertben, határban. 

Szaporodnak a kerti munkák. Tervezzék meg a növények gondozását – csíráztatás vetés 

hajtatás. Figyeljék meg a nyíló bokrokat, virágokat, nevezzék meg az ismert színeket, 

fedezzenek fel újakat. Ismerjék meg a virágot, mint a szeretet és az ajándékozás jelképét. 
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Figyeljék a parkba visszatérő madarak, mókusok mozgását. Segítsék a felnőttek munkáit otthon 

és az óvodában, beszélgessenek róla. Ültessenek virágokat, figyeljék növekedésüket. 

Énekeljenek, verseljenek a tavaszról, rajzukban jelenjenek meg a tavasz virágai, színei. 

 

Közlekedés –séta közben elevenítsék fel a kiscsoportban szerzett tapasztalatokat a gyalogos 

közlekedésről. Figyeljék meg a személy, teherszállításra alkalmas járműveket. Szóban, képen 

hasonlítsák össze, csoportosítsák őket- szárazföldi, vízi, légi közlekedés szerint. Utazzanak egy 

közeli városba, gyakorolják a buszos közlekedés szabályait, figyeljék meg a közlekedési 

lámpák működését, vasúti pályaudvart-vonatot. 

 

Család- beszélgessenek családjukról. Tudják név szerint bemutatni a család tagjait, otthoni 

tevékenységüket. Tudják, hogy a családtól külön is élhetnek családtagok, akik hozzájuk 

tartoznak. 

 

Testünk –nevezzék meg a testrészeket, ismerjék fel ápolásuk fontosságát. 

Ismerkedjenek a végtagok és az érzékszervek funkcióival, tisztántartásukkal. 

Fogadják el az orvos gyógyító munkáját /ne féljenek/, legalábbis ne tiltakozzanak ellene. 

 

Állatok – sorolják fel környezetükben élő állatokat. Ismerjék meg a sertés és a szarvasmarha és 

kicsinyeik életét, beszéljenek hasznukról. 

Figyeljék meg a háznál élő nyulat, beszélgessenek vadonélő rokonáról. Beszélgessenek néhány 

vadon élő állatról és kicsinyeikről. Beszélgessenek a vadonélő állatok védelméről. Gyűjtsenek 

eleséget a téli madáretetéshez. 

Fedezzenek fel udvaron, sétán rovarokat felnőtt segítségével nevezzék meg, beszélgessenek 

róla. 

 

Feladatok 5-6-7 éves korban  

 

Óvoda és környéke – ismerjék meg környezetükben néhány épület funkcióját. 

/varroda, iskola, konyha/ figyeljék meg az ott folyó munkát, munkafolyamatokban használt 

eszközöket. 
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Évszakok- Tudják az évszakok nevét, jellemzőit, a hét napjait. Figyeljék meg az évszakok 

szépségét, színeit, árnyalatait, használják ábrázolásukban.  

A megfigyelt fa környékének élővilágát fedezzék fel. Figyeljék meg kiscsoportos koruktól a 

kiválasztott parkrészt, hasonlítsák össze az évszakonként megszerzett tapasztalatokat, vegyék 

észre a változásokat. 

Évszak jegyei szerint rendezzék. 

Ismerjék fel az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

 

Ősz – emlékezzenek vissza a nyári élményekre, fogalmazzák meg, nézzék meg az ott készült 

felvételeket. Kísérjék figyelemmel az udvarban a növények változását, készítsenek felvételt és 

hasonlítsák össze az előző évben készültekkel. 

Vegyenek részt az ősszel érő termések szüretelésén, egészítsék ki napi étkezésüket ezekkel a 

zöldségekkel, gyümölcsökkel, ezzel alapozzuk meg az egészséges táplálkozás igényét. 

Segítsenek az óvoda udvarának őszi munkáiban, szedjék kosárba a lehullott levelet, hordják a 

kijelölt helyre. 

Figyeljék meg a megváltozott színeket, nevezzék meg. 

Gyűjtsenek magvakat a környezetükben található növényekről. 

Ismerkedjenek gyógyfüvekkel, mezei virágokkal, vadon termő növényekkel, szárítsák meg, 

dekorálják termüket, készítsenek növénysarkot, tablót. 

 

Tél- hasonlítsák össze az előző évszak jegyeivel, ismerkedjenek rá jellemző új fogalmakkal. 

Vegyenek részt elemi természetvédelmi tevékenységben-, vegyenek részt madáretető 

elkészítésében- szülők segítségét kérjék. 

Etessék a madarakat, védjék, óvják az élőlényeket. Készítsenek felvételt a növények állatok téli 

életéről. Használják ki a téli sportolási lehetőségeket óvodában, családban. Beszéljék meg az 

ott szerzett élményeket, mutassák meg a képeket, videofelvételeket. 

 

Tavasz- keressék az összefüggéseket a levegő felmelegedése és a természet változásai között. 

Hasonlítsák össze az őszi, téli közös felvételekkel. 

Hajtassanak virágot, vessenek magot a terembe. 

Veteményezzék az óvoda kertjébe az ősszel gyűjtött magvakat, beszélgessenek a tavaszi kerti 

munka szükségességéről. 

Nézzék meg az ősszel megfigyelt szántóföldi vetés eredményét. 
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Figyeljék meg az állatok életét, mozgását hasonlítsák össze az előző évben készült 

felvételekkel. 

Vegyék észre a téli és tavaszi öltözködéskülönbségeit, fogalmazzák meg tapasztalataikat. 

Legyenek nyitottak az esztétikus környezet kialakítására, tavaszi virággal díszítsék 

csoportjukat, beszéljenek színükről, illatukról. 

 

Nyár- vegyék észre miért változott öltözködésük, lenge ruhában sem fáznak. 

Fogalmazzák meg tapasztalataikat. 

Szedjenek a beérő gyümölcsökből, kínálják társaikat. Vegyenek részt a virágoskert, és az udvar 

gondozásában. Pancsoljanak, élvezzék a nyár örömeit. 

 

Közlekedés – beszéljenek az óvodába vezető útjukról. Gyakorolják a kerékpáros buszos 

közlekedést önállóan vagy kísérettel. Hasonlítsák össze funkciójuk szerint a környezetükben 

megfigyelhető járműveket. 

/személyszállító-teherszállító munkagép/ Utazzanak távolabbi városba, fővárosba 

környezetükben nem látható közlekedési eszközöket figyeljenek meg vízen, földön, levegőben. 

/troli, metró, hajó, repülő/ Keressenek a kirándulás során megkülönböztetett jelzésű 

járműveket, beszéljék meg funkcióját, a közlekedésben dolgozók és a rendőr munkáját. 

Készítsenek fotókat, videofelvételeket a kirándulás során majd a felvételről idézzék fel, 

beszéljék meg a látottakat. 

 

Állat- ismerjék meg a környezetükben élő állatok gondozását, védelmét, hasznát. 

Csoportosítsák élőhelyük szerint a megfigyelteket. 

Nézzék meg filmen a vadonélőket, állatkertben élőket a kirándulás alkalmával figyeljék meg, 

kiránduláson készített felvételekről beszéljék meg a látottakat, mélyítsék ismereteiket. 

 

Család – elemi ismerettel rendelkezzenek családba tartozásukról, 

családjukról. Szülők gondoskodása mellett a családban mindenkinek van kötelessége. 

Beszélgessenek családtagjaikról, munkamegosztásukról a családban. Ismerjék meg a rokon 

fogalmát. 

Látogassanak el a faluban dolgozó szülők munkahelyére. 

 

Testünk – nevezzék meg az ember testrészeit, érzékszerveit, külső tulajdonságait. Legyenek 

igényesek testi tisztaságukra, foguk ápolására. 
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Biztosan ismerjék fel, nevezzék meg a testrészeket ismerjék a törzs fogalmát. 

Tudják a kéz funkcióját a munkában – hasonlítsák össze az állatok mellső lábának és az ember 

kezének funkcióját. 

Legyen igényük, szeressék a sportolást, fogadják el a mozgás fontosságát. 

 

Napszakok – figyeljék meg a napszakok változását, az idő múlását, kössék saját 

tevékenységükhöz. Készítsenek napszaktáblát, tudják önállóan kezelni, nevezzék meg, miért 

arra mutat a nyíl. 

Ismerkedjenek a napok, hónapok nevével! 

Iskolások leszünk-, elevenítsék fel a korábbi óvodai élményeket felvételek, fényképek, rajzok 

alapján. Beszélgessenek saját és társaik fejlődéséről, arról, hogy iskolások lesznek. 

Látogassanak az első osztályba, napközibe. 

 

Játékos formában ismerkedjenek az élő és élettelen fogalmával, óvónő segítségével mondják el 

közösen jellemzőit. 

 

 

 

 

 

Környezetismereti és természetvédelmi nevelés német nemzetiségi nyelven 
 
Cél: 

A magyar ismeretek adják a német anyag alapját. Továbbá célunk a gyermekek 

kétnyelvű kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és 

ismeretszerzés során. 

 

Először a pozitív érzelmi kötődés alakuljon ki, majd a nyelvi értés. Ez az alapja a 

produktív nyelvhasználatnak. A pedagógus személyisége, a nemzeti nyelv szeretete, 

nyelvi atmoszféra a gyerekekre pozitív hatást gyakorol, fogékonyak lesznek a nyelvre. 

Az életkori sajátosságok, a nyelvismeret színvonala, valamint a tervezett magyar 

nevelési és fejlesztési feladatok határozzák meg (párhuzamosan) a német 

nemzetiségi kezdeményezés anyagát. 
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Feladat: 

A környezeti nevelés feladatai a szülőföld, a helyi tradíciók és szokások, a kultúrkincs 

megismerését szolgálják és egyben ezek védelmét is. Így erősödik a gyermek 

identitástudata, nyelv megkedvelése. 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

 

Szakkönyvek, diavetítő, Falu-város eszközei, video-filmek, gyermek-ismeretterjesztő könyvek, 

a témákhoz tartozó szemléltető eszközök, gyűjtemények. 

 

A fejlődés jellemzői 3-7 éves kor végére 

 

A bölcsődés korú gyerekek figyeljék meg a természetet, vegyék észre annak 

szépségeit, gyűjtsenek termést, virágot, tudják a főbb színeket megnevezni. 

Legyenek érdeklődőek, nyitottak a gondozónőtől kapott információkra, ami a 

környezetükhöz kapcsolódik. 

Tudják lakásuk címét, szüleik foglalkozását. 

Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. 

Ismerik a környezetük fontosabb intézményeinek rendeltetését. Felismerik és megnevezik 

környezetük színeinek sötét és világos változatait. A tárgyak, jelentések külső jegyeik 

rendeltetésük szerint összehasonlítanak. A testrészeket felsorolják, igényesek tisztaságukra. 

Felismerik a napszakokat. 

Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellegzetességeiket. 

Ismerik a növény szót, tudják, hogy fejlődésük és az időjárás között összefüggés van. Az általuk 

ismert állatokat csoportosítsák életterük, külső jegyeik és hasznosságuk alapján. 

A gyermek egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel, hogy a 

megszerzett ismereteket a kisebbségi nyelvén alkalmazni tudja. 

Ismerje a helyi kisebbségi szokásokat, hagyományokat, és becsülje azoknak értékeit. 

 

1.4.5. A környezet mennyiségi és formai összefüggései 
Cél: 
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Az óvoda egésznapi nevelőmunkájában –tehát komplex formában- minden egyes 

tevékenységen keresztül a gyermekek megtapasztalják a matematikához kapcsolódó 

ismereteket, és tevékenységeiben alkalmazzák ezen terület kifejezéseit: tér, forma, idő, 

mennyiségi viszonyok stb. 

Az érdeklődésre, az értelmekre épített matematikai nevelést már a kiscsoportos kortól szem 

előtt kell tartani az egésznapi nevelőmunka folyamán. 

A tapasztalatokon keresztül, kiemelten a játéktevékenységben- mivel az óvodáskorú gyermek 

megismerő tevékenysége a játékban a leghatékonyabb – felismeri a gyermek a mennyiségi 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Így fejlődik a gyermek ítélőképessége, továbbá tér, -sík 

- mennyiség szemlélete. 

Feladat: 

- Az óvodapedagógus elégítse ki, és fejlessze a gyermekek érdeklődését, 

világosan észlelhető, alapvető matematikai összefüggések azonosságok 

különbségek, változások felfedeztetésével. 

- Fejlessze a gyermekek logikus gondolkodását, problémafelismerő és megoldó 

képességét, a feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli kifejezőkészségét. 

Úgy gondoljuk ezen feladatok tükrében és az óvodáskort jellemző fejlődésben 

egyenletességet figyelembe véve a matematikára nevelés terén két életkori 

szakaszt vagy szintet jelölünk meg. 

 

Első szakasz (vagy szint): Bevezetés a matematikába 4-5 életévig. 

Feladata: 

 Zömében a játéktevékenység keretein belül a matematikai kíváncsiság és érdeklődés 

kibontakoztatásának elősegítése, a matematikai szemlélet megalapozása. 

A matematikai ismeretszerzésnek ebben a szakaszában a következő formái vannak: 

 - Az egységes óvoda-bölcsődébe járó gyerekek szerezzenek sok tapasztalatot az 

őket körülvevő tárgyakról, játékokról, próbálják megnevezni sajátos 

tulajdonságaikat /szín, forma/, egymáshoz való viszonyaikat. 

- A kiscsoportban már fellelhető utánzásos minta modell követő formája- 

a spontán játékos tapasztalatszerzés. 

- Matematikai jellegű játékvezetéssel (pl. kockavár, építőjáték) és társasjátékokkal. 

- A gyermeki érdeklődésre adott válaszok és magyarázatok. 
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Második szakasz vagy szint: Az intenzív fejlesztés szakasza az 5-6-7 életévben. 

 

Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, részképességek, 

gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

Eligazodás a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése. 

Az ismeretszerzés formái között már az óvónő által kezdeményezett és irányított foglalkozás 

kap döntő szerepet. 

 

- Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben 

szerzett benyomásokkal, ismeretekkel, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel 

kötött foglalkozáson – azt az óvodapedagógus dönti el.  

 

A feladat olyan foglalkozások felépítése, mely a gyermekből kiváltja mindazokat a pszichikus 

folyamatokat – kíváncsiság, érdeklődés, aktivitás – melyek elősegítik a problémamegoldó 

gondolati tevékenységet és a gyermek kreativitását is.  

Az óvodapedagógus feladata a spontán szerzett tapasztalatok tudatosítása: 

Tevékenységhez való kapcsolással szóbeli kifejezésen át. 

A fejlesztés tartalma ezen az életkori szinten: 

1. Halmazok (tárgyak, személyek) összehasonlítása 

- szétválogatások 

- sorbarendezések 

- ítéletalkotások szavakban 

2. Számfogalom megalapozása: 

- mennyiségek összemérése – eszközei, módjai alapján – 

több- kevesebb 

       magasabb – alacsonyabb 

       hosszabb – rövidebb 

       kifejezések 

tartalmának pontosabbá tétele. 

- ugyanannyivá tétel gyakorlása 

- mennyiségek számlálása, párosítása 

- párosítással, a mennyivel több? Fogalmának megismertetése. 

- darabszám változásainak megtapasztalása: megszámlálás, leszámlálás. 
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Tapasztalatok a geometria körében: 

- építés szabadon különféle elemekből -2-8- elemből álló építmény 

lemásolása. 

- építés egy feltétel megadásával. 

Tájékozódás a térképen és a síkban ábrázolt világban: 

- irányok azonosítása 

- a lapon balról jobbra való haladás gyakoroltatása. 

- alá, fölé, mellé, közé, alatt, fölött, mögött, mellett, 

- sor eleje, sor vége 

- jobbra, ballra, jobb oldalon, baloldalon. 

Tevékenységek tükörrel: tükörkép fogalmának tisztázása. 

 

A játékosság a tudatosság és az aktivitás elvének figyelembevételével a módszerek sokszínű 

változatos alkalmazásával a témakörök is változatosan kerüljenek feldolgozásra. 

Mindezek figyelembevételével tapasztaltassuk meg a gyerekkel a környezete tele van 

matematikai jelenséggel. A pedagógus feladata ezek megláttatása. Nagyon fontos, hogy 

mindezekre játékos módon kerüljön sor, mert a gyermek egész személyiségével vesz részt az 

ismeretszerzésben. Ezáltal értelmi erői fejlődnek: az emlékeket, akarat, gondolkodás, 

problémafelismerő és megoldó képessége. 

Komoly hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a gondolkodáson kívül kifejezőkészségük is 

fejlődjék. Tudják kifejteni a szavakban az ok-okozat összefüggéseket, használják tevékenység 

közben is: fogalom, ítélet, következtetés. 

Kedveltessük meg a gyerekekkel a geometriai formákat, mert szívesen foglalkoznak a gömbbel, 

téglatesttel, kockával, az ő szemükben ez valóság: építőelem kocka, labda. 

Az űrtartalom és ez által a mérés, mint matematikai fogalom szintén tevékenységen keresztül 

váljon megtapasztalhatóvá: a legkülönbözőbb edények kiválasztása és folyadékkal való töltése 

közel áll a gyerekhez, hisz az egy fürdetés, főzés stb. 

 

A fejlesztő nevelőmunka hatására az első életkori szinten elérhető, hogy örömmel vegyenek 

részt matematikai jellegű kezdeményezésen, játszanak az ilyen jellegű társasjátékokkal, tartsák 

be annak matematikai szabályait.  

 

A környezet mennyiségi és formai összefüggései német nemzetiségi nyelven 
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Cél: 

 

A matematikai kezdeményezések és foglalkozások (ismeretszerzés) feladatai, 

kielégíteni és fejleszteni a gyermekek érdeklődését a szemléletesen észlelhető, 

alapvető összefüggések, változások, azonosságok, különbségek felfedeztetésével. 

Játékból indított tevékenységben a számlálás relációk megnevezése ismert 

tárgyakkal, eszközökkel németül. 

 

Feladat: 

A gyermek környezetében található tárgyak, játékok stb. megfigyelések, 

összehasonlítása segítségével gyakorolják felismerni és megnevelni az alábbi 

relációkat: 

 

- térbeli kiterjedések megnevezése:  - kicsi-nagy 

      - rövid – hosszú 

      - alacsony – magas 

      - kisebb – nagyobb 

 

- térbeli viszonyokra vonatkozó: 

      - előtt – mögött 

      - alatt – fölött 

 

- számlálás: 10-ig. 

 

Ezeken a relációkon keresztül fejlődik a gyermek gondolkodása. 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

 

Matematikai segédeszközök: Minimat készlet eszközei, síkidomok, és testek, logikai készlet, 

pálcikák-korongok, tükrök. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
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A gyerekek ebben az életkorban képessé tehetők arra, hogy az óvónő kérdéseit megértsék, 

kövessék, matematikai jellegű helyzetekről szabadon tudjanak beszélni, szívesen 

vállalkozzanak azok megoldására. Képesek tulajdonságok alapján válogatni, sorba rendezni. 

Értik és helyesen használják a mennyiséggel, halmazzal kapcsolatos összehasonlítást kifejező 

szavakat: hosszabb, rövidebb, több-kevesebb stb.. 

Elő tudnak állítani különféle elrendezéssel, bontással – többet – kevesebbet – ugyanannyi stb. 

 

Tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig. Másolással képesek megépíteni a mintával 

megegyező és eltérő alakzatokat. 

A térben való tájékozódás terén elérhető: a jobbra, ballra irányok, illetve helyzeteket kifejező 

névutók: alá, fölé, mellé elsajátítása. 

Az ismert matematikai kifejezéseket megértik, alkalmazzák mindkét nyelven. 

 

1.4.6. MESE-VERS –Anyanyelvi nevelés 
Cél: 

A gyermekek érzelmi, értelmi, etikai és esztétikai fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása, meseélmények segítségével, a versek zeneiségével. 

Egyéni és életkori sajátosságuknak megfelelően próbáljanak meséket alkotni, ha tudják 

mozgással kísérni, illetve kellő motiváltság után azokat ábrázolásban is kifejezni.  

Feladatok: 

Az akusztikus verbális emlékezet fejlesztése. 

A sorrendi felfogás és kivitelezés erősítése. 

Analizáció, szintetizáló képesség fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal. 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

Művészi értékű irodalmi alkotások biztosítsák az esztétikai élményt. 

A mű választásában érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. 

 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezeken keresztül elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást a 

nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével kialakítható a magán és 

mássalhangzók tiszta ejtése, megfelelő artikulációja. A gyermekek a meséből, versekből sok új 

fogalmat ismerhetnek meg. 
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Bábjátékban a gyermekek kibontakoztatják az egyéniségükre jellemző tulajdonságukat, szabad 

önkifejezésüket. 

Dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozódására, önálló versmondásra. 

A 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, ismertebb költőink zenei hatású játékos versből 

állítsák össze. Olyan meséket válasszon, aminek cselekményét egyszerű érthető – ritmikus 

ismétlődések jellemzik. 

 

Jellegzetes tartalmak: 

 
- 2-3 éves gyerekek szívesen hallgassák a verseket, mondókákat, érdeklődésük 
szerint kapcsolódjanak be mondogatásukba. Maguk is kedvük szerint alkossanak 
beszédjátékokat. Szívesen hallgassák a rövid meséket, örüljenek azok gyakori 
ismétléseinek. 
A bölcsődéskorú gyermekek 20-25 mondókát és az ünnepekhez kapcsolódva 4-5 
verset ismerjenek meg. 
- 2-4 éves gyermekek első igazi élménye a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz tapadnak, 

a test melege a gyermeknek biztonságérzetet jelent. 

A csoportban sokszor ismételjünk állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat, de sohase 

keltse bennük ez a gyakorlás érzetét. 

- Az egyszerű állatmeséken keresztül szoktassuk rá a gyermeket a mese figyelmes 

végighallgatására. Ismerjék meg a gyermekek a bábokat. 

Mutassuk be a rövid ötletes jeleneteket. 

- Fokozatosan bővítsük a bábozás lehetőségét a környezeti és anyanyelvi nevelés 

szempontjából. 

 

A vers, mese és dramatikusjátékokhoz csak olyan kellékeket használjon, amik elősegítik a 

képzeti képek előhívását, a meséhez való erős kötődés kialakulását. 

Maguk is halandzsázzanak, kedvük szerinti beszédes játékot kezdeményezzenek. Szívesen 

hallgassanak rövid meséket, örüljenek a gyakori ismétlésének. Vegye észre, hogy a felnőtt 

hogyan használja a mesekönyvet (nézi, lapozza, óvatosan hajtja) 

A kiscsoportos korú gyermekek 10-12 mondókát és 10-14 új mesét ismerjen meg. 

 

A 4-5 éves gyermekben kialakul a mese, a vers szeretete. 
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Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, halandzsa 

szövegű kiolvasók ismételgetése.  

Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. 

Rögtönözzenek bábjátékot. 

Az óvónő segítségével fejezzék be a gyermekek megkezdett mese- vagy bábjátékát. 

A 4-5 éves gyermekek 4-5 mondókát 5-6 rövid verset és 10-14 új mesét ismerjenek meg. 

 

5-6-7 éves korban is minden adandó alkalmat használjon fel az óvónő a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 

4-5 kiolvasóval gazdagodjon a nagycsoportosok mondókarepertoárja. A gyermekek játszanak 

a rímes találós kérdésekkel, alkossanak együtt rímjátékokat. Ismételgessék az előző években 

tanult verseket. Az új versek bemutatása kapcsolódjon a gyermekek élményeihez. Kerülje az 

éneklő hanglejtést. Ügyeljen a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra. 

Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. Állatmesék, cselekményesebb népmesék, klasszikus 

tündérmesék, tréfás mesék, műmesék épüljenek be a gyermekek mesetárába. A gyermekek a 

mesék csodálatos világában az ok-okozati összefüggéseket átlépve, értsék meg a csodákat, 

de tudják a valóságtól elvonatkoztatni.  Meseregényeket és folytatásos meséket is szívesen 

hallgassanak. A hallott egyszerű meséket önállóan tudják dramatizálni, bábozni. 

Főleg a délutáni pihenés előtt olvasson az óvónő a gyermeknek folytatásos mesét. A gyermekek 

próbálják meg a mese önálló befejezését, új mesék kitalálását. A gyermekek fejezzék ki a mese 

cselekményeit mozgással, mimikai játékkal. 

Várják, igényeljék a mesehallgatást. 

A gyermekek szívesen ismételgessék a verseket, rigmusokat. 

A gyermekek halljanak 15-20 új mesét, jegyezzenek meg 6-8 verset a nevelési év 

folyamán. 

 
Mese-vers német nemzetiségi nyelven 

 

Cél: 

A gyermekek érdeklődésnek felkeltése egyszerű, jó ritmusú német nyelvű 

versek és mondókák kiválasztásával. 
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Szívesen és aktívan vegyenek részt a kezdeményezéseken. Sokoldalú 

szemléltetéssel, mozgással keltsük fel és tartsuk fenn érdeklődésüket és 

mélyítsük el régi és új német nyelvű ismereteiket. 

 

Feladat: 

A kiválasztott anyag feleljen meg a gyermek érzelmi és értelmi fejlettségének, 

és a szókincset a közvetlenkörnyezetének témaköréből kell kiválasztani. A 

kiválasztott irodalmi anyag legyen egyszerű, könnyen érthető. 

 

Továbbá feladat olyan légkör megteremtése, melyben a gyermek feloldódik és 

a többi gyermekkel együtt vagy egyénileg is kezdeményez német nyelven 

irodalmi tevékenységet, mely egy már rögzült ismeretre épül. 

 

Nem az a fontos, hogy a gyermek minél nagyobb szókinccsel rendelkezzen, 

hanem bizonyos mennyiségű szókészlettel a német nyelv használatát 

gyakorolja. Az ismétlődő szófordulatokról ismerjék fel a mesét.  

 
 
 
 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
 
képeskönyvek, leporellók, diavetítő, bábok (sík, ujj, kesztyű), bábfal, paraván, mese 

illusztrációk különböző technikával (filc, papír, parafa, természetes anyagok) fejdíszek 

(dramatizáláshoz készült különböző eszközök), jelmezek. 

 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 
 
A gyermekek igénylik önként kérik a vers-mese ismétlését mindkét nyelven. Ismernek, 

és szívesen mondják a verseket, mondókákat a kisebbség nyelvén is. 

Segítenek a mesélés feltételeinek kialakításában. Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz 

kapcsolódó szokásaik. Folytatásos művek szálait összekötik. A mesei motívumok 

bábozása, dramatizálása képi megjelenítése kedvelt szórakozásuk. (ebben anyanyelvi és 

kisebbségi nyelvi ismereteiket alkalmazzák) Megjegyzik a mese, vers érdekes szólásait. 
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Szívesen nézegetik a polcon található, és az aktualitást szem előtt tartó könyveket. A 

könyvek között eligazodnak, képek alapján megtalálják legkedvesebb meséiket. 

Vigyáznak a könyvekre. 

1.4.7. Ének-zene 
Cél: 

• A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése úgy, hogy közben élményhez juttatjuk a 

gyermeket és így formáljuk zenei ízlésüket. 

• Szeressék meg az éneklést és a zenélést. 

• A különböző zenei képességük, készségük fejlesztése, valamint ezek 

összehangolása részképességek, pszichikus és gondolkodási funkciók fejlesztésével, 

és a szocializációs folyamattal.   

• Népi – hagyományok – a műzenei – és más népek dalainak, zenéinek megismertetése. 

• Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése 

• Harmonikus és szép mozgás, testtartás kialakítása 

• Közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös énekléseken, és kortárs 

művészeti alkotásokon keresztül. 

 

Feladatai: 

 

• A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése – kötetlen, kötött foglalkozás 

keretében.  

• Környezet hangjainak megfigyelése, megkülönböztetése. 

• Tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése. 

• Zenei önművelődés és önművelődésre való állandó igénye legyen. 

• Fogadja el a gyermekek ötleteit, ezzel is növelve a gyermek zenei kreativitását. 

• Biztosítsa, hogy a gyermek kedvére énekelhessen 

• A zenehallgatás anyagának kiválasztása legyen tudatos, a zenei anyag jellegének 

megfelelő alkalmazása segítse elő ezek élményszerű bemutatását, és a zenei élmény 

létrejöttét. A dalanyag bővítésével szívesen hallgassanak nemzetiségi és etnikai 

kisebbségi dalokat. 

 
Éneklési készség a 2-3 éveseknél:  
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Szívesen hallgassák, játsszák ezeket napközben. Kisebb csoportokban 
énekelgessenek, próbáljanak együtt mozogni a dallal. Sok simogató, tapsolgató, 
höcögtető énekeket, dalokat ismerjenek meg, amelyek belsőséges kapcsolatot 
teremt felnőtt és gyermek között, erősítik a kicsinyek biztonságérzetét, 
érzelmileg gazdagítja őket. 
 
Éneklési készség a 2-4 éveseknél: 
 

- Hangterjedelem 3-5 hang 

- Abszolút magasságban d-h,  

- Normál tempó d=66-80 

- A gondozónő és az óvónő segítségével, egyszerre, csoportosan körülbelül 

azonos magasságban. 

- Dalanyag: a bölcsődéskorú gyerekeknek 10  

- Óvodásoknak 16-ot lehet 

 

Hallásfejlesztés: 

- Magas –mély reláció: oktáv távolságot térben mutatják, kezdőhang 

magasságának váltását átveszik. 

- Halk és hangos különbsége, felismerése beszéden, éneken, zörejen. 

- Motívum –visszhang, egyszerű dallamfordulatot visszaénekelni. 

- Hangszínek megfigyelése: 2-3 élesen eltérő zörej, emberi hang 

hangszínét különböztesse meg. 

- Zenehallgatás: a gondozónő és az óvónő énekét érdeklődve 

hallgassák. 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- Egyenletes lüktetés, játékos mozdulatokkal az egyenletes lüktetést 

érzik. 

- tempókülönbségek gyors és lassú tempó egyszerű mozgással követik 

az óvónő éneklésének vagy hangszerjátékának tempóváltását. 

Mozgás, térforma: 

- Játékos mozdulatok egyénileg az óvónővel, kiscsoportban együtt. 

- Ütőhangszerek és egyszerű ritmushangszerek használata. 

Zenei formaérzék: 

 egyszerű beszélt és énekelt ritmusmotívumok visszatapsolása. 
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Éneklési készség a 4-5 éveseknél: 

 

- -hangterjedelem 3-6 hang 

- -abszolút hangmagasság c-… 

- -normál tempó: d -80-92 

- -óvónő indításával önállóan, gyerek segítséggel, tisztán, együtt, jó 

szöveg kiejtéssel 

- -dalanyag: 20-at lehet, 18-at tudjon. 10-et jól tudjon. 

Hallásfejlesztés: 

- -oktáv és kvint távolságot térben mutatják, a dal kezdőhangjának 

váltását átveszik, az ismert dallamokat térben mutatják  

- halk és hangos különbsége: ismerjék fel a különbséget, és 

énekeljenek, tapsoljanak halkan és hangosan (váltakozva is) 

- dallam felismerés, zenei emlékezet fejlesztése: jól ismert dalokat 

szöveg nélkül ismerjenek fel dúdolásról, vagy hangszerről. 

- dallambújtatás, belső hallás fejlesztése motivumok váltva (belső 

hallással) halkan hangosan. 

- Hangszínek megfigyelése: finomabb zörejek és egymás hangjának 

felismerése, a természet, környezet zörejeinek megismerése. 

- Zenehallgatás néhány percig tudjanak figyelni az éneklésre, 

hangszerjátékra, igényeljék a dal újra hallgatását. 

 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- egyenletes lüktetés, járással, és tapssal 

- dalok mondókák ritmusának kiemelése 

- gyors és lassú beszéd, ének, mozgás, tempótartás képessége. 

Mozgás térforma: 

- dob és cintányér háromszög használata, maguk készítette hangszerek 

használata 

Zenei formaérzék: 

- A motívum (4 egység) hangsúlyának kiemelése játékos 

mozdulatokkal, ritmus és dallamvisszhang. 
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Zenei alkotókedv: 

- Dallamfordulatok kialakítása (név, köszönés, motívumokkal) 

 

Éneklési készség az 5-6-7 éveseknél: 

- hangterjedelem 3-6 hang 

- abszolút hangmagasság c-… 

- normál tempó: d=92-108 

- csoportosan és egyénileg, önálló indítással, tisztán, helyes 

kezdőmagasságban és tempóban, dallam és ritmusmotívumok 

visszaéneklése egyénileg is. 

- Dalanyag: 25-öt lehet (20-at tudjon, 10-et jól tudjon) 

Hallásfejlesztés: 

- magas mély reláció, térben mutatják az ismert dallamokat (lassú 

tempóban), motívumok dallamvonalát mutatják. 

- A halk és hangos különbsége, a halk és hangos, gyors és lassú 

fogalompárok megismerése és együttgyakorlása 

- Dallamfelismerés, zenei emlékezet fejlesztése: dallamfelismerés 

kezdő motívumról vagy belső motívumról. 

- Dallambújtatás, belső hallás fejlesztése: 

- dallambújtatás rövidebb és hosszabb egységekkel, belső éneklésnél 

is folyamatos tempóban. 

- Motívum- visszhang: motívum – visszaéneklés kitalált szöveggel, 

csoportosan és egyénenként folyamatosan.  

- Hangszínek megfigyelése: 

- sokféle zörej és zenei hang egymás hangjának felismerése kis 

eltéréssel, zaj iránya, távolsága, közlekedés, távolodás. 

- Zenehallgatás, hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott dal 

figyelmes hallgatása, érdeklődő élvezettel. 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- egyenletes lüktetés: egyenletes lüktetés és ritmus különbsége, 

összekapcsolása 

- ritmus: 

- dalritmusok különbsége, kapcsolata, dalritmusok kiemelése, 

- dallamfelismerés ritmusról 



 53

- tempókülönbségek: gyors és lassú tempó: gyors és lassú különbsége, 

- gyakorlatban önálló irányítással is, tempótartás óvónő nélkül is. 

Mozgás térforma: 

- esztétikus, együtemű mozgás, változatos térforma, játékos 

táncmozdulatok 

Ütőhangszerek: 

- dob, háromszög, cintányér egyéni, változatos használata a dalokhoz 

alkalmazva. 

 

Zenei formaérzék: 

- a motívumok hangsúlyainak kiemelése tapssal, járással, játékos 

mozdulatokkal, ritmus és dallamvisszhang. 

Zenei alkotókedv: 

- zenei kérdés- felelet kitalálása (motívumonként) mondókára 

dallamkitalálás, saját szöveg, mese énekelve. 

 
 
Ének-zene német nemzetiségi nyelven 
 
Cél: A gyermekek érdeklődésnek felkeltése a nemzetiségi dalokkal, 
mondókákkal ezzel is segítve a nemzetiségi identitástudat kialakulását. 
Szívesen és aktívan vegyenek részt a zenei kezdeményezéseken, mivel ezáltal 
bővülnek német nyelvű ismereteik. 
Szokják meg az egyöntetű, könnyed, tiszta éneklést, ügyeljenek a helyes 
szövegkiejtésre, énekeljenek közösen és egyénileg is. 
 
Feladat: Az egyszerűbb mozgással kísért mondókák, dalok kiválasztásával 
építsünk a gyermeki kíváncsiságra és játékosságra. A környezeti nevelés 
anyagához próbáljunk énekeket, dalos játékokat választani, hogy a tervezett 
szóanyag szerepeljen benne.  
 
 Az előző évben megszerzett ismeretek mélyítése, egyszerűbb szabályok 
megértése játékos elemekkel. 
Fokozatosan alakuljon ki a gyermekek bátorsága az énekléshez. A dalok 
szövegének elsajátítása azonban feloldja gátlásaikat. 
 
A zenei anyag a gyermekekhez közeli témákat tartalmazzon, tartsuk szem előtt 
a fokozatosság, következetesség, játékosság érvényesülését. 
 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
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Különböző hangszerek (dob, cintányér, háromszög, csengő, tenger hangja, esőhang, 

castanyetta, csuklócsengő, ritmus- hallásfejlesztő eszközök, stb.), metronom 

Fejdíszek, kellékek (népi ruhák, kendők, kosztumök,  CD lejátszó, CD-k 

Szakkönyvek. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 
Mondókákat, hat hangterjedelmű dalokat, dalosjátékokat, és 5-6 alkalmi dalt 

(magyar és német nyelvűeket egyaránt) tisztán, szép szövegkiejtéssel 

énekelnek. 

10 dalt olyan biztonsággal csoportosan és egyénileg is énekelnek, hogy azokat 

elkezdeni is képesek. A magas és mély éneklés közti különbséget felismerik, 

maguk is tudnak magasabban és mélyebben énekelni, dalt elkezdeni (a magas 

–mély, halk-hangos kifejezéseket német nyelven is alkalmazzák). 

Felelgetős játékokat két csoportban folyamatosan, az óvónő segítsége nélkül 

énekelnek. Halkan és hangosan énekelnek, tapsolnak, beszélnek. A dallamot 

felismerik dúdolásról, hangszerről, sajátos kezdő, erősen eltérő belső vagy záró 

motívumokról. A hangszínek finom eltéréseit felismerik. Ismerik az egyes 

hangszerek hangját, megszólaltatásuk módját. Az egyenletes lüktetést a dal 

ritmusától megkülönböztetik. A dalok, mondókák ritmusát összekapcsolják. 

Szöveges ritmusmotívumokat tapsolnak vissza. Szép testtartással, kézfogással 

járnak körbe. Táncmozgásokat esztétikusan végeznek. Térformákat alakítanak 

ki az óvónő segítsége nélkül. Alkalmazzák az ütőhangszereket. A dalokhoz 

játékos mozdulatokat találnak ki. 

1.4.8. Rajzolás, mintázás, kézi munka 
Az emlékképek felidézése, összpontosítása gondolati műveletek láncolatát igényli. „A 

gyermek, amit egyszer vagy többször látott, arról többé kevésbé pontos vizuális belső képet – 

„vázlatot”-őríz (Piaget).” Ez a kép magában foglalja az élmény vagy a tárgy belső jegyeit, a 

hangulatot. Ez meghatározza az emlékképek elmélyülésének fokát. Feladatunk, hogy felkeltsük 

a közlési igényét, és segítsük a benne kialakult közlendő vizuális kifejezését.   

 

Célja: 
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A tárgyi világ cselekvő birtokba vételét segítse azzal, hogy sok cselekvésen keresztül a 

valóságot képszerűvé és szemléletessé dolgozza át. A gyerekek számára szabad cselekvési 

lehetőséget biztosítson a tárgyi világ cselekvő birtokba vételére adjon alkalmat. 

Az építő –ábrázoló- alakító, tevékenység, segítse a gyerekek formai, téri és színképzeteik 

alakulását, segítse elő a természet színeire, formáira való rácsodálkozással festmények, népi 

alkotások nézegetésével a szépség iránti vonzódás és értékelőképesség alakulását. Mindez 

elősegíti az esztétikus tárgyi környezet megismerését, és a gyermeki személyiség ilyen 

irányú alakítását.  

Feladatok: 

A gyerekek csak feltétlenül szükséges mennyiségű lehetőleg több funkciós szemlélődésre, 

gondolkodásra, alkotásra ösztönző finoman esztétikus tárgyak vegyék körül. 

Megfigyelések során minél sokrétűbb tapasztalatszerzés a környező világról, a tantárgyakról 

térbeli elrendeződésekről, minél több érzékszervre hatóan. 

Az óvónő teremtse meg a foglalkozás és a szabadidős ábrázolás tárgyi és hangulati 

feltételeit, valamint igényt a gyermekben az alkotásra, önkifejezésre, saját környezetének 

esztétikus alakítására, illetve az esztétikai élmények befogadására.  

A gyermek ábrázoló alkotó tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése, fejlesztés 

lehetőségeinek biztosítása. 

Ismertesse meg a gyermeket különböző anyagokkal, az ábrázolás eszközeinek használatával és 

változatos gyakorlási lehetőségeket biztosítson. 

Inger gazdag környezet biztosítása. 

A gyerek tevékenység vágyának felkeltése az ábrázolás anyagaival, eszközeivel. 

Teremtse meg a feltételeket a gyerekek képi- plasztikai nyelvének, ábrázoló és konstruáló 

tevékenységének fejlődéséhez. 

2-3 évesek: Ismerkedjenek az építő – ábrázoló – alakító tevékenységekkel és azok 
eszközeivel, eszközhasználataival. 
2-4 évesek: Az óvónő már a beszoktatás idején „kínálja fel” a rajzolás, festés, mintázás 

lehetőségét, tapintatos irányítással kezdje meg az ábrázolással kapcsolatos szokások 

kialakítását.  

Változatos tevékenységek során igyekezzen a gátlásokat feloldani, tegye lehetővé, hogy a 

gyerekek ábrázoló tevékenység közben minél több pozitív érzelmet szerezzenek. Az ábrázolás 

szervesen beépül a játékba, kezdeti időszakban nem más, mint a gyakorló játék egy fajtája: 

nyomhagyás, a firka és az ezerféle eszköz használat gyakorlása.  
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Kezdetben a gyereknek nem szándéka ábrázolni valamit, ismerkedik a különböző eszközökkel, 

azok tulajdonságaival. Hagyjuk a gyerekeket minél többet önállóan firkálgatni, mázolgatni, 

gyurkálgatni, ezen tevékenységek során finomodik kézmozgása. 

Az óvónő a szabadon firkálgató, mázoló, gyurkáló gyerekekkel együtt élje át a felfedezés és 

alkotás, színek formák adta örömöt, esztétikai élményt! Lehetőleg minden gyereket édesgessen 

oda a tevékenységekhez, szeressék, szívesen műveljék azokat. A gyerekeknek legyen biztosítva 

a mindennapi gyurmázás lehetősége. 

Az óvónő feladata a szabad eszköz választás segítése, szervezés, hogy csak annyi eszköz 

kerüljön az asztalra, hogy dolgozni tudjanak, és már ebben az időszakban tudjanak rendet tenni 

maguk körül.  

A gyerekeknek legyen lehetősége a mindennapi játék tevékenység során megtanulni a 

különböző ábrázolási technikákat, az ábrázolás eszközeinek használatát, ismerje meg az 

anyagok, eszközök tulajdonságait, szerezzenek tapasztalatot azok viselkedéséről. Az 

eszközhasználat módját lépésről-lépésre mutassuk be, hogy a könnyed alkotás feltételei 

megteremtődjenek. Spontán gyakorlási tanulási helyzeteket biztosítsunk a gyerekeknek 

változatos technikákkal és változatos feladatokkal. Legfontosabb fejlesztési feladatunk az 

érdeklődést fenntartani, és ezzel sűríteni a gyakorlási alkalmakat. Mindezzel elősegítve a 

gyermekben az alkotást, mely a belső kép kialakítását eredményezi. 

Kezdeményezéseken olyan technika gyakorlását kínáljuk fel, amelynek kezelésében 

valamilyen általános problémát fedezünk fel. 

Megjelenik rajzukban az előképi elem a vonal. 

A gyerekek csak utólag a mi kérésünkre nevezik meg rajzaikat. 

 

4-5 évesek: 

 

Megjelenik a szándék a valóság utánzásának, lemásolásának, visszaadásának a szándéka. 

A gyerekek észreveszik az ábrázolhatóságot legtöbbször mintázás, térbeli alkotás közben 

rájönnek, hogy a kialakuló forma hasonlít valamire. 

Már rajzolás közben elmondja, mit ábrázol, megnevezés mellett kitart. 

Különböző egyszerű részletek megjelennek a rajzon. Ebben az időszakban egyetlen feladatunk 

van, sok változatos gyakorlási lehetőség biztosítása. Apró ötleteinket továbbfejlesztési 

javaslatainkat a gyerekek megértik és meg tudják valósítani. A továbblendítés legfőbb eszköze 

a téma javaslat. A témaadással változatossá tehetjük a gyerekek ábrázoló tevékenységét, 

észrevehetjük velük, hogy körülöttük minden megjeleníthető, ábrázolható. 
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A technika és a téma választhatósága jól fejleszti a gyerekek kreativitását. Az ábrázoló 

tevékenység játékba épülése egész nap folyamán továbbra is természetes. A gyerekek önállóan, 

szabad választás alapján vehetik elő az eszközöket, s szabadon alkothatnak. Ebbe a 

tevékenységbe „együttjátszás” jelleggel kapcsolódhat az óvónő bemutatva, felkínálva egy-egy 

új alkotási lehetőséget. Az ábrázolási szándék megjelenése után (középső csop. elején) a 

gyerekek nagyon eltérő fejlettségi fokon állnak, és az időszak rendkívül alkalmas „kollektív 

munkák” szervezésére, amelyben minden gyerek a maga szintjén teljesíthet. 

A feladat itt az, hogy már ezen a kezdeti szinten rögződjék, hogy egy figura rajza magában nem 

elég kifejező, hiszen semmi sem létezik önmagában, mindennek van környezete, mozgásban, 

történésben jeleníthető meg, igazán összességében válik képpé. 

Ebben az időszakban lehet hozzá szoktatni a gyerekeket, hogy a tevékenységben előbb-utóbb 

mindenkinek sorra kell kerülnie, részt kell venni a felkínált tevékenységben. Séták, 

kirándulások egymás megfigyelése játékos formában, maguk megfigyelése a nagytükörben 

rengeteg alkalom a napi tevékenységben, ami lehetőséget biztosít az intenzív fejlesztésre. 

Fokozatosan vesszük be a kötelező foglalkozásokat, ahol egy-egy emlék vizuális felidézése 

során felhívhatjuk a figyelmüket a részletek fontosságára, és arra, hogy a világtérben, 

mozgásban, történésben létezik és így is ábrázolandó! A vizuális emlékezet megmozgatása 

közös feladat! 

4-5 éves korban a térábrázolás is ugrásszerűen fejlődik, sokoldalú téri tapasztalatokkal az 

élmény ereje útján a gyerekek fokozatosan beépítik térábrázoló próbálkozásaiba. Rajzolásnál, 

festésnél a képi elemek egymáshoz, egymás mellé rendelése majd valamilyen egyszerű 

összefüggés teremtése jellemzi a sík ábrázolásukat. Használjanak ceruzát, krétát, különböző 

vastagságú ecseteket a rajzok finomabb kidolgozásához. A gyerekek alakítsanak képeket és 

plasztikus formákat a gyűjtött termésekből, levelekből, fonalakból, gallyakból, kavicsokból. 

Tudjanak játékukhoz kellékeket, valamint ajándéktárgyakat készíteni az ünnepi alkalmakra. 

Fejlesszük a gyerekek ecsetkezelését a festékoldás és keverés eljárásait. 

Feladatunk: a különböző ábrázolási készségek állandó kondícióiban tartása, fejlesztése. 

Folyamatos, változatos technikák, ingerekben gazdag tevékenységek biztosítása. Az észlelés 

pontossága a megfigyelés részletessége most indul robbanásszerű fejlődésnek, ha elegendő, 

megfelelő felhívó erejű inger kerül az útjába. 

Az értékelés vonatkozzon az eredeti ötletekre, az érzékeny megfigyelésre, az elrendezésre, a 

formákra, a színhasználatra, a gondos kivitelezésre, a gyerek önmagához képest fejlődjön lépjen 

előre. 

5-6-7 évesek: 



 58

A gyerekek egyre pontosabb ismereteket szereznek a környező tárgyi világról, jelenségekről. 

Az ábrázolásuk könnyeddé válik és bizonyos kifejező, vizuális közlő funkciója lesz. A mi 

feladatunk, hogy segítsük a gyereknek ezt a képet papírra vetni, ami benne maradt emlékként. 

Gondolják végig, s aztán rajzaikban meséljék el, amit a téma felidéz bennük. Így fejleszti a 

gyermek egyéni alkotóképességét, vizuális emlékezetét, kialakul a rajz nyelvi jellege. Ezt 

meghatározza élményeinek erőssége gondolkodásának rajzkészségének fejlettsége. 

Az óvónő segítse a gyereket a játékok, bábok, játékkellékek készítésében. 

Gyűjtsük az alkotó, alakítható munkához szükséges anyagokat. Legyenek tervezői a 

környezetet alakító díszítő munkáknak, tudjanak ajándéktárgyakat készíteni. 

Képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. Forma ábrázolásuk 

változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket, 

jellemző formákat. 

Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, próbálkoznak legegyszerűbb mozgások 

jelzésével is. 

Tudjanak formákat mintázni elképzelésük alapján és megfigyeléseik felhasználásával. Fokozott 

önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. A gyerekek többsége önmaga is 

elkezdi javítani saját készülő alkotását.  

Feladatunk, hogy fejlesszük a vizuális emlékezetet és a vizuális ritmusérzéket, sormintákkal a 

díszítés jellegű munkáikban. 

Mikrocsoportos formában szervezhetők a sok eszközt, gondos odafigyelést igénylő 

tevékenységek. Ebben a formában a gyerekek irányítása, segítése veszélyhelyzetek 

kiküszöbölése sokkal jobban megoldható. Ezeken néha mindenkinek kötelezően részt kell 

vennie, a gyerekek folyamatosan cserélődve dolgozzák fel az adott témát. 

Az eleinte 2-3 gyerek együttműködésével induló alkotásokból akár több napon át tartó 

tevékenység is kialakulhat, amelybe ki-ki kedve és ötletei szerint bekapcsolódhat bármikor. Az 

ilyen tevékenységgel kapcsolatos szervezési feladatokat nagyjából önállóan meg tudják oldani. 

Az óvónő feladata kísérje figyelemmel a tevékenységet, gyors megoldási javaslataival segítse 

a szervezési teendők megoldását. 

Közös kötelező foglalkozás szervezése az életkor és a fejlettségi szint előrehaladtával egyre 

gyakoribbá kell, hogy váljon, hiszen ekkor adódik a legjobb lehetőség a közös vizuális 

analízisre, emlékezet és ritmusérzék fejlesztésre. Az óvónő a közös sétákon átélt események, 

élmények alapján, irányított szemlélődés a rácsodálkozás felfedezés lehetőségével segítse a 

gyerekeket a jelenség formai, színbeli tulajdonságaik megfigyelésére. Látogassanak 
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múzeumokat, ismerjék meg a helyi műemlékeket, műalkotásokat, az összegyűjtött népi 

hagyományokkal rendelkező tájszobát. 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a rajzolás, mintázás kézi 
munka során 

Cél: 
Erre a nevelési területre leginkább a passzív nyelvismeret jellemző. Értsék meg 
a kéréseket, utasításokat. Ismerjék fel az eszközöket német kifejezéssel. 
 
Feladat: A gyermek formázó tevékenységéhez az óvodapedagógus technikai 
segítséget nyújt, melyben a gyermek elképzelése a legjobb kifejezést találja 
meg. Ez a rávezetés is a gyermek fejlettségétől függően két nyelvűen kell 
történjen. 
 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
 
Festékek, gyurma, olló-készlet, kréta, nyomda, ecsetek, zsírkréták, különböző 
fűzők, kézimunka készletek, filcek. Papírfélék: kartonok, rajzlapok, színes 
hajtogatós papírok, lino-készlet. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Sokféle tapasztalattal rendelkeznek zárt és nyitott terek kialakításában. 

Élményeik megjelenítésében használják a képi kifejezés változatos eszközeit. Minden színt 

használnak. (mindkét nyelven megnevezik), érvényesítik kedvelt színeiket. Formaábrázolásuk 

változatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket. 

Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások 

jelzéseivel is. 

A munkák értékelése során szóbeli véleményt alkotnak. Önállóan és csoportosan is készítenek 

játékokat, kellékeket. Használatuknak megfelelően alkalmazzák az eszközöket. 

Önállóan díszítenek, tárgyakat dekorálnak. 

 
 

1.4.9. Mozgás, mozgásos játékok 
 
A tornának, játékos mozgásnak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek- az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve- minden gyermek számára lehetőséget 

kell biztosítani. 
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Célja: 

Csecsemő és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. 

Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél 

nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során 

gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik 

mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Fontos szempont, hogy a 

környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél 

változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermeknek, annál nagyobb örömüket 

lelik a játékban. A nagymozgásos játékokra a szabadba, udvaron, teraszon több 

lehetőség adott, mint a szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz 

finommozgását és a nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek a 

nagymozgásos játékok, kiemelten a mondókákkal együtt való tevékenykedtetés. 

Célja a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, mint járás, futás, ugrás, támasz, 

függés, egyensúlyozás, dobás, állóképességének, és testi képességeinek, mint erő, ügyesség, 

gyorsaság, társra figyelés fejlesztése játékos formában. Mindez elősegíti a harmonikus, 

összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulását. 

A torna, a mozgásos játékok kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, 

teherbíró, ellenálló képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Erősítik és kiegészítik a 

gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik 

a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodóképességet, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlődését úgy, hogy megmarad a gyerekek szabad 

mozgáskedve. 

 

 
Feladatok: szabadban, jó levegőjű tiszta környezetben 

 

I. A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 

1. A láb terhelhetőségét a lábizmok fejlődését, megerősödését biztosító lábtorna és a 

helyes testtartást kialakító, tartásjavító torna beépítése a mozgás anyagába. Mozgáskultúra 

fejlesztése a néptánc elemeinek beépítése. 

2. A különböző szervezeti formák megteremtése a gyerekek mozgásszükségleteinek 

kielégítése érdekében. 
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3.  6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 

A tornának, játékos mozgásnak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök 

nélkül az óvodai nevelés minden napjain lehetőséget kell biztosítani. 

A gyermekek nagy mozgása (járás, futás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda 

udvarán, ahol tér, mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. A szabad mozgás 

zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az irányított alatt megismert mozgásformák többszöri 

ismétlésére. A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit az óvónő mindenkor a gyerekek 

életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok összetételéhez méretezze. A tartásjavítást 

elősegítő gyakorlatanyagot rendszeresen végezve elérhető a helyes testtartás kialakítása és 

megtartása minden testhelyzetben és a mindennapi élet mozgásaiban. 

2-4 évesek. 

Az óvónő a gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások 

fejlesztésére helyezze a hangsúlyt. 2-4 éves korban ismerkedjenek meg a 

futásgyakorlatokkal (pl. futás, kül. Irányban, futás feladattal, kül. futásformák gyakorlása). 

Már 2 éves kortól játszanak ugrásgyakorlatokat (pl. szökdelések, sorozatugrások). 

Ismerkedjenek a dobásgyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal. A mozgásos játékok adjanak 

teret a támaszgyakorlatok gyakorlására is (pl. csúszások, kúszások, mászások). 

A gyermekek játszanak minél több egyensúlyozó játékot. Az óvónő alkalmazzon többféle 

kéziszert a különböző típusú mozgásos játékokhoz. A mozgásfejlesztő játékok ne legyenek 

se túl könnyűek, se túl nehezek.  

Késztesse a gyermeket elvárható erőkifejtésre. Az óvónő mutassa meg a helyes mintát és 

igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlását. A csoportteremben legyen 

mozgásra késztető eszköz (pl. labda, szőnyeg, karika stb.) Az óvónő ezeket az eszközöket 

cserélgesse a gyerekek érdeklődésének megfelelően. 

A játékos lábtornával ez a korosztály is ismerkedjen. Ennek célja, hogy a gyermekeknek 

kedvet csináljunk a majd ősztől bevezetésre kerülő rendszeres és tematikus lábtornához. 

Az önállósodási törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való 

aktív részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad 

lehetőséget. Fontos ennél a korosztálynál is a finommotorika fejlesztése: az 

eszközök válogatása, rendezése, a gyűjtögetés, és a nap folyamán az 

ujjgyakorlatok végeztetése. 
4-5 évesek: 
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A gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások fejlesztésére kerüljön 

hangsúly. Az irányított mozgásos játékban jelenjenek meg a futásgyakorlatok (pl. fussanak 

három v. négy akadályon át, fel –és lelépéssel, átbújással, tárgyhordozással). Az óvónő 

szervezzen ugrásgyakorlatokat (pl. egy lábon, páros lábon, szökdelésekből, valamint 

felugrás két lábra és leugrás két lábra, játékos helyből távolugró verseny). 

A dobásgyakorlatok során próbálgassák a célbadobást egykezes felső dobással, babzsák 

távolba hajításával, haránt – terpeszállásból. Minél gyakrabban játszanak 

labdagyakorlatokat, annál jobban tudják a labdát feldobni és elkapni, különböző 

testhelyzetben gurítani. 

Az irányított mozgásos játékok során gyakorolják a támasz gyakorlatokat (pl. csúszást, 

kúszást, mászást, talajon és szereken). 

A talajtorna elemenként jelenjen meg a gurulóátfordulás és a kézen-állás előgyakorlata. 

Kapjon kiemelt szerepet az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem- kéz, szem-láb, koordináció 

differenciálódása. A gyermekek játsszanak egyensúlyozó játékokat. Ebben a korban lehet 

elkezdeni módszeresen a játékos lábtornát. Célszerű a foglalkozáshoz kapcsolni (ezzel 

kezdeni vagy befejezni) azért, hogy a gyermekek szervezetének fokozatos 

megterhelésében ne legyen törés. 

Fontos a játékosság, fokozatosság és változatosság elveinek a betartása. A csopotteremben 

legyen alkalmuk a gyermekeknek szabadidőben is ismételgetni a szervezett formában 

megismert mozgáselemeket (pl. tinikondi, labda) 

5-6-7 évesek: 

Ebben a korban a gyermekek mozgása már harmonikus ritmusú, összerendezettebb. 

Sokféle mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt 

kap ennél a korcsoportnál az észlelés, alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni 

fejlesztése, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. Az óvónő 

minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel végzett mozgásokat. Használjanak 

különböző kéziszereket (pl. szalagokat, labdákat, kendőket, babzsákokat). 

A különböző típusú fotógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben 

gyakorolják a gyermekek. Ismerjék meg a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassúfutást. 

Végezzenek ugrásgyakorlatokat. Dobjanak egykezes, kétkezes, alsó-és felső dobással 

célba. A gyermekek játsszanak labdagyakorlatokat. Vezessék a labdát járás, futás közben. 

A gyermekek tudjanak párokban labdázni. Végezzenek támaszgyakorlatokat (pl. pók, 

rákjárás, talicskázás). Ismételjék a talajtorna elemeit (pl. guruló-átfordulás, a test 

hossztengelye körüli gurulás). Egyensúlyozzanak padon járással, fej-, kar-, és 
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lábmozgásokkal összekötve. Ebben a korban kibővül a játékos lábtorna gyakorlatanyaga 

járásokkal, kemény szerekkel végzett gyakorlatokkal. Az óvónő gyermekek életkori 

sajátosságainak és a mezítlábas tornában szerzett jártasságuknak megfelelően sok versenyt 

iktasson be. A csoportteremben legyen alkalmuk a gyerekeknek szabadidőben is 

ismételgetni a szervezett formában megismert mozgáselemeket (pl. szőnyeg, tini-kondi, 

labda) 

II. A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítése érdekében. 

Az óvónő a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék és séta során 

biztosítja. 

A mindennapi testedzés megalapozza azt az igényt, hogy minden nap rendszeresen mozogni jó 

és szükséges. Ezek a rendszeresen ismétlődő hatások együttesével eredményesen szolgálja a 

kötelező testnevelési foglalkozásokat. Ezért fontos, hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt 

benne. A mindennapi testedzés: a kocogás, a futás, mindhárom korosztálynak ajánlott. A futás 

mennyiségét a gyermekek szabadon határozzák meg. 

Az irányított mozgásos játékokat – foglalkozásokat mindhárom korosztálynak az óvónő heti 

egy alkalommal szervezze meg, különböző időkerettel. Kötelező néha kötetlen formában. 

Az óvónő mindig legyen tekintettel az évszakokra is. A gyerekek öltözete tegye lehetővé, hogy 

késő ősszel és kora tavasszal is szabad levegőn tornázhassanak. 

A szabadban szervezett énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek mozgásszükségleteinek 

kielégítését. 

Hetente egyszer a 4-5 és 5-6-7 éves korosztálynak „zenés, mozgásos foglalkozást” szervezzen, 

ahol a gyermekek korcsoportonként különböző időkeretben mozoghatnak zenére is. A mozgás 

anyagát gimnasztikai elemekből építse fel a pedagógus ( pl. kartartások, testhelyzetek, kar-, 

törzs-, térd-, és lábmozgások, valamint kül. irányú járásgyakorlatok). 

 
A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a mozgásos játékok 
során 
 
Cél: A gyerekek örömmel, vegyenek részt a mozgásos játékban, érdeklődésüket és 
figyelmüket keltse fel az óvónő a német nyelvre  jellemző fonetikai sajátosságokkal. 
 Aktívan vegyenek részt a mozgásos játékokban, érdeklődésük és figyelmük 
fenntartásával sajátítsák el az egyre bővülő német nyelvű ismereteket. 
Az előző években elsajátított alapokra építve bővüljön a gyerekek szókincse. 
 
Feladat: Olyan szituáció megteremtése melyben a gyerekek kíváncsiságára és 
játékosságára építve tudja a német nyelv megismertetését megvalósítani. 
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 Olyan mozgásos játékok összeállítása melyek feltétlenül utánzásra épülnek (pl. 
madár, mackó, nyuszi mozgása, hangja) s így a gyerekek a mozgás reprodukálására 
késztetik. 
Minden németül elhangzó utasítást, szakkifejezést – miután ez mindig cselekvéssel 
párosul – mutogatással kísér az óvónő. Ebből alakul ki később a gyerekek passzív 
szókincse. A két nyelv anyaga szorosan épüljön egymásra. A magyar nyelvű 
foglalkozásnak mindig meg kell előznie a német nyelvű foglalkozást. 
 
A mozgást sok játékos elemmel és az életkornak megfelelő szabályjátékkal közvetítse 
az óvónő. A nap bármely szakaszában beépíthet német nyelvű mozgásos játékokat, 
illetve játékos tornagyakorlatokat. (ha fáradtnak látjuk a gyerekeket) 
A németnyelvűség fokozatos kiterjesztésével próbálja eljuttatni egészen arra a szintre 
a gyerekeket, hogy csak az újabb játékok elmagyarázásakor használja az anyanyelvet. 
Az új szavakat a már megismert szószerkezetekben alkalmazzák, a nap folyamán 
többször ismételgessék. 
 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
 
Greswald, padok, zsámolyok, tölcsér, egyensúlyozó játékok, gólyaláb, gördeszka, trambulin, 

billenőrács, pedálozó, Wescó játékok, különböző kéziszerek (babzsák, szalag, kendők), eltérő 

méretű karikák, labdák, tüsi, szúrós, ugrálólabdák, tornaszőnyegek, udvari sporteszközök. 

Játszótéri eszközök: csúszda, libikóka, hinták, nyújtózkodó, homokozó.  

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

A gyermekek nagymozgása, finom mozgása, egyensúly észlelése, összerendezett mozgása 

kialakult. 

Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

Helyes a testtartásuk. 

Betartják a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor a szabályokat. 

Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 

Tudnak helyben labdát vezetni. 

Megértik az egyszerűbb veszélyszavakat mindkét nyelven. 

A kisebbség nyelvén megnevezik a tevékenységhez használt eszközöket, az 

alkalmazott térformákat, alakzatokat. 

Rövid ideig képesek álló helyzetbe maradni. 
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1.5. Óvodai hagyományok ápolása 
 
Célunk, hogy az intézményünkben kialakult hagyományokban vegyenek részt a két 

éves gyermekek is koruknál fogva amilyen aktívan, csak tudnak, szüleik 

közreműködésével.  

Intézményünkben a hagyományápolás célja, a sajátos hangulatú, eltérő szokásokkal zajló 

értékek közvetítése, identitástudat alakítása.  

 

A tagintézménybe járó gyermekek közösséggel kapcsolatos hagyományai:  

1.  

• Közös megemlékezés a gyermek név, illetve születésnapjáról 

• Ajándékkészítés anyák napjára  

• Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása 

• Advent, Adventfeier (koszorú, naptár, díszek, gyertyagyújtás), 

• Télapó, Nikolaustag dalok, versek 

• karácsony, Weihnachten (dalok, versek, mézeskalács), 

• húsvét, Ostern hímes tojás, teremdíszítés  

• márc. 15-ei ünnepély, 

• farsang, Fasching farsangi dalosjátékok, mesedramatizálás 

• gyermeknap évzáró műsorok, Sommerfest (udvari díszek készítése, iskolába menő 

gyerekek búcsúztatása „Schultüte”) 

• Anyáknapja, Muttertag (rövid műsor édesanyáknak, nagymamáknak), 

• Népi hagyományok, szokások ápolása 

• Őszi tavaszi tanulmányi kirándulások: szüret, termények gyűjtése 

szülőkkel kezdeményezett kirándulások, nagyobb városok  

városképének, nevezetességének bemutatása 

• részvétel a nagycsoportosokkal a német nemzetiségi napokon 

• a zombai szüreti felvonuláson való részvétel 

• a nagycsoportosok tengelici szüreti felvonulásán való részvétel 

• lampionos felvonulás szervezésében való részvétel, Martinstag (Laterne – 

gyerekek), 
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2. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

• Szakmai napok szervezése, látogatása 

• Továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

• Közös ünnepélyek szervezése 

• Aktuális témák feldolgozása munkaközösségi foglalkozás keretein belül 

• Szoros együttműködés a Szülői Munkaközösséggel, és annak 

kezdeményezéseivel: Adventi vásár megszervezése 

 

2. A Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodája 
7174 Kéty, Rákóczi utca 83. nevelési gyakorlata 

Óvodánk hitvallása - ugyanazon cél sokféle úton elérhető -, mi a sokféle útból adaptáltuk a 
„Lépésről-lépésre" programot. A programban megfogalmazott célrendszerrel, gyermekképpel, 
óvodaképpel, tevékenységformákkal, óvodapedagógus feladataival azonosulni tudunk. Az 
adaptálásnál fontos szempontnak tartottuk óvodánk csoportszerkezetének figyelembe vételét. 
Egycsoportos óvoda révén a gyermekek életkoruk szerinti összetételének, úgy érezzük, a 
„Lépésről-lépésre" program felel meg a legjobban. 

Személyi feltételek 

Óvodánkban három alkalmazott dolgozik. 
Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma: 2. 
Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajka: l. 
A nevelés egész időtartamában biztosított az óvónő jelenléte. 
Óvónők munkaidő-beosztása:  6.30 - 13-ig, 9.30-16-ig. 
Dajka munkaideje:  8.30 - 16.30-ig. 

Az óvoda tárgyi-dologi feltételei 
 

Óvodánk az üressé vált általános iskola egyik önálló szárnyán helyezkedik el, külön udvarral, 
amely megfelelő füves és betonozott területtel, fiatal, árnyat adó fákkal, optimális környezet a 
gyermekek szabadban eltöltött idejéhez. Udvarunk mozgásfejlesztő játékokkal elég jól felszerelt. 

Az épület minősége: újjáépített 
komfortfokozata: összkomfortos. 

Csoporttermek száma: l, gyermekmosdó l, gyermeköltöző l, mozgásos szoba l,étkező szoba 1, 
óvónői szoba l, vasaló-varrószoba l, raktár l, mosóhelyiség l, felnőtt mosdó 1. 
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2.1. Gyermekkép, óvodakép 

2.1.1. Gyermekkép 
1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a 

tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény 

egyszerre. 

2. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a gyermekkép megrajzolásában az eltérő 

pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: 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. A személyiség 

szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik. 

3. A Lépésről-lépésre óvodai program gyermekképe 

A program a háromtól - hétéves korú gyermekek fejlődésének támogatását és személyiségük 

fejlesztését célozza. A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető 

individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok, és az egyéni szükségletek 

különbségének ismeretében közelít. A feltételrendszer a tevékenységek tudatos 

befolyásolásával segíti a személyiség kibontakoztatását, tekintettel az eltérő adottságokra, 

képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok 

értékrendjének sokféleségére. 

a/ A Lépésről-lépésre óvodai program alapvető feladatnak tekinti a 

személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, a gyermekek erősségeinek és 

esetleges hátrányainak feltárását. 

b/ A személyiségértékek, tulajdonságok, képességek közül az egyoldalú fejlesztés 

elkerülésével kiemelten alapozza meg az alábbiakat: 

- a személyiség autonómiáját, pozitív énképét, önérvényesítő képességét 

- saját szükségletek kifejezésének képességét 

- az érzelmi gazdagságot 

- a kulturált magatartás szokásait 

- az önfejlesztő magatartást 
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- a másság tolerálását 

- a társakkal való együttműködést 

- a döntés, a választás, a rugalmas gondolkodás, a kreativitás képességét 

- a művészetek, a természeti-társadalmi környezet iránti érzékenységet. 

c/ A sajátos tevékenységközpont-rendszerrel és a gyermeki szabadság tiszteletével 

támogatja a szocializáció szempontjából fontos szokásokat, magatartásokat: 

- a kompromisszumok, konszenzusok és az önérvényesítés stratégiájának megtanulását 

- a kontaktuskeresést, a kommunikálást és a társalgás technikáinak elsajátítását 

- a társas konfliktusokban - a felnőtt minimális segítségével - a megoldások keresését 

- az önszabályozás, az önkontroll alakulását 

- a közös tevékenységekben az igényeknek, elképzeléseknek megfelelő szervezési 

teendők vállalását 

- a gyermek játékszükségletének kielégítését, az önkifejezés és az együttműködés 

kiteljesedését. 

 

d/ Az értelmi fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, 

érdeklődésükre és kíváncsiságukra építve: a cselekvés, tevékenység, a beszéd és a 

gondolkodás egységét megteremtve fontosnak tartja: 

- az utánzásra épülő tanulással együtt, a felfedezéseket, a próbálkozásokat, az 

élethelyzetekben, tevékenységekben történő felismeréseket, a pszichikus funkciók 

intenzív fejlődését 

- a hagyományok ápolását 

- a természet, az élőlények szeretetét és védelmét 

- az írott nyelv és a jelzések iránti érdeklődést. 

e/ A legfontosabbnak tekinti az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges életmód szokásainak 

alakítását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az egészség óvását, védését és az 

esetleges hátrányok korrekcióját. 

2.1.2 Óvodakép 
Általános célok és feladatatok: 

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

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig. Az óvoda 

funkciói: óvó, védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkció. 
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Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével /ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is/. 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

• A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi,  

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

képességeinek kibontakoztatását. 

• Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:  

- 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 

játékra.  

- A tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak 

közvetítéséről: a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

személyi, tárgyi környezetről. 

 

2.2. A Lépésről-lépésre óvodai program sajátosságai 

2.2.1. Individualizálva szocializál 
Az óvodai nevelésben az életkori és életkori szakaszonként jelentkező általános jellemzők 

mellett az ember egyediségére, a gyermekek között meglévő különbségekre irányul a figyelem. 

A Lépésről-lépésre óvodai programban a család és az óvoda szocializáló szerepét 

hangsúlyozva, a három-hétéves korban intenzív „énfejlődés" szakaszában kiemelt jelentőségű 

az egyediség, az egyéniség támogatása, megalapozása. Az óvodáskor végére jut el a gyermek 

az önérvényesítéstől az együttműködésig, a társak szükségleteinek, igényeinek, szándékainak 

megértéséig. A gyermek hozza magával genetikusán múltját, amely nincs még teljesen 

beprogramozva, kezdettől fogva a környezetén keresztül válik azzá, ami. A fejlődés tehát, 

részben a természet munkája, másrészt a nevelés, a fejlesztés eredménye. Az egyén 

„nyersanyagkészlettel" születik, általános emberi képességeinek kialakulásához is megfelelő 

környezeti hatásokra van szüksége. A sajátos lelki jelenségek kezdettől fogva nem az önmagába 

zárt individuumban játszódnak, hanem emberek, a gyermek és a felnőttek között zajlanak, s 

utána válnak egy emberen belülivé. 
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A fejlődés tehát sohasem tekinthető pusztán önfejlődésnek, a legspontánabb formában is 

kulturális fejlődés, a kultúra belsővé tétele. Ezért a gyermekek fejlődése feltételezi, megkívánja 

a nevelést. A személyiségfejlődés, az individuum alakulása döntően külső hatásokra következik 

be, miközben a gyermek másokkal együtt létezik. Ezekben az együttlétekben, személyközi 

kapcsolatokban szocializálódik. A nevelés úgy is értelmezhető, mint tudatosan szocializáló 

tevékenység. 

Az individualizáló nevelés, fejlesztés olyan pedagógiai megközelítés, amely figyelembe 

veszi mindazt, amit a gyermekek egyéni különbségként hoznak magukkal. 

Az individualizáló nevelés érdekében az óvodapedagógus érzékenyen reagál a különbségekre. 

Ez akkor valósítható meg, ha gyakori interakció jön létre a gyermek és az óvodapedagógus 

között. Az egyéni eltéréseket toleráló felnőtt magatartása modellértékű a gyermekek számára 

is. 

Az individualizáló nevelés egyszerre erősíti az egyediséget, és ösztönöz az együttműködésre, 

támogatja a gyermekek szocializációját. Ez utóbbit is az egyéni sajátosságok ismeretében segíti, 

eltérő módszerekkel, egyénre szabott mértékben. 

Az individualizálás áthatja az egész óvodai életet, s annak minden tevékenységét. Az azonos korú 

gyermekek között is jelentős fejlődésbeli különbségek vannak. Ez megnyilvánulhat: 

- a gyermekek eltérő, biológiai szükségleteiben /mikor éhes, szomjas, mennyit eszik, 

stb./ 

- az adottságaikban 

- a tapasztalataikban 

- a mozgásigényükben 

- a szociabilitásban 

- az érdeklődésben, az egyéni élményekben 

- az énképben, a tanulás stílusában 

- a kontaktusteremtésben. 

Az individualizálás elvei 

- a gyermekek személyiségének megismerése az óvodába lépéstől kezdve 

- az erősségek és az esetleges hátrányok számbavétele alapján az egyéni fejlesztés elvének 

érvényesítése /képességek, részképességek elemzése/ 

- a személyes kontaktus a tevékenységekben /az óvodapedagógus és a gyermek között/ 
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- a gyermekek eltérő egyéni, testi-lelki szükségleteinek figyelembevétele 

- az igény szerinti szeparáció lehetőségeinek megteremtése /a terem berendezésével/ 

- az eltérő időpontban jelentkező mozgásigény folyamatos kielégítése 

/állandó mozgástérrel/ 

- személyesség a gyermekek munkáinak, személyes tárgyainak tárolásában 

- a gyermekre vonatkozó információk bizalmas kezelése. 

Az individualizálás lehetőségei a játékban 

Az óvodai élet kezdő szakaszában a gyermek valódi játszótársa gyakran a felnőtt, az 

óvodapedagógus vagy a beszoktatásban közreműködő szülő. 

A bevonható társként jelenlévő óvodapedagógus a gyermek egyéni igényei szerint segítheti az 

elakadó játékot. Fontos a felnőtt és a gyermekek közötti személyes kontaktus, amely 

megnyilvánulhat a kommunikációban, jelzésekben, tevékenységekben. Ez a kapcsolat serkenti a 

gyermeket a felnőtt utánzására, a minta követésére, a társakkal való együttműködésre. 

A szabad játék fejlesztő hatását tekintve és időtartamban is a legfontosabb, domináns 

tevékenység. 

Ezért ebben a tevékenységben adják a gyermekek a legtöbb jelzést a személyiségükről. 

Ugyanakkor a család után ez a tevékenység az a szocializáló tér, amelyben a kortárskapcsolatok 

alakulnak. 

a/ Az óvodapedagógus feladatai az egyéni eltérések tolerálása érdekében a játékban: 

- a gyermekek jelzéseinek, viselkedésének megfigyelése, az információk értékelése 

- az egyéni érdeklődésnek megfelelő játékfeltételek megteremtése 

- az egyéni szándékok, elképzelések támogatása 

- konfliktushelyzetekben az egyén bevonása a megoldásba, a szabályalkotásba 

- az egyének eltérő szociális szükségleteinek kielégítése 

- egyénekre irányuló kommunikáció 

- a gyermekek érzelmi kötődéseinek erősítése, formálása 

- közvetlen segítségadás a társtalan, nehezen beilleszkedő gyermekek esetében 

Az óvodai élet megszervezésében is tekintettel kell lenni az eltérő ^szükségletekre. Ez vonatkozik 

az életkori eltérésekre és az azonos korosztály egyéni igényeire is. A napi rend helyes életritmust 

teremtő stabil pontjain túl, a rugalmasság és a folyamatosság, az egyéni igényekhez való 

alkalmazkodást szolgálja. Az eltérő szükségletek az alvás, az egyes tevékenységek 
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időtartamában, a délelőtt jelentkező mozgásigényben mutatkozik meg elsősorban. A napi 

étkezések közül az ebéd időpontja kötött. A reggeli vagy tízórai és az uzsonna időpontja a 

gyermekek igényei szerint alakítható. Ezeket az óvodán kívüli tényezők jelentősen befolyásolják. 

A családok helyzete, szokásai, a lakáskörülmények, a reggeli óvodába érkezés ideje, a rugalmas 

szükséglet-kielégítést kívánja meg. Természetesen egy meghatározott időkereten belül 

kialakítható a folyamatosság a délelőtti és a délutáni étkezéseknél. Ez a megkötés a gyermekek 

egészségének érdekében fontos. 

b/ Hogyan érvényesíti az óvodapedagógus a személyiségközpontú szemléletet a csoportszobai 

feltételek megteremtésében? 

Az óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatainak alakulásához, az érzelmi kötődésekhez időre 

van szükség. Ezért az óvodai élet kezdetén fontosak azok a tárgyak, amelyek a gyermeket az 

otthonához kötik, emlékeztetik. A továbbiakban is meg kell őrizniük szuverenitásukat, bár 

képesek lesznek az alkalmazkodásra. Az egyén, egyediség, személyiség tiszteletének jelei a 

következők: 

- az egyéni érdeklődés megjelenítése a tevékenységközpontokban 

- a gyermekek jelei mellett a nevük kezdőbetűinek jelzése /nyomtatott nagybetűvel/ 

- a gyermekek egyéni életének történései az albumokban 

- a családok életét bemutató tablók fotókkal 

- a hétvégi családi élmények megbeszélése 

- a tér tagolása a tevékenységközpontokban, két-három gyermek elmélyült 

együttes tevékenységeihez. 

c/ A személyiségközpontú szemlélet érvényesülése az óvodapedagógus tevékenységeiben: 

Az óvodapedagógus személyisége és minden megnyilvánulása érzelmi biztonságot, szeretetet, 

megértést és védelmet sugároz a gyermekek felé. Az elfogadás nem zárja ki a tudatos 

fejlesztést, a gyermeki személyiség formálásának szándékát. Az eltérések tolerálásában mintát 

adó óvodapedagógus könnyen el tudja fogadtatni társaival a nehezebben beilleszkedő, 

lassabban szocializálódó vagy nagyobb hátrányokat hordozó gyermekeket. Az 

óvodapedagógus és a gyermek kapcsolatának fontosabb elvei: 

- személyre szóló pedagógiai hatások 

- szeretetteljes elfogadás 
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- pedagógiai optimizmus a kommunikációban és ezt kifejező metakommunikáció 

- segítségadás a gyermekek egyéni problémáinak megoldásában 

- a személyiség értékeinek hangsúlyozása és elfogadtatása a kortársakkal 

- személyes élményeket, érzéseket, gondolatokat feltáró beszélgetés 

/alkalmanként, egyénenként/ 

- a gyermekek kommunikációjának megértése, megfejtése 

- a szülők bevonása a gyermekeket érintő nevelési kérdésekbe 

- a tevékenységek feltételeinek és a kezdeményezett szabályjátékoknak az 

egyénekre szabott befolyásolása 

- a gyermekek változó testi, lelki szükségleteinek megfelelő törődés. 

A család alapozza meg az óvodásgyermek „énképének" alakulását és elindítja a szocializáció 

útján. Ezt a folyamatot tovább gazdagítják azok az emberi kapcsolatok, amelyek a gyermeket az 

óvodában körülveszik. 

Az óvodapedagógus személyisége, jelzései, hatásai, mintája az erős érzelmi kötődés alapján 

jelentős szerepet tölt be az énkép formálásában. 

Az énképet befolyásolják a társak is megnyilvánulásaikkal, jelzéseikkel. Az egyént körbefonó 

szeretetteljes légkör erősíti a gyermekben a pozitív képet, nyitottabb lesz társai felé, könnyebben 

beilleszkedik. 

A szocializációt segíti az egyén erősségeire építő individualizáló nevelés. 

A személyiség fejlődésének és fejlesztésének ez a két dimenziója egymástól elválaszthatatlan. A 

külső hatások irányuktól függően azonban előidézhetnek nemkívánatos hangsúlyeltolódásokat. 

Az egészséges személyiség megőrzi egyéniségét, megtanulja az együttműködést, az 

alkalmazkodást, az egyezkedést és a társadalmi lét szabályait. 

A Lépésről-lépésre óvodai program a gyermek pozitív önértékelésének támogatásával az aktív 

személyiség önfejlesztő erőit alapozza meg. 

2.2.2. Érzelmi nevelés, szocializáció 

a/ Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó szerepet 

töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét, és sajátos motivációként alakítják 

viselkedésüket. A magasabb rendű érzéknek a gyermekek tapasztalatai során alakulnak ki. 

Ezért fejlődésükben meghatározó a családban a szülők szerepe, az óvodában az 

óvodapedagógus mintája, aki hangsúlyaival, gesztusaival, mimikájával is kifejezi érzelmeit. 

A tevékenységközpont-rendszer az a színtér, ahol a gyermekek kiteljesedhetnek, és 

kapcsolatba kerülhetnek társaikkal. 
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A Lépésről-lépésre óvodai programban az érzelmi biztonság és a pozitív érzelmek fejlődése az 

alábbi elvek érvényesítésével valósul meg: 

- élethelyzetekben, szituációkban az érzelmeket aktivizáló hatásokkal 

- a művészetek eszközeivel 

- a minden gyermek felé kifejezett szeretetteljes elfogadással és megértéssel 

- az érzelmeket kifejező gyermeki megnyilvánulások támogatásával és a 

szükséges kontroll erősítésével 

- az érzelmeket átélő, empatikus felnőtt magatartásmintájával. 

b/ Az óvodai életben a gyermek a szocializáció újabb minőségét éli át. A családi védettségből 

naponta kilépve, kitágul számára a szociális tér, egyre nő a személyiségére hatást gyakorló 

személyek száma. A szülő-gyermek-testvér kapcsolat újabb szokásokkal, 

magatartásformákkal gazdagodik. A kortársak és az óvoda dolgozói jelzéseikkel, 

értékeléseikkel segítik a gyermek énképének kialakulását. Megtanulja megismerni önmagát, 

az együttélés szabályait, a társas életben elvárt viselkedésmódokat. A fejlődésben meghatározó 

szerepet tölt be az óvodapedagógus, aki elsősorban az anyát helyettesíti napközben. A 

gyermek és a nevelő között létrejövő érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja szociális 

érzékenységét, közérzetét. A jó közérzet növeli a biztonságérzetet, nyitottabbá teszi a 

gyermeket társai felé és a szeretett felnőtt mintájának követésére ösztönzi. Óvodáskorban a 

modellválasztás legfőbb indítéka a szeretet, majd a kortársak szociális vonzereje késztet 

mintakövetésre. A szocializáció összetett folyamat, amelyben a gyermekek sokféle 

tapasztalatot szereznek. A fejlődést támogató óvodapedagógus átgondolt, a gyermekekre 

figyelő nevelő munkájával befolyásolja a folyamatot. A gyermekek között jelentős eltérések 

vannak a szociabilitást, az együttműködés szokásait, az alapvető magatartásmódokat tekintve. 

Ezek a különbségek részben az egyéni jellemzők, másrészt a családi nevelés hatására 

alakulnak ki. Gyakori jelenség a tehetséges gyermekek erős „énközpontú" beállítódása, amely 

nehezebben befolyásolható a társakkal való együttérzés és együttműködés irányába. A 

tevékenységközpont-rendszer az alapja a 2o-25 fos óvodai csoportban a gyermekek kis 

létszámú mikroközösségei létrejöttének, amelyek ideális teret jelentenek a jó közérzet, a 

személyes kapcsolatok és az elmélyült tevékenységek kialakulásához. 

Az óvodáskorú gyermek szociális viszonyai kezdetben helyzeti eredetűek. A hely, a téri 

összetartozás meghatározó a „mi" tudatban. A szocializáció feltételei: kontaktus 

másokkal, a társakkal, a személyes kommunikálás lehetőségei. A tagolt tér kisebb 

csoportosulásokra ösztönöz, tartalmasabb interakciókra ad esélyt. A gyermekek érzelmi 



 75

kötődései nem ugyanolyan erősek minden gyermek irányában. A szeparációs 

lehetőségek erősítik a baráti kapcsolatokat. Ugyanakkor a gyermekek teljes szabadságot 

kapnak, szociális szükségleteiktől függően a terek formálásában. A mobilberendezés jól 

szolgálja a gyermekek változó elkülönülési vagy együttműködési igényeit. 

A szocializáció szempontjából a szabad játéktevékenységnek van a legnagyobb jelentősége. A 

tevékenységközpont-rendszer a játéktér, amelyben a feltételeket a gyermekek és az 

óvodapedagógus közösen alakítják. A játék szabadsága a gyermekek önkiteljesedése a 

közösségi élet szabályai között ésszerű korlátokkal valósul meg. A közösségi szabályok 

megalkotásában és közvetítésében indirekt módon vezérlő szerepet tölt be az óvodapedagógus, 

lehetővé téve a folyamatban a gyermekek aktív közreműködését. 

Az óvodapedagógus feladatai a szocializáció támogatásában: 

- a gyermekek társas kapcsolatainak megfigyelése és alakítása /a magányos gyermekek 

felé a páros kapcsolat erősítése/ 

- a közös élmények forrásainak gazdagítása, a társadalmi tapasztalatok körének 

bővítésével 

- a gyermekek elképzelései és döntései alapján a szülők bevonásával a csoportélet 

hagyományainak kialakítása és ápolása 

- a viselkedéskultúra megalapozása 

- a közösségi élet szokásainak és az együttműködés szabályainak alakításában a gyermekek 

aktivizálása, egyezkedésekkel, kompromisszumokkal 

- a mikrocsoportos tevékenységek körének bővítése a felajánlott, szervezett 

keretekben 

- a társas szabályjátékok levezetése 

- a hazához, tájhoz, kultúrához kötődés erősítése, az értékek megbecsülésére nevelés 

- a gyermekélet tájjellegű hagyományainak ápolása, a családok, idősebb generációk 

bevonásával 

- a gyermekek személyes vonatkozású ünnepeinek közös szervezése az óvodában 

/csoporttársak, a család és az óvodapedagógus részvételével/ 

- a gyermekeket érintő pozitív családi események alkalmankénti-számbavétele 

- a jeles napok, ünnepeink, a nemzeti ünnep hagyományainak megteremtése az óvodai életben 

- a tevékenységekben a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése: 
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az együttérzés, az önzetlenség formálása, a tolerancia, a mások érdekeinek figyelembe 

vételére nevelés 

- a konfliktusok megbeszélésének és rendezésének bemutatása indirekt formában, 

demokratikus légkörben 

- ösztönzés a megkezdett tevékenységek befejezésére 

- a gyermekek által vállalt feladatokban az akadályok leküzdésére valómotiválás 

- az elképzeléseket, a közös terveket összehangoló stratégiában a játszótársként, alkalmanként 

bekapcsolódó óvodapedagógus személyes mintaadása 

- a gyermekek pozitív értékelése, az egyéni igényekhez, szükséglethez és fejlettséghez igazodó 

hangsúlyokkal és gyakorisággal. 

A szocializációt, a csoportélet kohézióját szolgálják a programban azok az eszközök, 

felszerelések, tablók és táblák, amelyeken láthatóvá, szemléletessé tehető a gyermekek és 

társaik, barátaik felé irányuló törődés jelei. Ezeknek az elkészítésében az óvodapedagógus 

kezdeményező szerepet vállal. Hasonló szerepet tölt be a spontán beszélgetés, illetve a heti 

rendszerességgel szervezett, úgynevezett beszélgető kör. Ez utóbbi a társalgás szintjén, a 

gyermeki élmények, az aktuális események, hangulatok, érzések és gondolatok egymással 

való megosztását, az összetartozás érzését és tudatát szolgálja. Alkalom arra is, hogy azokra a 

gyermekekre is felfigyeljenek, akiket a napi tevékenységben elkerültek, akik alig 

kommunikáltak. 

2.3. A tevékenységközpontok rendszere 

A Lépésről-lépésre óvodai program tevékenységközpontú szemléletének legfőbb 

megnyilvánulása az a rendszer, amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében 

meghatározó tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munkajellegű tevékenységeket. A 

tevékenység, az aktív személyiség megnyilvánulása, az óvodáskorú gyermek szükségleteinek 

kielégítője, összekötőszál a belső világ és a külső környezet között. A tevékenységben, a 

tevékenység minőségében tükröződik a gyermek fejlődése, miközben az eredményes cselekvések, 

műveletek visszahatnak a belső feltételek alakulására. Az önkifejezés, a kontaktusteremtés, 

kapcsolattartás fontos eszközei a tevékenységek, amelyek az óvodáskorban a cselekvésre, 

manipulációra, a közvetlen szenzomotoros tapasztalásra épülő értelmi aktivitást is magukba 

foglalják. E szemlélet alapján a gyermekek természetes életterében zajló és szervezendő 

tevékenységek, cselekedtető helyzetek szolgálják a fejlődést és a fejlesztést. 
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A gyermekek képességeinek kibontakoztatásában óvodáskorban meghatározó szerepe van tehát 

a tevékenységeknek. A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű 

tevékenységekre, a gyermekek szükségleteinek megfelelően. 

Szempontok a tér berendezéséhez, a központok kialakításához: 

a/ Megfelelő hely kialakítása:  

- a szabad játékhoz 

- a játékfajtákhoz 

- az egyéb tevékenységekhez 

- a spontán, szabad mozgáshoz 

- az étkezéshez /folyamatos tízóraihoz/ 

- a mozgásos szabályjátékokhoz, énekes játékokhoz 

- az elkülönülésekhez, a személyes tárgyak tárolásához 

b/ A gyermekek önállóságának és kreativitásának kibontakozása érdekében: 

- a berendezésnek mobilnak kell lennie 

- a temet igények szerinti alakíthatóvá kell tenni 

c/ A gyermekcsoportban a változó szükségletek kielégítése: 

- a csoport életkori összetételétől, a gyermekek egyéni szükségleteitől, 

érdeklődésétől, fejlettségétől, az aktuális élményektől függően 

- a lányok és a fiúk arányától függően. 

d/ A csoportszoba berendezésének és felszerelésének alakítása: 

- az évszak, az időjárás, a projektek figyelembevételével. 

A tevékenység-központok helye viszonylag állandó. Számuk, a körülhatárolt terek nagysága, 

felszerelése, berendezése változik. A gyermekek a játékban átrendezik a tereket. Kivételt képez 

az ábrázolás eszköztára és a homok-vízasztal.  

A tevékenységközpontok választásokra, elmélyült tevékenységekre ingerlő környezetet 

jelentenek. A gyermekek szabadon rendelkeznek az eszközökkel és a nyersanyagok 

felhasználásával. Szükségleteiknek megfelelően gazdagíthatják az eszköztárat. Kevés kész 

eszköz, több kreativitásra serkentő anyag áll a gyermekek rendelkezésére. A folyamatos játékot, 

a gyermekek tájékozódását segítik azok a kis kártyák, amelyek a polcokon az eszközök helyét 
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jelzik. A gyermekek öntevékenyen rakják el az eszközeiket, ha már nem használják. A 

csoportszobában több napon át folytatódó játékban, a terem nagyságától függően megőrzik a 

kialakított tereket, építményeket. Az eszközök elrakása elsősorban a művészeti tevékenységeknél 

szükséges /festék, stb./. A kártyák az élethelyzetekben szerezhető matematikai tapasztalatokat is 

gazdagítják /sorba rendezés, leképezés, stb./. 

 A játék jellegű tevékenységek: 

Az óvodáskorú gyermek alapvető szükséglete, spontán szabad tevékenysége, örömforrása a játék. 

Integráló tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. A spontán 

tanulás színtere. Egyes játékfajtákban külső cél nélkül, a gyermek reprodukálja a felnőttek 

munkáját, majd 9. barkácsolásban, konstruálásban megjelenik a „valaminek a létrehozására" 

törekvés. A gyermekek játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak. A 

játékszükségletből fakadó eszközkészítés során a felnőtt segítségével technikai megoldásokat 

tanúrnak meg. 

A gyermek a játékban számtalan információt ad önmagáról, belső világáról, kellemes és 

kellemetlen élményeiről. A játékban integrálja a külső és a belső világot, „híd" a képzelete és a 

valóság között. Itt alakulnak társas kapcsolatai, gazdagodnak szociális érzelmei és a világról 

szerzett tapasztalatai, ismeretei. 

A tevékenység és a kommunikáció összekötőfonal a gyermek, a társai és az óvodapedagógus 

között. A tevékenységközpontok egységes rendszerbe integrálják azokat a tevékenységeket, 

amelyeket az óvodapedagógus tudatosan és átgondolt, választási lehetőségként a gyermekek 

számára lehetővé tesz. A programban a szabad játék fogalmának használata jelzi azt, hogy a 

gyermekek önként vállalt tevékenységei időtartamban is dominánsak a nap folyamán. 

Ugyanakkor a szabad játék mellett, ugyanabban a tevékenységrendszerben a gyermekek 

választásai kezdeményezései, és az óvodapedagógus felajánlásai a játékban tanulás sajátos 

formáit eredményezik. A gyermekek a nem didaktikai mozzanatok alapján szervezett 

tevékenységeket életkoruktól és fejlettségüktől függően választhatják. Ezekre a helyzetekre 

szolgál „az óvodapedagógus által felajánlott tevékenység" elnevezés. Ezeket a gyermekek 

ugyanúgy örömforrásként élik meg, mint a szabad játékot. A felajánlott tevékenységekben az 

óvodapedagógus szempontjából vannak megkötések, a gyermekek a folyamatot önállóságuktól 

és kreativitásuktól függően szabadon alakítják. Ezek a tevékenységek a műveltségtartalmat 

tervszerűbben közvetítő, kezdeményezett vagy irányított játéknak is minősíthetők /pl.: 

szabályjátékok kezdeményezése, vagy tapasztalatok szerzésére inspiráló helyzet előkészítése, a 
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homok-víz asztalnál: a gyermekek által elképzelt, a szabad játékhoz szükséges eszközök 

készítését segítő technikák bemutatása: ének-zenei tevékenység kezdeményezése, stb./. 

A játék szabadsága nem jelenti a gyermekek magukrahagyását. Az óvodapedagógus fejlesztő, 

feltételteremtő, folyamatokat befolyásoló szerepe tudatos tevékenységet jelent. A gyermekek 

közös élményeinek gazdagítása, az élmények forrásainak tervezése, a szocializáció segítése, az 

érzelmek, a szokások, a magatartásmódok formálása, a kultúra közvetítése, a kevésbé önálló, nem 

kreatív, élményszegény gyermekek játékának fejlesztése, az óvodai nevelés vállalt funkcióinak 

érvényesítését jelentik. A mintaadó óvodapedagógus a játékbeli magatartásra is hat, elsősorban 

azzal, ha maga is bekapcsolódik - a gyermek igényétől függően- a játékba. 

A gyermekek egyéni, közös, közvetlen és közvetett tapasztalatai, élményei sokféle forrásból 

származnak. A gyermekek érdeklődési köre kitágult, a játéktémák többsége televíziós 

élmény, amely lehet nagyon pozitív is. Érthető módon gyakrabban élik újra játékukban a 

félelmeket keltő, kellemetlen élményeket. 

Az óvodapedagógus segít a gyermekek közötti megoldatlan konfliktusok rendezésében, a 

lehetséges megoldások demokratikus megvitatásában. A nagyobb gyermekek gyakran 

napokon keresztül folytatják érdekes témájú játékukat, amelyben maguk is kezdeményezik 

a felnőtt bekapcsolódását, még szerepet is osztanak az óvodapedagógusra. A 

játékszükségletből, ötletekből fakadó eszközigény kielégítése, a feltételek bővítése a 

gyermekekkel kooperálva előre megtervezhető, a szükséges anyagok folyamatos 

gyűjtésével, a családban nélkülözhető, érdekes eszközök felhasználásával. Az eszköztár az 

igények változását követi, aminek gyarapításába a szülők is bekapcsolódnak. Az óvodai 

életbe bevont szülők egy-egy játékban, tevékenységben /társasjáték, kézművesség, 

barkácsolás/ maguk is mintát adhatnak. 

a/ Megfelelő hely kialakítása: 

A csoportszobában a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek elkülönítése, megfelelő 

elhelyezése fontos szempont. A teremben a mozgás lehetővé tételére a legalkalmasabb: az 

építőjáték és az irodalmi, ének-zenei tevékenységközpont, ahol mozgásfejlesztő 

szabályjátékok kezdeményezhetők. A mozgásigény folyamatos kielégítésére alkalmas az 

eszközökkel felszerelt kihasználatlan előtér is. A mobilbútorokkal a terek igény szerint 

átalakíthatok. A sok tároló felület alkalmas a gyermekek által készített kiegészítő eszközök 

elhelyezésére. A játékformák iránti igények alakulását követi a terek nagysága. A 

térelválasztó mobilrendszer segítségével a gyermekek a tereket formálhatják. 
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b/A játékidő: 

A szabad játékra a napirendben megfelelő időt kell adni. A várakozási idő 

kiküszöbölésével a testápolásra, öltözködésre, étkezésekre, alvásra és a pihenésre szánt idő 

kivételével az egész nap szabad játék rendelkezésére áll. 

Az óvodapedagógus által kezdeményezett, választható és kötelező tevékenységek 

időtartama a nagyok esetében nem haladja meg a 2o-25 percet. 

c/ Az élmények: 

A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely sokféle lehet. A gyermekek a 

kellemes és a kellemetlen élményeiket újraélik a játékban. Nem minden átélt helyzet jelent 

élményt, és nem minden élmény indukál játékot. Az óvodapedagógus és a gyermekek 

játékából és a kommunikációikból tud következtetni az egyéni élményekre. 

Ezek az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbözőségeiből adódóan. Az 

ingerszegény környezetből érkező gyermekek egészséges személyiségfejlődése érdekében 

különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás. Ezek a közös élmények intenzitásukkal 

játékra inspirálnak. Fontos tehát a gyermekekkel közösen megbeszélni, hová mennének 

szívesen élményszerzésre. A gyermekek tájékozottsága, érdeklődése, korábbi tapasztalatai 

befolyásolják azoknak a témáknak a számbavételét, amelyekkel kapcsolatban közös élmény 

szerezhető. A téma, a tartalom, és a szerepek a játék fontos elemei. A Lépésről-lépésre 

óvodai programban a projektrendszerű műveltségtartalom feldolgozása a felajánlott 

tevékenységben a játékot is befolyásolja, indukáló szerepet tölthet be. A sok közös élmény, a 

gyűjtőmunka, a gyermekek által készített játékeszközök, a témák többszempontú 

megközelítése és tevékenységekhez kapcsolása gazdagítja a játékfajtákat. 

d/ A szabályjátékok helye a tevékenységekben 

A gyermekek személyiségének ismeretében az óvodapedagógus a kezdeményezett szabály- és 

társasjátékokkal tudatosan fejleszti az egyének képességeit, részképességeit. A mozgást, a 

kommunikációt, a pszichikus funkciókat fejlesztő játékok alkalmasak a gyermekek 

személyiségének formálására. A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítva van a 

gyermekek szabadsága, az óvodapedagógus épít érdeklődésükre. A gyermekek egyéni döntés 

alapján kapcsolódnak be a játékba. Az óvodapedagógus a kezdeményezést követően indirekt 

formában segítse a tevékenységet, amennyiben /páros kapcsolatban/ társként részt vesz a 
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folyamatban. A gyermekek a témaprojektekhez társasjátékokat készíthetnek. Az 

óvodapedagógus kezdeményezéseivel legyen tekintettel az elmélyülten játszókra. 

e/ Az óvodapedagógus feladatai 

A Lépésről-lépésre program, a sajátos tevékenységközpont-rendszert állítja a játék 

szolgálatába. A feltételek alakításába bekapcsolódnak a nagyobb gyerekek /a tér 

berendezésébe és az eszközök gyarapításába/ és bevonhatók a szülők is. Az óvodapedagógus 

felelőssége, fejlesztő tevékenysége meghatározó jelentőségű. 

Legfontosabb feladatok: 

- a gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük megismerése 

érdekében 

- a közös élményeket nyújtó látogatások szervezése 

- a gyermek elképzeléseinek támogatása 

- a játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias 

magatartás formáinak alakítása 

- a csoportélethez kötődő hagyományok ápolása 

- a gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a játékfolyamat segítése 

- a személyes kontaktus naponkénti kialakítása, a gyermek személyes 

problémáinak, egyéni élményeinek meghallgatása 

- a társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatása 

- az egyezkedések, választások, döntések segítése 

- a játékban megjelenő fejlődésben különbségek tolerálása. 

A munka jellegű tevékenységek 

A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a munkavégzésre. 

A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak az 

óvodapedagógus közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is. 

A leggyakoribb munkafajták: 

- az óvodai életet végigkísérő önkiszolgáló munka, amely a gyermekek önállóságát, 

önfegyelmét, kitartását, feladattudatát fejleszti 

- a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valódi szükségleteit kielégítő munkák, a gyermekek 

önként vállalt, alkalmi tevékenységei /tízórai, saláta-készítés, sütés, stb./ 
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- a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák /ünnepi készülődések: takarítás, 

díszítés, a terem átrendezése, meglepetések, ajándékok készítése, stb./ 

- az élő környezet rendszeres ápolása /növények, állatok gondozása/ 

- az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások / a 

tevékenységközpontok rendjéért vállalt feladatok/ 

- a játékfajtákkal egybeeső munkák /önként vállalt barkácsolás, a játékeszközök javítása, stb./ 

-  együttműködés a szülőkkel a csoportokért vállalt munkában 

- Az óvodapedagógus feladatai 

A legfontosabb azoknak a gyermekméretű eszközöknek és állandó helyüknek a megteremtése, 

amelyekkel a gyermekek testi épségét nem veszélyeztető munkák önállóan végezhetők. 

Fontos továbbá: 

- a munkavégzés ösztönzése, értékelése 

- a vegyes életkorú csoportokban a nagyok érdekében a feladatok 

differenciálása /vállaljon kötelezettséget, törekedjék eredményes elvégzésé 

re küzdje le az akadályokat 

- az emberi munka jelentőségének, az alkotás szépségeinek bemutatása 

- a szülők munkájának megismertetése 

- a gyermekek önálló, szükségletből fakadó munkavégzésének támogatása, 

a gyermekek próbálkozásainak segítése, a túlvédés és aktivitásuk fékezésének 

elkerülésével. 

Az óvodai program feladatrendszere 

Az óvodai nevelés feladatai az óvodai élet tevékenységformáinak keretében, az 

óvodapedagógus tudatos nevelőmunkájának következtében valósulnak meg, és a gyermekek 

személyiségének fejlődését eredményezik. 

1. Az egészséges életmód kialakítása 

Feladatok: 

- az egészséges életmód feltételeinek kialakítása 

- az egészséges életmód szokásainak kialakítása 

- az egészség megőrzése, edzése és a prevenció 

- az érzékszervek egészséges működésének segítése 

- a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek, a mozgáskultúra 
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fejlesztése. 

2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció 

Feladatok: 

- a társadalmi élet alapvető ismereteinek közvetítése közös élmények, 

tapasztalatok útján 

- az erkölcsi érzelmek megalapozása 

- az alapvető udvariassági szokások, magatartásmódok fejlesztése 

- a társas élet szabályaihoz való alkalmazkodás és az önérvényesítés erősítése 

- a szociális technikák megalapozása 

- a tevékenységekben az eredményre törekvés, akadályok leküzdésére való 

nevelés, az akarat fejlesztése 

- a reális, saját értékeit felismerő énkép alakítása, a szükségletek, attitűdök 

formálása 

- a személyes és a csoportélet hagyományainak ápolása  

3. Az; anyanyelv fejlesztése 

Feladatok: 

- a tapasztalatok, érzelmek, gondolatok szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése 

- a kontaktusteremtés, a kommunikációs képesség, önkifejezés eszközeinek 

fejlesztése 

- az írott nyelv iránti érdeklődés támogatása. 

4. Művészeti nevelés 

Feladatok:  

- az érzelmi nevelés fontos eszközeként a polarizált érzelmek megalapozása, az empátia, az 

önkifejezés erősítése /mese, vers, zene, ábrázolás, mozgás, stb./ 

- esztétikai és etikai élmények nyújtásával az esztétikai, etikai fogékonyság 

formálása 

- az irodalom, az ének-zenei nevelés tartalmával a népi hagyományok, a kultúra gyökereinek 

ápolása 

- a drámapedagógia eszközeivel az érzéknek, gondolatok mozgással és egyéb eszközökkel történő 

kifejezésének segítése 
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- az alkotás, az esztétikum létrehozásának ösztönzése. 

5. A külvilág tevékeny megismerése 

Ez a feladat tartalmi szempontból két egymástól elválaszthatatlan tapasztalati kört foglal magában. 

Első kör a tárgyi, természeti környezettel, a jelenségekkel, folyamatokkal, anyagokkal 

kapcsolatos tapasztalatokból a társadalmi környezet történésének érzékeléséig terjed. 

A második kör a környezetben, a tevékenységekben, az élethelyzetekben szerezhető matematikai 

tapasztalatokat integrálja. 

A természeti és a társadalmi környezet a művészeti tevékenységek forrása is, tehát az ismeretek 

integrációja széleskörű. Bármely jelenség, történés, folyamat sokféle információt hordoz, amelyet 

a felfedező, kereső, problémaérzékeny gyermekek több oldalról, aspektusból megtapasztalhatnak. 

A külső világ megismerésének elsődleges forrása maga a természet és a társadalmi valóság, a 

gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb világ, amelynek vannak általános jellemzői, de 

jelentősebb eltérésekkel tapasztalhatja meg a gyermek mindezt a település, a táj jellegétől függően. 

A Lépésről-lépésre programban a külső világ megismerését szolgálja a természetismereti 

tevékenységközpont is, ahol a gyermekek gyűjteményei, a folyamatok, a különféle anyagok és 

jelenségek közvetlenül is megfigyelhetők, megtapasztalhatók. A másik fontos tapasztalati forrás: 

a homokkal, vízzel, és különféle anyagokkal ellátott tevékenységközpont, ahol az eszközökkel a 

gyermekek kísérletezhetnek, próbálkozhatnak. A természeti, társadalmi matematikai 

tapasztalatok, ismeretek változó körülményekben történő játékos alkalmazását segítik a szabály- 

és a társasjátékok. 

A mozaikszerű megfigyelések rendezését szolgálják a gyermekek által készített tablók, 

képeskönyvek, tematikus albumok. Az óvodapedagógus feladatai közül kiemelt jelentőségű á 

természet, az élővilág szeretetére és a környezetvédelemre való nevelés. 

Az óvoda udvara, a lakóhely, a családok otthona, a szülők munkahelye, az intézmények mind a 

megismerés forrásai. Feltárásukban, az előkészületekben, a szervezésben, a gyermekek és a szülők 

aktívan részt vehetnek. 
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2.3.1 Az óvodai élet, a tevékenységi formák szervezeti keretek, 
tervezés 

Az óvodai csoport kialakítása 

Óvodánk egy vegyes életkorú csoporttal működik. Az életkori jellemzők ismeretében és az egyéni 

eltérésekre építve, az óvodapedagógus döntésétől függ, a szabad játékot kivéve, a felajánlott 

tevékenységek formáinak megválasztása. 

Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek szervezeti keretei 

A felajánlott tevékenységek háromféle szervezeti keretben folynak: 

- választható tevékenységek /egyidőben többféle tevékenységből/ 

- kötelezően választható tevékenységek /időtartamuk a tevékenységek 

eredményes befejezéséig terjed, maximum 20-25 perc/ 

- kötött foglalkozás /testnevelés a 3-4. és 5-6. éveseknek külön-külön, ének-zene tevékenység 

heti egy alkalommal az egész csoport együtt/ 

A tevékenységek időtartamát a választható tevékenység esetében nem lehet meghatározni, mert 

a gyermekek a játékszíntér tevékenységközpontjában választanak számukra érdekes 

lehetőségeket. Ezeket váltják, vagy továbbfejlesztik szabad játékká. Az óvodapedagógus 

kényszerítő eszközöket nem alkalmaz. 

A felajánlott tevékenységek formái 
A gyermekek a tevékenységeket, az óvodapedagógus átgondolt felajánlásai alapján saját 

döntésüknek megfelelően egyénileg vagy mikrocsoportban végzik. A mikrocsoportos 

együttműködés lehetőségei a gyermek szocializációjának minőségétől is függenek. Az életkori 

jellemzők, az egyéni fejlettség, a tevékenységek jellege befolyásolják a formákat. A kötelező 

foglalkozás differenciáltan szervezhető. 

A tevékenységek időkeretei 

A rövidebb távra szóló tervezést a napi-és a hetirend, a napiterv és a hetiterv jelenti. A hosszabb 

távú tervezés alatt az adott csoport nevelési tervének elkészítése érthető, amely a helyi pedagógiai 

program egyik szintje. A hosszabb távú terv komplex, amelynek része pl. az irodalmi, ének-zenei 

anyag gyűjtése, a projektek lebontása többféle tevékenységre. A tervezés nem szűkül le az értelmi 

fejlesztésre. 
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A napirend 

A napirendet a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet, az azonos 

időpontban visszatérő tevékenységek jelentik /étkezések időpontja, a szabad levegőn 

tartózkodás, a játéktevékenység időtartama, stb./. A rugalmasság vonatkozik a tízóraizás módjára. 

Elegendő időt adni a játékra - különösen a téli hónapokban, amikor a gyermekek több időt töltenek 

a csoportszobában és kisebb a mozgástér - nagyon fontos. Ha az óvoda szolgáltatásokat is vállal, 

a nevelési időn kívül szervezheti meg őket. Ez a bevételi forrást jelentő tevékenységekre 

vonatkozik. 

6.30 – 9-ig  szabad játék, folyamatos tízórai 

9.30   -10.30-ig  választható, vagy kötelezően választható felajánlott    

  tevékenységek 

  - a kötelező tevékenységek csoportbontással; 

10.30-11.45- ig játék a szabadban 

11.45-15-ig  ebéd /kötött formában, előtte testápolás 

 pihenés, közben nagyoknak 13.30-tól felajánlott  tevékenységek, 

 folyamatos uzsonna  

15-16-ig  szabad játék, játék a szabadban 

 

A hetirend  

A hetirendben a napirendhez hasonlóan vannak visszatérő, stabil rendszerességet, a szokásokat 

alapozó tevékenységek, és ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján 

rugalmasságra. A gyermekek életkorától, a település, az óvoda, a családok sajátosságaitól, az 

évszak befolyásoló szerepétől, a személyi feltételektől és a gyermekek fejlődési ütemétől 

függően a hetirendben a szabad játék mellett a tevékenységek sokszínű, sokféle variációja 

lehetséges. 

A hetirend összeállításának elve: 

A hetirendben életkortól függően naponta helyet kell találni a rendszeres mozgásfejlesztésnek. 

A kerete és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett vagy kötött formában. Heti két 

alkalommal minden korosztály számára kötelező a testnevelés. A 3-4 évesek számára 

novembertől fokozatosan vezethető be - a gyermekek eltérő fejlettségét tolerálva - a 
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kötelezettség. Más napokon az óvodapedagógus felajánlja a mozgásfejlesztő játékokat a 

résztvevők részképességeinek fejlesztésére törekedve. 

A felajánlott, választható műveltségtartalmat integráló tevékenységet célszerű úgy alakítani, 

hogy naponta folyamatosan legyen lehetőség művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad 

játék keretein belül szervezhetők a korábban már jelzett elvek alapján. A kis- és középsős 

korúaknak a felajánlott tevékenységek választhatók. A nagyok kötelezően választható, 

differenciált tevékenységei a kisebbek számára önként választható lehetőségeket jelentenek. A 

választható és/vagy kötelezően választható tevékenységek egy-egy napon a személyi 

feltételektől függően két-háromféle tevékenységközpontban/ integrált feldolgozással/ 

kezdeményezhetők. A tevékenységek közül az óvodapedagógus a gyermekek választásai és a 

résztvevő fejlettsége alapján, valamint, a tevékenység jellegétől függően dönti el, hol van a 

közvetlen részvételére, mintájára és segítő közreműködésére szükség /pl. technikák bemutatása, 

és ezzel egyidőben a homok-asztalnál terepasztal készítése, miközben a technikákkal készült 

eszközöket is felhasználva, a másik óvodapedagógus kezdeményezhet ének-zenei 

tevékenységet/. A gyermekek a kezdeményezett helyzeteket szabadon továbbfejlesztik és 

összekapcsolhatják más tevékenységközpontban folyó játékkal. 

A heti- és a napirendnek megfelelő rendszerben kerül sor a kétszer egyhetes terv és a napiterv 

elkészítésére. A kétszer egyhetes tervet a két óvodapedagógus közösen készíti el. A napiterv 

készítése attól függ, igényli-e az óvodapedagógus. Ez utóbbi az egyéni fejlesztés átgondolása 

érdekében fontos. A projektek mindkét programban vezérfonalat képeznek. 

A gyermekek fejlődésének és fejlesztésének regisztrálása 

A gyermekek képességeinek fejlődéséről többféle módszerrel szerezhető információ. A 

hátrányok regisztrálására és a következő időszak /egy-két hónap/ fejlesztési szándékának 

rögzítésére alkalmasak a személyiségnaplók, amelyek a gyermekek munkáinak gyűjtésére és 

elemzésére is használhatók. A személyiség fejlődésének megfigyelése hosszú folyamat és 

minden képességre kiterjed. A legnagyobb egyéni eltéréseket célszerű először rögzítem. Ezek a 

különbségek lehetnek a gyermek erősségei és gyenge pontjai. A regisztrálást követően ki lehet 

emelni azokat a területeket, amelyeken a gyermek célirányos fejlesztése szükséges az 

elkövetkező hónapokban. Az óvodapedagógus a gyermek fejlődését segíti, indirekt módon 

befolyásolja. Mindez a tevékenységekben, élethelyzetekben és az óvodapedagógus által 

felajánlott szituációkban: pl. kezdeményezett szabályjátékokban valósul meg. 
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2.4. Az óvodai élet tevékenységi formái 
Óvodai élet tevékenységeinek szervezésében a két nyelv a magyar és a nemzetiségi német 

nyelvhasználata érvényesül játékon, munkán, tanuláson keresztül. 

2.4.1. Játék 
Cél: Mindennap visszatérő módon, hosszantartóan, lehetőleg zavartalanul biztosítani kell az 

lemélyült játékhoz szükséges feltételeket. Az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége, 

amelynek folytonosságát a napirend biztosítja a nap során. 

Feladat: a játékhoz szükséges feltételek biztosítása (hely, idő, eszköz) 

A különböző korcsoportokra jellemző különböző játékformákhoz, mozgásos játékhoz, 

szerepjátékhoz, építő-konstrukciós játékhoz, szabályjátékhoz, dramatizáláshoz és a 

bábozáshoz. 

Jellemző játékfajták:  

§ gyakorló játék 

§ szerep játék 

§ szabály játék 

Az irányított szerepjáték figyelmet és tudatosságot kíván az óvodapedagógustól, és sokrétű 

lehetőséget nyújt a kezdeményezésre, nyelvi kifejezés gyakorlására. A szerep lehetőséget nyújt 

a különböző témák feldolgozására és elmélyítésére. 

A báb a nyelvi nevelés nélkülözhetetlen eszköze. A gyermek érzelmileg közelít hozzá, ezáltal 

megkönnyítve a nyelvelsajátítást. A gyermek a bábjátékot az óvónő és a báb nyelvi 

párbeszédeként éli meg.  

Udvari játékok: 

§ életkori fejlettségi szintnek megfelelő játékfajta választási lehetősége, erősítése 

§ élményre épüljön, közös játszásra legyen lehetőség 

§ óvónő segítse a szereptanulási esélyt a gyerekek együtt játszásával, ahol nem lehet 

beavatkozó, korlátozó csak modell a játékélménybe beépülő résztvevő 

§ segítse szerepmintával való azonosulást különböző fejlettségi szinten lévő gyerekek 

külön vagy együtt játszását, kitartását 

§ játékon keresztül is tanulják meg tisztelni egymás igényét, egymáshoz való 

alkalmazkodás fontosságát. 

§ tanulják meg az önálló konfliktus megoldást 

§ erősödjön kudarctűrési képességük, kreatív konfliktus megoldásuk 

§ tudják, hogy a szabályokat itt is meg kell tartani 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére  

A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játék témában együttesen 

részt venni. 

Domináns a szerepjáték – igénylik az együttjátszást, melyet új ötletekkel, játékeszközökkel 

fejlesztenek a választott témában.  

Játékukat beszéddel kísérik, az ismert német kifejezéseket használják.  

2.4.2. Munka 
Cél: mint a nevelés eszköze jelenjen meg a nevelés folyamatában. 

Feladat: életkornak megfelelő munka lehetőségének biztosítása, közösségi nevelés. 

§ Sikerélményt biztosítson, ami a pozitív viszony kialakulását segíti a munkához. 

§ Vonzó legyen a munka vállalása, tapasztalatot adjon hasznosságára, alkalmazkodó 

képesség fejlesztésére. 

§ Tapasztalják meg, hogy az általuk végzett munkának van eredménye, ha a szabályoknak 

megfelelően végezték. 

§ Munka során is tanulják az egymáshoz való alkalmazkodás szükségességét. 

§ Érezzék, hogy az elvégzett munka örömet jelent, tanulják meg tisztelni a munkát végző 

embert. 

§ Az életkori sajátosságuknak megfelelő munka segítse az önállóság, feladattudat, 

kitartás, esztétikai érzék kialakulását. 

§ A munka önként, örömmel végzett tevékenység legyen. 

3 évesen saját személyével kapcsolatos munka jellegű tevékenység végzése legyen segítséggel: 

terítés, önkiszolgálás, öltözködés, mosakodás, kerti munka élménye, termésgyűjtés. 

 

4-5 évesen saját személyével kapcsolatos önálló tevékenység kis segítséggel: felügyelettel 

tízórai, uzsonna alkalmakkor terítés, öltözködés, tisztálkodás.   

 

Közösségért végzett feladatok: teremrendezés, naposi munka, termések gyűjtése, fű-lomb 

takarítás, és más kerti munkák. 

 

5-6 évesen személyéhez kötődő önálló munka, egyéni fejlettség szerint: öltözködés, cipő kötés, 

terem-foglalkozási eszközök elrendezése a különböző tevékenységek szerint. Saját polcának 



 90

folyamatos rendben tartása, önálló naposi munka, önálló és közös munka vállalása csoportban 

és udvaron egyaránt. Őszi, tavaszi udvar rendezés: hó söprés, lapátolás. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
§ A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

§ Munkavégzésükben önállóak, igényesek. 

§ Szívesen vállalnak egyéni megbízást. 

§ Örömmel segítenek gyermektársaiknak és a felnőtteknek egyaránt. 

§ Szeretnek meglepetést készíteni. 

 

2.4.3. Tanulás jellegű tevékenységek 
 
Egész nap folyamán utánzásos, spontán módon vagy óvónő által kezdeményezett foglalkozás 

keretében valósul meg, kötött illetve kötetlen formában, magyar és német nyelven. 

Olyan tanulási szervezeti formát kell kialakítani, ami segíti a gyermek egyéni képességének 

fejlődését. 

A téma feldolgozása folyamatos tapasztalatszerzésre épüljön, ismétlődjön, feldolgozás 

eredményességének ellenőrzése 1-1 szervezett foglalkozás keretében valósuljon meg főleg 

nagycsoportban. 

Készüljön feljegyzés a fejlődés üteméről foglalkozásban résztvevő és hiányzó vagy 

rendszeresen hiányzó gyerekekről. 

Ez alapján tudja minden óvónő melyik gyereket miben, mivel kell fejlesztenie, hogy 

önmagához képest optimálisan fejlődjön. Tervezze meg a további fejlesztő felzárkóztató 

feladatot csoportra, egyénre. 

Gyermeknek tervezett feladat tudatos pontos képességfejlesztő legyen. 

Törekedjen minden óvónő arra, hogy önképzéssel továbbképzéssel bővítse ismeretét, 

hatékonyabban biztosíthatja a gyermekek fejlődési ütemét, fejlődésbeli lemaradását, tudatosan 

jelölheti az egyénre szabott differenciált feladatot. 

Eredménye lesz a pozitív viszony kialakulása a tanuláshoz az iskolakezdés idejére. 

A tanulási folyamatban egyik legfontosabb feladat a gyermekek rendszeres figyelése, „mert 

nevelni és tanítani csak akkor tud az ember, ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell.” 

2.4.4. Környezetismereti és természetvédelmi nevelés 
Cél: Az óvodai nevelés feladata, hogy a gyereket úgy nevelje, hogy a létünket biztosító 

környezetet észrevegye, megcsodálja, megismerje, védje és fejlessze. Ha e feladatra játékos 

formában, irányított tevékenység egészében neveljük, akkor felnőtt korban aktív részese lesz 
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környezete alakításának, védelmének esztétikus formálásának. Ehhez meg kell ismertetni a 

természet szépségeivel. Biztosítani kell a megfigyelés, tapasztalás környezettel való ismerkedés 

lehetőségét az óvodai nevelés minden területén. Ilyen módon szereznek az életkoruknak 

megfelelő szinten olyan tapasztalatot az őket körülvevő közvetlen és tágabb természeti 

társadalmi környezetről, amely a biztonságos eligazodásukhoz nélkülözhetetlen. 

A környezettel való ismerkedés komplexen épüljön be a nevelési képzési feladat egészébe, 

alakuljon társas magatartásuk egymáshoz és az őket körülvevő felnőttekhez. 

 

Feladatok 3-4 éves korban  

Óvoda és környéke: Az óvoda elfogadása, megszerettetése után ismerkedjenek az intézmény 

közvetlen környezetével. 

Kísérjék figyelemmel a teremben és az udvaron élő növények fejlődését, változását, 

válasszanak fát. Fényképezzék le, hogy a változást a későbbiekben tudják összehasonlítani. 

Tudják társaik nevét, jelét. Óvónőjüket, dajkájukat nevén szólítsák. 

Évszakok:  

Irányított megfigyelés mellett vegyék észre a beérett terméseket, gyűjtsenek az udvarba tobozt, 

makkot, gesztenyét. Felnőttek segítségével készítsenek belőle játékot. Gyűjtsenek természetes 

alapanyagú tárolókba-kosarakba, polcokra. Tudjanak gyönyörködni az évszakra jellemző 

gyűjteményben. 

/verseljenek, énekeljenek, ábrázoljanak/ 

Ősz – figyeljék meg az ősz színeit, piros, barna, sárga. Nézzék a levelek hullását, figyeljék eső, 

szél hatását. Szerezzenek tapasztalatot az őszi gyümölcsökről, alma, szőlő, - zöldségfélékről 

sárgarépa, paprika. 

/őszi termések formája, színe íze fogyasztásának módja/ 

 

Tél – vegyék észre a hó hullását, színét-fehér nevezzék m4eg. Játszanak, építsenek hóembert, 

szánkózzanak. Az óvónő segítségével etessék az udvarukba élő madarakat. Élményeikről 

készítsenek videofelvételt. 

 

Tavasz – Figyeljék meg a tavasz jeleit, többet süt a nap, olvad a hó, sár van az utcán, udvaron. 

Megjelentek az első virágok hóvirág, ibolya- első zöld levelek. Tavasz színei- kék, sárga, zöld. 

Korai zöldségek /retek, hagyma, saláta/ korai gyümölcsök formája, színe, íze, fogyasztásának 

módja. Készülődés a tavaszi ünnepekre. –verssel, énekkel. 
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Közlekedés- Figyeljék meg ki hol közlekedik – gyakorolják a helyes közlekedés szabályait 

más-más évszakban. Ismertessük, hogy az időjárás változása miatt módosulnak a közlekedés 

feltételei óvatosabbnak kell lenni. 

Csak felnőttel lehet az utcán közlekedni. 

 

Figyeljék meg sétán és filmen a leggyakrabban látott közlekedési eszközöket. Csoportosan 

utazzanak az óvodások által naponta használt közlekedési eszközön az autóbuszon. 

 

Állatok – nevezzenek meg környezetükben élő állatokat –kutya, macska, tyúk, csibe, mókus, 

lepke. Figyeljék jellegzetességüket, lakóhelyüket. Télen etessék. Az óvónő tegye lehetővé téli 

időszakban 5-10 perces vadállatokról készült ismeretterjesztő, és a csoport élményeiről készült 

felvétel megtekintését. 

 

Testünk- ismerkedjenek a testükkel, főbb testrészeikkel, érzékszerveikkel Nevezzék meg 

egymáson és magukon is segítséggel a testrészeket. Kontrolálják magukat és egymást a tükör 

előtt. Ismerkedjenek az orvos gyógyító munkájával. 

 

Család- beszélgessenek a családról, anya, apa, gyerek- családtagok összetartozásáról. 

 

Feladatok 4-5 éves korban 

Az óvoda és tágabb környezetének megismerése: Évszakok- gyűjtsék a természet kincseit, 

rendezzék el, díszítsék velük csoportszobájukat, bővítsék játékukat. Figyeljék a kiválasztott fa 

körül élő növénycsoportot, változásait, évszakonként készítsenek videofelvételt- hasonlítsák 

össze. 

Keressenek összefüggést az időjárás és az emberek tevékenysége között, kertben és a ház körül. 

Séták kirándulások alkalmával fényképezzenek, beszélgessenek, rendezzék közösen a képeket, 

készítsenek albumot. Élmények felidézésével bővüljön szókincsük, mélyüljön az évszakról 

szerzett ismeretük. 

Ősz- figyeljék meg az őszi időjárás változékonyságát, a természet szépségét. Gyűjtsék az ősszel 

érő gyümölcsöket, zöldségeket, egyéb terméseket. 

Szerezzenek tapasztalatot ezek formájáról, színéről, ízéről, fogyasztási lehetőségeiről. 

Vegyenek részt az őszi munkákban, segítsék az udvarunk tisztántartását-, söpörjenek, 

gereblyézzenek, gyűjtsék össze az ágakat, gallyakat. 

Figyeljék a költöző madarak gyülekezését. 
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Tél- tapasztalják meg a téli időjárás jellemzőit a szabadban. Lássák a természet szépségét, fa 

ágán a zúzmarát, lehulló ködöt. Élvezzék a szabad mozgást a hóban és a nehézkes közlekedést, 

lássák meg az utakon. 

Nézzenek 10-15 perces filmet a vadállatokról, nézzék meg saját felvételeiket, beszélgessenek a 

változásokról. Évszakra jellemző új kifejezésekkel bővüljön szókincsük. 

Tavasz- Keressék az összefüggéseket a természet változásai között. 

Tapasztalják a nap melegítő hatását, vegyék észre a tavaszi időjárásnak megfelelő öltözködés 

lehetőségét, hasonlítsák össze a télen tapasztaltakkal. 

Vegyék észre, hogy rügyeznek a fák, zöldellnek a növények a kertben, határban. 

Szaporodnak a kerti munkák. Tervezzék meg a növények gondozását – csíráztatás vetés 

hajtatás. Figyeljék meg a nyíló bokrokat, virágokat, nevezzék meg az ismert színeket, 

fedezzenek fel újakat. Ismerjék meg a virágot, mint a szeretet és az ajándékozás jelképét. 

 

Figyeljék a parkba visszatérő madarak, mókusok mozgását. Segítsék a felnőttek munkáit otthon 

és az óvodában, beszélgessenek róla. Ültessenek virágokat, figyeljék növekedésüket. 

Énekeljenek, verseljenek a tavaszról, rajzukban jelenjenek meg a tavasz virágai, színei. 

 

Közlekedés –séta közben elevenítsék fel a kiscsoportban szerzett tapasztalatokat a gyalogos 

közlekedésről. Figyeljék meg a személy, teherszállításra alkalmas járműveket. Szóban, képen 

hasonlítsák össze, csoportosítsák őket- szárazföldi, vízi, légi közlekedés szerint. Utazzanak egy 

közeli városba, gyakorolják a buszos közlekedés szabályait, figyeljék meg a közlekedési 

lámpák működését, vasúti pályaudvart-vonatot. 

 

Család- beszélgessenek családjukról. Tudják név szerint bemutatni a család tagjait, otthoni 

tevékenységüket. Tudják, hogy a családtól külön is élhetnek családtagok, akik hozzájuk 

tartoznak. 

 

Testünk –nevezzék meg a testrészeket, ismerjék fel ápolásuk fontosságát. 

Ismerkedjenek a végtagok és az érzékszervek funkcióival, tisztántartásukkal. 

Fogadják el az orvos gyógyító munkáját /ne féljenek/, legalábbis ne tiltakozzanak ellene. 

 

Állatok – sorolják fel környezetükben élő állatokat. Ismerjék meg a sertés és a szarvasmarha és 

kicsinyeik életét, beszéljenek hasznukról. 
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Figyeljék meg a háznál élő nyulat, beszélgessenek vadonélő rokonáról. Beszélgessenek néhány 

vadon élő állatról és kicsinyeikről. Beszélgessenek a vadonélő állatok védelméről. Gyűjtsenek 

eleséget a téli madáretetéshez. 

Fedezzenek fel udvaron, sétán rovarokat felnőtt segítségével nevezzék meg, beszélgessenek 

róla. 

 

Feladatok 5-6-7 éves korban  

 

Óvoda és környéke – ismerjék meg környezetükben néhány épület funkcióját. 

/bolt, posta, orvosi rendelő, faüzem, polgármesteri hivatal/ figyeljék meg az ott folyó munkát, 

munkafolyamatokban használt eszközöket. 

 

Évszakok- Tudják az évszakok nevét, jellemzőit, napok nevét. Figyeljék meg az évszakok 

szépségét, színeit, árnyalatait, használják ábrázolásukban.  

Megfigyelt fa környékének élővilágát fedezzék fel. Fotózzák kiscsoporttól készített 

felvételekkel, hasonlítsák, vegyék észre a változást. 

Évszak jegyei szerint rendezzék. 

Ismerjék fel az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

 

Ősz – emlékezzenek vissza a nyári élményekre, fogalmazzák meg, nézzék meg az ott készült 

felvételeket. Kísérjék figyelemmel az udvarban a növények változását, készítsenek felvételt és 

hasonlítsák össze az előző évben készültekkel. 

Vegyenek részt az ősszel érő termések szüretelésén, egészítsék ki napi étkezésüket ezekkel a 

zöldségekkel, gyümölcsökkel, ezzel alapozzuk meg az egészséges táplálkozás igényét. 

Segítsenek az óvoda udvarának őszi munkáiban, szedjék kosárba a lehullott levelet, hordják a 

kijelölt helyre. 

Figyeljék meg a megváltozott színeket, nevezzék meg. 

Gyűjtsenek magvakat a környezetükben található növényekről. 

Ismerkedjenek gyógyfüvekkel, mezei virágokkal, vadon termő növényekkel, szárítsák meg, 

dekorálják termüket, készítsenek növénysarkot, tablót. 

 

Tél- hasonlítsák össze az előző évszak jegyeivel, ismerkedjenek rá jellemző új fogalmakkal. 

Vegyenek részt elemi természetvédelmi tevékenységben-, vegyenek részt madáretető 

elkészítésében- szülők segítségét kérjék. 
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Etessék a madarakat, védjék, óvják az élőlényeket. Készítsenek felvételt a növények állatok téli 

életéről. Használják ki a téli sportolási lehetőségeket óvodában, családban. Beszéljék meg az 

ott szerzett élményeket, mutassák meg a képeket, videofelvételeket. 

 

Tavasz- keressék az összefüggéseket a levegő felmelegedése és a természet változásai között. 

Hasonlítsák össze az őszi, téli közös felvételekkel. 

Hajtassanak virágot, vessenek magot a terembe. 

Veteményezzék az óvoda kertjébe az ősszel gyűjtött magvakat, beszélgessenek a tavaszi kerti 

munka szükségességéről. 

Nézzék meg az ősszel megfigyelt szántóföldi vetés eredményét. 

 

Figyeljék meg az állatok életét, mozgását hasonlítsák össze az előző évben készült 

felvételekkel. 

Vegyék észre a téli és tavaszi öltözködéskülönbségeit, fogalmazzák meg tapasztalataikat. 

Legyenek nyitottak az esztétikus környezet kialakítására, tavaszi virággal díszítsék 

csoportjukat, beszéljenek színükről, illatukról. 

 

Nyár- vegyék észre miért változott öltözködésük, lenge ruhában sem fáznak. 

Fogalmazzák meg tapasztalataikat. 

Szedjenek a beérő gyümölcsökből, kínálják társaikat. Vegyenek részt a virágoskert, és az udvar 

gondozásában. Pancsoljanak, élvezzék a nyár örömeit. 

 

Közlekedés – beszéljenek az óvodába vezető útjukról. Gyakorolják a kerékpáros buszos 

közlekedést önállóan vagy kísérettel. Hasonlítsák össze funkciójuk szerint a környezetükben 

megfigyelhető járműveket. 

/személyszállító-teherszállító munkagép/ Utazzanak távolabbi városba, fővárosba 

környezetükben nem látható közlekedési eszközöket figyeljenek meg vízen, földön, levegőben. 

/troli, metró, hajó, repülő/ Keressenek a kirándulás során megkülönböztetett jelzésű 

járműveket, beszéljék meg funkcióját, a közlekedésben dolgozók és a rendőr munkáját. 

Készítsenek fotókat, videofelvételeket a kirándulás során majd a felvételről idézzék fel, 

beszéljék meg a látottakat. 

 

Állat- ismerjék meg a környezetükben élő állatok gondozását, védelmét, hasznát. 

Csoportosítsák élőhelyük szerint a megfigyelteket. 



 96

Nézzék meg filmen a vadonélőket, állatkertben élőket a kirándulás alkalmával figyeljék meg, 

kiránduláson készített felvételekről beszéljék meg a látottakat, mélyítsék ismereteiket. 

 

Család – elemi ismerettel rendelkezzenek családba tartozásukról, 

családjukról. Szülők gondoskodása mellett a családban mindenkinek van kötelessége. 

Beszélgessenek családtagjaikról, munkamegosztásukról a családban. Ismerjék meg a rokon 

fogalmát. 

Látogassanak el a faluban dolgozó szülők munkahelyére. 

 

Testünk – nevezzék meg az ember testrészeit, érzékszerveit, külső tulajdonságait. Legyenek 

igényesek testi tisztaságukra, foguk ápolására. 

Biztosan ismerjék fel, nevezzék meg a testrészeket ismerjék a törzs fogalmát. 

Tudják a kéz funkcióját a munkában – hasonlítsák össze az állatok mellső lábának és az ember 

kezének funkcióját. 

Legyen igényük, szeressék a sportolást, fogadják el a mozgás fontosságát. 

 

Napszakok – figyeljék meg a napszakok változását, az idő múlását, kössék saját 

tevékenységükhöz. Készítsenek napszaktáblát, tudják önállóan kezelni, nevezzék meg, miért 

arra mutat a nyíl. 

Ismerkedjenek a napok, hónapok nevével! 

Iskolások leszünk-, elevenítsék fel a korábbi óvodai élményeket felvételek, fényképek, rajzok 

alapján. Beszélgessenek saját és társaik fejlődéséről, arról, hogy iskolások lesznek. 

Látogassanak az első osztályba, napközibe. 

 

Játékos formában ismerkedjenek az élő és élettelen fogalmával, óvónő segítségével mondják el 

közösen jellemzőit. 

 

Feladat: 

A környezeti nevelés feladatai a szülőföld, a helyi tradíciók és szokások, a kultúrkincs 

megismerését szolgálják és egyben ezek védelmét is. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Tudják lakásuk címét, szüleik foglalkozását. 
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Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési eszközöket. 

Ismerik a környezetük fontosabb intézményeinek rendeltetését. Felismerik és megnevezik 

környezetük színeinek sötét és világos változatait. A tárgyak, jelentések külső jegyeik 

rendeltetésük szerint összehasonlítanak. A testrészeket felsorolják, igényesek tisztaságukra. 

Felismerik a napszakokat. 

Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellegzetességeiket. 

Ismerik a növény szót, tudják, hogy fejlődésük és az időjárás között összefüggés van. Az általuk 

ismert állatokat csoportosítsák életterük, külső jegyeik és hasznosságuk alapján. 

 

2.4.5. A környezet mennyiségi és formai összefüggései 
Cél: 

Az óvoda egésznapi nevelőmunkájában –tehát komplex formában- minden egyes 

tevékenységen keresztül a gyermekek megtapasztalják a matematikához kapcsolódó 

ismereteket, és használják ezen terület kifejezéseit: tér, forma, idő, mennyiségi viszonyok stb. 

Az érdeklődésre, az értelmekre épített matematikai nevelést már a kiscsoportos kortól szem 

előtt kell tartani az egésznapi nevelőmunka folyamán. 

A tapasztalatokon keresztül, kiemelten a játéktevékenységben- mivel az óvodáskorú gyermek 

megismerő tevékenysége a játékban a leghatékonyabb – felismeri a gyermek a mennyiségi 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Így fejlődik a gyermek ítélőképessége, továbbá tér 

mennyiség szemlélete. 

Feladat: 

- Az óvodapedagógus elégítse ki, és fejlessze a gyermekek érdeklődését, 

világosan észlelhető, alapvető matematikai összefüggések azonosságok 

különbségek, változások felfedeztetésével. 

- Fejlessze a gyermekek logikus gondolkodását, problémafelismerő és megoldó 

képességét, a feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli kifejezőkészségét. 

Úgy gondoljuk ezen feladatok tükrében és az óvodáskort jellemző fejlődésben 

egyenletességet figyelembe véve a matematikára nevelés terén két életkori 

szakaszt vagy szintet jelölünk meg. 

Első szakasz (vagy szint): Bevezetés a matematikába 4-5 életévig. 

Feladata: 

 Zömében a játéktevékenység keretein belül a matematikai kíváncsiság és érdeklődés 

kibontakoztatásának elősegítése, a matematikai szemlélet megalapozása. 



 98

 

A matematikai ismeretszerzésnek ebben a szakaszában a következő formái vannak: 

- A kiscsoportban már fellelhető utánzásos minta modell követő formája- 

a spontán játékos tapasztalatszerzés. 

- Matematikai jellegű játékvezetéssel (pl. kockavár, építőjáték) és társasjátékokkal. 

- A gyermeki érdeklődésre adott válaszok és magyarázatok. 

Második szakasz vagy szint: Az intenzív fejlesztés szakasza az 5-6-7 életévben. 

Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, részképességek, 

gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

Eligazodás a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése. 

Az ismeretszerzés formái között már az óvónő által kezdeményezett és irányított foglalkozás 

kap döntő szerepet. 

- Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben 

szerzett benyomásokkal, ismeretekkel, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel 

kötött foglalkozáson – azt az óvodapedagógus dönti el.  

A feladat olyan foglalkozások felépítése, mely a gyermekből kiváltja mindazokat a pszichikus 

folyamatokat – kíváncsiság, érdeklődés, aktivitás – melyek elősegítik a problémamegoldó 

gondolati tevékenységet és a gyermek kreativitását is.  

Az óvodapedagógus feladata a spontán szerzett tapasztalatok tudatosítása: 

Tevékenységhez való kapcsolással szóbeli kifejezésen át. 

A fejlesztés tartalma ezen az életkori szinten: 

1. Halmazok (tárgyak, személyek) összehasonlítása 

- szétválogatások 

- sorbarendezések 

- ítéletalkotások szavakban 

2. Számfogalom megalapozása: 

- mennyiségek összemérése – eszközei, módjai alapján – 

 több- kevesebb 

       magasabb – alacsonyabb 

       hosszabb – rövidebb 

       kifejezések 

tartalmának pontosabbá tétele. 

- ugyanannyivá tétel gyakorlása 

- mennyiségek számlálása, párosítása 
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- párosítással, a mennyivel több? Fogalmának megismertetése. 

- darabszám változásainak megtapasztalása: megszámlálás, leszámlálás. 

 

2. Tapasztalatok a geometria körében: 

- építés szabadon különféle elemekből -2-8- elemből álló építmény lemásolása. 

- építés egy feltétel megadásával. 

Tevékenységek tükörrel: tükörkép fogalmának tisztázása. 

Tájékozódás a térképen és a síkban ábrázolt világban: irányok azonosítása 

- a lapon balról jobbra való haladás gyakoroltatása. 

- Alá, fölé, mellé, közé, alatt, fölött, mögött, mellett, 

- Sor eleje, sor vége 

- Jobbra, ballra, jobb oldalon, baloldalon. 

A játékosság a tudatosság és az aktivitás elvének figyelembevételével a módszerek sokszínű 

változatos alkalmazásával a témakörök is változatosan kerüljenek feldolgozásra. 

Mindezek figyelembevételével tapasztaltassuk meg a gyerekkel a környezete tele van 

matematikai jelenséggel. A pedagógus feladata ezek megláttatása. Nagyon fontos, hogy 

mindezekre játékos módon kerüljön sor, mert a gyermek egész személyiségével vesz részt az 

ismeretszerzésben. Ezáltal értelmi erői fejlődnek: az emlékeket, akarat, gondolkodás, 

problémafelismerő és megoldó képessége. 

Komoly hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a gondolkodáson kívül kifejezőkészségük is 

fejlődjék. Tudják kifejteni a szavakban az ok-okozat összefüggéseket, használják tevékenység 

közben is: fogalom, ítélet, következtetés. 

Kedveltessük meg a gyerekekkel a geometriai formákat, mert szívesen foglalkoznak a gömbbel, 

téglatesttel, kockával, mert az ő szemükben ez valóság: építőelem kocka, labda. 

Az űrtartalom és ez által a mérés, mint matematikai fogalom szintén tevékenységen keresztül 

váljon megtapasztalhatóvá: a legkülönbözőbb edények kiválasztása és folyadékkal való töltése 

közel áll a gyerekhez, hisz az egy fürdetés, főzés stb. 

A fejlesztő nevelőmunka hatására az első életkori szinten elérhető, hogy örömmel vegyenek 

részt matematikai jellegű kezdeményezésen, játszanak az ilyen jellegű társasjátékokkal, tartsák 

be annak matematikai szabályait.  

 

Ezeken a relációkon keresztül fejlődik a gyermek gondolkodása. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
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A gyerekek ebben az életkorban képessé tehetők arra, hogy az óvónő kérdéseit megértsék, 

kövessék, matematikai jellegű helyzetekről szabadon tudjanak beszélni, szívesen 

vállalkozzanak azok megoldására. Képesek tulajdonságok alapján válogatni, sorba rendezni. 

Értik és helyesen használják a mennyiséggel, halmazzal kapcsolatos összehasonlítást kifejező 

szavakat: hosszabb, rövidebb, több-kevesebb stb.. 

Elő tudnak állítani különféle elrendezéssel, bontással – többet – kevesebbet – ugyanannyi stb. 

 

Tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig. Másolással képesek megépíteni a mintával 

megegyező és eltérő alakzatokat. 

A térben való tájékozódás terén elérhető: a jobbra, ballra irányok, illetve helyzeteket kifejező 

névutók: alá, fölé, mellé elsajátítása. 

 

2.4.6. Mese-vers –Anyanyelvi nevelés 
Cél: 

A gyermekek érzelmi, értelmi, etikai és esztétikai fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása, meseélmények segítségével, a versek zeneiségével. 

Egyéni és életkori sajátosságok fejlesztése a beszédfejlesztés területen. 

 

Feladatok: 

Az akusztikus verbális emlékezet fejlesztése. 

A sorrendi felfogás és kivitelezés erősítése. 

Analizáció, szintetizáló képesség fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal. 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

Művészi értékű irodalmi alkotások biztosítsák az esztétikai élményt. 

A mű választásában érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. 

 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezeken keresztül elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást a 

nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével kialakítható a magán és 

mássalhangzók tiszta ejtése, megfelelő artikulációja. A gyermekek a meséből, versekből sok új 

fogalmat ismerhetnek meg. 

Bábjátékban a gyermekek kibontakoztatják a szabad önkifejezésüket. 
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Dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozódására, önálló versmondásra. 

A 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, ismertebb költőink zenei hatású játékos versből 

állítsák össze. Olyan meséket válasszon, aminek cselekményét egyszerű érthető – ritmikus 

ismétlődések jellemzik. 

 

Jellegzetes tartalmak: 

 

- 3-4 éves gyermekek első igazi élménye a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz tapadnak, a test 

melege a gyermeknek biztonságérzetet jelent. 

A csoportban sokszor ismételjünk állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat, de sohase keltse 

bennük ez a gyakorlás érzetét. 

- Az egyszerű állatmeséken keresztül szoktassuk rá a gyermeket a mese figyelmes 

végighallgatására. Ismerjék meg a gyermekek a bábokat. 

Mutassuk be a rövid ötletes jeleneteket. 

- Fokozatosan bővítsük a bábozás lehetőségét. 

 

A vers, mese és dramatikusjátékokhoz csak olyan kellékeket használjon, amik elősegítik a 

képzeti képek előhívását, a meséhez való erős kötődés kialakulását. 

Maguk is halandzsázzanak, kedvük szerinti beszédes játékot kezdeményezzenek. Szívesen 

hallgassanak rövid meséket, örüljenek a gyakori ismétlésének. Vegye észre, hogy a felnőtt 

hogyan használja a mesekönyvet (nézi, lapozza, óvatosan hajtja) 

A kiscsoportos korú gyermekek 10-12 mondókát és 10-14 új mesét ismerjen meg. 

A 4-5 éves gyermekben kialakul a mese, a vers szeretete. 

Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, halandzsa 

szövegű kiolvasók ismételgetése.  

Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. 

Rögtönözzenek bábjátékot. 

Az óvónő segítségével fejezzék be a gyermekek megkezdett mese- vagy bábjátékát. 

A 4-5 éves gyermekek 4-5 mondókát 5-6 rövid verset és 10-14 új mesét ismerjenek meg. 

5-6-7 éves korban is minden adandó alkalmat használjon fel az óvónő a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 

4-5 kiolvasóval gazdagodjon a nagycsoportosok mondókarepertoárja. A gyermekek játszanak 

a rímes találós kérdésekkel, alkossanak együtt rímjátékokat. Ismételgessék az előző években 
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tanult verseket. Az új versek bemutatása kapcsolódjon a gyermekek élményeihez. Kerülje az 

éneklő hanglejtést. Ügyeljen a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra. 

Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. Állatmesék, cselekményesebb népmesék, klasszikus 

tündérmesék, tréfás mesék, műmesék épüljenek be a gyermekek mesetárába. Meseregényeket 

és folytatásos meséket is szívesen hallgassanak. A hallott egyszerű meséket önállóan tudják 

dramatizálni, bábozni. 

Főleg a délutáni pihenés előtt olvasson az óvónő a gyermeknek folytatásos mesét. A gyermekek 

próbálják meg a mese önálló befejezését, új mesék kitalálását. A gyermekek fejezzék ki a mese 

cselekményeit mozgással, mimikai játékkal. 

Várják, igényeljék a mesehallgatást. 

A gyermekek szívesen ismételgessék a verseket, rigmusokat. 

A gyermekek halljanak 15-20 új mesét, jegyezzenek meg 6-8 verset a nevelési év folyamán. 

 
 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

A gyermekek igénylik önként kérik a vers-mese ismétlését mindkét nyelven. Ismernek, és 

szívesen mondják a verseket, mondókákat a kisebbség nyelvén is. 

Segítenek a mesélés feltételeinek kialakításában. Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz 

kapcsolódó szokásaik. Folytatásos művek szálait összekötik. A mesei motívumok bábozása, 

dramatizálása képi megjelenítése kedvelt szórakozásuk. (ebben anyanyelvi és kisebbségi nyelvi 

ismereteiket alkalmazzák) Megjegyzik a mese, vers érdekes szólásait. Szívesen nézegetik a 

polcon található, és az aktualitást szem előtt tartó könyveket. A könyvek között eligazodnak, 

képek alapján megtalálják legkedvesebb meséiket. Vigyáznak a könyvekre. 

2.4.7. Ének-zene 
Cél: 

• A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése úgy, hogy közben élményhez juttatjuk a 

gyermeket és így formáljuk zenei ízlésüket. 

• Szeressék meg az éneklést és a zenélést. 

• Zenei képességük, készségük kialakítása, fejlesztése. 

• Népi – hagyományok – a műzenei – és más népek dalainak, zenéinek megismertetése. 

• Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése 

• Harmonikus és szép mozgás, testtartás kialakítása 

• Közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös énekléseken keresztül. 
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Feladatai: 

• A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése – kötetlen, kötött foglalkozás 

keretében.  

• Környezet hangjainak megfigyelése, megkülönböztetése. 

• Tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése. 

• Zenei önművelődés és önművelődésre való állandó igénye legyen. 

• Fogadja el a gyermekek ötleteit. 

• Biztosítsa, hogy a gyermek kedvére énekelhessen. 

Éneklési készség a 3-4 éveseknél: 

- Hangterjedelem 3-5 hang 

- Abszolút magasságban d-h 

- Normál tempó d=66-80 

- Óvónő segítségével, egyszerre, csoportosan körülbelül azonos magasságban. 

- Dalanyag: 16-ot lehet 

Hallásfejlesztés: 

- Magas –mély reláció: oktáv távolságot térben mutatják, kezdőhang 

magasságának váltását átveszik. 

- Halk és hangos különbsége, felismerése beszéden, éneken, zörejen. 

- Motívum –visszhang, egyszerű dallamfordulatot visszaénekelni. 

- Hangszínek megfigyelése: 2-3 élesen eltérő zörej, emberi hang 

hangszínét különböztesse meg. 

- Zenehallgatás: az óvónő énekét érdeklődve hallgassák. 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- Egyenletes lüktetés, játékos mozdulatokkal az egyenletes lüktetést 

érzik. 

- tempókülönbségek gyors és lassú tempó egyszerű mozgással követik 

az óvónő éneklésének vagy hangszerjátékának tempóváltását. 

 

Mozgás, térforma: 

- Játékos mozdulatok egyénileg az óvónővel, kiscsoportban együtt. 

- Ütőhangszerek és egyszerű ritmushangszerek használata. 

Zenei formaérzék: 

- egyszerű beszélt és énekelt ritmusmotívumok visszatapsolása. 



 104

Éneklési készség a 4-5 éveseknél: 

- -hangterjedelem 3-6 hang 

- -abszolút hangmagasság c-… 

- -normál tempó: d -80-92 

- -óvónő indításával önállóan, gyerek segítséggel, tisztán, együtt, jó 

szöveg kiejtéssel 

- -dalanyag: 20-at lehet, 18-at tudjon. 10-et jól tudjon. 

Hallásfejlesztés: 

- -oktáv és kvint távolságot térben mutatják, a dal kezdőhangjának 

váltását átveszik, az ismert dallamokat térben mutatják  

- halk és hangos különbsége: ismerjék fel a különbséget, és 

énekeljenek, tapsoljanak halkan és hangosan (váltakozva is) 

- dallam felismerés, zenei emlékezet fejlesztése: jól ismert dalokat 

szöveg nélkül ismerjenek fel dúdolásról, vagy hangszerről. 

- dallambújtatás, belső hallás fejlesztése motivumok váltva (belső 

hallással) halkan hangosan. 

- Hangszínek megfigyelése: finomabb zörejek és egymás hangjának 

felismerése, a természet, környezet zörejeinek megismerése. 

- Zenehallgatás néhány percig tudjanak figyelni az éneklésre, 

hangszerjátékra, igényeljék a dal újra hallgatását. 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- egyenletes lüktetés, járással, és tapssal 

- dalok mondókák ritmusának kiemelése 

- gyors és lassú beszéd, ének, mozgás, tempótartás képessége. 

Mozgás térforma: 

- dob és cintányér háromszög használata, maguk készítette hangszerek 

használata 

Zenei formaérzék: 

- A motívum (4 egység) hangsúlyának kiemelése játékos 

mozdulatokkal, ritmus és dallamvisszhang. 

Zenei alkotókedv: 

- Dallamfordulatok kialakítása (név, köszönés, motívumokkal) 

Éneklési készség a 5-6-7 éveseknél: 

- hangterjedelem 3-6 hang 
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- abszolút hangmagasság c-… 

- normál tempó: d=92-108 

- csoportosan és egyénileg, önálló indítással, tisztán, helyes 

kezdőmagasságban és tempóban, dallam és ritmusmotívumok 

visszaéneklése egyénileg is. 

- Dalanyag: 25-öt lehet (20-at tudjon, 10-et jól tudjon) 

Hallásfejlesztés: 

- magas mély reláció, térben mutatják az ismert dallamokat (lassú 

tempóban), motívumok dallamvonalát mutatják. 

- A halk és hangos különbsége, a halk és hangos, gyors és lassú 

fogalompárok megismerése és együttgyakorlása 

- Dallamfelismerés, zenei emlékezet fejlesztése: dallamfelismerés 

kezdő motívumról vagy belső motívumról. 

- Dallambújtatás, belső hallás fejlesztése: 

- dallambújtatás rövidebb és hosszabb egységekkel, belső éneklésnél 

is folyamatos tempóban. 

- Motívum- visszhang: motívum – visszaéneklés kitalált szöveggel, 

csoportosan és egyénenként folyamatosan.  

- Hangszínek megfigyelése: 

- sokféle zörej és zenei hang egymás hangjának felismerése kis 

eltéréssel, zaj iránya, távolsága, közlekedés, távolodás. 

- Zenehallgatás, hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott dal 

figyelmes hallgatása, érdeklődő élvezettel. 

Ritmusérzék fejlesztése: 

- egyenletes lüktetés: egyenletes lüktetés és ritmus különbsége, 

összekapcsolása 

- ritmus: 

- dalritmusok különbsége, kapcsolata, dalritmusok kiemelése, 

- dallamfelismerés ritmusról 

- tempókülönbségek: gyors és lassú tempó: gyors és lassú különbsége, 

- gyakorlatban önálló irányítással is, tempótartás óvónő nélkül is. 

Mozgás térforma: 

- esztétikus, együtemű mozgás, változatos térforma, játékos 

táncmozdulatok 
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Ütőhangszerek: 

- dob, háromszög, cintányér egyéni, változatos használata a dalokhoz 

alkalmazva. 

Zenei formaérzék: 

- a motívumok hangsúlyainak kiemelése tapssal, járással, játékos 

mozdulatokkal, ritmus és dallamvisszhang. 

Zenei alkotókedv: 

- zenei kérdés- felelet kitalálása (motívumonként) mondókára 

dallamkitalálás, saját szöveg, mese énekelve. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

Mondókákat, hat hangterjedelmű dalokat, dalosjátékokat, és 5-6 alkalmi dalt (magyar és német 

nyelvűeket egyaránt) tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelnek. 

10 dalt olyan biztonsággal csoportosan és egyénileg is énekelnek, hogy azokat elkezdeni is 

képesek. A magas és mély éneklés közti különbséget felismerik, maguk is tudnak magasabban 

és mélyebben énekelni, dalt elkezdeni (a magas –mély, halk-hangos kifejezéseket német 

nyelven is alkalmazzák). 

Felelgetős játékokat két csoportban folyamatosan, az óvónő segítsége nélkül énekelnek. Halkan 

és hangosan énekelnek, tapsolnak, beszélnek. A dallamot felismerik dúdolásról, hangszerről, 

sajátos kezdő, erősen eltérő belső vagy záró motívumokról. A hangszínek finom eltéréseit 

felismerik. Ismerik az egyes hangszerek hangját, megszólaltatásuk módját. Az egyenletes 

lüktetést a dal ritmusától megkülönböztetik. A dalok, mondókák ritmusát összekapcsolják. 

Szöveges ritmusmotívumokat tapsolnak vissza. Szép testtartással, kézfogással járnak körbe. 

Táncmozgásokat esztétikusan végeznek. Térformákat alakítanak ki az óvónő segítsége nélkül. 

Alkalmazzák az ütőhangszereket. A dalokhoz játékos mozdulatokat találnak ki. 

2.4.8. Rajzolás-mintázás 
Célja: A tárgyi világ cselekvő birtokba vételét segítse azzal, hogy sok cselekvésen keresztül a 

valóságot képszerűvé és szemléletessé dolgozza át. A gyerekek számára szabad cselekvési 

lehetőséget biztosítson a tárgyi világ cselekvő birtokba vételére adjon alkalmat. 

Az építő –ábrázoló- alakító tevékenység segítse a gyerekek formai, téri és színképzeteik 

alakulását, segítse elő a természet színeire, formáira való rácsodálkozással festmények, népi 

alkotások nézegetésével a szépség iránti vonzódás és értékelőképesség alakulását. 
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Feladatok: 

 

A gyerekek csak feltétlenül szükséges mennyiségű lehetőleg több funkciós szemlélődésre, 

gondolkodásra, alkotásra ösztönző finoman esztétikus tárgyak vegyék körül. 

Megfigyelések során minél sokrétűbb tapasztalatszerzés a környező világról, a tantárgyakról 

térbeli elrendeződésekről, minél több érzékszervre hatóan. 

Teremtse meg a foglalkozás és a szabadidős ábrázolás tárgyi és hangulati feltételeit. 

A gyermek ábrázoló alkotó tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése, fejlesztés 

lehetőségeinek biztosítása. 

Ismertesse meg a gyermeket különböző anyagokkal, az ábrázolás eszközeinek használatával és 

változatos gyakorlási lehetőségeket biztosítson. 

Inger gazdag környezet biztosítása. 

A gyerek tevékenység vágyának felkeltése az ábrázolás anyagaival, eszközeivel. 

Teremtse meg a feltételeket a gyerekek képi- plasztikai nyelvének, ábrázoló és konstruáló 

tevékenységének fejlődéséhez. 

 

3-4 évesek: Az óvónő már a beszoktatás idején „kínálja fel” a rajzolás, festés, mintázás 

lehetőségét, tapintatos irányítással kezdje meg az ábrázolással kapcsolatos szokások 

kialakítását.  

Változatos tevékenységek során igyekezzen a gátlásokat feloldani, tegye lehetővé, hogy a 

gyerekek ábrázoló tevékenység közben minél több pozitív érzelmet szerezzenek. Az ábrázolás 

szervesen beépül a játékba, kezdeti időszakban nem más, mint a gyakorló játék egy fajtája: 

nyomhagyás, a firka és az ezerféle eszköz használat gyakorlása.  

Kezdetben a gyereknek nem szándéka ábrázolni valamit, ismerkedik a különböző eszközökkel, 

azok tulajdonságaival. Hagyjuk a gyerekeket minél többet önállóan firkálgatni, mázolgatni, 

gyurkálgatni, ezen tevékenységek során finomodik kézmozgása. 

Az óvónő a szabadon firkálgató, mázoló, gyurkáló gyerekekkel együtt élje át a felfedezés és 

alkotás, színek formák adta örömöt, esztétikai élményt! Lehetőleg minden gyereket édesgessen 

oda a tevékenységekhez, szeressék, szívesen műveljék azokat. A gyerekeknek legyen biztosítva 

a mindennapi gyurmázás lehetősége. 

Az óvónő feladata a szabad eszköz választás segítése, szervezés, hogy csak annyi eszköz 

kerüljön az asztalra, hogy dolgozni tudjanak, és már ebben az időszakban tudjanak rendet tenni 

maguk körül.  
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A gyerekeknek legyen lehetősége a mindennapi játék tevékenység során megtanulni a 

különböző ábrázolási technikákat, az ábrázolás eszközeinek használatát, ismerje meg az 

anyagok, eszközök tulajdonságait, szerezzenek tapasztalatot azok viselkedéséről. 

Kezdeményezéseken olyan technika gyakorlását kínáljuk fel, amelynek kezelésében 

valamilyen általános problémát fedezünk fel. 

Megjelenik rajzukban az előképi elem a vonal. 

A gyerekek csak utólag a mi kérésünkre nevezik meg rajzaikat. 

 

4-5 évesek: 

 

Megjelenik a szándék a valóság utánzásának, lemásolásának, visszaadásának a szándéka. 

A gyerekek észreveszik az ábrázolhatóságot legtöbbször mintázás, térbeli alkotás közben 

rájönnek, hogy a kialakuló forma hasonlít valamire. 

Már rajzolás közben elmondja, mit ábrázol, megnevezés mellett kitart. 

Különböző egyszerű részletek megjelennek a rajzon. Ebben az időszakban egyetlen feladatunk 

van, sok változatos gyakorlási lehetőség biztosítása. Apró ötleteinket továbbfejlesztési 

javaslatainkat a gyerekek megértik és meg tudják valósítani. A továbblendítés legfőbb eszköze 

a téma javaslat. A témaadással változatossá tehetjük a gyerekek ábrázoló tevékenységét, 

észrevehetjük velük, hogy körülöttük minden megjeleníthető, ábrázolható. 

A technika és a téma választhatósága jól fejleszti a gyerekek kreativitását. Az ábrázoló 

tevékenység játékba épülése egész nap folyamán továbbra is természetes. A gyerekek önállóan, 

szabad választás alapján vehetik elő az eszközöket, s szabadon alkothatnak. Ebbe a 

tevékenységbe „együttjátszás” jelleggel kapcsolódhat az óvónő bemutatva, felkínálva egy-egy 

új alkotási lehetőséget. Az ábrázolási szándék megjelenése után (középső csop. elején) a 

gyerekek nagyon eltérő fejlettségi fokon állnak, és az időszak rendkívül alkalmas „kollektív 

munkák” szervezésére, amelyben minden gyerek a maga szintjén teljesíthet. 

A feladat itt az, hogy már ezen a kezdeti szinten rögződjék, hogy egy figura rajza magában nem 

elég kifejező, hiszen semmi sem létezik önmagában, mindennek van környezete, mozgásban, 

történésben jeleníthető meg, igazán összességében válik képpé. 

Ebben az időszakban lehet hozzá szoktatni a gyerekeket, hogy a tevékenységben előbb-utóbb 

mindenkinek sorra kell kerülnie, részt kell venni a felkínált tevékenységben. Séták, 

kirándulások egymás megfigyelése játékos formában, maguk megfigyelése a nagytükörben 

rengeteg alkalom a napi tevékenységben, ami lehetőséget biztosít az intenzív fejlesztésre. 
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Fokozatosan vesszük be a kötelező foglalkozásokat, ahol egy-egy emlék vizuális felidézése 

során felhívhatjuk a figyelmüket a részletek fontosságára, és arra, hogy a világtérben, 

mozgásban, történésben létezik és így is ábrázolandó! A vizuális emlékezet megmozgatása 

közös feladat! 

4-5 éves korban a térábrázolás is ugrásszerűen fejlődik, sokoldalú téri tapasztalatokkal az 

élmény ereje útján a gyerekek fokozatosan beépítik térábrázoló próbálkozásaiba. Rajzolásnál, 

festésnél a képi elemek egymáshoz, egymás mellé rendelése majd valamilyen egyszerű 

összefüggés teremtése jellemzi a sík ábrázolásukat. Használjanak ceruzát, krétát, különböző 

vastagságú ecseteket a rajzok finomabb kidolgozásához. A gyerekek alakítsanak képeket és 

plasztikus formákat a gyűjtött termésekből, levelekből, fonalakból, gallyakból, kavicsokból. 

Tudjanak játékukhoz kellékeket, valamint ajándéktárgyakat készíteni az ünnepi alkalmakra. 

Fejlesszük a gyerekek ecsetkezelését a festékoldás és keverés eljárásait. 

Feladatunk: a különböző ábrázolási készségek állandó kondícióiban tartása, fejlesztése. 

Folyamatos, változatos technikák, ingerekben gazdag tevékenységek biztosítása. Az észlelés 

pontossága a megfigyelés részletessége most indul robbanásszerű fejlődésnek, ha elegendő, 

megfelelő felhívó erejű inger kerül az útjába. 

Az értékelés vonatkozzon az eredeti ötletekre, az érzékeny megfigyelésre, az elrendezésre, a 

formákra, a színhasználatra, a gondos kivitelezésre, a gyerek önmagához képest fejlődjön lépjen 

előre. 

 

5-6-7 évesek: 

 

Az ábrázolás segítségével a gyerekek egyre pontosabb ismereteket szerezzenek a környező 

tárgyi világról, jelenségekről. Az ábrázolása könnyeddé válik és bizonyos kifejező, vizuális 

közlő funkciója lesz. Feladatunk, hogy felkeltsük a közlés igényét és segítsük a benne kialakult 

közlendő vizuális kifejezésben. A gyerek a körülötte lévő világról többé-kevésbé pontos 

vizuális képet őriz. A mi feladatunk, hogy segítsük a gyereknek ezt a képet papírra vetni, ami 

benne maradt emlékként. Gondolja végig magában, s aztán rajzában mesélje el amit a téma 

felidéz benne. Így fejleszti egyéni alkotóképességét, vizuális emlékezetét, kialakul a rajz nyelvi 

jellege. Ezt meghatározza élményeinek erőssége gondolkodásának rajzkészségének fejlettsége. 

Az emlékképek felidézése, összpontosítása gondolati műveletek láncolatát igényli. 

Az óvónő segítse a gyereket a játékok, bábok, játék kellékek készítésében. 

Gyűjtsük az alkotó, alakítható munkához szükséges anyagokat. Legyenek tervezői a 

környezetet alakító díszítő munkáknak, tudjanak ajándéktárgyakat készíteni. 
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Képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. Forma ábrázolásuk 

változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket, 

jellemző formákat. 

Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, próbálkoznak legegyszerűbb mozgások 

jelzésével is. 

Tudnak formákat mintázni elképzelésük alapján és megfigyeléseik felhasználásával. Fokozott 

önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. A gyerekek többsége önmaga is 

elkezdi javítani saját készülő alkotását.  

Fejlesszük a vizuális emlékezetet és a vizuális ritmusérzéket. 

Javasolt – jó eredmény érhető el. 

Mikrocsoportos foglalkozás, kötelezően. 

A sok eszközt, gondos odafigyelést igénylő tevékenységek szervezhetők így. A gyerekek 

irányítása, segítése veszélyhelyzetek kiküszöbölése sokkal jobban megoldható. Ezeken néha 

mindenkinek kötelezően részt kell vennie, a gyerekek folyamatosan cserélődve dolgozzák fel 

az adott témát. 

Kollektív munkák- fejlődés eredménye. 

Az eleinte 2-3 gyerek együttműködésével induló alkotásokból akár több napon át tartó 

tevékenység, amelybe ki-ki kedve és ötletei szerint bekapcsolódhat bármikor. Az ilyen 

tevékenységgel kapcsolatos szervezési feladatokat nagyjából önállóan meg tudják oldani. 

Az óvónő feladata kísérje figyelemmel a tevékenységet, gyors megoldási javaslataival segítse 

a szervezési teendők megoldását. 

Közös kötelező foglalkozás szervezése az életkor és a fejlettségi szint előrehaladtával egyre 

gyakoribbá kell, hogy váljanak, hiszen ekkor adódik a legjobb lehetőség a közös vizuális 

analízisre. Az óvónő a közös sétákon átélt események, élmények alapján, irányított szemlélődés 

a rácsodálkozás felfedezés lehetőségével segítse a gyerekeket a jelenség formai, színbeli 

tulajdonságaik megfigyelésére. Látogassanak múzeumokat, ismerjék meg a helyi műemlékeket, 

műalkotásokat. 

 
 
Feladat: A gyermek formázó tevékenységéhez az óvodapedagógus technikai segítséget nyújt, 

melyben a gyermek elképzelése a legjobb kifejezést találja meg. Ez a rávezetés is a gyermek 

fejlettségétől függően két nyelvűen kell történjen. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
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Sokféle tapasztalattal rendelkeznek zárt és nyitott terek kialakításában. 

Élményeik megjelenítésében használják a képi kifejezés változatos eszközeit. Minden színt 

használnak. (mindkét nyelven megnevezik), érvényesítik kedvelt színeiket. Formaábrázolásuk 

változatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket. 

Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások 

jelzéseivel is. 

A munkák értékelése során szóbeli véleményt alkotnak. Önállóan és csoportosan is készítenek 

játékokat, kellékeket. Használatuknak megfelelően alkalmazzák az eszközöket. 

Önállóan díszítenek, tárgyakat dekorálnak. 

2.4.9. Mozgás, mozgásos játékok 
Célja: 

A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, állóképességének, testi képességeinek 

fejlesztése játékos formában. 

Kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes 

szervek teljesítőképességét. Erősítse és egészítse ki a gondozás és egészséges életmódra nevelés 

hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítse a térben való tájékozódást. A 

helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek fejlődését úgy, hogy megmaradjon a gyerekek szabad mozgáskedve. 

Feladatok: szabadban, jó levegőjű tiszta környezetben 

I.  A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 

1. A láb terhelhetőségét a lábizmok fejlődését, megerősödését biztosító lábtorna és a 

helyes testtartást kialakító, tartásjavító torna beépítése a mozgás anyagába. Mozgáskultúra 

fejlesztése a néptánc elemeinek beépítése. 

2. A különböző szervezeti formák megteremtése a gyerekek mozgásszükségleteinek 

kielégítése érdekében. 

3.  6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 

A tornának, játékos mozgásnak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök 

nélkül az óvodai nevelés minden napjain lehetőséget kell biztosítani. 

 A gyermekek nagy mozgása (járás, futás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda 

udvarán, ahol tér, mozgásfejlesztő eszközök állnak rendelkezésükre. A szabad mozgás 

zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az irányított alatt megismert mozgásformák többszöri 

ismétlésére. A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit az óvónő mindenkor a gyerekek 
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életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok összetételéhez méretezze. A tartásjavítást 

elősegítő gyakorlatanyagot rendszeresen végezve elérhető a helyes testtartás kialakítása és 

megtartása minden testhelyzetben és a mindennapi élet mozgásaiban. 

3-4 évesek. 

Az óvónő a gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások 

fejlesztésére helyezze a hangsúlyt. Ismerkedjenek meg a futásgyakorlatokkal (pl. futás, 

kül. Irányban, futás feladattal, kül. futásformák gyakorlása). Játszanak ugrásgyakorlatokat 

(pl. szökdelések, sorozatugrások). Ismerkedjenek a dobásgyakorlatokkal, 

labdagyakorlatokkal. A mozgásos játékok adjanak teret a támaszgyakorlatok gyakorlására 

is (pl. csúszások, kúszások, mászások). 

A gyermekek játszanak minél több egyensúlyozó játékot. Az óvónő alkalmazzon többféle 

kéziszert a különböző típusú mozgásos játékokhoz. A mozgásfejlesztő játékok ne legyenek 

se túl könnyűek, se túl nehezek.  

Késztesse a gyermeket elvárható erőkifejtésre. Az óvónő mutassa meg a helyes mintát és 

igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlását. A csoportteremben legyen 

mozgásra késztető eszköz (pl. labda, szőnyeg, karika stb.) Az óvónő ezeket az eszközöket 

cserélgesse a gyerekek érdeklődésének megfelelően. 

A játékos lábtornával ez a korosztály is ismerkedjen. Ennek célja, hogy a gyermekeknek 

kedvet csináljunk a majd ősztől bevezetésre kerülő rendszeres és tematikus lábtornához. 

4-5 évesek: 

A gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások fejlesztésére kerüljön 

hangsúly. Az irányított mozgásos játékban jelenjenek meg a futásgyakorlatok (pl. fussanak 

három v. négy akadályon át, fel –és lelépéssel, átbújással, tárgyhordozással). Az óvónő 

szervezzen ugrásgyakorlatokat (pl. egy lábon, páros lábon, szökdelésekből, valamint 

felugrás két lábra és leugrás két lábra, játékos helyből távolugró verseny). 

A dobásgyakorlatok során próbálgassák a célbadobást egykezes felső dobással, babzsák 

távolba hajításával, haránt – terpeszállásból. Minél gyakrabban játszanak 

labdagyakorlatokat, annál jobban tudják a labdát feldobni és elkapni, különböző 

testhelyzetben gurítani. 

Az irányított mozgásos játékok során gyakorolják a támasz gyakorlatokat (pl. csúszást, 

kúszást, mászást, talajon és szereken). 

A talajtorna elemenként jelenjen meg a gurulóátfordulás és a kézen-állás előgyakorlata. 

Kapjon kiemelt szerepet az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem- kéz, szem-láb, koordináció 

differenciálódása. A gyermekek játsszanak egyensúlyozó játékokat. Ebben a korban lehet 
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elkezdeni módszeresen a játékos lábtornát. Célszerű a foglalkozáshoz kapcsolni (ezzel 

kezdeni vagy befejezni) azért, hogy a gyermekek szervezetének fokozatos 

megterhelésében ne legyen törés. 

Fontos a játékosság, fokozatosság és változatosság elveinek a betartása. A csopotteremben 

legyen alkalmuk a gyermekeknek szabadidőben is ismételgetni a szervezett formában 

megismert mozgáselemeket (pl. tinikondi, labda) 

5-6-7 évesek: 

Ebben a korban a gyermekek mozgása már harmonikus ritmusú, összerendezettebb. 

Sokféle mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt 

kap ennél a korcsoportnál az észlelés, alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni 

fejlesztése, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. Az óvónő 

minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel végzett mozgásokat. Használjanak 

különböző kéziszereket (pl. szalagokat, labdákat, kendőket, babzsákokat). 

A különböző típusú fotógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben 

gyakorolják a gyermekek. Ismerjék meg a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassúfutást. 

Végezzenek ugrásgyakorlatokat. Dobjanak egykezes, kétkezes, alsó-és felső dobással 

célba. A gyermekek játsszanak labdagyakorlatokat. Vezessék a labdát járás, futás közben. 

A gyermekek tudjanak párokban labdázni. Végezzenek támaszgyakorlatokat (pl. pók, 

rákjárás, talicskázás). Ismételjék a talajtorna elemeit (pl. guruló-átfordulás, a test 

hossztengelye körüli gurulás). Egyensúlyozzanak padon járással, fej-, kar-, és 

lábmozgásokkal összekötve. Ebben a korban kibővül a játékos lábtorna gyakorlatanyaga 

járásokkal, kemény szerekkel végzett gyakorlatokkal. Az óvónő gyermekek életkori 

sajátosságainak és a mezítlábas tornában szerzett jártasságuknak megfelelően sok versenyt 

iktasson be. A csoportteremben legyen alkalmuk a gyerekeknek szabadidőben is 

ismételgetni a szervezett formában megismert mozgáselemeket (pl. szőnyeg, tini-kondi, 

labda) 

II. A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítése érdekében. 

Az óvónő a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék és 

séta során biztosítja. 

A mindennapi testedzés megalapozza azt az igényt, hogy minden nap 

rendszeresen mozogni jó és szükséges. Ezek a rendszeresen ismétlődő hatások 

együttesével eredményesen szolgálja a kötelező testnevelési foglalkozásokat. Ezért 

fontos, hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt benne. A mindennapi testedzés: a 
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kocogás, a futás, mindhárom korosztálynak ajánlott. A futás mennyiségét a gyermekek 

szabadon határozzák meg. 

Az irányított mozgásos játékokat – foglalkozásokat mindhárom korosztálynak 

az óvónő heti egy alkalommal szervezze meg, különböző időkerettel. Kötelező néha 

kötetlen formában. 

Az óvónő mindig legyen tekintettel az évszakokra is. A gyerekek öltözete tegye 

lehetővé, hogy késő ősszel és kora tavasszal is szabad levegőn tornázhassanak. 

A szabadban szervezett énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek 

mozgásszükségleteinek kielégítését. 

Hetente egyszer a 4-5 és 5-6-7 éves korosztálynak „zenés, mozgásos 

foglalkozást” szervezzen, ahol a gyermekek korcsoportonként különböző időkeretben 

mozoghatnak zenére is. A mozgás anyagát gimnasztikai elemekből építse fel a 

pedagógus (pl. kartartások, testhelyzetek, kar-, törzs-, térd-, és lábmozgások, valamint 

kül. irányú járásgyakorlatok). 

 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

A gyermekek nagymozgása, finom mozgása, egyensúly észlelése, összerendezett mozgása 

kialakult. 

Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

Helyes a testtartásuk. 

Betartják a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor a szabályokat. 

Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 

Tudnak helyben labdát vezetni. 

Rövid ideig képesek álló helyzetbe maradni. 

2.5. Óvodai hagyományok ápolása 

2.5.1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

• Közös megemlékezés a gyermek név, illetve születésnapjáról 

• Ajándékkészítés anyák napjára kisebb óvodásoknak 

• Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása 
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- Télapó, karácsony, húsvét, márc. 15-ei ünnepély,  

- farsang, gyermeknap évzáró műsorok 

- Anyák napja 

• Népi hagyományok, szokások ápolása 

• Őszi tavaszi tanulmányi kirándulások:  

- szüret,  

- termények gyűjtése szülőkkel  

• a német nemzetiségi napok megszervezése az intézményben 

• szüreti felvonuláson való részvétel 

2.5.2. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

• Szakmai napok szervezése, látogatása 

• Továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

• Közös ünnepélyek szervezése 

• Aktuális témák feldolgozása (társulási munkaközösségi foglalkozás keretein 

belül) 

2.6. Az óvoda kapcsolatai 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 

gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele, a családdal való együttműködés. Az 

együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző 

rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, 

illetve a család teremt meg. 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodai élet alatt /pedagógiai 

szakszolgálat intézményei, közművelődési intézmények/ és az 

óvodai élet után /iskola/ meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a 

szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen 

nyitott és kezdeményező. 
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3. Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Tagóvodája 
Felsőnána, 7175 Rákóczi utca 4 nevelési gyakorlata 

 
 

3.1. Gyermekkép, óvodakép 

3.1.1. Gyermekképünk 
Gyermekeink érezzék jól magukat az óvodában, legyenek derűsek, forduljanak bizalommal a 

felnőttekhez és szeretettel a társaikhoz. Mivel minden gyermek sajátos egyéniség, mindenki az 

egyéni fejlődési ütemében, az életkori sajátosságoknak megfelelően, önmagához képest 

fejlődjék az életmód, az érzelem és társas kapcsolatok és az értelmi fejlődés területén egyaránt 

a testi- lelki szükségletei maximális kielégítésével. Önként és örömmel vegyenek részt minden 

tevékenységben, amelyet érdeklődésük, kíváncsiságuk és aktivitásuk motivál. 

A szülők igényeit felmérő kérdőív feldolgozása eredményeként olyan gyermekeket szeretnénk 

közösen nevelni, akik tudnak élni a szabadságukkal, természetesen a korosztályuknak 

megfelelő szabályok betartásával. 

3.1.2. Óvodaképünk - programunk nevelési koncepciója 
Intézményünk az alapító okirat alapján részben önálló gazdálkodási, önálló munkáltatói 

jogkörrel rendelkezik, szakmailag pedig teljesen önálló. 

Gyermekközpontú óvodánk legfontosabb ismérve, hogy olyan derűs és otthonos légkört 

igyekszik megteremteni, melyben mindenki (gyermek, felnőtt, szülő) egyaránt jól érzi magát, 

ahol minden a gyermekekért, az ő érdekükben történik. Olyan barátságos környezetet próbálunk 

kialakítani, amely a gyermekek óvodába kerülésétől az iskolába lépéséig megfelelő kiegészítője 

lesz a családi nevelésnek. Ahol az óvoda a családdal együttműködve képes ellátni az óvó- védő, 

szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkcióját, valamint biztos alapot nyújt az iskolára való 

felkészülésben. 

 

 

 

3.1.3. Alapelveink 
Játékosság és gyermeki szabadság    
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Mivel a játék az óvodáskor legfontosabb és legjelentősebb tevékenysége és az óvodai 

nevelésünk leghatékonyabb eszköze, gyermekeink - életkori sajátosságból adódó - állandó 

tevékenysége, hiszen ez adja a legmegfelelőbb lehetőséget a szabadságuk átélésére. 

Minden tevékenység a játékból indul ki, abból építkezik és abba is tér vissza. A játékon 

keresztül történik az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítése. Természetesen ezt 

a játékot bizonyos szabályok korlátozzák, amellyel alakul az alkalmazkodóképességük, 

kötelesség- és szabálytudatuk is. 

Folyamatosság és kötetlenség 

Napirendünket úgy tervezzük, hogy a gyermekek testi- lelki szükségleteiket bármikor 

kielégíthessék. Rugalmas napirendünk kötetlenséget és szakaszos folyamatosságot is biztosít, 

ügyelve a legfontosabb tevékenység, a játék töretlenségére. A gyermekek saját életritmusuknak 

megfelelően tízóraizhatnak és uzsonnázhatnak. Szabadon választhatnak, hogy kivel, mikor, hol 

és mit szeretnének játszani és a kezdeményezéseken nem kötelező részt venni. 

Nyitottság, bizalom és együttműködés 

Óvodánk Működési rendjében nem kerül szabályozásra a gyermekek érkezése és távozása. A 

napirendtől függetlenül a szülő bármikor hozhatja és elviheti a gyermekét. A szülő a nap 

bármely szakaszában akár részvételével is érdeklődhet az óvodai nevelőmunka iránt- 

függetlenül nyílt nap, szülői értekezlet időpontjától. A beszoktatási időt- amely igény szerint 

szülővel együtt is történhet- mindig a gyermekek és a szülők igényeihez igazítjuk. Óvodai 

nevelésünk egyik legfontosabb alappillére a kölcsönös bizalom- mely óvónő-gyermek, 

gyermek- gyermek, szülő-gyermek és óvónő-szülő kapcsolatokra egyaránt épül. 

A családias nevelés megvalósulását segítik az óvodánkban kialakult hagyományok, a csoportok 

nyitottsága egymás és a szülők felé. 

Programunk tartalmában fő hangsúlyt kap: 

− a játékra épülő komplex személyiségfejlesztés 

− a játékos tanulás 

− a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére való nevelés 

− a magatartás- és viselkedéskultúra alapozása 

− az önkifejező képességek fejlesztése 

− az egészséges életmódra nevelés 

3.2. Az óvodai nevelés célja és feladatai 

3.2.1. Óvodánk munkáját az alábbi célok határozzák meg: 
− tevékenységi rendszerünk gyermekeink sokoldalú és harmonikus fejlődését segítse. 
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− személyiségük teljes kibontakozására irányuljon 

− tartsuk szem előtt az életkori és egyéni sajátosságokat és vegyük figyelembe a gyermekek 

eltérő fejlődési ütemét 

Munkánk során célunk az, hogy: 

− a nevelés az óvodánkban családias, derűs és szeretetteljes légkörben történjen, biztosítva a 

gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet 

− az óvodába lépéstől az iskolába való távozásig- a családi nevelést kiegészítendő- olyan 

fejlesztő tematikák kidolgozása, amelyek alkalmazkodnak az egyes gyermekek illetve az 

életkornak megfelelő fejlettségéhez, és hatására személyiségük megfelel a társadalmi 

követelményeknek és megalapozza az iskolai nevelést 

 

3.2.2. Gondozás, életmód alakítás 
Az egészséges életmód kialakítása óvodai nevelésünk egyik alapvető tevékenysége. Gondozás 

közben a gyermekek olyan szükségletei elégülnek ki, melyek hozzájárulnak az egészséges 

életmód kialakításához és megteremtődnek a nevelési hatások feltételei. A helyes életritmus 

kialakítása, a napirendben meghatározott rendszeresen, ugyanabban az időben végzett 

tevékenységek segítségével történik, s ez feltétele az egészséges testi és szellemi fejlődésnek, 

ami visszahat az életfolyamatokra. Az egészség az egész személyiségre kiterjedő 

elégedettséget, harmóniát jelent, melynek alapfeltétele a jó kapcsolat, hangulat, oldott légkör, 

kellemes közérzet. 

A gondozás és életmód alakítás célja: 

− az egészség megőrzése, a személyi és környezethigiénia, az egészséges életvitel igényének 

megteremtése, valamint a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. 

Az egészséges életmód kialakításának feladatai: 

Az egészséges környezet biztosítása 

− az óvodai környezet, az óvoda helyiségei, udvara a pedagógiai feladatok megvalósítását 

szolgálják 

− mindenki ( gyermek, felnőtt és szülő ) az egészséges és tiszta környezet fenntartására, a 

berendezési és felszerelési tárgyak megóvására és bővítésére törekedjen  

− A gyermekek gondozása 

− testápolás, étkezés és öltözködés területeken 

− a fejlesztési feladatokat tevékenységenként két szinten (3-4-5) ill. (5-6-7) éves korra 

tervezzük ( dr. Tótszőllősyné Varga Tünde programja alapján).  
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− A testi képességek fejlesztése 

− a mozgásigény kielégítése és fejlesztése 

− a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

− a mindennapi edzési lehetőségek biztosítása az óvodában 

− változatos mozgásformák gyakorlási lehetőségének biztosítása teremben és szabadban 

egyaránt 

A téma részletes kifejtése a Mozgásfejlesztés c. fejezetben történik! 

A gyermekek pozitív énképének alakulását segíti, ha a rábízott feladatokat egyre sikeresebben 

teljesítik, s ezzel fokozódik önállóságuk is. Szükségleteik önálló kielégítésére azonban csak 

fokozatosan válnak képessé, ez a tevékenységek begyakorlásával válik lehetővé, melyre 

elegendő időt kell biztosítani.  

Feladatunk az, hogy az óvodába lépéskor az önkiszolgálásban különböző fejlettségi fokon lévő 

gyermekeket - akik egyéni képességeikhez mérten eltérő ütemben is fejlődnek - önmagukhoz 

viszonyítva eljuttassuk az optimális szintre. 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

− önállóan tevékenykednek a testápolás, önkiszolgálás, étkezés és öltözködés területein 

− ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára 

− igénylik az esztétikust minden tevékenységükben 

− helyesen használják a tevékenységeikhez szükséges eszközöket 

3.2.3. Érzelmi nevelés és szocializáció 
Az óvodáskor a szocializáció alapozó szakasza, melyben szokásokat, szabályokat, 

fogalomrendszert sajátítanak el a gyermekek és aktívan beilleszkednek. 

Óvodánk célja az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása érdekében, hogy: 

− már az óvodába lépéskor pozitív érzelmi hatások érjék a gyermekeket 

− a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot szeretet és elfogadás jellemezze      

− minden tevékenység arra szolgáljon, hogy a gyermekek kielégíthessék társas 

szükségleteiket, segítse az öntudat fejlődését és neveljen a másság elfogadására 

Feladataink: 

− szeretetteljes, barátságos és otthonos légkör megteremtése 

− olyan közös élményekre épülő tevékenységek szervezése, melyben alkalmat adunk a 

természeti és emberi környezetükben található szép és jó dolgokra való rácsodálkozásra ill. 

megtanítjuk tisztelni, óvni és becsülni is azt  
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Mivel gyermekeink napjaik jelentős részét az óvodában töltik, az óvoda és az óvónő befolyása 

annak ellenére igen nagy, hogy fejlődésük meghatározója az érzelmileg hozzájuk közelebb álló 

családi hatásrendszer. Ezért óvodai dolgozóink viselkedése modellértékű kell legyen.  

Érzelmi nevelésünk alappillére az együttműködés. Mivel az életkor specifikus én- központúság 

alapján gyermekeink elsősorban önmagukra képesek figyelni, feladatunk, hogy érzelmi alapon 

fokozatosan igyekezzünk kifejleszteni azokat a mechanizmusokat és felépíteni azt a 

magatartást, mellyel képessé válnak másokat is elfogadni, figyelembe venni. Ebben a 

munkánkban is központi jelentőségű a játék, mely az egyéni tapasztalatok feldolgozásának és 

az ismeretszerzésnek is fontos forrása.  

A játék hátterében megismerhetővé válik a gyermek önmaga, a tárgyi világ és az emberi 

kapcsolatok bonyolult összefüggései. Különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös 

tevékenységek gyakorlása. 

Óvodai nevelésünk folyamatában a felnőtt és csoport hatása annál jelentősebb, minél 

sokszínűbb tevékenységre biztosítunk lehetőséget, hiszen általa fokozódik a gyermekek 

együttműködése, aktivitása és önállósága. 

Célunk, hogy a társas együttműködés során alakuljanak ki olyan elemi közösségi kapcsolatok, 

melyben természetessé válik, hogy minden gyermek más külső és belső tulajdonságokkal 

rendelkezik - és így ezzel együtt elfogadható és szerethető. 

Mivel gyermekeink magatartása érzelmi vezéreltségű, fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot 

nyújtó légkör kialakítását és hogy az egész óvodáskor alatt folyamatosan kedvező érzelmi 

hatások érjék őket minden tevékenységük során. 

Az óvónők kiemelt feladata a halmozottan hátrányos és veszélyeztetett környezetben élő 

gyermekek szocializációjának segítése - a hátrányok csökkentése és a veszélyeztetettség 

enyhítése. 

A társas együttműködés megszervezése, a közösségi élet szokás-, és szabályrendszerének 

gyermekekhez alkalmazkodó felépítése két szinten ( 3-4-5) és (5-6-7) éves korra lebontva 

történik óvodánkban. 

A fejlesztés várható jellemzői óvodáskor végére: 

− a kialakult szokásokat önállóan alkalmazzák, melyek igénnyé válnak életükben 

− szívesen járnak óvodába és szívesen játszanak együtt  

− természetes szükségletükké válik a közös tevékenység, melyben aktívan részt vesznek 

− érzelmileg és értelmileg elfogadják a felnőttek és egymás kéréseit, követik az útmutatásokat 

− képesek együttműködni a tevékenységekben - elfogadják a társas viszonyokat  
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− ( alá - fölé - és mellérendeltséget is ) 

− érdeklődőek, segítőkészek és együttérzőek egymással 

3.2.4. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 
E feladat is az óvodai nevelésünk komplex folyamatába ágyazódik, mely alatt egyaránt értünk 

szociális érettséget és értelmi, mentális fejlettséget is. Megvalósítása az óvodába kerülés 

pillanatától kezdődik és folyamatosan tart az óvodáskor végéig és minden gyermekre kiterjed. 

Célunk, a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére alapozva szervezzük meg azt a sokféle 

tevékenységet, melyen keresztül gyermekeink tapasztalatokat gyűjthetnek az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetből. 

Az értelmi nevelés feladatai: 

− spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek bővítése, rendszerezése 

− az értelmi képességek: az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás 

és a kreativitás fejlesztése 

− annak figyelembe vétele, hogy minden gyermek a saját fejlődési ütemében és változó 

tartalommal válik alkalmassá a cselekvések és ismeretek elsajátítására 

− az óvónők legyenek bizalommal a gyerek és a fejlődőképességük iránt, legyenek 

nyitottak, rugalmasan alkalmazkodóak 

− tudatosan használjuk ki a gyermekek egymástól való tanulási készségét 

− olyan változatos tevékenységi lehetőségek kínálata legyen a tevékenységekben, melyben 

komplex módon felszínre kerülhetnek a belső fejlődési tartalmak, a sokszor láthatatlan 

elemek is 

− kiemelt jelentőségű feladatunk az anyanyelv és kommunikáció fejlesztése, hiszen csak 

kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek képesek az alap- kultúrák elsajátítására 

Feladataink e téren: 

− a gyermekek szókincsének bővítése és helyes beszédének kialakítása 

− a hibák toleráns javítása, a szabályok közvetítése 

− a beszédkedv felkeltése és fokozása 

− a nyelvi hátrányok egyéni kompenzálása 

− a metakommunikációs készség fejlesztése 

E feladatok részletes kidolgozása az óvodai élet tevékenységi formái fejezetben történik. 
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3.3. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

3.3.1. Személyi feltételek 
Óvodánkban 3 fő alkalmazott dolgozik  

Ebből: - 2 fő felsőfokú végzettségű óvónő, melyből egy fő tanítói oklevéllel is rendelkezik 

- 1 fő pedagógiai munkát segítő dajka 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus végzi a nevelőmunkát, az óvónők szakmai 

együttműködése jó. A dajkákkal való szakmai munkakapcsolat megfelelő, ám a megnövekedett 

takarítási és konyhai teendők miatt egyre kevesebb idő jut a konkrét pedagógiai munkát segítő 

tevékenységre. Intézményünkben a törvény által deklarált átfedési idő biztosított. 

3.3.2. Tárgyi feltételek 
 

Az óvoda helyiségeit és udvarát oly módon igyekszünk kialakítani és berendezni, hogy az 

mindig a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja és tegye lehetővé mozgás- és 

játékigényük kielégítését. 

Az óvoda épületének mérete, komfortfokozata megfelelő, ám berendezésében és 

felszereltségében folyamatos felújításra szorul. 

Csoportszobák száma: 2  

Alapterülete: egyenként 50 m2 - 1 gyermekre jutó hasznos alapterület: 2,5 m2 

Az óvoda felszerelését a törvény által előírt eszköznorma alapján a tervezett ütemben 

bővítettük, ám a hiányzó eszközöket pótolni szükséges. 

Hiányjegyzék az eszközök pótlására: 

- a balesetveszélyes udvari játékok, berendezések korszerűsítése, cseréje 

- a könyvállomány folyamatos bővítése 

- az egyéni fejlesztést segítő játékok beszerzése 

- a mozgásfejlesztést szolgáló csoportszobai eszközök kiegészítése 

3.3.2.1. Óvodánk csoportszerkezete 
Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe kerülő szempontok: 

- mivel a létszám alapján egy csoport működése lehetséges, egy minden életkort felölelő 

vegyes csoportot szervezünk 

- a csoport a nap nagy részét- főként a játékidőt, az étkezéseket és a délutáni időszakot együtt 

tölti, ám a délelőtt második felében a tanköteles korúaknak egyéni fejlesztéseket , mikro 

csoportos foglalkozásokat szervezünk 
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- törekszünk arra, hogy mindhárom óvodapedagógus az óvodai napirend minden szakaszában 

részt vegyen a gyermekek alapos megismerése érdekében. 

- megpróbáljuk  a vegyes csoport előnyeit- főként a szokás- szabályok elsajátítása terén 

érvényesíteni 

3.3.3. Az óvodai élet megszervezésének alapelvei 
Pedagógiai szempontok a napirend és a hetirend elkészítéséhez: 

- a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez az óvónőknek olyan napirendet kell 

kialakítani csoportjukban, mely biztosítja a programban tervezett tevékenységekhez 

szükséges időkeretet és megfelelő érzelmi biztonságot teremt a gyermekekben 

- a napirendet a folyamatosság, rugalmasság jellemezze és vegye figyelembe a helyi 

szokásokat, a szülők és a gyermekek igényeit 

- a nyári napi- és hetirend kialakításakor figyelembe kell venni az arra az időszakra tervezendő 

fejlesztési lehetőségeket, az akkori csoportszerkezetet, létszámot stb. 

- a gyermekek óvodai életét, a napi- és hetirendet céltudatosan kell kialakítani 

 

3.3.4. Az óvoda kapcsolatai 
Óvoda és család  

Az óvoda és család kapcsolatának alapelvei: 

- az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyra épüljön 

- a kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás legyen 

- az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledjen a családhoz 

Az együttműködés tartalma, a kapcsolattartás módjai: 

- folyamatos, naponkénti párbeszéd 

- szülői értekezletek évente min. 3 alkalommal  

- nyílt napok évente min. 2 alkalommal 

- közös programok, ünnepek szervezése évente 4-5 alkalommal 

- kapcsolattartás az SZMK -val, kezdeményező, koordináló szerepének erősítése 

- családlátogatások - minden évben minden gyermekre kiterjedően 

Óvoda és iskola   

Az együttműködés alapelvei: 

− a zavartalan átmenet érdekében kölcsönös nyitottság 

− szoros nevelőpartneri viszony az iskola pedagógusaival 
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− érvényesüljön a kölcsönös bizalom, egymás munkájának megismerésére és 

megbecsülésére törekvés 

Az együttműködés tartalma: 

− az óvónők ismerjék meg az iskola pedagógiai programját - főleg az 1. osztályra vonatkozó 

követelményeket  

− a tanítók érdeklődjenek az óvodában folyó munka iránt - ismerjék meg annak nevelési 

programját  

− a gyermekek folyamatos megismerése érdekében a leendő első osztályos tanító több 

alkalommal látogassa meg az óvodát 

− a nagycsoportosok az iskolai élet megismerése érdekében látogassanak meg tanórát, 

napközis foglalkozást, egyéb rendezvényt 

− az óvónők kísérjék figyelemmel a gyermekek iskolai beilleszkedését 

− szervezzen az óvoda az alsó tagozattal több közös programot, kirándulást, színházlátogatást 

stb. 

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

Óvoda és könyvtár 

− a kapcsolat segítse a nevelési feladatok sokoldalú megoldását 

− évente 1- 2 alkalommal könyvtárlátogatás 

Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal 

− az észlelő- jelzőrendszerben való aktív részvétel 

− minden alkalmazott feladata a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése 

Színház és koncertlátogatások 

− évente 3 - 4 alkalommal, amit a szülők kérnek és hozzájárulásukkal javasolnak 

3.3.5. Az óvoda hagyományai, ünnepei 
1.Az óvoda ünnepélyei: 

− Mikulás ( csoportonként ) 

− Karácsony ( közös ) 

− Farsang ( közös - nyilvános ) 

− Anyák napja ( közös - nyilvános ) 

− Évzáró ( közös - nyilvános ) 

2.Az óvoda kirándulásai: 

− őszi termény- és termésgyűjtő 
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− tavaszi természetjáró 

− gyermeknapi ( buszos ) 

3.  Sportprogramok: 

− majális sportnap az iskolával, szülőkkel 

− gyermeknapi sportnap az iskolával, szülőkkel 

4.  Az óvoda és a család közös rendezvényei: 

− farsang 

− munkaestek 

− közös kirándulások, sportprogramok 

− szülők által javasolt és finanszírozott buszos kirándulások a gyermeknapi programokhoz 

kapcsolódóan 

5.Az óvoda egyéb rendezvényeken való részvétele: 

− nyugdíjasok köszöntése - évente 1 alkalommal 

 

3.3.6. Gyermekvédelem az óvodában 
A gyermekvédelem szerepe 

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermeki jogok védelme minden olyan 

természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekek nevelésével, oktatásával, ügyeinek 

intézésével foglalkozik. Ennek megfelelően óvodánk már nemcsak a közoktatási törvény 

rendelkezései alapján köteles gyermekvédelmi tevékenységet ellátni. A két törvénybe foglaltak 

azt igazolják, hogy a gyermekvédelem szorosan kapcsolódik az intézmény pedagógiai 

tevékenységéhez. A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott követelmény, hogy 

mindenki számára biztosítsa a fejlődéséhez szükséges feltételeket és azokat a lehetőségeket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek képességeit, tehetségét kibontakoztassa. Szükség 

esetén leküzdje azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy 

bármilyen más oknál fogva fennállnak.  

E tevékenység nem köthető csupán egyetlen munkakörhöz és meghatározott időponthoz, hanem 

a mindennapi pedagógiai tevékenységbe ágyazottan valamennyi nevelő és oktató munkát végző 

dolgozó kötelessége. 

Kötelezettségek az óvodapedagógusok számára: 

− minden óvónő alapvető feladata, hogy munkája során figyelembe vegye a gyermekek 

egyéni képességeit, fejlődésének ütemét, szocio-kulturális helyzetét és fejlettségét, 
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fogyatékosságát és segítse képességeinek kibontakoztatását, ill. bármely oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását. 

− közre kell működnie a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

− feladatuk, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztassák a gyermekeket érintő kérdésekről, 

figyelmeztessék őket, ha a gyermek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

− az óvónők kötelessége az is, hogy a gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

Az óvodavezető első számú munkatársa a gyermekvédelmi feladatok megoldásában. A vezető 

óvónő választja ki, bízza meg az e feladatra leginkább alkalmas és várhatóan legeredményesebb 

munkatársát, aki : 

− gondoskodik a nem megfelelő családi környezetben élő gyermekek felderítéséről 

− az óvodai gyermekvédelmi munka összefogója, szervezője 

− nyilvántartásba veszi és számon tartja a különféle fokozatú gyermekvédelemre szoruló 

gyermekeket 

− a gyermekek szociális helyzetének megoldására előterjesztést tesz 

− aktív kapcsolatot tart fenn a helyi gyermekjóléti szolgálat családgondozójával 

Az óvoda a gyermekvédelmi feladatkörét a helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátási kötelezettségével összhangban látja el 

3.4. Az óvodai élet tevékenységi formái  

3.4.1. Játék 
Feltételek: 

−  nyugodt, szeretetteljes, elfogadó légkör 

− olyan csoportszoba és játszóudvar, ahol a gyermekek életkorának és igényeinek megfelelő 

játéklehetőségek, sarkok és játékeszközök vannak. 

− minél összefüggőbb játékidő, ami lehetőséget ad  az elmélyült játékra 

− játékeszközök, amelyek jól variálhatók, érdeklődést felkeltők 

Cél: 

− elmélyült, spontán játék lehetőségeinek biztosítása 

−  a játékon keresztül  a gyereket körülvevő világ megismertetése 
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−  az életkor előrehaladtával a játék formáinak és tartalmának gazdagítása 

−  a szociális kreativitás fejlesztése ( kreatív együttműködésre törekvés, helyes 

magatartásmód kialakítása, nyitottság egymás iránt, ízlésformálás, társas kapcsolatok 

kialakulása, konfliktusok megoldására törekvés), 

− kudarctűrés 

−  a játék során kialakított rend szokássá alakítása 

−  egészséges versenyszellem megvalósítása 

Tartalom: 

       3-4-(5) éves korban: 

A kialakított játékterek, helyek megismerése, használatának megtanulása 

1.  Gyakorlójátékok 

− ismétléses cselekvések közben a környezetükben levő tárgyak,      játékeszközök  

megismerése 

−  egyszerű szabályjátékok, játékszabályok megismerése, elfogadása, követése 

−  dallam, szöveg és mozgásismétlő játékok 

−   ritmusjátékok ismételgetése 

2.  Építő és konstruáló játékok: 

− egyszerűbb összerakosgató, összeszerelhető játékok a gyermek elképzelései alapján 

3.  Barkácsolás: 

− játékjavítások 

−  apró hibaelhárításokban közreműködés óvónői irányítással 

4.  Dramatizálás, bábozás: 

− az óvónő játékának figyelése, követése 

−  bábmozgatási kísérletek 

−  hangutánzások bábmozgatás közben 

5.  Szerepjátékok: 

− az életből ellesett jellegzetes cselekvések, egyszerű  műveletek utánzása 

−  egyénenként és csoportokban egyszerű szabálykövetések 

6.   Szabályjátékok: 

− a gyerek mozgásszükségleteit elégíti ki 

−  szabályai egyszerűek 

− közösen őrködjenek a szabályok betartása felett 
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− a gyerek mozgásszükségleteit elégíti ki 

−  szabályai egyszerűek 

− közösen őrködjenek a szabályok betartása felett 

 

    (5)-6-7 éves korban: 

1.  Gyakorlójátékok: 

− a szerepjátékokban és a konstruáló játékoknál  valamilyen képességben lemaradást mutató 

gyerekeknél, esetleg új játékszer használatánál 

2.  Építő- és konstruáló játékok: 

− összerakosgatások, szerelések 

−  az élethelyzeteknek megfelelő egyszerű tárgyak elkészítése a képzelet és a   valóság 

közelítésével 

3.  Barkácsolás: 

− játékok egyszerű javítása 

− egyszerű játékok készítése a játék folyamatának előremozdítására 

−  alkalmakra, ünnepélyekre ajándéktárgyak készítése 

4.  Dramatizálás, bábozás: 

− az óvónő irányításával bábkészítések 

−  önálló mesedramatizálás 

−  önálló történet és bábválasztás 

5.  Szerepjátékok: 

− az életből ellesett jelenségek, események beépítése az egyéni vagy a csoportok játékába 

6.  Szabályjátékok: 

(5)-6-7 éves korban:  

− nagyobb ügyességet és szellemi erőfeszítést igényel 

−  egészséges versengés, tudjanak veszíteni 

−  bonyolultabb szabályok betartása, egymás figyelmeztetése 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

− legyen képes önálló vagy csoporttársai által kezdeményezett játékbanvaló részvételre 

−  igényeinek és életkorának megfelelő játékot válasszon 

 legyen kezdeményező és önálló a játéka 

− társaihoz pozitív érzelmekkel közelítsen és a játékát is ezek az érzelmek  hassák át 
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−  legyen képes szabályjátékok megtanulására, tartsa be és kövesse ezek szabályait 

− aktívan vegyen részt  erőfeszítést és ügyességet igénylő játékokban 

− hozzon  létre egyszerű modelleket, maketteket, legyenek egyéni ötletei, javaslatai   a játék 

minden területén 

−  legyen képes saját élményeinek eljátszására, ehhez a tevékenységéhez válasszon 

helyesen anyagot és eszközt 

−  le tudjon mondani egy- egy kedves játékszerről 

−  vállaljon vezető és alárendelt szerepet egyaránt, fogadja el társai ötleteit,    javaslatait 

− a játszócsoportok  tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakuljon ki 

Értékelés: 

 A fejlesztés várható eredményeinek folyamatos megfigyelése a gyerek életkora szerint a 

fokozatosságot figyelembe véve. 

Az óvónőnek rendelkeznie kell a játék során: 

− nagyfokú empátiás kézséggel 

−  jó megérző és improvizatív kézséggel 

−  türelemmel, hagyjon időt a játékra és ennek örömét élje át a gyerekekkel 

−  ne a gyerekek helyett, hanem velük játsszon és ha kell hagyja egyedül játszani a 

gyerekeket 

−  odafigyelő, biztató, játékötletek szárnyalását engedő magatartással 

−  játékkedvének megőrzésével 

 

A játék jelentősége: 

− fejleszti a gyerek mozgását( kis és nagy mozgás, finommotorika, téri tájékozódás) 

−  értelmi képességek fejlődése 

−  észlelés, megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet, gondolkodás 

−  érzelmi fejlődés- pozitív - negatív érzelmek 

−  kommunikációs kézség fejlődése 

−  alapvető viselkedési szabályok elsajátítása 

−  társas kapcsolatok kialakulása 

−  empátiakézség kialakulása, tolerancia egymás iránt 
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3.4.2. Vers, mese 
Az irodalmi nevelés is a művészeti nevelés körébe tartozik, az érzelmeken keresztül hat. Az 

irodalmi mű érzelmeket mozgat meg, így nyújt élményeket. Irodalmi nevelésről csak akkor 

beszélhetünk, ha a gyermek szereti az irodalmi művet, örömet okoz neki.  

Az irodalmi művek pl.  

− a gyermekek esztétikai érzékét fejlesztik 

− a népi eredetű mese - segíti a világ megismerését 

- mélyíti az önismeretet 

- oldja a szorongást 

- tanít: - emberi kapcsolatokra 

- belső képteremtés képességére 

- a jó erkölcsre. 

Az irodalmi nevelés összefonódik az anyanyelvi neveléssel, zenével, énekkel, mozgásos 

játékkal. 

Feltételek, eszközök: 

−  magyar  és  külföldi meséket, verseket, mondókákat tartalmazó könyvek, lapozgatók 

− óvónők felkészültsége - tudnak, ismernek sok mesét, verset, 

- tiszta beszéd, helyes kiejtés, beleélő képesség, mimika 

−  a nap egészében  biztosítjuk a megfelelő légkört,  helyet  a  könyvnézegetéshez meséléshez 

/mesesarok, könyvespolc / 

− ritkán gyermek előadás, színházi előadás megtekintése 

− bábok /sík és kesztyűsbábok, termésfigurák stb. / 

− különböző ruhadarabok a dramatizálásokhoz 

Feladatok: 

− figyelembe kell venni a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, 

− érdeklősét - minél kisebb a gyermek, annál több legyen a páros játék (arcsimogatók, 

hintáztatók, tenyeresdik, lovagoltatók stb.) mondóka, dal majd ezeket kövesse állatos 

felelgetős mese, mondóka, láncmese, vers, verses mese, majd fokozatosan hosszabbodó, 

bonyolódó prózai mesék  

− sokszori ismételgetések, szabadon választhassanak az ismert művek közül, legyenek 

kedvenceik is - nem cél a sok vers mese ismétlés, de a megismertetett jól kiválasztott legyen 

/elsődleges a vers ritmusa, hangzása /  és a gyerekek kedveljék 

− megfelelő előadásmód /nyelvhelyesség, mimika, hangsúly stb. / 
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−  a gyermekek spontán kérdéseire - a mesével, verssel kapcsolatosan - válaszolni, az 

ismeretlen kifejezést, félreértett szót magyarázni kell 

− altatás előtt az egész csoport hallgatja a mesét - duruzsoló hangnemben előadott 

−  a bábozás, dramatizálás kisebb csoportban történik, mert az maga is egy játék 

−  az óvónőnek meg kell tanulni az irodalmi műveket, amelyeket meg akar tanítani 

− megteremtjük a lehetőséget arra, hogy fejezhessék ki rajzzal is meseélményeiket a gyerekek 

−  a szülőknek is tanácsolunk könyveket, irodalmi műveket 

−  a könyv iránti vonzódás  kibontakoztatása és a könyvvel való helyes bánásmód 

elsajátíttatása 

−  igény kialakítása az irodalmi élményekre - irodalmi fogékonyság alapozása 

−  akusztikus verbális emlékezet fejlesztése 

−  a szeriális /sorrendi / felfogás és kivitelezés erősítése 

A fejlesztés tartalma: 

3-4-(5) éves korban: 

− 8-10 népi mondóka, vers  - időjárásról 

- évszakokról 

- természeti jelenségekről 

- tárgyakról -ezeket kísérjék mozdulatok 

- környezetről 

- állatokról 

- növényekről 

- ünnepekről 

  

− 2-3 kiolvasó 

Ezeket ismételgessék a gyerekek, és  ugyanennyit  csak  hallgassanak meg az óvónőtől. 

− 10-12 új mesét hallgassanak, melyek rövidek és nem bonyolultak, de változatos fajtájúak - 

ezeket  többször 

 (5)-6-7 éves korban: 

− a korábban megismert mondókák, versek  ismételgetése 

− l5-2o vers - a témakörök változatosak legyenek 

− a megismert meséken kívül hallgassanak  egyéb fajtájúakat is /tréfás mesét, tündérmesét 

stb. /, a választott mese hosszabb, bonyolultabb 

A fejlesztés várható eredményei: 
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3-4-(5) éveseknél: 

− kapcsolódjanak be önállóan a mondókák, versek mondogatásába 

− idézzenek fel 6-7 mondókát, verset (spontán módon is) és kísérjék azokat mozgással  /a 

bátrabbak önállóan is / 

− várják, kérjék a mesét 

− legyen kedvenc meséjük és mesehősük, akivel tudnak azonosulni, magatartását elutasítani 

- játékukban utánozzák 

− tudják felidézni egy-egy mese részletet, segítséggel eljátszani 

− bánjanak óvatosan a könyvekkel, és beszélgessenek az óvónő segítségével a könyvekben 

lévő képekről, mímeljenek olvasást 

(5)-6-7 éveseknél:  

− legyen igényük a hallott irodalmi művek újrahallgatására 

− tudjanak 10-12 mondókát, 6-8 verset és szívesen, örömmel  hallgassanak l5-20 mesét 

− kapcsoljon ismert irodalmi szöveget adott ünnepi alkalomhoz 

− várják, kísérjék figyelemmel a mesemondást, folytatásos mese, verses mese, meseregény 

szálait tudják összekötni 

− figyelmesen hallgassák végig óvónőjüket, társaikat 

− jegyezzék meg a mese legfontosabb elemeit /szereplők, események / nevezzék is meg / 

− kedvenc mesehősük cselekvéseit vigyék be játékukba 

− ismert mesei motívumokat, mesét bábozzanak, dramatizáljanak óvónői segítséggel  /az 

ügyesebbek önállóan / 

− tudjanak kiegészíteni szóban ismert meserészletet 

− legyenek képesek a hallottak képi megjelenítésére 

− vegyenek részt közös műsorkészítésekben 

− tudjanak könyvben kép alapján tájékozódni 

− mesekönyvek képeit önállóan, hosszan nézegessék, vigyázzanak a könyvre 

− kérjék a képekről való beszélgetést, és egymás között is beszélgessenek, meséljenek 

− utánozzák az olvasást 

− képesek legyenek koruknak megfelelő színházi előadás cselekményének követésére 

Értékelés: 

A gyermekek fejlődésének elemzése 

A gyermekeket figyelemmel kísérjük a nap folyamán és megítéljük, hogy önmagukhoz képest 

mennyit fejlődött, hol kell még segíteni fejlődését. 
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Megfigyelési szempont lehet: 

− szívesen hallgat-e mesét, verset 

− kéri-e újra a vers, mese előadását 

− fel tudja-e sorolni az ismert mese szereplőit 

− örömmel vállal-e szerepet egy-egy mese előadásánál, és milyet 

− mondogat-e szívesen önállóan verset, mondókát társai között, felnőtteknek 

− mesekönyveket szívesen nézeget-e, és milyen gyakran 

− szeret-e, mesél-e ismert mesét vagy ő talál ki 

3.4.3. Ének, zene, énekes játék 
A zenei nevelés a művészeti nevelés körébe tartozik, az érzelmeken keresztül hat.  

Felkelti, formálja:  - a gyermekek zenei érdeklődését, 

- zenei  ízlését, 

- esztétikai fogékonyságát. 

A zenei képességeinek fejlesztése életre szólóan kihat a gyermekek általános művelődésére, 

művészi nyitottságára. A zene kihat az egész személyiség fejlődésére. 

Fejleszti: az emlékezetet /dallamokra, szövegre, szabályokra, mozgásokra kell emlékezni /  

− képzeletet  /meglévő ismeretekből rak össze képet / 

− zenei hallást 

− ritmusérzéket 

− mozgáskultúrát 

− érzelmeket 

− esztétikai érzéket 

− akaratot, önfegyelmet 

− társas kapcsolatok alakulását 

Szorosan kapcsolódik az egyéb foglalkozási ágakhoz, de elsősorban az anyanyelvi neveléshez.  

Feltételek, eszközök: 

− magyar gyermek dalkincs, mondókák, művészi értékű költött-komponált dallamok 

− ritmus és dallamjátszó hangszerek  /dob,  xilofon, cintányér,  triangulum és általunk készített 

kellékek - dióból, botból, dobozból stb. - melyek minőségétfigyelemmel kísérjük és 

pótoljuk, javítjuk 

− a dalos játékokhoz használható eszközök /kendő, szoknya, fejdísz, kalap stb. / 

− az óvónők felkészültek - furulyán játszanak, egy zongorán is 
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− a  nap egészében biztosítjuk a megfelelő légkört az  énekléshez, felhívjuk figyelmüket a 

különböző zörejekre, játékhelyzetekhez kapcsolunk hangutánzást /brummogás, berregés 

stb. / 

− néhányszor koncertre járás 

Feladatok: 

figyelembe kell venni a gyermekek éneklési, ritmus- és halláskészségét 

− a nap folyamán történő spontán zenei élményeket  a foglalkozások alkalmával tudatos 

fejlesztéssel megerősítjük, rendezzük 

− a foglalkozások megszervezése történjen: 

− változatos módszerekkel 

− a gyermekek aktív részvételével 

− a gyermekek fejlettségének és érdeklődésének megfelelően 

− fokozatosság figyelembevételével  /zenei anyag, játékok sorrendje, megfelelő 

hangmagasság, tempó, hangerő, zenei képességek / 

− a  gyerekek  zenei élményekhez   juttatása - az óvónő éneke,  vokális és hangszeres zene 

segítségével közös éneklésen és  a  zenei érdeklődés felkeltésén keresztül 

− az éneklés, zenélés tevékenységeinek megszerettetése 

− zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése 

− a  népi-, a hagyományok-, a műzenei-, és más népek dalainak, zenéinek megismertetése 

− ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok , zenék megismertetése, a hagyományok 

ápolására való törekvés 

− ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése 

− mozgás és testtartás dalhelyzetekhez való igazításának megalapozása 

− közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös zenéléseken keresztül 

A fejlesztés tartalma: 

3-4-(5) éves korban: 

Dalanyag: 

− 5-7 mondóka (2-4 motívum) 

− 10-15 magyar népi énekes-mozgásos játékdal: 

− 4-6 motívumból álló 

− hangterjedelem: d-l, ill. s-m 

− hangkészlet: ötfokú (lefelé futó motívumoknál fá, ti) 

− ritmus: egyszerű negyed, páros nyolcad 
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− s-m                             3-4 dal 

− l-s-m                          3-4 dal 

− m-r-d                         2-3 dal 

− s-m-r-d                      2-3 dal 

− d-l,-s,                            1   dal 

− m-r-d-l,                         1   dal                                                                                  

    A   játékok   kétszemélyes  ( felnőtt   gyermekkel  pl.  altatók,  hintáztatók,  

    höcögtetők, sétáltatók stb. )  és utánzó mozgással kísértek, majd év végéig  

    körbejárás megtanulása  -  egyszerű  körsétáló,  guggolásos,  sorgyarapító,  

    párválasztó, szerepcserélő játékok. 

    dalok a hagyományokhoz, népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan: 

− 2-3 műdal 

− zenehallgatás - egyszerű népdalok, műdalok énekes vagy hangszeres előadásban 

Képességfejlesztés: 

− magas-mély hangok felismerése beszédben, énekben, hangszeren és ennek térbeli 

érzékeltetése 

− halk-hangos hangok felismerése beszédben, énekben, hangszeres és ennek alkalmazása 

éneklésben 

− gyors-lassú tempó felismerése és alkalmazása énekléssel és mozgással 

− zörejek megfigyelése beszédben, zenében, természetben, környezetben 

− hangszer és ritmushangszer hangszínének felismerése 

− egyszerű ritmushangszerek használata 

− egyenletes lüktetés játékos mozdulatokkal, tapssal, körbejárással 

− egyszerű motívumok visszaéneklése 5 hang terjedelemben 

− dalok felismerése dúdolásról kezdő motívumról 

−  tiszta éneklés 

(5)-6-7 éves korban: 

Dalanyag: 

− 4-6 mondóka 

− l6-20 magyar népi énekes-mozgásos játékdal: 

− 6-12(18) motívumból 

− hangterjedelem: d-l, ill. s-m 

− hangkészlet: ötfokú (lefutó motívumban fá, ti) 
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− ritmus: negyed, páros nyolcad, negyed szünet, szinkópa, tizenhatod 

− s-m                               2 dal 

− l-s-m-(fá)                      2 dal 

−  s-m-d-(lá)                 1-2 dal 

− m-r-d                         1-2 dal 

− s-m-r-d                      2-4 dal 

− l-s-(f)-m-r-d              6-8 dal 

−  m-r-d-l,-(ti)                 2  dal 

− m-r-d-l,-s,                 2-3 dal 

− r-d-l,-s,                        2  dal 

A játékok bonyolultabb mozgásosak pl. sorjátékok, ügyességi játékok,párjátékok. 

− 5-6 műdal 

− zenehallgatás - magyar és idegen népdalok, énekes és hangszeres műzenei darabok, régi 

és mai zenei szemelvények 

Képességfejlesztés: 

− halk-hangos 

− magas-mély ezen fogalomárok összekötése énekes gyakorlatban 

− gyors-lassú 

− dallamfelismerés kezdő, vagy belső, vagy záró motívumról 

− finomabb hangszínek megfigyeltetése természetben, környezetben, beszédben, 

énekhangon, hangszeren 

− hangszer hangjának és játékmódjának megismerése pl. xilofon 

− ütőhangszerek használata önállóan, változatosan, éneklés kísérésére is 

− egyenletes lüktetés és dalritmus megkülönböztetése és összekapcsolása (negyed szünet 

is) 

− motívum hosszának megéreztetésével hangsúlyok kiemelése - ritmus és dalvisszhang, 

motívumnyi mozgásformák 

− esztétikus, táncos mozgások játékhoz kapcsolva 

− dallambújtatás - ismert dalon motívumok hangos éneklése, majd magukban éneklésének 

változtatása 

− zenei improvizáció (dallamok kitalálása) versekhez, mondókákhoz, énekes beszélgetés, 

kérdés-felelet játék egyenként, játékok, játékos mozdulatok kitalálása 

A fejlesztés várható eredményei: 
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3-4-(5) éveseknél: 

Tudjanak: 

− az óvónő segítségével (a bátrabbak önállóan is) mondókákat a természetes beszéd 

hanglejtésének megfelelően mondani, a játékdalokat, alkalmi dalokat csoportosan 

énekelni /legalább 6-8 dalt biztosan / és a dalosjátékokat mozgással kísérni 

− énekelni alkalmi dalokat ünnepkörökhöz kapcsolódva 

− megkülönböztetni magas-mély hangokat /beszédben is / térben mutatni valamint 

különböző hangmagasságban kezdett egyszerű dallamokba bekapcsolódni 

− dalokat megközelítően tisztán énekelni 

− felismerni, megnevezni a halk-hangos közötti különbségeket természetben, zörejben, 

éneklésben, beszédben és képesek legyenek a bemutatásukra is (egyénileg is) 

− zörejhangokat pl. anyagok hangját, emberi hangokat hangszerek hangját, természet 

hangjait (szélzúgás, porszívó, közlekedés stb.) 

− egyenletes lüktetést a dallamhoz kapcsolódó játékos mozdulatokkal, tapssal kifejezni, 

járás és éneklés közben dobbantással is 

− ismerjenek ritmushangszereket és tudják használni az egyenletes lüktetés játékos 

kifejezésére 

− figyelni társaik, valamint az óvónő énekes és hangszeres előadására, hallgassák szívesen 

− felismerni tanult dalokat dúdolásról, hangszeres játékról a dalra jellemző rövid rész 

alapján 

−  a játékhoz kapcsolódóan egyszerű mozgásokat, táncos mozdulatokat egyöntetűen, helyes 

testtartással  végezni, együtt járni. 

−  térbeli formákat kialakítani az óvónő irányításával pl. csigavonal, hullámvonal 

− 4-6 hangterjedelemben dallamfordulatokat kitalálni, melynek szövege szavakba 

foglalható és élményeikhez, játékaikhoz kapcsolódik 

(5)-6-7 éveseknél: 

Tudjanak: 

− 6 hangterjedelmű 10 dalt és 5-6 alkalmi dalt tisztán, szép szövegkiejtéssel biztonságosan 

az egyvonalas c és két vonalas c abszolút hangmagasságok között csoportosan és 

egyénileg is énekelni 

− ismert dalt hallás alapján szöveg nélkül énekelni dúdolva, zümmögve vagy egyszerű 

szótagokkal 
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− magas-mély hangokat megkülönböztetni és ismert dalt térben kézzel mutatni valamint 

dallammotívum dallamívét, maguk is magasabban, mélyebben énekelni, dalt kezdeni 

− dallammotívumot csoportosan, egyénileg visszaénekelni, valamint felelgetős játékot két 

csoport (vagy csoport és egy gyermek együttműködésével) folyamatosan az óvónő 

segítsége nélkül is) 

− halk-hangos közötti különbséget tenni és ezeknek megfelelően énekelni, beszélni, 

tapsolni 

− felismerni dallamot dúdolásról, hangszerről kezdő, belső, záró motívumokról 

− dalokat-hallható vagy látható jelre - hangosan és magukban énekelni több dallammotívum 

elbújtatásával is 

− megkülönböztetni környezetük hangjaiból hangszíneket, zörejeket, beszédhangot, társaik 

hangszínét 

− ismerjenek hangszereket, megszólaltatásuk módját 

− ütőhangszereket használni: lüktetés, ritmus, motívumhangsúly kiemelésére 

− dalon, mondókán megkülönböztetni egyenletes lüktetést dal, mondóka ritmusától és ezt 

cselekvéssel, énekkel, mozgással és szavakba foglalva csoportosan és egyénileg is 

kifejezni 

− jól ismert dalt, mondókát felismerni jellegzetes ritmusuk, dallamuk alapján 

− szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolni 

− különbséget tenni gyors és lassú között és e szerint mozogni, tapsolni, beszélni 

−  összekapcsolni fogalom párokat pl. magasan, gyorsan énekelni, hangosan, lassan tapsolni 

stb. 

− egyöntetűen körbejárni - kicsit oldalt fordított - testtartással, kézfogással 

− egyszerű, játékos, táncos, egyensúlyváltást kívánó mozgásokat (dobbantás, átbújás, 

kifordulás, sarokkoppantás stb.) szépen megformálni 

− változatosan járni, lépni, párosával, egyedül pl. oldalt előre 

− változatos térformákat alakítani óvónő segítsége nélkül is (kör, csiga-, hullámvonal, lánc 

stb.) 

− kitalálni dallamfordulatokat, mozdulatokat, játékokat 

− figyelni bemutatott élőzenére, gépzenére, érdeklődjenek új dal(ok) iránt 

Értékelés: 

 A gyermekek fejlődésének elemzése 
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A gyermekeket figyelemmel kísérjük a nap folyamán és a foglalkozásokon és megítéljük, hogy 

önmagukhoz képest mennyit fejlődött. 

3-4-(5) éveseknél megfigyelési szempont lehet: 

− felfigyel-e arra, ha énekel valaki, odamegy-e vagy messziről figyel 

−  énekel-e vagy csak részt vesz a játékban 

− kéri-e újra az éneket, játékot, szívesen vesz-e részt az énekes játékokban 

− dúdol-e néha napközben 

− képes- tempót, mozgást átvenni 

− milyen a részvétele a foglalkozásokon /elején, közben, jön-elmegy, messziről figyel /  

− elfogadja-e a szabályokat 

− örül-e a szerepválasztásnak, hogyan alakulnak a baráti kapcsolatok stb. 

(5)-6-7 éveseknél megfigyelési szempont lehet: 

− szeret-e énekelni 

− kezdeményez-e énekes játékot 

−  tud-e tisztán énekelni egyedül is 

−  mozgása koordinált-e 

− érti-e a fogalom párokat, képes-e azokat énekléssel, mozgással alkalmazni 

− szeret-e kitalálni dallamot, mozgást, játékot, vannak-e ötletei 

− hogyan alakulnak baráti kapcsolatai az énekes játékok közben 

− miben van elmaradva a várható szinttől 

3.4.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 
 

A vizuális nevelés sokszínű   nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, 

képalakítást, kézimunkát, műalkotásokkal való ismerkedést. A megfigyelés és ábrázolás által 

formálódnak a gyermek képzetei, gazdagodik élmény és fantázia világa. Nő az önismeretük, 

önbizalmuk, fejlődik alkotóképességük. Segíti a téri, formai és színképzetei  kialakulását, 

gazdagodását. Elősegíti a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség alakulását. Megismertet 

különböző anyagokkal, az ábrázolás technikáival. 

Feltételeink: 

Eszközök: 

− színes- és grafitceruzák 

− tábla- és zsírkréták 
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− 12 színű vízfesték, 10-es és 4-es ecsetek 

− színes temperák 

− rajzlapok, színes papírok 

− gyurma, só gyurma, formázóeszközök 

− ragasztó, hurkapálca, színes textilek, fonalak 

− különböző magok termények és termések 

− ollók 

Feladat: 

− megteremteni azokat a feltételeket, amelyekben a gyermek megvalósítja elképzeléseit 

− megfelelő eszközök biztosítása 

− lehetőség adása minél több élményszerzésre 

− ötleteket adni a gyermeki fantázia kibontakozásához 

− segíteni önálló elképzeléseik megvalósítását 

− bátorítani, dicsérni 

A fejlesztés tartalma: 

       3-4-5 éves korban: 

− firkálgatás, rajzolgatás 

− képek készítése- festéssel, rajzolással, ragasztással 

−  emberalak részformáival ismerkedés( fej- törzs, karok , lábak) 

− tájékozódás a kép síkján: szélén, közepén 

− térviszonyok jelzése: fent- lent, egymás mellett 

− agyag, gyurma használata, formálása( gömbölyítés, sodrás, lapítás, simítás 

− díszítés, karcolás, ragasztás, tépés 

− festés ujjal, majd ecsettel, felületet 

− térbeli tapasztalat- soralkotás, ritmikus ismétlődés 

− hajtogatás 

5-6-7 éves korban: 

− rajzolás nagyméretre, táblára, homokba  

− rajzolt formák gazdagítása, díszítése 

− mesék, történetek elképzelés utáni ábrázolása különböző technikákkal  

− festésnél különböző színek keverése 

− emberalak apróbb részletei( fül, haj, ujjak) megjelenése 
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− Gyurmázás( ember, állat, forma megmunkálása) 

− papírtépés, vágás, ragasztás, képalkotás 

− hajtogatás 

− varrás, díszítő munka 

− sík és hengeres bábok készítése 

− álarcok, jelmezek 

− térbeli viszonyok( vízszintes- függőleges, ferde) irányok 

− arányviszonyok: alacsony- magas, kisebb- nagyobb, több- kevesebb, stb. 

− képző és népművészeti alkotások nézegetése 

− technikák megismerése 

A fejlesztés várható eredményei: 

− szívesen használja a képi kifejezés eszközeit 

− alkotásaiban hangsúlyozza a jellemző jegyeket, formákat 

− emberábrázolásban jelenjenek meg a részformák, esetleg egyszerű mozgások 

− alkosson képet emlékezet alapján 

− megfelelően használja az eszközöket, tartsa tisztán őket 

− tanulja meg a helyes ceruzafogást 

− tudja alkalmazni a technikai eljárásokat 

− nevezze meg a színeket, sötét és világos árnyalatokat is 

− megfigyelés után tudjon formát mintázni 

− díszítsen tárgyakat saját elképzelései alapján 

− legyen véleménye saját és társai műveiről 

− önállóan javítsa hibáit 

Értékelés: 

− egymás és saját munkáinak nézegetése, értékelése 

− a nap folyamán folyamatosan figyeljük az ábrázoló tevékenységét, fejlődését 

megítéljük 

Megfigyelési szempontok lehetnek: 

− érdeklődő-e a kezdeményezések iránt 

− napközben igényli-e a rajzolást, gyurmázást 

− eszközöket helyesen használja-e 

− önállóan tevékenykedik 
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− vannak-e egyéni ötletei, megoldásai 

− befejezi-e a munkát 

− törekszik-e arra, hogy szép és tiszta munkája legyen 

− használ-e több színt  

3.4.5. Mozgás 
 

A testi nevelés magába foglalja a gyermek: 

− természetes mozgásigényének kielégítését 

− egészségének, testi épségének védelmét 

− szervezetének erősödését, edzését 

Az egészséges életmódra nevelésben nagy szerepe van a mozgásnak. A sokféle 

mozgáslehetőség /járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás / kedvezően 

befolyásolja az egész szervezet fejlődését. 

Növeli: 

− a légző-keringési rendszer teljesítőképességét 

− a csont- és izomrendszer teherbíró-képességét 

− a harmonikus testi-lelki fejlődést 

−  az egészség megóvását 

− a testi képességek: erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlődését 

− a térben és időben való tájékozódást 

− a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodóképességet 

Fontos személyi tulajdonságok alakulnak és erősödnek, ilyen a bátorság, fegyelmezettség, 

akarat, kitartás és egymás segítése. 

Feltételek, eszközök: 

− mindkét csoportszoba rendelkezik Tinikondival és egy bordásfallal, ezek egész nap 

folyamán a gyermekek rendelkezésére állnak, folyamatosan használhatják 

− kéziszerek: babzsák, szalag, kendő, labda, karika, kötél, létra, pad, zsámolyok, 

ugrószekrény, tornaszőnyeg 

− udvaron: mászókák, csúszda, mókuskerék, gumik 

−  mindennapos  testnevelést a hét minden napján szervezünk,  amely   legalább 10-20 perces 

frissítő torna. Ezt a napirendben a délelőtti játékidő után  tervezzük. 



 143

− anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, kiegészülve egy-egy gimnasztikai 

gyakorlattal 

− fontos az óvónők felkészültsége - mozgáskultúrája, változatos gyakorlat és játékismerete 

Feladat: 

− az éves anyag elrendezésénél figyelembe vesszük adottságainkat és az időjárás, az atlétikai 

gyakorlatokat: futásokat, dobásokat, ugrásokat az őszi és a tavaszi időszakra ütemezzük, 

amit a szabadban végezhetünk 

− meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek a gyermekek egészséges fejlődését 

elősegítik: biológiai fejlődést, szervezet teherbíró-, ellenálló- és alkalmazkodó képességét 

− a természetes mozgáskedv fenntartása a mozgás megszerettetése 

− egészséges versenyszellem alakítása 

− pozitív személyiségtulajdonságok erősítése 

− testi képességek alakítása 

A fejlesztés tartalma: 

3-4-(5) éves korban: 

− játékok: - szerep- utánzó-futójátékok körben szétszórt alakzatban 

- szabályjátékok: szerepvállalással 

- egyéni, csoportos versenyek 

- labdajátékok 

− rendgyakorlatok: - egyenes testtartással állások 

 - fordulatok maghatározott irányba 

- köralakítás egyenes vonalból, szétszórtan 

− gimnasztika: - szabadgyakorlatok 

- kéziszer gyakorlatok babzsákkal, szalaggal, labdával 

- kartartások: mély-, mellső-, magas-, oldalsó középtartás vállratartás 

- testhelyzetek: alap-, terpeszállás, térdelés, nyújtott és terpeszülés guggoló és 

térdelő támasz, hason és hanyattfekvés 

- kar-törzs-lábmozgások: emelés,  leengedés lendítés, lengetés, lökés, húzás, 

hajlítás, nyújtás, fordítás, páros lábon szökdelés 

− járások: természetes - különböző irányokba történő speciális - sarkon, lábujjon, 

guggolásban stb.  

− ütemérzéket fejlesztő - tapssal, dobbantással, énekre, zenére történő 
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− futások: egyenes vonalban,  szétszórtan  lassan-gyorsan, versenyfutás   többféle  kiinduló 

helyzetből, irányváltoztatással, tárgyak kikerülése akadályon átfutás   

− ugrások: szökdelés páros lábon helyben, haladással akadályon  átugrás, ki-be ugrás, távol  

és  magasugrás helyből, nekifutásból 

− támaszok, függések: - csúszás,  kúszás,  mászás,  bújás   talajon, padon, zsámolyon 

vízszintes és függőleges irányba 

− egyensúly gyakorlatok:  egyensúlyozás  talajon, vonal,   között, járással, futással, vízszintes 

és rézsutos padon, valamint gurulás a test hossztengelye körül 

− dobások különböző dobóeszközök - babzsák,   kislabda, gumilabda feldobása, elkapása 

− labdagyakorlatok: labdafogás, tartás, gurítás állásban, terpeszülésben, labdavezetés 

(5)-6-7 éves korban: 

− játékok: - szerep-, utánzó játékok, futójáték különböző fogásmóddal, egy-két  

               fogóval 

             - szabályjáték: fogójáték két fogóval, váltóversenyek, labdajátékok  

                                    célbadobással 

− endgyakorlatok: egyenes testtartással állás, fordulatok jobbra-balra irány  

                              megnevezésével 

− gimnasztika: - szabad- páros-társasgyakorlatok 

                    - kartartások:  tarkóra - mellhez, vegyes kartartás, alsó-felső fogás 

                    - testhelyzetek: guggoló-,  lépő-, lebegő  állás,  térd  és  lábemelés 

                      lebegő ülés, oldalon fekvés 

                   - kar- törzs-lábmozgás: karkörzés test előtt, tölcsér-, malomkörzés,     

                      törzsfordítás, hajlítás, galoppszökdelés 

− járások:   -   természetes:   irányváltoztatással,   csigavonalban,   jobbra-balra    

                    kanyarodással,  

                   - speciális: külső-belső talpélen, lábujjhegyen, sarkon, guggolva 

- ütemérzéket fejlesztő: mint az előző korcsoportnál 

− futások: természetes módon, versenyszerűen, állórajtból indulás 

− ugrások: távolugrás nekifutásból, magasugrás, mélyugrás padról, asztalról,                 

zsámolyról, ugrószekrényre ugrás térdelésbe 

− támaszok, függések: mászás különböző formában és párokban akadály leküzdése /pók, rák, 

sántaróka/, talicskázás combfogással, kézállás előkészítése  /kiscsikózás /, gurulóátfordulás 

terpesz-, zárt-, guggolásból 
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− egyensúlyozás: járás padon, közben körbeforgás, pad keskeny részén járás eszközzel a 

kézben, vízszintes és rézsuton padonjárás, mászás, gurulás a hossztengely körül párokban 

egymással szemben 

− dobások: kétkezes alsó-felső dobás különböző nagyságú labdával, távolbadobás kötél felett, 

célbadobás karikába, zsámolyba, kislabdahajítás 

− labdagyakorlatok: labdavezetés, járás lassú futás közben, labda feldobás elkapás, leütés, 

elkapás, labda átadás egy kézzel, két kézzel társnak 

A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére: 

− a mozgásfejlődés útját figyelembe véve a gyermek sajátítsa el a természetes mozgás 

elemeit /állás, járás, futás, kúszás, csúszás, mászás / 

−  ismerje a vezényszavakat és a hallottak szerint végezze a gyakorlatokat 

− tartsa be a szabályokat 

− legyen képes a sor-, és köralakításra 

− mozgás közben tudjon irányt változtatni, megállni, jobbra-balra-hátra fordulatot tenni az 

irányok megnevezésével 

− egyensúlyozzon egy lábon, különböző szereken 

− tudjon egy lábon és páros lábon szökdelni 

− tudjon labdát dobni, fogni, gurítani és célozni 

− legyen kitartó 

 

Az értékelés szempontjai: 

− folyamatos megfigyelések a foglalkozásokon és a mindennapos testnevelésen 

− a hibákat folyamatosan javítjuk 

− folyamatosan biztatunk, dicsérünk, a gyakorlatot helyesen végzőket kiemeljük, ezáltal 

motiváljuk a többi gyereket a helyes végrehajtásra 

− szívesen vesz-e részt a foglalkozásokon 

− pontosan hajtja-e végre, melyiket nem 

− elviseli-e a játékok során a vesztességet, kiesést 

− elmeri-e végezni a gyakorlatot, mit nem, mitől fél 

− kér-e segítséget a gyakorlatok végrehajtásánál, melyiknél 

− fegyelmezetten viselkedik a foglalkozáson és a mindennapos testnevelésen 

− megértette-e a gyakorlatot 

− képes-e a mozgás utánzására 
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3.4.6. A külső világ tevékeny megismerése 
A megismerés folyamatát és mélységét nem a követelményrendszerhez, hanem a gyerekek 

képességéhez és érdeklődéséhez igazítjuk.  

Feltételek: 

Eszközök:  

− képeskönyvek, verseskönyvek, mesekönyvek, színezők 

−  játékok 

−  MINIMAT  készlet 

− dominók, kártyák, LEGO, építőkockák, puzzle, gyöngyök, gyurma 

− termések ( gesztenye, toboz, kukorica, dió, csipkebogyó) 

 Cél: 

− a bennünket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedezése, megtapasztalása játékos formában és ezek rendszerezése 

−  sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása a tapasztalatszerzésre 

−  a felfedezés örömének érzékeltetése 

−  tapasztalatok gyűjtése a természeti, emberi és tárgyi környezet elemeiről 

−  megfelelő  szintű tájékozódás a gyerek saját környezetében 

−  összefüggések megláttatása 

−  a valóság objektív bemutatása 

− ítélőképesség fejlesztése 

−  a  logikus gondolkodás megalapozása 

−  pozitív viszony kialakítása a természeti-, emberi-, tárgyi környezethez, a probléma 

helyzetek megoldásához 

A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére: 

− tudja nevét, életkorát, lakcímét, szülei nevét és foglalkozását, testvér (-ek) nevét 

−  hasonlítson össze mennyiségeket(több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, rövidebb, 

ugyanolyan hosszú; magasabb, alacsonyabb; szélesebb,      keskenyebb) 

− alkosson a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről szöveget 

− tudja a tárgyakat megszámlálni 10-ig 

−  térbeli tájékozódáshoz irányokat tudjon megnevezni ( bal-jobb; előtt- mögött; alatt-fölött; 

mellett; között) 

− szempontok alapján válogasson alakzatokat, tárgyakat, élőlényeket 

− ismerje a térbeli alakzatok közül a kockát, a téglatestet és a gömböt 
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− tulajdonságaik  szerint  válogassa a síkbeli alakzatokat( kör, négyzet, háromszög) 

− tudja  mások megállapításainak igazságát megítélni( igaz-hamis) 

− legyenek képesek a sorba rendezés kiegészítésére saját szempontú válogatás, sorba 

rendezés végzésére 

−  tudjanak kirakni sík-, és térbeli alakzatokat az előttük álló minta alapján, esetleges szín- 

és nagyságváltoztatással 

− nevezze meg  saját testrészeit,  érzékszerveit 

−  tudja az évszakok nevét, sorrendjét, jellemzőit 

− tudja felsorolni a napok nevét egymás után, ismerje a napszakokat 

− ismerje a falu középületeinek nevét, funkcióját 

− nevezze meg a közlekedés eszközeit, néhány alapvető szabályát( a közlekedési 

jelzőlámpa színeinek jelentése, gyalogátkelőhely jele) 

− ismerje a színek sötétebb és világosabb árnyalatát, a gyakran használt tárgyak színeit 

emlékezetből felidézi 

− tudja rendszerezni az élőlényeket( ember, állat, növény) 

− tudjon alapvető növény - és állatgondozási teendőkről, ezek jelentőségéről 

−  vegyen részt elemi természetvédelmi tevékenységekben( téli madárvédelem, az 

élőlények óvása) 

− a tárgyak, jelenségek közötti néhány feltűnő összefüggést felismeri 

− ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik, rendeltetésük szerint összehasonlít 

− az általuk ismert állatokat csoportosítja  élőhelyük, külső jegyeik, hasznosságuk szerint 

− pontosan használja a megismert kifejezéseket 

Tartalom: 

A megismerési módszerek alkalmazása-  tapasztalatszerzés a környezetről. 

 Természeti környezet: 

− az élettelen természet elemei 

− az időjárás, évszakok, napszakok változásai 

− természetvédelmi teendők, tevékenységek évszakok szerint 

− az időjárás és az öltözködés összefüggései 

− élő természet: növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk környezetük 

− házi állatok és élőhelyük 

− az ember külső tulajdonságai, testrészei, érzékszervek 

− a testrészek és érzékszervek feladatai és jelentősége 
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Az emberi környezet 

− a család, a család élete, családtagok 

− foglalkozások a családban 

− a családi munkamegosztás 

− a gyermek helye a családban 

− a családi ünnepek ( születésnap, névnap, húsvét, anyák napja, karácsony) 

− a család életmódja 

Tulajdonságok, formák, színek, méretek vizsgálata 

Tárgyak, személyek összehasonlítása 

− tárgyak válogatása szabadon, vagy adott szempontok szerint 

− tárgyak, épületek, építmények méreteinek összehasonlítása, összemérése, 

különbségeinek megfogalmazása( hosszabb - rövidebb, nehezebb-  könnyebb,  

alacsonyabb- magasabb, keskenyebb- szélesebb, több- kevesebb) 

− sorba rendezések mennyiségi tulajdonságok szerint( tőszámok, sorszámok) 

− sorba rendezések egyéb szempontok szerint 

− halmazok elemeinek meg- és leszámlálása( több- kevesebb, ugyanannyi) 

− halmazok keletkeztetése( hozzátevés, elvétel, egyenlővé tétel a tízes számkörben 

− soralkotások, sorváltások balról- jobbra, föntről lefelé( szemmozgás) 

− állítások fogalmazása( igaz-hamis eldöntése) 

− történetek elmondása képekről a mennyiségek figyelembevételével 

Az óvoda és a falunk 

− a felnőttek munkája, a gyerekek tevékenysége 

− az óvodában dolgozó felnőttek munkája( dajkák, óvónők, karbantartók) 

− az óvoda épülete( közös épület az iskolával, udvar különválasztva) 

− közintézmények a falunkban( Polgármesteri hivatal, Tsz iroda, Posta, Egészségház, 

Vegyesboltok, Kultúrház, Könyvtár, Pékség, Sertéstelep, Szarvasmarhatelep) 

− foglalkozások, eszközök, felszerelések munkahelyeken 

− az emberek munkája a munkahelyükön 

Közlekedés a faluban, városban 

− a közlekedés eszközei, lehetőségei, dolgozói, szabályai( különösen a gyalogos 

közlekedés szabályai) 

− közlekedés a falunkban, otthon és az óvoda között 

− a környékünkön található közlekedési táblák jelentősége  
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Geometriai tulajdonságok megfigyelése 

− építés szabadon 

− építmények másolása 

− építés rajz alapján 

− síkbeli építések síkmértani elemekből  

− elemek összehasonlítása, válogatása geometriai tulajdonságok alapján 

Irányok, arányok megfigyelése( bal-jobb, alá- fölé, mellé, közé, előtt- mögött, vízszintes - 

függőleges) 

Különös odafigyelés a térbeli helyzet zavarával küzdő gyerekekre( ferde, görbe, álló, fekvő, 

eleje- közepe- vége, első- utolsó, fenn- lenn, felső- alsó- középső fogalmainak gyakoroltatása) 

a helyviszonylatokat kifejező névutók gyakoroltatása 

Rész és egész  viszonyának megfigyelése  

Értékelés: 

− folyamatos megfigyelés 

− a kérdésekre adott válaszok helyessége 

Szempontjaik: 

− megértette-e a feladatot ? 

− elvégzi - e a munkát ? 

− önálló vagy segítséget igényel ? 

− a feladat elvégzéséhez mennyi időre van szüksége ? 

− a megoldások minősége ? 

Az óvónő feladata: 

A spontán helyzeteken kívül az óvónő szervezzen rendszeresen tanulási helyzeteket, játékokat, 

ahol lehetőség nyílik:  

− a hatékony képességfejlesztésre 

− a tapasztalt tények közötti kapcsolatok felfedeztetésére 

− a tapasztalatok szükség szerinti magyarázatára, ezáltal a gyerekek új ismeretekhez 

juttatására 

− a tapasztalatok, ismeretek rendszerének kialakítására 

− a felnőttekkel együttműködő, kreatívan gondolkodó, érdeklődő gyerekeket neveljünk 

A környezet megismerését csak olyan óvónő tudja jól megvalósítani, aki maga is nyitott 

szívvel fordul a természet csodái felé. 
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3.4.7. Munka jellegű tevékenységek 
A munka jellegű játékos tevékenységek a személyiségfejlesztés fontos eszköze óvodánkban.  

Jelentősége, hogy a gyermekek önkéntes, örömmel és szívesen végzett tevékenysége. 

 

A tevékenység célja, feladatai: 

− a tapasztalatszerzésnek, a környezet megismerésének fontos lehetősége 

− a munkavégzés közben formálódnak a munkához szükséges képességek, készségek, mint 

pl. kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság 

− közben a gyermekek megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű 

használatát 

− a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze 

Feladatunk, hogy: 

− megteremtsük a gyermekek életkorához, erejéhez mért munkalehetőségeket 

− gondoskodjunk arról, hogy a gyermekek saját személyük ill. a csoport érdekében maguk 

végezhessék el azt a munkát, amelyet egészségük károsodása nélkül képesek 

− teremtsük meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört 

− a napirend kialakításakor biztosítsunk a gyermekek különböző tempójának megfelelő időt 

a munkára 

− igyekezzünk elérni, hogy minden család szoktassa gyermekét a saját személyével 

kapcsolatos teendők elvégzésére és arra, hogy szívesen vállaljon a közösség érdekében is 

feladatot 

A munka jellegű tevékenységek tartalma, kialakítandó szokás- szabályrendszerek: 

Önkiszolgálás: 

Ahol a gyermekek a felnőtt segítségével megismerkednek az egyes használati tárgyak 

alkalmazásával, az önkiszolgálás műveleteivel, azok sorrendjével. Az önkiszolgálás készségei 

gyakorlás útján megszilárdulnak és kialakulnak az önálló munkavégzés szokásai. A folyamat 

eredményeként az önkiszolgálást már teljes önállósággal, és természetes teendőként látják el. 

Önállóan tevékenykednek és észreveszik az elvégezhető feladataikat, szívesen segítenek a 

társaiknak és a felnőtteknek. Az óvodáskor végére már önmaguk képesek mindennapi 

szükségleteiket életkoruknak megfelelő, önálló kielégítésére. 

Naposság: 

Amely olyan közösségi megbízatás, melyben kezdetben önkéntes alapon, majd később a 

csoportvezető óvónők szerint kialakított kiválasztási rendszer alapján történik a kijelölés. 
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Óvodánkban 5 éves kortól vezetjük be- fokozatosan ismertetve és beállítva a 

munkafolyamatokat- azok részmozzanatainak bemutatásával. A naposok teendői főként az 

étkezéssel kapcsolatosak, mely étkezés előtti terítést, ételek kiosztásában való segítést. És 

étkezés utáni rendrakást foglal magában. 

Az óvónők feladata, hogy folyamatosan és fokozatosan bővítsék az új tennivalókat és mindig 

vegyék figyelembe az életkori- és egyéni sajátosságokat. 

Alkalmi megbízások: 

Magában foglalja a környezet rendjének biztosítását, segítést az óvónőnek és más felnőtteknek, 

egymásnak és a kisebbeknek. Az ünnepekre való felkészülés során ajándéktárgyak készítését, 

teremdíszítésben való segítést, valamint kisebb játékjavító- játékkészítő munkákat. 

A tevékenység várható jellemzői az óvodáskor végére: 

− az önkiszolgálást teljes önállósággal látják el 

− az önkiszolgálás műveletei készség szintévé alakulnak, azok sorrendje megfelelő 

− a naposságot szívesen és önként vállalják, azok munkafolyamatait segítség nélkül 

elvégzik 

− az alkalmi megbízatásokat örömmel teljesítik, szívesen segítenek minden olyan helyen, 

ahol észreveszik, hogy arra szükség van 

3.4.8. Tanulás 
 

Óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, mely nem 

szűkül le csupán az ismeretszerzésre, hanem az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben 

és az óvónők által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretben valósul meg. 

Jelentősége, hogy a tanulás közben végzett sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés 

kielégítésére, a tapasztalatszerzésre, a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az emberi 

és tárgyi környezet szépségének felfedezésére. 

Célja, hogy: 

− a gyermekek érzékelése, észlelése, megfigyelése pontosabbá válik 

− tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük 

− gazdagodik fantáziájuk 

− fejlődik beszédük és gondolkodásuk 

− képessé válnak a problémák felismerésére és megoldására 

A tanulás lehetséges típusai óvodánkban: 

− utánzásos, minta- és modellkövetés, magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása 
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− spontán játékos tapasztalatszerzés 

− az óvónők által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés 

− gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

−  az óvónők által kezdeményezett foglalkozásokon való tanulás 

A tanulás megszervezésének szempontjai: 

A tanulás minden lehetséges típusát a céltudatosság, a tervszerűség és a pedagógiai önállóság 

jellemezze. 

A tanulás formáinak megválasztása az óvónők módszertani szabadsága alapján mindenkinek a 

maga joga, de törekedjen arra, hogy a kötött és kötetlen foglalkozások egyaránt oldottak, 

játékosak és élményszerűek legyenek. 

3.4.9. Anyanyelvi nevelés 
Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyerekek sokféle tevékenység közben, a 

felnőttekhez és társaikhoz való viszonyának fejlődése során sajátít el. A beszéd sorosan 

kapcsolódik a kommunikációhoz, a szocializációhoz, a gondolkodáshoz  -  az önkifejezés fontos 

eszköze is.  

A beszéd által a gyermekeknek növekszik: 

− biztonságérzete 

− tájékozottsága 

− ismerete 

Az anyanyelv fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban  az óvodáskorban végezhető. 

A helyes, szép beszéd kihat a gyermekek pozitív érzelmeire, esztétikai érzékére és az irodalmi 

élmények befogadására. 

Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét. Eredményes 

megvalósulása hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához. A későbbi 

tanulás alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény. 

Óvodánkban kiemelt feladatnak tekintjük az anyanyelvi nevelést, mert sok gyermek: 

− gyenge beszédkészséggel kerül óvodába 

− csak hangokat ejtenek, vagy csak egy-két szót mondanak 

− egyre többen ejtenek  hibás hangot / hangokat /, e miatt sokan szorulnak logopédiai 

szaksegítségre 

Feltételek, eszközök: 

− a beszédhelyzeteknek megfelelően különböző könyvek, képek, tárgyak stb. 

− az  óvónők  felkészültsége  / tiszta beszéde,  megfelelő  hangerő,  hanglejtés,   
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  mimika stb. és anyanyelvi játékok ismerete 

− a nap egészében biztosítjuk az alkalmat,  beszédhelyzetet  teremtünk  a  kötetlen egyéni 

/csoportos / beszélgetésekhez, anyanyelvi játékokhoz 

− logopédus biztosítása 

Feladatok: 

− az óvónők önképzéssel, a szakirodalom, a közművelődési lehetőségek felhasználásával 

fejlesszék anyanyelvi kultúrájukat 

− az óvónők beszéde minden helyzetben példa legyen /megfogalmazás, nyelvhelyesség, 

hangszín, hangmagasság, beszédritmus, hanglejtés, hangerő, szünettartás stb. terén / 

− óvónő és gyermek közötti szeretetteljes légkör megteremtése, mert ebben nyilatkozik meg 

szívesen a gyermek, és így tudjuk fejleszteni beszédét 

− a gyermekek minél többszöri ösztönzése a beszédre 

− a felnőttek a gyermekek mindenkori kérdéseire válaszoljanak 

− a hallási és beszédhallási figyelem és a hallási differenciáló képesség fejlesztése 

− analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése a beszéden keresztül 

− a téri és idői ritmusérzék fejlesztése 

− az anyanyelvi kódok helyes elsajátíttatása 

− a beszéd eszközként való használatának fejlesztése - szókincsfejlesztés 

− a beszédmegértés képességének fejlesztése 

− a beszédszervek megfelelő mozgásának fejlesztése 

− a beszédkedv felkeltése és megőrzése 

− a metakommunikációs elemek jelentésének megismertetése 

− a beszédmegértés fejlesztése 

− differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés 

− alapvető képességek alakítása és fejlesztése 

− rendszeres gyakorlás, ismétlés változatos formában, játékosa, így sikerélményhez juttatás 

− a beszédhibás gyermekek logopédushoz irányítása 

− tevékeny és türelmes részvétel a szülők formálásában, tanácsadás 

A fejlesztés tartalma : 

A beszédészlelés fejlesztésének nyelvi játékai pl.: 

− szóismétlések - a  gyermekeket  kérjük, hogy  általa ismert  szavakat  ismételjen meg 

utánunk, fontos a fokozatosság :  

                           - lassan egy szótagúakat 
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                           - normál tempóban egy szótagúakat 

                           - gyorsabb tempóban egy szótagúakat 

                           - egyre hosszabbodókat gyorsulva           

                           - általuk nem ismert szavakat  

− szógyűjtések: - rövid szavakat 

                         - hosszú szavakat 

                         - egymással kapcsolatban lévőket /főzéshez, játékhoz stb. / 

− szólánc - a játékban szereplő gyerek csak úgy juthat tovább, ha elsorolja az össze szót, amit 

a többiek már mondtak, aztán kapcsol a végéhez ő is egyet 

− hangkeresés - hallod e a szóban? pl.: a motorhangot  "r" 

                                                             a kígyó hangot  "sz" 

                                                             a cica hangot  "c" 

                        - hol hallottad a szóban? Elől? Hátul? Középen? 

− hangidőtartam - hosszú, rövid magánhangzó érzékeltetése után a gyerekek vonalat 

rajzolnak, hogy ők milyen hosszúnak hallották 

Beszédmegértés fejlesztésének nyelvi játékai pl.: 

− különböző kommunikációs helyzetekben az arcmimika és a gesztusok     gyakorlása 

− mesélés előtt, után beszélgetés a képekről, rajzokról, a mesék ismételt meghallgattatása a 

gyerekekkel, mert ez nagyon jó hatással van a beszédértés fejlődésére 

− szókincsfejlesztés minden adandó alkalommal /szógyűjtése, képnézegetések / 

− történet, mese visszamondatása, mesélje vissza nekünk 

− kérdéseket teszünk fel a mesével, történettel kapcsolatban, válaszoljanak rá.  

Ezek a kérdések a részletek megértésének ellenőrzésére irányulnak /ki? mi? hol? hová? mit? / 

okok, következmények megértésének ellenőrzésére /miért? a tanulság levonásának 

képességére, kérdezzenek a gyermekek tőlünk a mesével, történettel kapcsolatban 

 

Beszédszervek ügyesítése, a magyar beszédhangok kiemelése 

 

− légzőgyakorlatok - ajakpergetéssel kilégzés 

                               - "s" megy a vonat - kié meg legtovább 

                               - kézjelekkel irányítjuk a légzést: hosszan-röviden 

                                                                                   hangosan-halkan 

− hangutánzó gyakorlatok pl. - "z" méhecske 
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                                               - "sz" kígyó 

                                               - "zs" repülő 

                                               - "cs" csiga 

− nyelv és ajakgyakorlatok - elősegítik a pontos artikulációt, melyek fontosak az egyes 

hangok képzésénél 

    ajakgyakorlatok pl. - malac  U-I 

                                  - kisbaba  O-Á 

                                  - víziló nyitja a száját  O-A-Á 

                                  - víziló zárja a száját   Á-A-O 

    nyelvgyakorlatok játékos keretben - beszállunk az autóba, irány az állatkert 

             - zsiráf felnyúl a fára - nyelvet az orr felé mozgatni,   

                         majd lehajol inni - nyelvet áll felé mozgatni 

             - kutya csóválja a farkát - nyelvet a jobb,  majd  a  bal  szájzugba  dugni, 

                                                     gyors egymásutánba 

             - oroszlán megeszi a húst  - felső fogsort  az  alsó ajakra  helyezik,  majd  

                                                        az alsó fogsort a felső ajakra 

                                                      - körbenyalják a szájukat mindkét irányba 

- zebrát meghajtjuk - nyelvvel csettintenek  

A fejlesztés várható eredményei: 

− tudják a megismert szavak jelentését és azokat megfelelően /szokástól eltérő helyzetekben 

is / 

− a nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően fűzze mondatait 

− rendelkezzenek a beszédészlelés képességével, ismerjék fel és képesek legyenek az 

elhangzásnak megfelelően megismételni a beszédhangok kapcsolódásait 

− rendelkezzenek a beszédmegértés képességével - az elhangzó szavak, szókapcsolatok, 

mondatok, mondatsorozatok jelentésének tartalmát értsék meg 

− legyen képes gondolatait érthetően, összefüggően szavakba, mondatokba foglalni egyéni 

fejlettségüknek megfelelően 

− tisztán ejtsenek minden beszédhangot 

− bátran, szívesen beszéljenek, kérdezzenek  

− tudják társaikat, felnőtteket figyelmesen hallgatni 

− helyesen használják az igeidőket, képzőket, ragokat, a határozott és határozatlan névelőket, 

névutókat 
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− megfelelő hanglejtéssel, hangerővel, sebességgel beszéljenek 

− tudják beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek 

megfelelő természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérni 

Értékelés: 

A gyermekeket figyelemmel kísérjük az egész  nap folyamán és a különböző foglalkozásokon 

és megítéljük, hogy önmagukhoz képest mennyit fejlődtek. 

Megfigyelési szempont lehet:  

− tisztán ejti-e a hangokat 

− szívesen vesz-e részt a beszélgetésben, vagy nehezen vonható-e be 

− reagál-e a felnőtt közléseire, azzal kapcsolatban kérdez-e, tovább mesél-e 

− tudja-e követni a felnőtt által elmondottak értelmét 

− rákérdez-e ismeretlen szóra, kéri-e annak magyarázatát 

− mennyi ideig képes beszélgetni 

− mi okoz nehézséget  a  beszélgetések  alkalmával  /szókincse kevés,  helytelenül használ 

szavakat, rosszul fogalmazza a mondatot stb. / 

− képes-e a felnőttek kérdéseire válaszolni, és milyen szinten  

 

AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
1.  Az óvodába lépés feltételei: 

− A második, harmadik életév betöltése 

− orvosi vélemény a gyermek egészségi állapotáról és közösségbe kerülésének 

alkalmasságáról 

2.  Az iskolába lépés feltételei, a fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

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

eredményeként érje el az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet 

− feleljen meg az iskolaérettség testi, lelki és szociális kritériumainak egyaránt 

Testileg: 

− jusson el az első alakváltozáshoz, változzanak meg testarányai, kezdje meg a fogváltást 

− teste legyen arányosan fejlett, teherbíró 

− mozgása összerendezett, harmonikus 

− fejlett mozgáskoordináció és finommotorika jellemezze 
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− képes legyen mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 

irányítani 

Lelkileg: 

− érdeklődése nyitott legyen, a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődjenek 

− érzékelése észlelése tovább differenciálódjon 

− az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett jelenjen meg 

a szándékos bevésés és felidézés és növekedjen a megőrzés időtartama  

− a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kapjon a felidézés 

− jelenjen meg a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekedjen meg 

tartalma, terjedelme, váljon könnyebbé megosztása és átvitele 

− a cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett alakuljon ki az elemi fogalmi 

gondolkodás is 

− érthetően, folyamatosan beszéljen, kommunikáljon 

− gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban 

és hangsúllyal tudja kifejezni 

− minden szófajt használjon, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkosson 

− tisztán ejtse a magán- és mássalhangzókat 

− tudja végighallgatni és megérteni mások beszédét 

− elemi ismeretekkel rendelkezzen önmagáról és környezetéről 

− tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, ismerje a napszakokat, ismerje és a 

gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerje szűkebb 

lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat azok gondozását és védelmét, 

ismerje fel az időjárás és az öltözködés összefüggéseit 

− ismerje a viselkedés alapvető szabályait, alakuljanak ki azok a magatartási formák, 

amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek 

− legyenek elemi mennyiségi ismereteik 

Szociálisan: 

− készen álljon az iskolai élet és a tanító elfogadására 

− képes legyen a fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival egyaránt 

− feladattudata erősödjön, amely a feladat megértésében, feladattartásban, és eredményes 

elvégzésében nyilvánul meg 
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− legyen kitartó, megfelelő munkatempóval, önállósággal és önfegyelemmel rendelkezzen 
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A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére (6 – 7 éves korra) eléri az iskolai 

élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele 

mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

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

amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

• A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan 

fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a 

mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei 

kielégítését szándékosan irányítani képes. 

• A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan 

fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri 

észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A lelkileg 

egészségesen fejlődő gyermeknél: 

1. Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

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

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

2. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozottan növekszik 

a figyelem tartama, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

3. A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

§ Az egészségesen fejlődő gyermek: 

1. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni; mindenszófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, 

mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is 

összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti 

mások beszédét. 
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2. 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. 

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

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

a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttekkel és 

gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett 

gyermek:  

1. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését. 

2. Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, 

a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

§ Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének 

elősegítése. 

§ A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt 

fejlettségi szint. 

§ A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT 
NEVELÉSE 

Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján: 
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§ Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

§ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

Célunk 

§ Harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a 

gyerekek között személyiségük különbözősége. 

§ A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének 

elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben 

tudjanak beilleszkedni a társadalomba. 

Alapelvünk 

§ A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. 

§ Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, 

párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb 

formája a fejlesztésnek. 

§ A gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók, 

akik a többiekkel együtt nevelhetők. 

§ Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a gyermekek 

magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást. 

§ A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 

gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára kell építeni. 

A fejlesztés legfontosabb területei 

• A kognitív funkciók fejlesztése. 

• Alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az 

egyensúlyérzék fejlesztése. 

• Manuális készség, finommotorika fejlesztése. 

• Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az 

aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése.  

• Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása. 

• Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 
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Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok 

• Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a 

gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, 

figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása. 

• Sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a sérülés 

jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát. 

• Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt. 

• A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan 

tudjon cselekedni.  

• Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó dajkával, 

hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell értékű, mint az 

övé. 

• Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő 

szakszolgálatoktól. 

• A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai kompetenciánk 

határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, értékelése. 

• Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is 

juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális 

szintre.  

• A tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri 

tájékozódást, beszédészlelés és –megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák 

támogatását szolgáló eszközök. 

MIGRÁNS GYERMEKEK INTERKULTURÁLIS NEVELÉSE 
Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és 

munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

Alapelveink 

• A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe 

az óvodai nevelést. 

• Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket 

megillet. 

• Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.  
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• A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, 

individualitásukban keressük. 

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok 

• Felkészülés a gyermek fogadására 

• Az érkező gyermekek empátiás fogadása 

• A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. 

 

 

A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

 
Az óvodai nevelés közvetlen célja az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok 
gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése. 
Ennek érdekében, hogy a szociális hátrányokat kompenzálhassuk, az óvoda együttműködésre 
törekszik a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a fenntartóval, az iskolával, a civil 
szervezetekkel és más intézményekkel. 
Az esélyegyenlőség megteremtésének feltétele az óvodai dolgozók felkészültségének, 
tájékozottságának biztosítása. Ennek eleme a belső kommunikáció erősítése, konfliktusok 
kezelése. 
 
Feladatok: 
 

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása, a teljes 
körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása acélcsoport körében 

• A nevelőtestület együttműködése, esetmegbeszélések 
• A pedagógiai munka kiemelt területei 

 
Ø az óvodába lépéskor részletes anamnézis 
Ø kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés 

fejlődésének elősegítése) 
Ø érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 

bizalom, elfogadás, együttműködés) 
Ø egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 
Ø korszerű pedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó 

módszerek, differenciálás, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei 
 
 

• Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 
kapcsolatos munka 

 
Ø szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés 
Ø együttműködés kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 
Ø gyermekjóléti szolgálat 
Ø védőnői szolgálat 
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Ø szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről) 
 
 
 
 

• óvoda-iskola átmenet támogatása 
 

Ø iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka 
 
 

• szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 
Ø személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 
Ø a gyermek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 
Ø tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 
Ø egyéni beszélgetések a család szokásainak, értékrendjének megismerésére, 

megértésére, a család erőforrásainak feltárása 
Ø partnerközpontú működés 

 
 

ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS 
 
Az óvoda belső elemzési, értékelési rendszerének első lépése az óvónő önelemző, önértékelő 
munkája. A bevezetett program szellemében járjon el és értékelését ennek figyelembevételével, 
tegye meg. 
A nevelőmunka belső ellenőrzésének alapja: a vezető éves terve, tevékenységének éves, 
nevelési szervezési feladatainak negyedéves tervezése. 
Ellenőrzés: tervszerű, előre megbeszéltek szerint, alkalomszerű ellenőrzés. Célja: a problémák 
feltárása, segítség azoknak a megoldásában, a napi felkészülésben való tájékozottság. 
Az ellenőrzést értékelni kell, a tapasztalatokat a nevelőtestülettel meg kell vitatni. 
A gyermekek mérése a tanév során a következőképpen alakul. A Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye a tanév során két alkalommal méri mindhárom 
intézmény öt évet betöltött gyermekét. Az első mérés szeptemberi hónapban van, az 
iskolakötelesek iskolaérettségi vizsgálatát pedig februárban végzik el. 
Értékelés: az iskolába lépő gyerekek vizsgálata képet ad a nevelés eredményességéről. A 
vizsgálat alapját az óvodáskor végére meghatározott fejlődés várható eredményeiben 
meghatározottak képezik a program minden területén. 
 

 

 

AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG TAGINTÉZMÉNYEINEK 
KAPCSOLATA 

Az elkövetkező időszak feladata az intézményrendszer kialakítása, a munkafolyamatok 

összehangolása, koncentráció megvalósítása. 
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A folyamat-, és működésszervezés során a jól működő információáramlás, rugalmas 

döntéshozatali rendszer kialakítása az elsődleges. 

Jól működő kapcsolat kialakítása: 

- az intézményegység-vezető és tagintézmény vezetők között 

- az óvodavezető és a megbízott helyi vezetők között 

- a nevelőtestületek között 

Feladatmegosztással összhangot kívánunk teremteni a tanügyigazgatás, munkáltatás, 

gazdálkodás terén. 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezletek, megbeszélések, konzultáció 

- személyes találkozások 

- teamek, munkaközösségek 

- szakmai előadások, bemutatók 

- internetes és telefonkapcsolat 

- írásos körlevél, közlemény, tájékoztatók 
 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
Érvényességi rendelkezések 
a) helyi pedagógiai program 2013.június 15.napjától lép életbe, bevezetése minden óvodai 
csoportban megtörténik  
b) 
Helyi nevelési programunk érvényességi ideje öt nevelés évre azaz 2013. szeptember 1-től 
2018 augusztus 31. napjáig szól.  
 
c) 
A helyi nevelési program módosítására jogosult: 
 

• az óvoda vezetője, 
 

• a nevelőtestület bármely tagja. 
A módosítás kérelmét nevelőtestületi kérelem esetén többségi, minimum 50 % plusz 1 fő 
kérelmezése esetén, a felülvizsgálat során felmerült indokok alapján az óvodavezetőnek írásban 
kell jelezni. 
A helyi pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, akkor egyetértése szükséges. 
A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő nevelési év szeptember 1től kell 
bevezetni. 
d.) 
A helyi nevelési program nyilvánosságra hozatala 
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Az óvoda helyi nevelési programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, az 
intézményből ki nem vihető. A helyi nevelési program 1 példánya a következő személyeknél, 
ill. intézményeknél tekinthető meg: 

• az óvoda  fenntartójánál 
• az óvodairattárában, 
• az óvoda vezetőjénél 
• az óvoda honlapján. 

e.) A helyi nevelési programot a nevelőtestület 2013. 06.14.án megtartott nevelőtestületi 
értekezletén elfogadta. 
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Tájékoztatásul megkapták 
 
 

• Fenntartó 
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• Irattár 
 

• Óvodák 
 
 
         …………………….. 
 
    ph     intézmény vezető 


