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1. HELYZETKÉPÜNK
A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda nevet intézményünk az emeletráépítést
követően vette fel, mert elképzelésünk, hogy kívül-belül mesevár jelleget ölt.

Az öt évtizedes múlttal rendelkező óvodánk egy tiszta levegőjű nagyközség közepén
helyezkedik el itt Budapest határában, jól megközelíthető helyen, hatalmas udvarral.
Környezetvédő, állatszerető, erdőjáró, játszani jól tudó és érdeklődő gyerekek járnak ide, akik
a környezetükért környezetvédőként is képesek tevékenykedni.

Községünkben nincs átmenő forgalom, ezért egy zárt közösséget is alkot, úgynevezett
zsákfalu, ahová csak egy úton lehet bejönni. A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, a
Herman Ottó Általános Iskola is közel van, s ez nagyban elősegíti a kapcsolattartást. Részt
veszünk egymás programjain és ünnepségein (évnyitó, évzáró nyílt napok, stb.), valamint
részt vállalunk a község életéből is
(idősek napja, falunap, juniális, kiállítás megnyitók,
stb.) olyan szinten, hogy gyermekeink tűrőképessége, inkább pozitív élményekkel,
ismeretekkel gazdagodjon.

Hat óvodai csoportunkban közel 160 gyermek talál magának megfelelő elfoglaltságot a játék
csodálatos világában. Csoportszobáink barátságosak és jól felszereltek. Berendezési tárgyaink
természet közeliek, élősarkunk és veteményeskertünk magán viseli a Zöld óvoda program
sajátosságait. Tágas és kiválóan felszerelt tornatermünk a gyermekek kedvenc tartózkodási
helye, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz és kellék segíti a szervezett kis- és nagymozgást.

Felsőpakonyon az emberek családi házakban élnek, régi környezetük azonban időközben
átalakult, a gazdasági udvar szerepét átvette a díszkert, némi veteményeskerttel kiegészítve.
Így manapság több gyermeknél gondot okoz, hogy felismerik-e a baromfiudvar lakóit vagy
sem. Ennek érdekében sokat teszünk, így 2019. évben másodszorra is elnyertük a „ZÖLD
ÓVODA” címet. Ezen cím elnyerése arra is kötelez bennünket, hogy a falu felnőtt
közösségének szemléletét is ráirányítsuk a fenntarthatóság fontosságára ( víz világnap, föld
napja programok ). Mi magunk pedig a fenntartható, élhetőbb környezetünkért rendszeresen
és környezettudatosan tevékenykedünk.

Óvodánkat 1970-ben a Gyáli Nagyközségi Közös Tanács hozta létre, s két csoporttal
működtette. 1986 – ban pedig óvodabővítésre nyílt lehetőség, így bővültünk még két
csoporttal. 1990-től az óvoda hivatalos fenntartója és felügyeleti szerve Felsőpakony Község
Képviselő Testülete. Ennek a testületnek köszönhető, hogy 2000-ben egy kisebb csoportszoba
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alakult ideiglenes jelleggel, hiszen már olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy a szülők
munkalehetőségei ellehetetlenültek a felvétel hiánya miatt. Jelenleg e csoportszoba só
szobaként működik, egészség prevenciós céllal. A fenntartó sikeres pályázatának segítségével
2004-ben emeletráépítéssel bővült az óvoda., 2 újabb csoportszoba és kiszolgáló helyiségek
(fejlesztő szoba,tornaterem, irodák, stb.) kaptak itt helyet. Majd folyamatosan megtörtént az
óvoda korszerűsítése. (Nyílászáró csere, szigetelés, fűtés korszerűsítés) 2019-ben pedig
pályázati pénzből megkezdődött a hetedik csoportszoba megépítése.
Nemcsak óvodánk, hanem nagyközségünk is hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10
évben. A falu olyan szépen gyarapodik, hogy egyre másra költöznek Budapestről, illetve az
ország más részeiből családok Felsőpakonyra. Az eddig eltelt idő is igazolja, hogy községünk
vezetői igen helyesen döntöttek az óvodabővítés mellett.

Óvodánk belső tereink tiszták, esztétikusak és gondozottak.
A gyermekek étkeztetése az óvodában történik, 300 fős konyhánk jelenleg nem működik,
csak melegítőkonyhás megoldással.

Udvarunkban rengeteg fa és bokor van, ezeket folyamatosan bővítjük és fákat ültetünk, a
szülői szervezet segítségével.. Rendelkezünk enyhén lejtős, dombos tereppel, melynek nagy
szerepe van a gyermekek változatos játéktevékenységében, mozgásfejlesztésében. A
felújítások során az udvar képe is sokat változott. Fákat, bokrokat, sövénysort ültettünk,
öntözőberendezés került kiépítésre, új játékokat, helyeztünk el, melyek alatt az „UNIOS”
szabványnak megfelelő biztonsági előírások szerint gumitéglát, kavicságyat vagy homokágyat
alakítottunk ki. 2018 szeptemberében befejeződött és elképzeléseinknek megfelelően
alapítványi pénzből megépült a közlekedési park, melyhez Generali Biztosító Társaságtól
járműveket is kaptunk a gyerekek számára.
2020-ban A Magyar Falu Program pályázati rendszer keretében nem csak az óvoda
épületének fejlesztésére volt lehetőség, hanem az óvoda udvaron is kicserélődött jó néhány
régi, elavult játék. A legszembetűnőbb változás azonban az évtizedek óta az udvar közepén
árnyékot és eső elleni védelmet nyújtó zsibongó épületének cseréje jelentette. A megunt
bádogház helyét egy új, modern és esztétikus faszerkezetes szanetli vette át. Nagy, füves
udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő
játék és a szabad játékot segítő kisebb játszórészek teszik vonzóvá a területet.
Személyi feltételeink jelenleg részben megfelelőek, hiányzik az állandó karbantartó.
Tárgyi feltételeink folyamatosan bővülnek a pályázati lehetőségeknek, az alapítványnak
köszönhetően. Rendelkezünk alapvető technikai eszközökkel (tv, videó, rádió, diavetítő,
fényképezőgép, fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép, mobil hangfal, laptop stb.)
Óvodánk szakkönyvekkel jól ellátott, a mesekönyveink szépen gyarapodnak, de folyamatos
bővítést kíván, mert ahol ennyi kisgyermek forgatja őket hamar elhasználódnak. Községünk
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könyvtárában is részt veszünk könyvtári foglalkozásokon és kölcsönzünk könyveket azért,
hogy óvodásaink olvasóvá nevelése már ebben a korban elkezdődjön.

Nevelőtestületünk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjából kiindulva Helyi Nevelési
Programot írt. Ennek szellemisége szinkronban van az alapprogrammal, a helyi sajátosságokat
is magába foglalja, s megőrzi mindazon nevelési értékeinket, amelyek gyakorlatunkban jól
beváltak. Mivel községünkben az évek folyamán a lakosság összetétele is megváltozott ezek
az eltérő emberek, eltérő igényekkel is rendelkeznek, így nagy felelősséget ró ránk a törvény
azon cikkelye / Az 1993. évi LXXIX. törvény módosult a 2003. évi LXI. kt. Törvénnyel,
melynek 4. § 15. bek. azt mondja ki /, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdekét kell
figyelembe vennünk munkánk során.

A szülők kellő mennyiségű és megfelelő tartalmú információval rendelkeznek az óvoda
életéről (nyílt napok, anyák napja, betlehemes játék,), lehetőségük van betekinteni a
Szervezeti és Működési Szabályzatba, Pedagógiai Programunkba, és minden őket érintő
dokumentumba. Képviseletük a Szülői Szervezet aktívan részt vállal programjaink
megszervezésében és lebonyolításában pl. óvodánk nagyszabású őszi tökfesztiválján.
Nevelési törekvéseinket elfogadják, javaslataikkal gazdagítják, és a családi életben is
érvényesítik azokat. Legtöbbet idáig is a jó hangulatú, nevelési témájú szülői értekezleteken
tudtunk tenni, ahol a szülőknek is segítséget nyújtunk a különféle nevelési nehézségeik
megoldásában, előadókat hívunk az őket érdeklő témákban (logopédus, gyermekorvos, stb.).

Nevelőtestületünk többsége elkötelezett közösséget alkot a kitűzött célok elérése érdekében,
segítjük egymást, egészséges versenyszellemet teremtve ezzel

Valljuk, hogy vonzó célokat kijelölni közösen érdemes, megvalósítani csak együttesen
lehet.

Ez egy hosszabb távú folyamat, melyben a gyermek és családcentrikus szemlélet a fontos
számunkra.
Tesszük ezt annak érdekében, hogy óvodásaink érzelmi biztonságban, az esélyegyenlőséget
megteremtve, szeretetben, szép élményekkel gazdagodva és boldogabban élhessék meg a
kisgyermekkort.
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2. GYERMEKKÉPÜNK

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indul ki:






Az óvodai nevelésünknek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, és a
gyermekeket megillető emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartására,
megerősítésére kell irányulnia oly módon, hogy a gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a
színvonalas nevelésben.
A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - különleges védelem és szeretetteljes
gondoskodás illeti meg.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő
szerepet játszik, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására törekszik. Biztosítva minden gyermek számára,
hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő
hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Biztosítja
az egyenlő esélyű hozzáférést és színvonalas nevelést, harmonikus fejlődése érdekében.
Programunk gyermek- és nevelésközpontú.




A gyermekek fejlődése érdekében nevelésünk tudatos hatásaival segítjük személyiségük
sokoldalú kibontakoztatását az egyéni fejlődésük figyelembevételével.
Játék és mozgás e korosztály életmódjának alappillérei. Legfontosabb és legfejlesztőbb
tevékenységei a kisgyermekkornak, melyek ez által nevelésünk leghatékonyabb eszközei
is.
Nevelőtestületünk fontosnak tartja:

 A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtését. Azt, hogy a gyermeki
személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze.
 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek mindig a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk.
 A gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és érettségnek
megfelelő- tevékenységeket, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető
játékra, szabad játékra, a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltség
tartalmak közvetítését.
 A gyermek egyéni fejlettségének megfelelően, egyéni ütemben haladva a teljes
személyiség fejlesztését a tevékenységi rendszeren keresztül időt hagyva és adva a
fejlődésre.
 A család elsődleges nevelő hatásának elfogadását és tiszteletben tartását.
 Magatartásunk a szülő felé legyen toleráns és a gyermek érdekében kezdeményező.
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 Az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő személyzet tudása legjavát adva,
ismereteik folyamatos bővítésével neveljék és fejlesszék a rábízott gyermekeket.
 A prevenció alkalmazását a tanulási zavarok, gyermekvédelem, egészség megőrzés,
betegségmegelőzés területén.
 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében
óvodánk biztosítsa az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
 A természetszeretet és védelem megalapozását., a környezettudatos magatartás
kialakulásának elősegítését, az élhetőbb környezetünkért.
 A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják
a közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos
magatartásformáit, a másság, a különbözőségek megértését, elfogadását.
 A magyar népi hagyomány ismereteinek megalapozását.
 Beszélő környezetével biztosítja a gyermekek természetes beszéd és
kommunikációs kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a
mindennapi anyanyelvi, értelmi nevelést és fejlesztést.

3. ÓVODAKÉPÜNK

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az
teljesíti a funkcióit (óvó - védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben
megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus
feltételei.

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:





Az óvodás gyermekek érzelem és élmény gazdag, sokoldalú, harmonikus fejlődésének
elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembe vételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását) a
gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése.
A nevelés az óvodánkban családias, derűs légkörben folyik, biztosítva az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a gyermekek fejlődéséhez
szükséges sokféle, változatos tevékenységet, különös tekintettel, a mással nem
helyettesíthető játékot.
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Az óvoda folytatja a család nevelő munkáját, többféle módon kiegészítve azt.
A testi, érzelmi és szociális, értelmi érettség biztosítása sokoldalú képességfejlesztéssel.
A gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődés kialakítása, a természeti-,
emberi-, tárgyi környezet tevékeny megismertetése, az élet tiszteletére, a természet
szeretetére, védelmére nevelés.
Óvodánk a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve felelős a családdal együtt azért,
hogy a személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, s az elért
eredmények megalapozzák az iskolai munkához, az iskolai közösségben történő
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek
környezettudatos magatartásának kialakulását.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, és
csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek.
A tehetséges gyermek átlag feletti speciális egyéni képességei felszínre kerülnek,
fejlődnek.
A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén az esélyegyenlőség
növekszik, az indulási hátrányok csökkennek, az iskolába való átmenet zökkenő
mentesebbé válik.

A fejlesztési időszak végére 6-7 éves korra az Óvodai nevelés országos alapprogramja által
meghatározott fejlődési jellemzőket kívánjuk elérni:

3.1. A mi óvodánkat elhagyó gyermek
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben
majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
A fejlődés folyamat jellegű, amely a gyermek óvodába fogadásával kezdődik. A 3-7 éves
életszakasz feladatainak megoldása az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a
gyermekek ismeretében történik úgy, hogy előkészítik a következő életszakaszt. Az
iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges, amelyek egyaránt szükségesek az
eredményes iskolai munkához.
Testi (biológiai, szomatikus) érettség:
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
finom motorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani
képes.
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Lelki (pszichés) működések érettsége:
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 gyermek:





Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés. Megnő a megőrzés időtartalma, a felismerés mellett egyre
nagyobb szerepet kap a felidézés.
Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztás és átvitele.
A cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.

Az egészségesen fejlődő gyermek:





Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden
szófajt használ. Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a
magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek), végig tudja hallgatni és megérteni mások beszédét.
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 a viselkedés alapvető
szabályait. Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a
természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Elemi
mennyiségi ismeretei vannak.

Szociális érettség:

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek, kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre a
felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.
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A szociálisan érett gyermek:




Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését.
Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, feladatok
egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg.
Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

3.2.Nevelési feladataink
A 3-7 éves gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 Az egészséges életmód alakítása.
 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
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3.2.1 Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés területei:





Gondozás
Testi nevelés
Egészségvédelem-edzés – óvása, megőrzése.
Mozgásfejlesztés

Gondozás
A gondozás óvodánkban a nevelés egyik alapvető tevékenysége. A kisgyermek olyan
szükségleteit elégíti ki, mely hozzájárul növekedéséhez, fejlődéséhez, egészségének
megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, s alappillére a
nevelési hatások kedvező érvényesülésének. A gyermekek fejlődése egyrészt biológiailag
meghatározott módon, másrészt külső hatások által, mint a környezeti tényezők megy végbe.
Utóbbi alakításában, biztosításában igen nagy szerepe van óvodánknak, hisz igen sok
kisgyermeknél tapasztalható, hogy a családi környezet vagy csak a legszükségesebb módon,
vagy még annyira sem biztosítja az egészséges életmódhoz szükséges alapvető környezeti
hátteret.
Óvodánkban a gyermekek a családból és egyre többen a bölcsödéből érkeznek, mégis nagy
gondot kell fordítanunk az átmenet, a beilleszkedés (befogadás), nehézségeinek
kiküszöbölésére.
Az átmenet, a fokozatos beszoktatás, a nevelők törődő, segítő, tapintatos, türelmes
magatartása ezt nagyban elősegítik. Hozzánk a gyermek szülővel együtt érkezik, együtt
fedezhetik fel a leendő csoportszoba érdekességeit, az óvoda helyiségeit, s az udvari játékok
kipróbálásában is segítségére lehet a szülő. A gyermekek személyes tárgyaikat is magukkal
hozhatják, amíg annak szükségét érzik.

Az egészséges személyiségfejlődés, a gondozás feltétele az alapja is egyben a gyermek-felnőtt
pozitív kapcsolata.
Ezért óvodába lépés előtt igyekszik otthonában meglátogatni a leendő óvodást óvónője, apró
ajándékot visz magával, s a gyermek jelét is kiválaszthatják. Így mint ismerőst fogadhatja
óvodába lépéskor. A nyugodt, biztonságos légkör megteremtése is a felnőtt óvodai közösség
feladata, így nyílik lehetősége a gondozási teendők kultur tartalmának közvetítésére ( pl.
váljon igényükké a testi ,egészségügyi szokások, - tiszta, esztétikus, rendezett megjelenés és
környezet, - a kulturált étkezés).
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Ösztönözzük, és segítjük a gyermeket abban, hogy szükségletei kielégítését szolgáló
teendőiket közösen, a nevelővel együttműködve, később azonban egyre önállóbban végezzék.
A felnőtt testközelsége is igen fontos. Ez a kontaktus nem csak a simogatásban, ölelésben
nyilvánul meg, hanem tudja a gyermek, hogy bármikor kérhet segítséget, ha szükségét érzi
(pl. cipőfűző bekötésénél, sapka megkötésénél).
A felnőtt (szülő, óvónő, dajka) gyakoroltatja a napi élethez szükséges szokásokat, melyek
nagy része óvodáskor végére szükségletté válik.

Az óvónő a gyermek eredményes gondozása érdekében is szorosan együttműködik a
családdal. Megismerteti a szülőkkel (év eleji szülői értekezleten) az adott csoportra vonatkozó
gondozási teendőkkel, kapcsolatos feladatokkal. Így támogatva egymást az eredmény
hatékonyabb elérésében.

Óvodánkban a mindennapos működésben kiemelt figyelmet szentelünk a gyermekek
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra,, az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különlegesen a
magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír- tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítására.

Kiemelt feladataink a kultúrált étkezési szokások kialakítása és a kultúrált környezet
megteremtése. A tízórai, ebéd, uzsonna minden nap közel azonos időben történik. A
zökkenőmentes étkezések lebonyolítása érdekében a dajka segítséget nyújt. Figyelembe
vesszük a gyermekek étkezési szokásait, nem kényszerítjük a feltálalt étel elfogyasztására,
csak felkínáljuk, nem sürgetjük őket. Az egy asztalnál ülők halk, csendes beszéde
megengedett. Az óvodai étlapot kifüggesztjük az óvodai faliújságra, hogy a szülők ennek
megfelelően egészíthessék ki otthon a gyermek étkezését.
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A testápolás, öltözködés, táplálkozás szokásrendszere

3-4 éves korban

Segítséggel egyéni eltéréseknek megfelelően végezzék a maguk körül adódó tisztálkodási,
öltözködési, önkiszolgálási teendőket. A gondozási műveletek közben az óvónő és a gyerek
beszélgessenek egymással. A segítséget a folyamatos közös tevékenység jelenti, szóbeli
magyarázattal kísérve. Így elsajátítja a gyermek a műveletek technikáját (pl. WC-papír
használata).

4-5 éves korban

Kis segítséggel egyéni eltérésüknek megfelelően végezzék a maguk körül adódó tisztálkodási,
öltözködési, önkiszolgálási teendőket. A kis segítség jelenti a tevékenység bemutatását,
szóbeli magyarázattal kísérve, az önállóság egyre erőteljesebb ösztönzésével. A
szokásrendszer, szabályrendszer az önállósági foknak megfelelően új tartalmakkal bővül:
naposi munka, megbízatások.

5-6-7 éves korban

Önállóan végezzék a (személyük körüli) tisztálkodási, öltözködési teendőket, szükség szerinti
segítségadással.
Szükség szerinti segítségadás jelenti: a folyamatos figyelemmel kísérést, elakadás esetén
azonnali segítséget.
A szokás- szabályrendszer kiteljesedik, az önállóság mértékének megfelelően.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.

 Felismerik a tisztálkodás szükségességét, igényesek saját külsejükre.
 Önállóak a testápolási tevékenységekben, testi szükségleteiket szándékosan irányítani
képesek. (biológiai késleltetésre is képesek).
 Tisztálkodási eszközöket rendben tartják, helyükre teszik.
 A zsebkendőt önállóan használják.
 A fogmosás technikáját ismerik, helyesen alkalmazzák.
 Megfelelő sorrendben, önállóan öltöznek, vetkőznek, gombolkoznak, cipőt kötnek.
 Holmijukat hajtogatják, rendben tartják.
 A kultúrált étkezés szokásait ismerik, alkalmazzák, esztétikusan terítenek.
 Az ételt elveszik, kiszedik, a folyadékot kitöltik, önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt
fogyasztanak.
 Az evőeszközöket, szalvétát helyesen használják.
 Ismerik az időjárás, öltözködés, táplálkozás és egészségvédelem elemi összefüggéseit.
 Teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként végzik az önkiszolgálást,
környezetükben igyekszenek rendet tartani.
 Társaiknak, felnőtteknek segítséget nyújtanak, alkalmi megbízásokat önállóan végeznek.

Testi nevelés
A gyermek testi szükségleteinek (egészséges táplálkozás, levegőzés, pihenés), természetes
mozgásigényének kielégítése, a gyermek egészségének, testi épségének védelme, edzése a

célunk e területen.

Feladatunk: optimális feltételek megteremtése, játszóhelyek, játéktér, játékeszközök
biztosításával.






A természetes mozgásigény kielégítésének a helyszíne leginkább az udvar. Az egészséges
környezet tárgyi feltételei közé tartozik az óvoda udvara is.
Ez az egészséges életmódra nevelés egyik színtere is. Kialakításánál (mely folyamatos
fejlesztést igényel), felszerelésénél arra törekedtünk- s ez további célunk is-, hogy az
óvodások sokféle tevékenységét szolgálja minden évszakban. Nyáron az udvarnak
hatalmas árnyékos, ám napos része is van. A napfürdőzés, pihenés helye pihenőpadokkal,
plédekkel megoldott. Csendes esős napokon pedig ugyancsak levegőzhetünk a fedett
zsibongó alatt. Fejlesztési céljaink között szerepel egy levegőztető terasz kialakítása, mely
az óvoda több csoportjának is lehetőséget teremtene a csendes, esős napokon a kint létre.
A különböző mozgásformák (pl. mászás, csúszás) sokszori gyakorlásával, mozgásokhoz
kapcsolódó szabályok megtanulásával egyre biztonságosabban használják a szereket,
eszközöket egyre jobban eligazodnak térben, s ez által a baleseteket is jobban
megelőzhetjük.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony Zrínyi M. u. 36
Tel.: 06-29 317 223
Mobil: 06 20 9 299 747

e-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu
__________________________________________________________________________________________________________













Az udvaron gondosan rendben tartott homokozó a gyermekek egyik legkedveltebb
játszóhelye tavasztól őszig. Itt folyamatosan pótoljuk a homokozós játékokat, amelyeket
késő ősszel letisztítva, raktárban helyezünk el. A homokozóban kreatív módon újabb és
újabb ötletek kipróbálására van lehetőség.
Mozgásigényük kielégítése érdekében gyakran szervezünk különböző mozgásos
szabályjátékokat, futó- és fogójátékokat.
Ha az időjárás engedi dalos játékok gyakorlására, eljátszására is lehetőséget adunk az
udvaron.
Jó idő esetén a frissítő tornát, a testnevelés foglalkozást is az udvaron tartjuk. Kisebb
betonos rész a krétarajz színtere.
Veteményeskertünk a kerti munkát szolgálja a megfelelő kerti szerszámokkal.
A mozgásfejlesztő játékeszközeink esztétikusak, a gyermekek életkori igényeiknek,
testméreteinek megfelelőek, de fejlesztésre van szükség. A jelenlegi gyermeklétszámhoz
képest kevésnek találjuk, s szeretnénk újakat, amelyek a meglevőkhöz képest másfajta
mozgás kielégítésére is lehetőséget adnak.
Az egész udvar füvesített, tisztántartásáról, ápolásáról a karbantartó gondoskodik.
Egész évben biztonságos környezetben mozoghatnak a gyermekeink. A csendes
elhúzódást, kisebb csoportokban történő játékot a babaház biztosítja, adunk teret az
egymással játszani akaró gyermekek együttlétének, kisebb „kuckók” létrehozásával
Napirendünkben a szabadban való mozgásra nagy hangsúlyt fektetünk, kihasználjuk a
falunkat körülvevő erdő közelségét.

Pihenés és alvásrendszer
Feltételei: tiszta, rendezett környezet, kényelmes fekvőhelyek, a pihenéshez szükséges
személyes tárgyak, (egyéni eltéréseket figyelembe véve) nyugodt elalvást segítő légkör, mese,
altatódal, vagy halk zene.







A csoportszobát fektetés előtt alaposan kiszellőztetjük. Ha szükséges, a levegőcserét alvás
közben kisebb-nagyobb ablaknyitással biztosítjuk.
A gyerekek alvásszükséglet kielégítésének egy része az óvodára hárul. Ezért fontos a
biztonságos szeretetteljes légkör megteremtésével a napi szükségletnek megfelelő pihenés
biztosítása.
A gyerekeknek az általános alvásigényen belül egyenként más-más lehet az
alvásszükséglete. Az aludni nem tudó gyermekek csendesen pihennek, szemüket nem
muszáj becsukni, de elkülönített játszóhely kialakítására nincs lehetőség alvásidő alatt.
A pihenés, alvás fontos feltétele a megfelelő nagyságú fektető ágy, sajnos néhány
gyermek, főleg nagycsoportra túlnövi a jelenlegi ágyainkat. Ha lehetőség lesz rá,
nagyobbak beszerzésére kell törekednünk.
3-6-7 éves korban rendkívüli jelentősége van a gyermek otthoni, éjszakai
alvásbiztosításának, az este megfelelő időben történő lefektetésnek. Sajnos gyakran
tapasztaljuk, hogy fáradtan, kialvatlanul jönnek óvodába, elmesélik esti filmélményeiket,
szülői értekezleten, fogadóórán igyekszünk meggyőzni a szülőket e helytelen
szokásmódról, kérjük együttműködésüket az esti, legkésőbb 20 órai lefektetéshez.
Tanácsokkal segítjük őket – ha kell megfelelő szakemberek bevonásával – e lelki nevelési
feladatok ellátásához.
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Egészségvédelem – edzés óvása, megőrzése
Célja: az egészséges életvitel igényének kialakítása. A gondozási, a testi nevelési és a
mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, a helyes életritmus megvalósítása elősegíti a
gyermekek egészségének megóvását.

Fontosnak tartjuk, hogy óvónőink a gyerekek óvodában eltöltött idejét tudatosan és élettani
szükségleteik figyelembevételével tervezzék. A napi életritmus rendszeresen megszokott
időben végzett tevékenysége visszahatna az életfolyamatokra, így kialakulnak az egészséges
testi és szellemi fejlődés feltételei.
Fontosnak tartjuk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen zsír tartalmú
ételek fogyasztásának csökkentését, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek
fogyasztásának ösztönzését.

Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk higiéniás szabályok betartására:








Környezet tisztántartása.
Fertőtlenítés.
Portalanítás.
Időjárásnak megfelelő réteges öltözködés.
Napi tevékenység minél nagyobb részének szabad levegőn való megszervezése.
Folyamatos levegőcsere.
Sok zöld növény elhelyezése a csoportban.



A gyermekek orvosi felügyelete a helyi gyermekorvos feladata, évenként kétszer végez
egészségügyi szűrést. A védőnő évente egyszer látás, hallás, tartásbeli szűrést végez, súlyt
mér és magasságot, mellkas térfogatot. A fogápoló asszisztens ellenőrzi a fogakat, akinél
szükséges javasolja szakorvosi ellátását.
Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek egészségi állapotát, s rendellenességekről a
szülőket, illetve az óvoda orvosát azonnal tájékoztatjuk.
A gyermekek testi épségének védelme, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, a
baleset – és betegségmegelőzés magában foglalja a személyi és tárgyi feltételek
biztosítását, az eszközök használati tárgyak ellenőrzését, és folyamatos karbantartását, a
hibaforrások megszüntetését.
Egyik legfontosabb feladata óvónőinknek e területen a gyermekek tevékenységének
folyamatos figyelemmel kísérése, és a gyermekbalesetek megelőzése. Azonban
nevelésünkkel a gyermekekben is igyekszünk kialakítani saját testi épségük megőrzését,
társaik testi épségének védelmét.
Az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyermekek szervezete képes legyen
alkalmazkodni az időjárás változásaihoz. A szabadlevegőn való rendszeres tartózkodás
növeli az ellenálló képességet. A mi óvodánkban, ha az időjárás engedi, délelőtt és délután
is szabad levegőn tartózkodhatunk, ám a kint töltött idő is rövidebb hidegebb időben.
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A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Figyelmet
fordítunk egészségük óvására, a nap káros hatásainak kiküszöbölésére (árnyas helyek
nyáron) naptejjel védjük bőrüket.
Ívó kút kialakítása az udvaron folyamatban van (kiszáradás ellen).
Feladatunk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása.

Mozgásfejlesztés
Célja:
 Nagymozgások fejlesztése (pl. járás, futás).
 Finommotorika fejlesztése (pl. gombolás, cipőfűzőt köt.).
 Szem-kéz, szem–kéz-láb koordinációfejlesztés (pl. folyadéktöltés, fésülködés,
virágöntözés.).

A gyermekek mozgásigényének kielégítése napi feladatunk. Fejlesztését a frissítő torna, a
testnevelési foglalkozások, a mindennapi tevékenységek (mozgásos) és a szabadban
végezhető különböző mozgásos tevékenységek szolgálják. biztonságos környezetben.





Az udvaron annyit mozognak, amennyire egyénileg igényük van. A változatos
mozgásformákat egyénileg gyakorolják, mint bent, mint kint. Így gyűjtenek
tapasztalatokat megismerve testrészeiket. Érzékszerveik működése finomodik. Térirányok
fejlesztésére van lehetőségünk.
Jól szervezett séták, kirándulások a mozgásigény kielégítését szolgálják, ám együttes
élmény is a csoport számára. Az óvónő mindig tájékozódjék előre a kirándulás helyét
illetően, a kísérők legyenek mindvégig a gyerekek között, de felesleges korlátokat nem
állítunk, az esetleges balesetveszélyekre felhívjuk a gyermek figyelmét. A környezet
védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásaink felelevenítjük. Szervezéskor
figyelembe vesszük a fokozatosságot, a gyermekek életkorát, az időjárást.

3.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az óvodáskorú gyermek, sőt még az iskolába lépő gyermek jellemző sajátossága is a
magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért
elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs,
kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye körül.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda
együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel
rendelkező szakemberekkel.

Nevelésünk célja: Érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, kiegyensúlyozott derűs, szeretetteljes
légkörben- a családi nevelés kiegészítése, segítve a gyermek szocializációjának fejlődését,
alapvető erkölcsi normák és tulajdonságok kialakulását, amelyek az együttéléshez
szükségesek. A szociálisan hátrányos helyzetben levő gyermekek felzárkóztatása.

Feladataink:

1. Érzelmi biztonságot nyújtó környezetben a gyermek életrendjének és közös
tevékenységeinek megszervezése, amelyben a társas kapcsolatok alakulnak. Az óvodai
nevelésünk tegye vonzóvá az óvodai közösséget.
2. Szokás- és normarendszer kialakítása, amely a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó,
elősegítve a derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott tevékeny óvodai élethez szükséges
feltételeket.
3. Ismétlődő közös élményekre épülő közös tevékenységek szervezése, amely nevelésünk
hagyományrendszerébe épül, és mélyíti az összetartozás élményét. Együttműködésre,
kölcsönös tiszteletre nevel.
4. A gyermek elé olyan óvodai modell állítása, amely példaként szolgál, és közvetíti azon
erkölcsi tulajdonságokat, amely az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, a
figyelmesség, a másság iránti megértés kialakulását segíti a gyermekekben.
5. Társas kapcsolatok alakulásának segítése gyermek-gyermek, óvodapedagógus-gyermek,
gyermek-dajka viszonylatban. Ezeket a kapcsolatokat pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze.
6. A gyermekcsoportokban kialakulnak az együttélés szabályai, amelyekhez igazodik az
egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely szükséges a reális énkép
kialakulásához, az én hatások megtapasztalásához. Az óvoda engedjen teret önkifejező és
önérvényesítő törekvéseihez, segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének
fejlődését.
7. Lehetőség megteremtése arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas
szükségleteit; a gyermeket arra neveljük, hogy az emberek különböznek egymástól, s ezen
különbözőségeket elfogadja, megértse, tisztelje (pl. vegyes csoport).
8. Az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és
viselkedése a gyermeki magatartása alakulása szempontjából modell értékű.
9. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel,
szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus,
stb.) közreműködésével.
10. A gyermeknek életkorának és fejlettségének megfelelően vannak ismeretei a szűkebb és
tágabb környezetéről, amely a nemzeti identitástudat , a keresztény kulturális értékek , a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.
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11. A gyermek rá tud csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó
jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

A befogadás rendszere
A befogadást gondos előkészítő és szervezőmunka előzi meg, melyek az évek folyamán a mi
óvodánkba jól beváltak.

A szülők felkészítése:

A szülők felkészítése már a jelentkezéskor megkezdődik. Lehetőséget teremtünk az óvodai
életbe való betekintésre, megtekintésre. A beírást végző óvónővel való beszélgetés során
tájékozódhat a szülő az óvodába lépésről. Gyermekéről anamnézis lapot tölt ki, készhez kapja
az óvoda házirendjét. Év elején szülői értekezletet szervezünk, melyen szó kerül a várható
nehézségekről, tanácsokat adunk hogyan lehet a gyermekeket a kezdeti nehézségeken
átsegíteni, a helyes szülői magatartásról is szót ejtünk. Az óvoda elvárásairól,
szokásrendszeréről adunk tájékoztatást, s a szülőkkel együtt (az ő igényeiket figyelembe
véve) döntjük el, hogy melyik kisgyermek, mely időponttól kezdve kezdi el az óvodába járást.

A befogadás idején igyekszünk a szülőknek minden felmerülő kérdésükre megnyugtató
választ adni.

A befogadás hogyan is történik?









Az óvónő látogatása a gyermek otthonába (családlátogatás).
A gyermek és szülő megismerkedik az óvodával annak dolgozóival, helyiségeivel,
udvarával.
Szülői értekezleten való részvétel.
A szülővel való közös óvodába lépés (1-2 nap).
Ismerkedés az óvodai élettel, biztonság megalapozása (1-2 hónap).
Az óvodai élet rendszerének, napirendjének megismerése, szokás-normarendszer
gyakorlása (egész évben).
Visszaszoktatás (betegség miatt folyamatos).

A középső és nagycsoportban a visszaszoktatással kezdődik az óvodai élet, biztonságot
nyújtó, derűs légkörben. A csoportszobák felfrissülnek új játékhellyel, játékokkal,
könyvekkel. Fontos szerepet kap az egymás iránti érdeklődés, csoporttársak várása, a barátok
összetalálkozása, a nyári szünetről visszatérő gyermekek szeretetteljes fogadása.
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A csoportba beilleszkedett gyermekeket az óvónő érzelmileg is felkészíti az újak fogadására.
Különösen jelentős ez a kicsiknél, hogy ne legyenek féltékenyek új társaikra, valamint nagy
jelentőségű a vegyes csoportban, ahol a régi gyermekek sokat segítenek a befogadásban.

Szokás- normarendszer
Az ésszerű keretet adó szokás-normarendszer biztonságérzetet, nyugalmat, a gyermek
védettségét, közösségi érzelmeiknek alakulását hivatott szolgálni. A csoportban tevékenykedő
felnőttek közötti összhangot, az egyező nevelő hatás megteremtését célozza.
Alapja:

Az egyén és a csoport fejlettségi szintje, összetétele a feladatok és tevékenységek rendszere,
amelyet a csoportban kívánunk megvalósítani.

Szokás- normarendszer a napirendhez alkalmazkodik. Tartalmi elemei mindazok az
elvárások, amelyek az
 Egészséges életmód
 Társas kapcsolatok
 A játék
 A tevékenységbe ágyazott tanulás területén
szokásként, normaként jelennek meg az óvodai életben. Meghatározása felelősségteljes
gyermekismeretet követel és függ a csoport összetételétől.

Ismétlődő közös tevékenységek megszervezése
Óvónői feladat, hogy a nevelési évre készülve az adott korosztály és a csoport fejlettségének
megfelelően megtervezze a tevékenységeket. Kitűzze a fő nevelési feladatokat, amelyeket a
tevékenységeken keresztül, szabad módszerválasztással valósít meg. A kitűzött
tevékenységekhez megtervezi az időkeretet és azokat a feltételeket, amelyek a
megvalósuláshoz szükségesek.

Tevékenységi rendszer elemei a játék, ezen belül a szabadjáték-, mozgás, külsővilág tevékeny
megismerése, matematikai tapasztalatszerzés.
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A közös tevékenység a gyermekek fejlődésének serkentője. A rendszeresen ismétlődő
tevékenységek közül néhány hagyománnyá válik, s azok hatására keletkező pozitív
élményekre szükség van.
A hagyományok rendszeréből kiemelkednek az időről-időre visszatérő, sajátos keretek között
lezajló közösségi események az ünnepek. Az ünnepeket tevékeny várakozás előzi meg. Az
előkészületek az ünnep fényét emelik, s mindez külsőségekben is megnyilvánul:







Feldíszített csoportszoba, s az óvoda más helyiségei,
Ünnepi ebéd,
Gyerekek, felnőttek ünnepi ruhája,
Esetenként meglepetések és vagy kölcsönös ajándékozás,
Szépen megterített asztal.

Hagyományok, ünnepek, megemlékezések.

Az óvodai élet hagyományos ünnepei
(mikulás, anyák napja, évzáró, gyermeknap, a gyermekek név- és születésnapja).

A néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek
(karácsony, húsvét, advent, farsang,).

Nemzeti ünnepeink
( Március 15. /hazafiasságra nevelés/ június 4. nemzeti összetartozás napja, október 23.
nemzeti ünnep).
Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnep
(óvodások búcsúztatása, juniális, gyermeknap, alapítványi események, tökfesztivál,idősek
napja ).

Időszakos ünnepek
(madarak és fák napja, föld napja, víz napja stb.).
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Ünnep vagy megemlékezés? Programunkban önállóságot biztosítunk a pedagógusoknak e
tekintetben. A megemlékezés mindig rövidebb, kevesebb előkészületet, kevesebb külsőséget
igényel. A megemlékezés és ünnep is a gyermek érzelmeire hasson elsődlegesen, emelkedjen
ki a mindennapok egyhangúságából.

Cél: Az ünnep ritka, kiemelkedő alkalom maradjon mély érzelmi töltéssel. Ha ünnepelünk is,
a gyermeket helyezzük a középpontba. Értük és róluk szóljon az ünnep, ne legyen merev,
törekedjünk a természetességre.

Az ünnepek nevelési céljaink megvalósítása szempontjából rendkívül jól hasznosíthatók,
ha:
Engedjük a gyermeket önállósodni,
Merész ötleteiket próbálgathatják,
Egyéni elképzeléseiknek utat engedünk,
Kreativitásukat elősegítjük,
Kommunikációs kézségeiket fejlesztjük,
Egyéni képességek kibontakoztatására kerül sor,
A bátorság, magabiztosság, belső önbizalom előhívására törekedünk,
Közösségi érzések alakítására ad alkalmat,
Együttes élmény és örömforrás.

Személyes példamutatás, óvónői, pedagógiai asszisztensi modell, dajkai modell
Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó!
Minden óvónő a csoportjában törekedjék a barátságos, derűs légkör kialakítására, mert az ad a
gyermeknek biztonságérzetet. A nevelés szubjektív feltételei között kiemelkedően fontos,
hogy ki milyen elképzelésekkel, módszerekkel, ízléssel, beszédkézséggel, esztétikai, erkölcsi
tapasztalatokkal neveli a gyermekben.

A kulcsszereplő tehát az óvodapedagógus. A gyerekek közösségi életének irányítója az
óvónő.
Modell, követendő példa a gyermek számára. A gyermekek mintakövetése különösen a
szeretett személy irányában óriási felelősséget ró a nevelőre. Nem mindegy tehát, hogyan
jelenünk meg a gyermek előtt, mit mondunk, és azt hogyan mondjuk, mit tartunk szépnek,
jónak és követhetőnek. A gyermek mindazt átveszi a közvetlen környezetéből, amit lát és hall,
hiszen utánzás útján tanul, egyúttal azonosul azokkal a személyekkel, akik körülveszik. Az
óvodapedagógus pedig a legfőbb minta, aki kiemelt azonosulást indukál a gyermekben.
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Programunk célkitűzésének megfelelően önálló, környezetében bátran megnyilatkozó,
környezetét szerető, kezdeményező másokkal jól együttműködő gyermekeket szeretnénk
nevelni!

Ehhez pedig nagy szabadsággal, önállósággal, egyéni ötletekkel rendelkező, „módszer
gazdag” kreatív óvodapedagógusok kellenek.







Az óvónő magatartása legyen határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, őszinte.
Törekedjék arra, hogy a gyerekekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni
sajátosságaikhoz igazodva bánjék.
Vegye figyelembe a gyerekek fejlettségét, jó szándékát, törekvéseit, ugyanakkor tartsa
szem előtt fejlesztésének feladatait is.
A pedagógusnak megfelelő „közlő képességgel”, modell értékű kommunikációval kell
rendelkeznie.
Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva, érdeklődési körének és
tehetségének megfelelően képezze tovább magát.

Ebből következően elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógus személyisége minden egyéb
külső feltételnél meghatározóbb nevelőmunkánk sikeressége szempontjából.

A modellnyújtás azonban az óvoda minden dolgozójára érvényes s ennek a velünk dolgozó
pedagógiai asszisztensek és dajkák munkája során is érvényesülnie kell. A pedagógiai
asszisztens és a dajka is nevel, ő is hat a gyermekcsoportra, ezért tudnia kell, milyen
elképzelések alapján nevelünk, legyen segítője az óvodapedagógusnak.

Társas kapcsolatok
Célunk:
az egyéni értékek, tulajdonságok kibontakoztatása a csoport normái alapján. A
közösségi élet tevékenységi és kapcsolatrendszerében az érzelmek, a személyes
érintkezés, a helyes magatartási szokások, a kommunikációs fejlődésének elősegítése.
Feladat: Óvodapedagógus - gyermek, pedagógiai asszisztens – gyermek, dajka – gyermek,
gyermek – gyermek pozitív érzelmi töltésű kötődésének erősítése.
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A nevelés mindig kétpólusú tevékenység, hiszen a nevelő és nevelt egymásra épülő közös
cselekvéseiről van szó. Ezért azt tartjuk elfogadhatónak, ha a pedagógus nem kizárólagos
irányító, hanem önállóságot, szabadságot ad a gyermeknek s azok egyéni utakat
kereshetnek melyben megvalósulhatnak az elképzeléseik. A gyermeki szabadság és
önállóság addig szélesíthető, amíg a csoport, közösség kialakított normái, keretei ezt
lehetővé teszik.



Szeretetet sugárzó légkört teremtünk, tevékenység-szükségletüket igyekszünk kielégíteni.



Tevékeny óvodai életet alakítunk ki, de kerüljük a túlzott ingereket, élményzsúfoltságot, a
cselekvésben is nyugalmat biztosítsunk. Magatartásunkkal modellt nyújtunk a másság
elfogadásra, a társas együttműködés, konfliktuskezelés formáira.



A nevelés folyamatában az egyén és közösség nevelése szervesen összefonódik, a csoport
az egyént, az egyén a csoportot gazdagítja. Ám minden gyermeket egyéniségének
megfelelően, egyénre szabottan támogatjuk szocializációját, együttműködését a társakkal.
A kialakuló szoros érzelmi kapcsolat pozitív módon befolyásolja a gyermek közérzetét,
szociális érzékenységét.



A gyermek önmagáról kialakított képét a személyiségére hatást gyakorló társak, felnőttek
formálják, szokásokkal, magatartásmódokkal gazdagítják. A gyermek megtanulja
megismerni önmagát, a társas életben elvárt viselkedés módokat, az együttélés szokásait.
Mindez növeli a biztonságérzetet, nyitottá teszi társai felé és az elfogadott, szeretett felnőtt
mintájának követésére ösztönözi.



A közösségi nevelés hatására alakul ki a tettek mind objektívebb értékelése, a gyerekek
véleménye másokról és önmagukról. A reális, a képességeiket is figyelembe vevő
teljesítmény értékelés eredményeként az önértékelési motívumaik fejlődnek, mint az
önbizalom, önbecsülés.



Erősítjük az egymás iránti szociális érzékenységet és türelmet, egymás meghallgatásának
képességét. Segítségadásra, kérésre, együttműködésre szoktatunk. Bizalommal támogatjuk
a konfliktust okozó gyermek önálló feloldásra irányuló törekvéseit. Érzelmi állapotának,
magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási képességét erősítjük, fejlesztjük.



A pozitív én tudat erősítésével törekszünk az agresszivitás fokozatos megszűntetésére.



Fontos szerep jut a kommunikációnak. Ez az eszköze a gyermeki tapasztalatok, élmények
megbeszélésének, miközben a gyerekek megértik, és egyre jobban alkalmazzák a
metakommunikációs jelzések beszédet kísérő vagy helyettesítő üzenetét is.
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A beszédkészség, kommunikáció fejlesztése
A mindennapi életünk velejárója a gyermekekre való figyelés, érzéseik, gondolataik,
élményeik meghallgatása, kérdéseik megválaszolása. A gyermeki magatartás alakulása
szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak
kommunikációja, bánásmódja, és viselkedése.












A gyerekeket arra neveljük, hogy bátran nyilatkozzanak meg, mondják el élményeiket,
véleményüket, a jó hangulatban zajló beszélgetések adnak erre lehetőséget.
Ösztönözzük a beszéddel történő kapcsolatteremtési törekvéseket, megnyilvánulási
szándékot, a párbeszédek kialakulását, fejlesztjük a kommunikációs helyzetekhez való
alkalmazkodási képességet.
A durva szavak helyett az elfogadott köznyelvi formák használatát erősítjük.
Beszédviselkedésünk, a nyelvi és nem nyelvi elemek helyzethez illeszkedő, túlzásoktól
mentes használata elősegíti a beszédmegértés, helyes ejtés fejlődését.
A beszédben bátortalanabb gyermekeket biztatjuk, beszédre motiváljuk, segítjük a
szókincs gyarapodását.
A gyermekek anyanyelvű fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük. A beszédhibával,
gátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzdő gyermekek fejlődését szakember
közreműködésével segítjük. A logopédus elvégzi a szűrővizsgálatokat, azok eredményeit
egyezteti az óvodapedagógusokkal. Folyamatosan fejleszti a gyermekeket, közvetlen
kapcsolatot tart a szülőkkel.
A beszédkészség fejlődésével növekszik a gyermek környezetével való biztonságérzete,
fejlődik tájékozottsága, önkifejezése.
A gyermekek tevékenységeik során beszédkapcsolatba lépnek társaikkal és a felnőttekkel.
Különböző élethelyzetekben gyakorolják az odafordulás udvarias formáit /helyes
köszönés, bemutatkozás, megszólítás /.
Elmondják
élményeiket,
elképzeléseiket,
véleményüket
alkalmazkodva
a
beszédhelyzethez. Kifejezik akaratukat, vágyaikat, szükségleteiket, kérdeznek,
válaszolnak. Beszédhelyzetben türelmesen meghallgatják egymást, viselkedésben,
beszédben gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



A gyermekek felszabadultan, aktívan tevékenykednek, képesek együttműködni,
egymásnak segíteni.



Igényükké válik a helyes viselkedés és cselekvés, szokásszabályainak megtartása.
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Konfliktus megoldási módokat is ismernek, önállóan is alkalmaznak, képesek társaikkal
egyezkedni. Keresik a segítségnyújtás megfelelő formáit.



Megérti a feladatokat. A megkezdett tevékenységet, vállalt feladatot befejezik, igyekeznek
legyőzni az akadályokat.



Figyelmesen meghallgatják és megértik mások beszédét, az alapvető metakommunikációs
jelzéseket felfogják, alkalmazzák.



Bátran, szívesen beszélnek az életkornak megfelelő tempóban, hangsúllyal, gondolataikat,
érzelmeiket mások számára is érthető formában fejezik ki.



Alkalmazzák a szófajokat, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkotnak,
mesélnek.



Beszédhelyzethez és az anyanyelvű szabályokhoz illeszkedő beszédük kialakul.



Kiegyensúlyozott, boldog, szívesen beszélő gyermekek vegyenek körül bennünket és
legyen is miről mesélniük.

3.2.3.Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Érzelmi indíttatású játékos, mozgásos tevékenységeken keresztül sokszínű élmény,
tapasztalatszerzéssel a természeti-, emberi-, tárgyi környezet iránti érdeklődés felkeltése, a
gyermekek természetes kíváncsiságára építve a tudásvágy ébrentartása.

Feladatunk a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
célirányos bővítése különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása,
másrészt az értelmi képességek, mint:
- érzékelés
- egyre pontosabb valósághű észlelés
- emlékezet
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- figyelem összpontosításra való képesség
- valósághoz közeli képzeleti működés
- problémamegoldó, kreatív gondolkodás és kreativitás fejlesztése.








A nevelési feladatok minden mozzanatában közvetítő elemként jelenlévő anyanyelv
fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat,
az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv fejlesztése, és a
kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással
és szabályközvetítéssel (javítgatás elkerülésével).
Különös figyelmet fordítunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetének
nevelésére, a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására,
ösztönzésére a gyakori beszélgetésekre, a gyermekek meghallgatásra, valamint az
érzelmek, gondolatok szóban, mozgásban és ábrázolásban való szabad önkifejezésének
kibontakoztatásra.
A gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet
fordítani, egymás meghallgatása lényeges.

Értelmi nevelés célja:

A gyermekek értelmi képességeinek alapozása, fejlesztése. Aktív cselekedtetéssel, az
érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyermekeket a szimbolikus, egocentrikus
gondolkodástól a szemléletes, a tapasztalon alapuló gondolkodásig, fogalomalakításig.
Feladatai egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.
Másrészt, az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás, alkotóképesség) fejlesztése.
Fontos valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő ösztönző környezet biztosítása.

A gyermek értelmi fejlődésének, fejlesztésének feltétele:

-

a környezet nyújtotta érzelmi biztonság,
a motivációs helyzetek átgondolása, megteremtése,
a pozitív megerősítés,
az óvónő a játéktevékenységeken keresztül ismerje meg a rábízott
gyermekeket, sajátosságaikat,

A gyermekeink differenciált bánásmód hatására jutnak el a saját értelmi képességeik
legmagasabb szintjére.
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4. ÓVODÁNK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI
4.1. Játék
4.2. Vers, mese
4.3. Ének, zene, énekes játékok
4.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka
4.5. Mozgás
4.6. A külső világ tevékeny megismerése
4.7. Munka jellegű tevékenységek
4.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Óvodánk helyi programja a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva változatos
tevékenységek biztosítására törekszik, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a
természeti, tárgyi, emberi környezetről. A gyermeki tevékenységek közül első a játék, amely
áthatja a gyermekek egyéb tevékenységeit is. A folyamatos tevékenységrendszerben különkülön is és együttesen is biztosítjuk az életkornak megfelelő tanulást. Komplexitásuk és
integráltságuk lehetővé teszi az egyéni különbségek és sokoldalúságok figyelembevételét és
differenciálását.

Az óvónői felkészülés alapja a készség-képesség fejlesztés folyamatának az életkori
sajátosságoknak és fejlődési szakaszoknak az ismerete, amelyekhez megválasztja a
tevékenység tartalmát, módszereit, szerkezetét és szervezetét.

A tevékenységek tudatosan átgondolt rendszerben, fokozatosan bővülő tartalommal jelennek
meg az óvodai életben, a folyamat az egyéni haladás mértékétől függően szabályozható.

A tervezés meghatározza:

-

a tevékenység tartalmát, elsajátításának folyamatát,
a tevékenység keretét /(kötelező vagy kezdeményezett mozgásfejlesztés, felajánlott,
választható tevékenység, vagy kötelezően választható tevékenység)
a tevékenység elsajátításának módját (szabad játékban tanulás)
a tevékenységből eredő készség- képesség fejlesztés feladatait.
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4.1. Játék
A játék az óvodáskorú gyerek alapvető, legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad – képzettársításokat követő szabad
játékfolyamat, a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, amelynek mindennap visszatérő
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból
és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait a játékában tagolja. Így válik a játék
kiemelt jelentőségű tájékozódó, pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó
tevékenységgé.
A játék semmi mással nem helyettesíthető, magáért a tevékenység öröméért végzett, önként
választott gyermeki tevékenység, önkifejezési forma, mely a gyermek fejlődésében alapvető
jelentőségű. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a
szülő és az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a
szabad játékfolyamat már kialakult bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé
lesz, ha a játékfolyamat elakad. Maga az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a
gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását.

A gyermek a játékban, játék által, játékosan történő fejlesztésének meghatározója az óvónő
személye, beállítottsága, a játékhoz való viszonya, játékszeretete. A játék folyamatában az
óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség,
és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt
reakcióival éri el.
A gyermek játéka létforma, fejlődésének alapja. Játékának megfigyelése közben képet
kaphatunk ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és
értelmi fejlettségének egészéről.
A gyermek játéka személyiségének tükrözője.

A játék és a tanulás értelmezése:

Értelmezésünk szerint a játék a tanulás alapvető formája. Az önmagában is élményt jelentő
játék alapozza meg a hatékony tanulást.
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Célunk:
 A játék az óvodai élet egészét szője át.
 A gyermek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása változatos
játéklehetőségekben.
 Élmények, tapasztalatok gazdagításával a sokszínű játék lehetőségének
megteremtése.
A játékban a különböző személyiségjegyek, az érzelmi- akarati élet tulajdonságai, a társas
kapcsolatok, az értelmi képességek komplex módon fejlődnek a megfelelő feltételek
biztosítása eredményeként. Az értelmi, érzelmi, társas folyamatokat a játék szervezi eggyé.

Feladatunk:
 A szabad játék tiszteletben tartása.
 Az alapvető feltételek biztosítása.
Az óvodában sokat, jót és jól játszani – ez a gyermek dolga. Így válik a gyermekből nyitott,
érdeklődő iskolás, s majdan alkotó tevékeny ember.

A játék alapvető feltételei: objektívek és szubjektívek lehetnek.
Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközt
és élményszerzési lehetőséget biztosítson.

Szubjektív: Az óvónő személyisége, pedagógiai, pszichológiai, módszertani felkészültsége,
empátiás készsége, s feltétlen gyermekszeretete.

Objektív: A megfelelő hely biztosítása és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia
kibontakoztatását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. A gyermek igényeihez,
szükségleteihez, egyéni adottságaihoz, lehetőségeihez megfelelő élettér biztosítása.
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A játék feltételeinek megteremtése
- nyugodt légkör

- idő

- megfelelő hely

- eszközök

- élmények

- irányítás

A játék feltételeinek megteremtése az óvónő feladata!

Nyugodt légkör: Nemcsak a játéknak, az egész óvodai életnek elengedhetetlen feltétele.
Ezért nagyon fontos kiscsoporttól kezdve az alapvető szokás és szabályrendszer kialakítása.
Fontos, hogy ne állítsunk túl sok szabályt, csak annyit amennyi fokozza biztonságérzetét,
segíti őket az eligazodásban, hogy a gyermek be tudja mérni saját és társai tevékenységeinek
határait.

Megfelelő idő: Az elmélyült játék kialakulásához minél hosszabb, megszakítás nélküli idő
biztosítására törekszünk. A játékhoz szükséges időt rugalmas napirendünk biztosítja.
Időjárástól függően, minél több időt igyekszünk biztosítani a szabad levegőn történő játéknak.
Fontos, hogy kapkodás nélkül, elmélyülten játszhassanak, legyen idejük elképzeléseik
megvalósítására. A kisebbek az étkezés, alvás, tisztálkodás kivételével csaknem minden időt
játékkal töltenek. A nagyobbak folyamatos, egyre gazdagabb játékukat akár több napon
keresztül is folytathatják.

Megfelelő hely: Csoportszobáink tágasak, berendezése otthonos egy-egy gyermekcsoport
életkorát, igényeit figyelembe véve alakíthatja az óvónő. Vannak állandó és kialakítható
játszóhelyek. /Állandó: a babakonyha, babaszoba, fodrász, mesesarok, építő szőnyeg,
természetsarok, rajzolás, festés, agyagozás, tárgykészítés, kézimunka helye /





Bútoraink szükség szerint, bizonyos mértékig kivihetők, variálhatók, a gyermekek a
játékukhoz szükséges teret alakíthatják, átrendezhetik és visszarendezhetik.
Lehetőség van a földön vagy szőnyegen illetve asztalok mellett játszani. A
csoportszobában elhelyezett kispárnákat a gyermekek kedvük szerint használhatják
játékuk során, ha a földön játszanak.
A jó helykihasználás érdekében nyitott polcokon helyeztük el bizonyos rendszer szerint a
játékeszközök egy részét, ezt a gyerekek kérés nélkül vehetik elő, igényeik szerint.
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Elérhető helyre kerültek a könyvek is, melyet a mesesarokba nyugodt, csendes
körülmények között nézegethetnek.
A bábtartó a bábokkal ugyancsak elérhető helyen található, a paravánt kérésre felállítjuk, s
kezdődhet a bábozás.
A barkácsoláshoz szükséges eszközöket, „gyűjteményt” az óvónők szintén a
csoportszobában tartják, egy-egy ötlet születésekor kéznél vannak.
Játékhelynek minősítjük az óvoda udvart, ahol mozgásos ügyességi és sportjátékok,
játékszabályok feltételeit biztosítjuk. Minden csoportban található nagyméretű tükör,
melyben a gyermekek teljes magasságban láthatják magukat.

Játékszerek és játékeszközök: Játékszereink többnyire tartósak, tisztíthatók, esztétikusak,
színben, méretben, funkcionalitásban megfelelnek a gyermekek igényeinek. Igyekszünk olyan
játékszereket, eszközöket biztosítani, amelyek motiváló, fejlesztő hatást váltanak ki, a játék
tárgyai elősegítik a cselekvést, gazdagítják a gyermeki elképzelések megvalósulását.










Az eszközök a gyermekek számára könnyen elérhetőek, azokat időnként cseréljük,
javítjuk.
Törekszünk a jó minőségre, variálhatóságra.
Fontos, hogy sérülést, balesetet ne okozzanak.
A játékban nagy jelentősége van az egyén ismeretének, a differenciált eszközök
biztosításának, hogy bármely területen kiemelkedő képességű és vagy fejletlen gyermek is
megtalálja a számára legmegfelelőbb eszközt és tevékenységet, ami fejlődését elősegíti.
Az eszközök kiválasztásánál a gyermekek általános és egyéni fejlettségének ismeretén túl
fontos tudni a különböző játékszerek fejlesztő hatását.
A készen kapható játékszereken kívül félkész és szimbolikus eszközökről is
gondoskodunk. /Pl. ruhadarabok, kiegészítők /
Speciális képességfejlesztő játékaink nagy része saját készítésű / puzzle, memóriajáték,
színkártya stb. /, de rengeteg vásárolt fejlesztő játékkal is rendelkezünk, melyeket a
gyerekek nagyon szeretnek (pl. logico tábla ).
A sétákon, kirándulásokon gyűjtött eszközök /kavics, levél stb. / felhasználása is a
játékhoz kötődik.
A játék egyik éltető eleme a tapasztalatszerzés és élményháttér.






A játék témáját, tartalmát befolyásolják mindazok az élmények, benyomások,
tapasztalatok, amelyeket a gyermek a családban, az óvodában vagy más környezetben
szerez.
Törekszünk az óvodán kívül szerzett élmények megismerésére, mert kiindulópontja lehet
a közös játéknak, s mert ezek az információk jelentősek az egyéni bánásmód, a családdal
való együttműködés érdekében is.
Törekszünk arra, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék környezetüket, a
tapasztalat és ismeretszerzés lehetőleg pozitív érzelmeket váltson ki, így váljon élménnyé.
A gyermek negatív tapasztalatai, élményei is megjelennek olykor, ilyenkor az óvónő
jelenlétével oldja az agresszív vagy a szorongó gyermekben a feszültséget.
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A játék akkor válik igazán érdekessé, ha valamilyen helyzetbe be tudja helyettesíteni
önmagát, mely által vágyait, álmait a játékban megvalósíthatja. Ezért fontos, hogy a
gyermekeknek legyen élményháttere, szerepmintája, mellyel azonosulni tud és a játékba
behelyettesítheti. /Fontos, hogy lásson igazi fodrászt, postást stb. /
Kiemelt fontosságú a közvetlen környezetből, sétákon kirándulásokon , bábszínházban
szerzett élmények, benyomások, megfigyelések. Mindezek fejlesztő hatásúak, s
hozzájárulnak a gyermekek tapasztalatainak gazdagodásához.
Fontos a mesevilág közvetítése is, amely a gyermekhez igen közel áll.
Az emlékek felidézése, a hatásos motiváció igyekszik az élményeket előhívni, s játékuk
színesebbé, gazdagabbá válik.

Az óvónő feladata a játék irányításában















Feladat, hogy olyan segítséget adjunk a gyermeknek, amiben megerősítést, támaszt kap.
Ennek alapja a társas kapcsolatok egyéni szintjeinek alapos ismerete.
Játéktámogató magatartásunkat meghatározza az adott szituáció, az adott játékfajta.
A játék folyamatát az óvónő figyelemmel követi, tudatos irányítása és jelenléte a
„kijátszott ötletek”, balesetveszélyes helyzetek, feloldhatatlannak látszó konfliktusok,
súlyos egyéni sérelmek orvoslásában valósul meg.
A játszópartner helyzetét fontosnak tartjuk: a példamutatás, tolerancia, a türelem,
figyelem, fejlesztése szempontjából
A játékok elrakását, elrendezését rugalmasan kezeljük, ugyanakkor kialakítjuk a
szükséges mértékű rendrakás és a játékok megbecsülésének szokását.
A játék nevelési eszköz funkciójának megvalósítása érdekében alkalmazzuk az általunk
kezdeményezett játékot, amely a gyermekek számára szabadon választott, felkínált
tevékenység, jól ötvözi magába a spontán játék és az irányított gyermeki tanulás jellemző
vonásait. A mozgásos, énekes, egyéb képességfejlesztő játékok során a téma, hely,
eszköz, szabály megteremtése mellett játékszeretetünk kifejezésével, a gyermeki
érzelemre hatva motiváljuk a részvételt.
Minden fejlődési szinten építünk a gyermekek játékos beállítódására, játékigényére. Az
általunk kezdeményezett játékban részt vevő gyermek megtanul igazodni, szükség szerint
lemondani saját elképzeléseiről, fejlődik kitartása, eredményességre törekvése.
A gyermekek szabad játéka és az általunk kezdeményezett játékok együttesen töltik be a
gyermek egész napos óvodai játékterét.
Pedagógiai munkánk fontos eleme a játék, a játszó gyermekek folyamatos megfigyelése.
Ezek hasznos információt nyújtanak az egyes gyermekek fejlődéséről, érzelmi, hangulati
állapotáról, a társas kapcsolatok, a beszéd- és értelmi képességének alakulásáról.
A játéktevékenység fejlődésének általános mutatóin túl figyelembe vesszük a fejlődés
egyéni sajátosságait, törekszünk az egyes gyermekeket eljuttatni a játékfejlettség optimális
fokára.
Differenciálás, inkluzivitás és integráció a játékban való tanulás folyamatában.
Úgy tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre hassanak: látás,
hallás, mozgás és a verbális kommunikáció, stb. együttesen szolgálják a tanulást.
Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvónő cselekedtető és gondolkodtató
tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermek érdeklődését, kíváncsiságát,
erősítse a gyermek szándékait és kezdeményezéseit.
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Játéktevékenység a tanulás szempontjából

Szabad játékban tanulás
(spontán)

Játékban tanulás
(tervszerűen előkészített és felajánlott)

Mindkettő ugyanazon tevékenységrendszerben folyik, az óvónő és a gyermekek részvételét
illetően teszünk csak különbséget.

Az óvónő által felajánlott tevékenységek formái:




Választható tevékenységek
Kötelezően választható, felajánlott
tevékenységek
Kötelező tevékenységek

Folyamatismertetés vagy játékfajták tartalma
3-4 éves korban

Gyakorló játék: valamilyen egyszerű mozgás ismételgetése. Jellemzője: ritmusság, esetleg
előfordulhat a letapodás. Hangok, szótagok, szavak rövid dallamok, „halandzsa” szöveg
ismételgetése útján válnak játékká. Általában a ritmus és a hozzá kapcsolódó mozgás a
lényeges.

Szimbolikus szerepjáték: általában egyszerű, egyszeri cselekvést magába foglaló művelet,
amelyben elsődleges tényező a szerep. A szerepjáték a gyakorló játék keretei között
bontakozik ki.
Építő, konstruáló játék: az óvónőnek segíteni kell az összerakosgatás, szétszedés,
szerkesztés, kirakás eredményességét, technikáját, s az ebből fakadó örömérzést.

Szabályjáték: a mozgásos szabályjátékok jellemzik e korosztályt legfőképp. A szabályok
egyszerűek legyenek, ugyanakkor a meghatározott célt bizonyos szabályok keretei között kell
elérni /Pl. körjáték, testnevelési játékok, fogócska /
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Értelmi képességeket fejlesztő játékok: egyszerű puzzle, kockakirakó, képösszerakó.
Mindenképp az értelmi erőket erősítve.

Barkácsolás: előkészítéseként készíthet az óvónő egyszerű játékot, vagy kiegészítőket. Az
elromlott, elszakadt játékok javítását a gyerekek előtt végezze el, így ez a későbbiekben is
természetes lesz a gyermekek számára.

Bábozás, dramatizálás: figyelmüket általában a bábu mozgása kelti fel, ujjbáb, fakanál,
síkbáb, gyűszűbáb. Aktuális meséhez, szituációhoz a megfelelő kellékek biztosítottak. Az
óvónő segít a szereplők kiválasztásában, a párbeszédben.

4-5 éves korban

Gyakorló játék: általában a konstrukciós és a szerepjáték elemeként jelenik meg, alárendelve
az adott játékban megjelölt feladatoknak.

Szerepjáték: Kialakul a kisebb-nagyobb csoportban való együttjátszás igénye. A gyerekek a
magukra vállalt szerepeken keresztül ábrázolják a valóság számukra lényeges mozzanatait,
elemeit. Az eszközökhöz való ragaszkodást felváltja a szerephez való kötődés. A
szerepjátszás témájának megfelelően képesek az egyszerűbb közös játékok megszervezésére,
a szükséges játszószerek kiválasztására.

Barkácsolás: A gyermekek segítenek az óvónőnek a játékok megjavításában. Megbeszélik
közösen, hogy egy-egy játékhelyzetben mire van szükségük, bekapcsolódnak az elkészítésbe.

Építő, konstruáló játék: Gyakran szerepjátékhoz kapcsolódik, az élethelyzet reprodukálása
közben építenek, szerkesztenek, vagy a létrehozott alkotás hatására képzelik bele magukat
élethelyzetekbe. Az építés, összerakás technikáját ebben az életkorban is az óvónő mutatja
meg, de nem köti meg a gyermek fantáziáját, a megvalósulást a gyermekekre bízza.

Szabályjáték: Mozgásos szabályjátékok bővülnek, közösen őrködnek a szabályok betartása
felett.
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Értelmi képességeket fejlesztő szabályjátékok: egyszerű társasjátékok, logikai játékok,
dominó stb. Fontos az óvónő „ellenőrzése”, a játékban való részvétele. Biztosnak kell lenni
abban, hogy a gyermekek a megfelelő szabály szerint játsszák a játékot.

Dramatizálás, bábozás: a gyermekek kézméretének megfelelő bábok, paraván, jelmezek,
szükséges kellékek álljanak rendelkezésre. A bábok figurái feleljenek meg a gyermekek
élményeinek, kedvelt meséinek.

5-6-7 éves korban

Gyakorló játékok: a klasszikus értelemben vett gyakorlójáték ritkán jelenik meg, nem
jellemzi ezt az életkort. De megjelenhet új játék tanulásánál, esetleg pihenésképpen.

Szerepjáték: kiteljesedésének időszaka. A gyermekek képesek megérteni játszótársaik
elgondolását, logikáját. Tudniuk kell a szerepjáték szabályaihoz alkalmazkodni. Le kell tudni
mondani egy-egy kedves játékszerről. Vállalni kell a számukra kevésbé érdekes szerepeket.
Megfelelő tapasztalatok, élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös tervezésében, a
játékszerek, szerepek megválasztásában. A játszótársak - játszócsoportok tagjai között tartós
és szoros kapcsolat alakul ki.

Konstrukciós játék: elemeiből játékszereket is tudnak készíteni. A gyermekek mind
igényesebbé válnak alkotásaikkal szemben. A fejlődést egyaránt jelzi a bonyolultabb
alkotások létrehozása, az eredményességre való törekvés, az elképzelt modell egyre
pontosabb megközelítésének igénye, a bonyolultabb játékelemek biztos kezelése, a
szerepjátékkal való sokoldalú kapcsolat. Képesek a különböző anyagok, eszközök kombinált
alkalmazására is.

Szabályjáték: a bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gyakorlására is képesek,
miközben azt nagy kedvvel, örömmel játsszák, egymást a szabályok betartására is
figyelmeztetik.

Értelemfejlesztő szabályjáték: fejlődik logikus gondolkodásuk, értelmi erőik, az észlelés
fejlesztése és a verbális fejlesztés is nagy hangsúlyt kap. A bonyolultabb társasjátékok
előtérbe kerülnek.
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A barkácsolás: a szerepjáték a bábozás természetes eszközévé válik. A létrehozott eszközt
felhasználják az egyéb játékfajtákban. A gyermekek maguk is kezdeményezhetik a maguk
által választott módon és eszközzel. Változatos tevékenykedtetésre kell alkalmat adni
/ragasztás, tépés, hajtogatás, varrás, fonás, szögelés stb. /

Játék az óvoda udvarán
A szabadban is kedvező feltételeket teremtünk a játékhoz. Az udvaron nagyobb a hely a mozgásos
játékokhoz, de itt is fontos, hogy legyen hely és lehetőség a nyugodtabb tevékenységhez is /Pl.
Ábrázoló tevékenység, barkácsolás stb. /

Megismertetjük őket az életkoruknak megfelelő szabályjátékokkal, amelyeket később önmaguktól is
kezdeményezhetnek. Megfelelő eszközt, és ha szükséges, az irányítást biztosítjuk.

Nagy szerep jut a különböző méretű labdáknak, karikáknak, köteleknek, a homokozónak,
mászókáknak. Az udvaron is érvényesül az óvónőnek az a feladata, hogy megmutassa, melyik
játékkal, hogyan, hol lehet biztonságosan játszani.

Fejlesztés a játékban
Gyakorló játék:
mozgásos,
manipulációs,
verbális

A gyakorlójáték kiindulópontja a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker, amely újra
és újra ismétlésre készteti a gyermeket. Lényege valamilyen újszerű cselekvés ismétlése,
amely örömet okoz.

Mozgásos gyakorlójáték fejlesztési lehetőségei: nagymozgások, bújás, mászás, ugrás,
testrészek ismerete, adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzet gyakorlása.
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Manipulációs gyakorlójáték fejlesztési lehetőségei: ismerkednek a körülöttünk levő
világgal, a tárgyakkal, anyagok tulajdonságaival /felület, szín, forma, nagyság, szilárdság/,
szem-kéz koordinációja, tépés, öntögetés, tárgyakhoz való viszony, bizonyos szempont
szerint rakosgatás, vizuális ritmus.

Verbális gyakorlójáték fejlesztési lehetőségei: bátran beszéljenek, ritmusérzék fejlesztése,
mozgás és tevékenység beszéddel való kísérete.

Szimbolikus szerepjáték fejlesztési lehetőségei: szociális tanulás, erkölcsi értékek,
együttélés szabályainak elsajátítása. Fejlődik a képzelet, az alkalmazkodó képesség,
tolerancia, az önuralom, az empátia, a kommunikációs készség, a beszédkészség. Szerephez
társuló mozdulataiban nagy mozgások és finommotorika egyaránt, s a szem-kéz koordináció.

Szabályjáték fejlesztési lehetőségei: szabálytudat alakulása, kitartás, kudarctűrés erősítése,
indulatok fékezése. A gondolatok fejlesztésében a memória, a kombinációs készség a
figyelem, az analizálás-szintetizálás folyamata a számfogalom, a fogalmakkal való műveletek
alakulása dominál.

Mozgásos szabályjáték fejlesztési lehetőségei: minden mozgásképességet erősítő, alakító
fejlesztés.

Értelemfejlesztő szabályjáték fejlesztési lehetőségei: főként a felnőtt játéka a gyermekkel,
amelyben játékkeretet keres a megismerő – kognitív – funkciók fejlesztéséhez, az ismeretek,
fogalmak bővítéséhez. Verbális, vizuális és cselekvő formában, vagy ezek kombinációjában is
megjelenhet. Lehet egyéni, mikro, és egész csoportot érintő. A játékos tanulás egy domináns
formája.

Barkácsolás fejlesztési lehetőségei: tapasztalatszerzés anyagokról, eszközhasználatról,
technikáról percepció, finommotorika, kombinatív készség, alaklátás, formaállandóság
erősítése.

Bábozás fejlesztési lehetőségei: a gyermek belső világának legkifejezőbb eszköze, ezáltal
feleleveníti tapasztalatait, elképzeléseit, szociális élményeit. Az önkifejezés, és
önmegvalósítás egyik kiemelt eszköze. Emlékezet, képzelet, mozgás, beszédkészség,
kommunikatív készség fejlesztésének elősegítője.
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Dramatizálás fejlesztési lehetőségei: saját vagy irodalmi élmények feldolgozása játékos
kötött vagy kötetlen szövegű szituatív játékban. Feltétele az érzelmileg megalapozott
élményháttér, a megfelelő kelléktár. Fejlesztés a beszédkészség területén kiemelkedő szerepű.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



A játékban és a társas viselkedésben a normákat alapvető szabályokat betartják.



Tartósan kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye, tudnak
egymáshoz, valamint a játék szabályaihoz alkalmazkodni.



A nagyobb ügyességet, szellemi erőfeszítést igénylő szabályjátékok megtanulására is
képesek.



Alkotásaikat sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, képesek a különféle anyagok
kombinálására, bonyolult építmények készítésére.



Általuk kedvelt mese, kitalált történet hozzájuk közelálló mozzanatait cselekményben,
dramatizált szövegben, mozdulatokban, illetve bábok segítségével visszaadják.



Tapasztalatok, élmények nyomán a gyermekek játékában dominánssá válik a szimbolikus
szerepjáték.



Formálódik erkölcsi ítéletalkotásuk, alakul illembeli viselkedésük, udvariasságuk.



A siker újra-átélési vágya kitartásra ösztönzi.



Megjelenik az együttérzés, kibékülés, vigasztalás, kivárás, engesztelés érzése.



A gyermekek mozgáskészsége
szenzomotoros kézügyességük.



Formálódik ízlésviláguk.

folyamatosan

fejlődik,

alakul

térérzékelésük,

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony Zrínyi M. u. 36
Tel.: 06-29 317 223
Mobil: 06 20 9 299 747

e-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu
__________________________________________________________________________________________________________

4.2. Vers, mese
A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvnek, értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a
gyermekeknek.
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének,
visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi
világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és ehhez társuló ok-okozati kapcsolatokat
feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelembe vett
pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
Cél: Az érthető, kifejező hatásos és meggyőző magyar beszéd készségének kialakítása, a
nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, a nyelv
hangzásával, dallamosságával, mondatszerkesztésével, biztonságos önkifejezés megalapozása,
a korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával és az irodalmi érdeklődés
felkeltésével.














Az óvónő feladata, hogy megteremtse mindazon feltételeket, amelyeken keresztül a
tevékenység nevelő hatása érvényesülhet.
Az irodalmi anyagot úgy állítsa össze, hogy tartalmazzon mondókát, verset, mesét,
elbeszélést, folytatásos történetet. A napi tevékenységek során többször is mondhat - a
helyzethez illő – mondókát, rövid verset.
Az összeállított anyag tartalmazzon népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő
mondókákat, rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit,
meséit.
3-4 éves korban nagy jelentőségű a testi kapcsolat iránti gyermeki igény kielégítésén túl a
simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók ritmusa, lüktetése.
Az óvodapedagógus közvetítse a természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat.
Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák kedvelt
meséiket, verseiket, de adjon lehetőséget az általuk kitalált történetek elmondására is. A
gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
Az óvodai anyanyelvi, irodalmi nevelés /egymástól elválaszthatatlan / az óvodai élet
egészét átható folyamat.
Óvodánkban a népi és irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A meséhez csend szükséges, amelyet pedagógiai tapintattal, a személyes kapcsolatokat
erősítő érzelmi eszközökkel, a mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokkal teremtünk
meg. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában
eleven belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki
élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
A nyugodt, biztonságot adó légkör, a gyermekek érdeklődésének érzelmi, értelmi és
erkölcsi fejlődése, nyitottságának fenntartása elősegíti az átélést, az élmények
maradandóságát.
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Egy-egy mesét hosszabb ideig mesélünk, ezzel is segítjük a történet, a szereplők elmélyült
megismerését és előkészítjük a későbbi dramatizált megjelenítést is.
Az irodalmi élményeket a zene, a mintázás, rajzolás, a játék, a mozgás, a hagyományok és
szokások segítségével elmélyítik, így többféle módon átélt és kifejezett élmény részeseivé
válnak.
Egyszerű kellékeket használunk, a bábok tárháza egyre bővülő.
A mesekönyvek sokféleségéből a gyermekek szabadon választhatnak.
Óvodánkban a nagyobb gyermekek rendszeres könyvtárlátogatása, a könyvtári
foglalkozások az irodalom iránti érdeklődés, az olvasóvá való nevelés fontos eszköze.
A szülő figyelmét ráirányítjuk a rendszeres mesélés, a beszélgetés, könyvtárba járás
fontosságára.
A mese –képi és konkrét formában- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső
világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.

Verselés, mesélés, dramatikus játékok
A tevékenység célja a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyeinek megalapozása a mágikus csodákkal teli meseélmények által, a versek
zeneiségével és rímeivel.
.A gyermekek érzelmi biztonságának és az anyanyelvi nevelésének legfontosabb színtere

a többnyire játékos mozdulatokkal kísért mondókák, dúdolók, versek. A ritmus mozdulat egysége a gyermeknek közvetlen érzelmi- érzéki élményt ad.
.Az óvodapedagógusok a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből választanak.
.Az óvodapedagógusok az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséiből is választanak.
.A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, alapján a felhasznált irodalmi

anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal válogatják, óvodai
programunk megvalósításához kapcsolódó kötelező/ ajánlott szakirodalom jegyzék
alapján, mert csak a művészi értékű irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az
esztétikai élményt.
. A napirendben is kiemelt helye van mindennapos mondókázásra, verselésnek és a
mesélésnek. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő hangulatot és nyugodt
körülményeket teremtsenek a mindennapi meséléshez.
.A mese megfelel a kisgyermek szemléletmódjának, világképének. A mese - képi és
konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel is feltárja a gyermek előtt
a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és
megfelelő viselkedésformákat.
.Feloldást és megoldást kínálhat szorongásaira a hallott és eljátszott mese.
.A mesehallgatáskor a gyermek a mesélővel személyes kapcsolatban, biztonságban érzi
magát, a játéktevékenységhez hasonlóan elengedhetetlen intim állapotában, eleven belső
képvilágot jelenít meg.
.A már jól ismert, megszeretett meséket a gyermekek szerepekre osztják az
óvodapedagógusok segítségével és eljátsszák. A mese-dramatizációkhoz szükséges
jelmezeket, kellékeket közösen készítik el, felhasználják hozzá a csoportban összegyűjtött
régi öltözeteket, kalapokat, kendőket stb. A drámajátékokat először az
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óvodapedagógusok kezdeményezik, majd a gyermekek ötleteikkel gazdagítják és beépítik
mindennapi játékukba.
.A mese-dramatizációkat a nagyobbak eljátsszák a kisebbeknek, szüleiknek közös ünnepek,
rendezvények alkalmával. A mindennapi meséléshez kapcsolódnak a drámajátékok,
melyek, egyrészt, mint meseindíttatású játékok jelennek meg. (Ez a mesék kreatív
feldolgozását, továbbgondolását, előzményük eljátszását stb. jelenti.) Másrészt, a
drámajátékokat, mint kreatív képességfejlesztő játékokat alkalmazzuk a tehetséggondozás
és a fejlődés elősegítésére. (Fejlesztik a gyermekek értelmi képességeit: érzékelés,
észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, kommunikáció.)
.A mindennapi meséléshez, mondókázáshoz és verseléshez szorosan kapcsolódnak a
gyermekek bábjátékai. A hallott meséket és az általuk kitalált történeteket, meséket,
elbábozzák társaiknak. A bábjátékhoz közösen készítenek bábokat a felnőttekkel, vagy a
kész bábokat használják fel.
.Programunkban lehetőséget teremtünk a gyermekek saját vers- és mesealkotására, annak
mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálására.

A drámajátékok fejlesztő hatásai
.Fokozzák a közösségért, a közösségben tevékenykedő gyermek aktivitását.
.Segít a gyermeknek önmaga és a világ jobb megismerésében.
.Serkenti a rugalmas gondolkodást, az alkotó képességet.
.A gyermekek időérzékét. térbeli tájékozódását fejleszti
.Beszédkészségük tisztaságát, kommunikációs képességeinek kifejező voltát segíti elő.
.Szókincsüket bővíti.
.Ellensúlyozhatja a tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitást, és a lakótelepi
környezetből adódó, kevés kommunikációs lehetőséget biztosító létformát.
.Gazdagítja a gyermekek játékkultúráját, kreativitását.
A beszédkészség fejlesztése
A mese, vers, bábozás, dramatizálás a nyelvi képességek fejlesztésének hatékony eszközei,
hozzájárulnak a tiszta beszédhallás, helyes ejtés, nyelvtanilag megfelelő beszéd
kialakulásához. E folyamatban fontos szerepet tölt be a felnőttek beszédviselkedése.

A versek, mesék sokszínűsége lehetősége nyújt új fogalmak megismerésére, megértésére.
A fogalmak tartalommal való feltöltése által gyarapodik a gyermekek aktív és passzív
szókincse. A dramatizálás, bábozás a gyermeki szabad önkifejezés kibontakozásának színtere,
alkalmat teremt az összefüggő beszéd és párbeszéd gyakorlására, a nyelvi emlékezet és
gondolkodás fejlődésére.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Az érthető, kifejező, hatásos és meggyőző beszédkészségnek az alapjai kialakulnak.



Várják, kérik a mesemondást, maguk is segítenek a mesehallgatás feltételeinek
megteremtésében.

Szívesen hallgatják a népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmusokat,
a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséit.



A magyar népmesei szófordulatok szókincsükbe beépülnek.



A metakommunikatív
kommunikálnak.



Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük,
beszédkedvük erősödik.



Beszédfegyelmük kialakul – egyéni eltérésekkel -.



A dramatizáláshoz, bábozáshoz szükséges eszközöket önállóan használják, a szerepeket
önállóan osztják fel, a történeteket játékukba is beleszövik.



A bábok, eszközök, díszletek elkészítésében esetenként vesznek részt.



Önállóan mondanak hosszabb, több versszakos verseket, megjelenik a versek
hangsúlyozása.



Képesek önálló mesemondásra, próbálkozási lehetőséget teremtve számukra.



Képesek megkezdett történet, mese folytatására, saját fantáziájukkal kiegészítve azt.



Ismerik a mesekönyvet, kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat szívesen a napi
élet részeként használják, forgatják.

jelzéseket

használják,

a

környezetükben

élőkkel

jól
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4.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A tevékenység célja:
A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. A zene, az
éneklés megszerettetése. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek néptáncok és népi
játékok, a hagyományok megismerése, továbbélése.

Feladat:
A zenei anyagok életkornak megfelelő igényes összeállítása.
















Fontos a gyerekek zenei hallásának, ritmusérzékének, érzékelési készségének,
harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli
játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés nyújtson örömet a
gyermeknek.
A zenei nevelésnek a gyermeki élet egészét át kell hatnia.
A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával.
A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az
anyanyelvi örökséget.
Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket a hétköznapi beszédünkben már nem
fedezhet fel, s ezek megértését a játékszituáció segíti.
Igen jelentős, hogy a zenei képességgel párhuzamosan, gyermekeink örömmel, érzelmi
gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgál és semmi mással nem pótolható alapot ad a zenei készség és képesség
fejlesztéséhez, és a zenei kreativitás alakításához. Elősegíti a gyermekek érzelmi
fejlődését, a gátlások oldását, a zenei hallás, az éneklési készség elindítását.
A gyermekek bontakozó zenei ízlését formálja, és egyben továbbmélyíti a felnőtt és
gyermek közötti kapcsolatot a zenehallgatás is. Anyaga változatos, más- más
gondolattársításra és érzelem átélésre ad alkalmat.
Alapvető, hogy megfelelő légkör biztosítsa az érzelmi motiváltságot.
A dalanyaggal egyenértékűek a mondókák. Különösen alkalmasak a ritmikus, szövegben
ismétlődő beszédhangok pontos észlelésére, tiszta képzésére, a jó beszédritmus
érzékelésére.
A mondókák énekes játékok gyakorlása, ismétlése elősegíti a helyes artikuláció fejlődését.
Az énekes játékokat kísérő zenei mozgás, koruknak megfelelő gyermek- illetve néptánc
hozzájárul a mozgáskultúra gazdagodásához.
A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek
mindennapi tevékenységének.

Az énekléshez szorosan kapcsolódó készség és képesség fejlesztést meghatározó szempont az
életkori sajátosságok és fejlettségi szint.
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Fő területei:
hallásfejlesztés
ritmusérzék fejlesztés
mozgásfejlesztés

Hallásfejlesztés
Elsődleges területe az éneklési készség fejlesztése. Az éneklési készség fejlesztése
óvodánkban a gyermekek utánzási vágyán alapszik. Hallás után tanulják a dalokat, dalos
játékokat. A gyakorlásnak, az ismétlésnek kiemelt szerepe van. Az éneklési készség
fejlesztésénél fontosnak tartjuk a megfelelő hangterjedelmű dalok választását, a megfelelő
hangmagasságban kezdett tiszta óvónői éneket. Ezzel szoros összefüggésben van az éneklési
kedv felkeltése és ébrentartása. A megfelelő érzelmi alapozás a kezdőhang átvételét és a
bátor, egyéni éneklés felvállalását is segíti.

A hallásészlelés fejlesztését célozza a környezet zörejeinek felismerése, egymás hangjának
megismerése, melyből alakítható a magas és mély hangok, valamint a halk – hangos hangok
felismerése.
A zenehallgatás elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását, az „igényes” zene felismerését.

Ritmusérzék – fejlesztés
A magyar nyelv egyenletes lüktetésére alliteráló ritmusa az iskolai írás, olvasás tanulásánál
igen meghatározó. Fontos, hogy az óvodában kialakítsuk a lüktetés érzékelését, és az óvodai
évek végére a gyermekekben automatizáljuk azt. A lüktetés adja az alapot a további
ritmusmotívumok elsajátításának, tempó különbségek érzékelésének.
A ritmusérzék
fejlesztése szorosan a mozgáshoz kapcsolódik, koordinálja azt.

Mozgásfejlesztés
A dalok, dalos játékok ritmusa, dallama spontán módon is mozgásra ösztönzi a gyermekeket.
–A zenei tevékenységen belül a szép mozgás kialakítása szerves része a készség – képesség
fejlesztésnek. Az egyenletes szép járás, a dalos játékok mozgássoraira alapozzák a későbbi
tánclépéseket, egyedi formában segítik a mozgás összerendezettségének kialakulását.
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Fontos kiemelni, hogy a zenéhez kapcsolódó mozgás, a közös játék érzelmi töltése igen erős,
élménye semmi mással nem pótolható.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Képessé válnak a zenei élmények befogadására.



Kialakul a belső motiváció az éneklésre, zenélésre.



Éneket, hangszeren előadott dalt figyelmesen hallgatnak.



Egyénileg is szívesen énekelnek,
hangmagasságban és tempótartással.



Ismernek hangszereket, azok hangját tudják azonosítani, sőt használják is őket / dobfélék,
cintányér, triangulum stb. /



Ismerik az egyenletes lüktetés és ritmus különbségét, képesek azokat visszaadni.



Egymás hangját és környezetük hangjait felismerik.



Játékos táncmozdulatokat, változatos térformákat ismernek és alkalmaznak.



A zenei ízlésük a művek egyre szélesebb körű megismerésében az igényesség felé mutat.

képességeikhez

mérten

tisztán,

megfelelő

4.4. Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka
A gyermek ábrázolótevékenysége a vizuális nevelési lehetőségek legfontosabbika, az óvodai
nevelés egészét áthatja.

Programunkban a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, építés, képalakítás, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel , szokásokkal,
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hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.

Cél: A gyermeki élmény és fantázia világ gazdagításával a tér, forma, színképzet, a képi
gondolkodás, saját formanyelv, önkifejezés fejlődésének segítése. Az esztétikai érzékenység,
szép iránti nyitottság és fogékonyság megalapozása. A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet
pontosabbá, könnyebbé tétele. Az ábrázoló tevékenység célja nem maga a tevékenység során
létrejövő bármiféle alkotás, hanem maga az örömteli cselekvés.










A gyermeki ábrázolás során a világról szerzett ismereteit érzékletes képi úttal rögzíti. Az
ábrázolás a gyermek első „alkotótevékenysége”, mely örömteli cselekvés.
Az ábrázolás által fejlődik látó apparátusa, gondolkodása, esztétikai – etikai érzéke,
szemének és kezének mozgása koordinálódik. Fejlődik látása és ezzel együtt térbeli
tájékozódó képessége.
A gyermek által alkotott minden építmény, tárgy vagy rajz információkat hordoz a
gyermek belső világáról. Ezt úgy fogjuk fel, mint személyiségük egy-egy kivetített
darabját, amelyben érzelmeik, vágyaik, szorongásaik, örömeik, fantázia és élményviláguk,
képzeleteik, fogalmaik fejlődnek ki.
A tevékenységre jellemző a komplexitás, amely megnyilvánul egyrészt abban, hogy
összefonódik az esztétikai, vizuális, technikai, értelmi, testi nevelés másrészt kifejezésre
jut, hogy egy-egy tevékenységhez több formával kapcsolódnak, többféle technikai
megoldást is alkalmaznak.
A gyermek spontaneitásából könnyen felébreszthető alkotókedvéből, kell és lehet
fokozatosan kibontakoztatni a vizuális esztétikai alkotóképességet, kerülve minden direkt
hatást.
A gyermekek nagy többségénél már az óvodában kialakul egy csak rá jellemző képi
kifejezésmód, vizuális nyelv. A vizuális nyelv aktivizálja a gyermek érdeklődését,
erőteljesen hat értelmi működésére.

Feladat:

 a feltételek megteremtése a tevékenységhez, tárgyi és hangulati anyagok,
eszközök használata
 a vizuális tevékenység iránti vágy felkeltése, mozgással, cselekedtetéssel,
vizuális élmények biztosításával.
 az ábrázoló képességek fejlesztése
 kezdeményező, kreatív magatartás kifejlődésének segítése
 különböző anyagokkal, eszközökkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal, a rajzolás, mintázás és a kézimunka technikai alapelemeivel
és eljárásaival való megismertetés
 Az ábrázolási tevékenységben lassan fejlődő (diszgráfia tüneteit mutató)
gyermekek egyéni fejlesztése, folyamatos jelzés a szakember felé
 Önértékelésre, egymás munkájának megbecsülésére nevelés
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 Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására
és a tehetségek bátorítására.
 Az iskolakezdéshez fontos, hogy kialakuljon a finom-motorikus koordináció,
a vizuális észlelés, megfigyelés, emlékezet megfelelő fejlettsége, mely
egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához
A tevékenység feltételei:

 óvónői felkészültség
 tárgyi feltételek /hely, idő, eszköz /

Óvónői felkészültség és feladatok










Fontos, hogy az óvónő olyan alkotófantáziával rendelkezzen, amely az ábrázolás és
kézimunka feladataink sikeres megoldásához vezet.
Ahhoz, hogy céljaink megvalósuljanak e téren, pedagógiai önállóságra, kreativitásra
hajlamos óvónői személyiség szükséges.
Az óvónő az alkotó gyermeket kísérje figyelemmel, mutassa be az eszközök használatát,
a helyes ülést, testtartást, segítse felidézni a közös megfigyeléseket, egyéni élményeket,
ösztönözzön a képzelet működésére.
A tevékenység légköre oldott, érzelmi telítettséget biztosító, amelyben a gyermek egyéni
élményeinek, elképzeléseinek tág teret kell biztosítani.
Próbálja kialakítani az esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség kialakítását,
nézegettessen népművészeti- és mű alkotásokat, hogy megláttassa bennük a szépet, az
érdeklődését keltse fel a művek iránt.
Neveljen az óvónő önértékelésre, mások munkájának megbecsülésére.
Igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az
esztétikai élmények befogadására.
Az óvodásoknak kiírt rajzpályázatokat figyelemmel kísérjük, a vállalkozó szellemű
gyermekek munkáit rendszeresen elküldjük.
Az ügyes-kezek foglalkozáson a kiemelten tehetséges gyermekekkel, tehetségígéretekkel
foglalkozunk.

Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek
bátorítására.

Tárgyi feltételek




A spontán ábrázolás lehetősége egész nap folyamán esztétikus és választékos
eszközkínálattal a gyermekek rendelkezésére áll.
Ehhez nyugodt körülményeket /megfelelő nagyságú helyet és időt / biztosítunk teremben
és a szabadban egyaránt.
Az ábrázoló tevékenység állandó helyét úgy alakítottuk ki a csoportban, hogy természetes
fény érje a munkaterületet, s könnyen elérhető legyen az eszközöket tároló polc.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Fokozott önállósággal használják a megismert technikákat, eljárásokat, eszközöket.



Képalakításban
elképzeléseiket.



Alkotásukra, emberábrázolásukra részletező formagazdagság jellemző.



Plasztikai munkáik változatosak, egyéniek.



Építésben, téralakításban ötletesek, együtt tudnak működni.



A színeket ismerik, kedvenc színeiket alkalmazzák.



Saját és közösen készített kompozíciókról, műalkotásokról beszélnek, véleményt
nyilvánítanak.



Ismerik a síkbeli és térbeli irányokat. Képesek ezek helyes használatára, megfelelő
megnevezésükre.



Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismernek népművészeti
szokásokat, hagyományokat, nemzeti szimbólumokat.

egyéni

módon

jelenítik

meg

élményeiket,

megfigyeléseiket,

elemeket,

4.5. Egészségfejlesztő testmozgás
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Miközben mozog a
gyermek, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont és izomrendszere, alakulnak
mozgáskoordinációi, testi képességei, pontosabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek
mozdulatai. Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul,
egyre inkább képessé válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására.
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Programunkban az egészségfejlesztő testmozgást igen tágan értelmezzük. Az aktív
nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész
személyiség fejlődését elősegíti.
Az egészségfejlesztő testmozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai
életet átszövi.
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket
sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal
szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítjuk a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra
hatása.

Feladata:








A gyermek mozgáskedvének, a mozgás szeretetének megőrzése,
A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása,
A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése,
A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakítása
A mozgáson keresztül az értelmi és szociális képességek fejlesztése
Az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve minden
gyermek számára lehetőséget kell biztosítani spontán vagy szervezett
formában az óvodai nevelés minden napján teremben vagy szabad levegőn,
eszközzel vagy eszköz nélkül a tornára, játékos nagymozgásokra, az
egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységekre.

Egészségfejlesztő testmozgás alapelvei:

Az egészséges, fejlesztő testmozgás fontos része, de nem egésze a testedzés és a sporttevékenység.
Ezen egészségfejlesztő testmozgások a mindennapi életünk részei legyenek, s ezen mozgások

rendszeres, kellő ideig tartó tudatos végzése jelenti valójában a fizikailag aktív életvitel
alapját minden gyermek számára.
Az óvodáskor a természetes mozgáskészségek (alapkészségek, fundamentális mozgások)
tanulásának, fejlődésének, formálódásának időszaka.
 Fel kell ismerni a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, s differenciáltan egyénileg
fejleszteni, annak érdekében, hogy a gyermek képességei optimálisan fejlődjenek.
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 Biztosítani kell minden gyermek számára a sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi
biztonságban zajló gyakorlási lehetőséget az óvodai élet minden területén, ezen belül
is fokozottan figyelembe kell venni az irányított testnevelésben
 Törekedni kell a gyermeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széles
körű alkalmazására

Az egészségfejlesztő testmozgás területei:

 mozgással tanulás komplexitása
 irányított mozgástanulás, pszichomotoros fejlesztés
 spontán a szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenység
Mozgással tanulás komplexitás:
Bármely óvodai tevékenységi terület, mozgáson keresztüli feldolgozása

Irányított mozgástanulás, pszichomotoros fejlesztés:
Az óvodai testnevelés, mozgásfejlesztés irányított tevékenysége során kiváló
lehetőség kínálkozik, hogy a pszichomotoros fejlesztéssel párhuzamosan valósuljon
meg az érzelmi és kognitív fejlesztés, valamint a szociális kompetencia. Ha kellő
mennyiségű időt, eszközt és lehetőséget kínálunk a gyermekek számára, akkor
kiválóan fejlődhetnek mozgáskészségeik, vagyis „mozgásügyesebbé” válhatnak.
Az irányított testnevelés foglalkozásokon nagyszerű lehetőség áll rendelkezésre a
természetes mozgásokban mutatkozó lemaradások pótlására. Az élményorientált,
sikerközpontú, esélyegyenlőségre törekvő testnevelés megvalósítása a cél.

Spontán, a szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenység:
A szabad játék az összes személyiségdimenzió fejlődését maga után vonja, mivel az
önálló felfedezéses tanulással, kísérletezéssel formálódó természetes mozgások
fejlődése mellett a gyermek egész személyiségfejlődésével közvetlen kapcsolatban
állnak. A gyermekek társas közegben játszanak, érzelmeket élnek át, megismerik
önmagukat és fizikai határaikat. Önálló döntédeket hoznak, problémákat oldanak
meg amely tényezők akaratlanul is a teljes személyiség fejlődését támogatják.
Nagyon fontos, hogy az udvari szabad játékot állandóan kísérje figyelemmel az
óvodapedagógus és aktívan segítse, biztosítsa a „rászoruló” gyerekeket az
eszközökön történő mozgásban. Kezdeményezzen, tervezzen, tegyen egyéni
mozgásfejlesztési javaslatokat, melyekben a szülők is részt tudnak venni.
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Mivel a gyermekek mozgásigénye eltérő fontos, hogy az aktívabb mozgást és a nyugodtabb
tevékenységet kedvelő gyermekek is megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást. A cél
az, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának
legmegfelelőbb tevékenységet. Fontos, hogy felkeltsük, fenntartsuk a gyermekek
mozgáskedvét, megszerettessük a mozgást. Lényeges a motiváció, a körülmények
megteremtése, szabályok kialakítása, a pozitív megerősítés. Az eszközök és tevékenységek
kiválasztásánál szem előtt tartjuk a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét és a csoport
összetételét.

Egészségfejlesztő testmozgás tartalmi feldolgozása
A 3-4 évesek kiemelt feladata a nagymozgások fejlesztése. Földközelben, biztonságban
mozognak, kedvelt forma a kúszás, csúszás, mászás, mely erősíti a törzs izmait. A járás, futás
sávokban vagy emelt felületeken az egyensúlyérzéket fejleszti. A függések gyakorlása a kar
és kéz erejének erősítését és újabb testhelyzet megtanulását szolgálják. Természetes módon
ismerkednek a test részeivel, azok funkcióival, így:

- testrészek ismeretét célzó gyakorlatok végzése
- tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása

A testnevelés és a mindennapos frissítő torna alkalmával a mozgás megszerettetése, az
önbizalom, biztonság megteremtése a cél. Az aktívabb mozgást és a nyugodt tevékenységet
kedvelő gyermekek megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, és lassan elsajátítják azokat az
alapvető szabályokat, amelyek betartása a biztonságos mozgáshoz elengedhetetlen.

A 4-5 évesek kiemelt feladata a testséma fejlesztés. A test részeinek megismerése, mozgatása,
megérintése, behatárolása és megnevezése.
A nagymozgások kibővülnek az ugrásokkal, bukfencekkel.
Az önfegyelem a testkontroll erősödésével fejlődik. Az ügyesség alakulásával az egyre jobb
eredmény elérésére törő belső motiváció megnő.
Nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztése. A
koordináció fejlesztését szolgálják a célba dobó játékok, kugli, ugróiskola, ugráló kötelezés,
barkácsoló tevékenység is. Az egyensúly fejlesztésére a szabad játékban a különböző hinták,
libikókák, a füles labda, a lépegető alkalmasak.
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Az 5-6 7 éves korban megtanult irányokat képesek a tér tárgyaira, irányaira vetíteni, a
finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
A nagymozgások egyre koordináltabbak, precízebbek. A finomabb, apróbb mozdulatok
elvégzése segíti a nagymozgások tökéletesítését. Futás közben a gyorsaságra is képesek
koncentrálni.
Az eszközök fogása, tartása, támaszgyakorlatok segítik a kéz fogóizmainak erősítését.
A testi kondíciók, az erőnlét, az ügyesség és a terhelhetőség nő.

Mozgásfejlesztés a frissítő tornán.
A mindennapi frissítő tornára naponta legalább egyszer, jó idő esetén az udvaron, egyébként a
csoportban kerül sor. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként alkalmazzuk. A
mozgásélmény örömforrás, ami megfelelő motivációs bázist teremt a további
próbálkozásokhoz.
Megalapozzuk azt az igényt, hogy rendszeresen mozogni jó és szükséges. Középpontban a
mozgásos játékok állnak, melyek aktív pihenést jelentenek a gyermekeknek. Kielégülnek a
járás, futó és gimnasztikai gyakorlatokkal.

Kötelező testnevelés foglalkozás

Heti egy alkalommal szervezzük a tornateremben, jó idő esetén az udvaron. A testnevelés
foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a testi
deformitások megelőzésére is (láb boltozat erősítés, gerinctorna ). A játékosságot, a játékot
alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben.

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az
irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
A spontán játékban, illetve a szabad játékban megjelenő mozgásos tevékenységeknek az
óvodai élet minden napján,, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve
minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. Törekedünk a gyermekeket legjobban
fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására,, a szabad levegő
kihasználására.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Mozgáskedvük, mozgásigényük, életvitelük részévé válik.



Testsémájuk kialakul.



Téri helyzetben tájékozódni tudnak, a téri irányokat tudják.



Mozgásukat irányítani és helyzetben tartani tudják, tempóját szabályozzák.



Finommotorikájuk fejlettsége révén felkészültek az írás tanulásához.



Érzékelésük, észlelésük fejlettsége révén kialakul alaklátási formaállandósági észlelésük.



Önfegyelmük, figyelmük megerősödik.

4.6. A külső világ tevékeny megismerése
A gyermeki megismerés alapja ebben a korban /3-7 év/ a folyamatos érzékelés, tapasztalás,
cselekvés.

Célja:
 A természet szeretetére, a természetvédelemre nevelés, a természet közeli élettel való
megismertetés, az összefüggések felismertetése, az ember felelősségének éreztetése a
természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából.
 A gyermek cselekvő módon fedezze fel környezetét, és olyan tapasztalatok birtokába
jusson, amelyek a környezetben való , életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz,
tájékozódáshoz szükségesek. Ismerje meg a szülőföld, az ott élő emberek , a hazai táj,
a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás
élményét, a nemzeti, családi és tárgyi kultúra értékeit,tanulja meg ezek
szeretetét,védelmét.
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 Erősödjön pozitív érzelmi viszonyuk a nemzeti értékekhez (népi és családi
hagyományok, a szülőföld, a természet szeretete, védelmének igénye, a
környezettudatos magatartás).
Feladata:



A gyermekek szerezzenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő szűkebb és tágabb
természeti és társadalmi környezetről, életkoruknak megfelelő szinten.
 Teljes biztonsággal igazodjanak el környezetükben.
 Fedezzék fel a körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.
 Szerezzenek a megismerési feladatban matematikai tapasztalatokat, melynek alapján
matematikai fogalmaik kialakulnak, és azokat tevékenységeiben alkalmazza. Ismerjék fel
a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat; alakuljon ítélőképességük, fejlődjön
tér-, sík-, és mennyiségi szemléletük.
 A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz szükségesek. Megismeri a
szülőföld, az ott élő emberek, a táj, a helyi hagyományok értékeit.
 Akkor a leghatékonyabb az ismeretek átadása, ha a gyermeknek minél sokoldalúbb
tapasztalatszerzésre és élményszerű átélésre adunk lehetőséget.
 Felismeri saját testét, testrészeit, érzékszerveit, s azok funkcióit.
 Ismereteket gyűjt a környezetében élő emberek munkájáról, munkájuk fontosságáról.
 Gyakorolja a gyalogos közlekedés szabályait a helyi viszonylatokba, ismerkedik a
közlekedési eszközökkel.
 A beszélő környezet megteremtetése, a természetes beszéd és kommunikációs kedv
fenntartása, ösztönzése és a gyermeki kérdések támogatása.
 Olyan jeles napok, településünkhöz fűződő hagyományok, multikulturális elemek
beépítése az óvodai életbe, amelyek érzelmileg gazdagítják gyermekeink óvodai életét,
fejlesztik az erkölcsi tulajdonságaikat, megalapozza szokás és normarendszerüket.
 A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása, bevonásuk a környezet
megfigyelésébe, átalakításába, gyűjtőmunkába bevonásuk.
A külső világ megismerésének környezet- és természetvédelmi feladatai
A gyermekekben megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, szépségét,
védelmét, hogy később természetes módon védje ezeket az értékeket.

A falusi környezetből adódóan nagyon fontos, hogy legyen érzelmekben gazdag közös
élményük a természetjárásról, és figyelmüket az őket kísérő felnőttek ráirányítsák az erdő, a
bokrok, a virágok szépségeire. Figyelmeztessék őket azokra a szabályokra, amelyekkel testi
épségüket
megvédhetik, és amelyekkel biztonságuk ebben a közegben is megvalósulhat /óvó-védő
funkciók betartása séták alkalmával, naplóba bejegyezni hová, mikor és mennyien megyünk /.
A megfigyelések alkalmával összehasonlítjuk környezetünk elemeit /rendezettség – tisztaság,
rendezetlenség - elhanyagoltság /.
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Erősítjük bennük azt a magatartást, hogy a környezet növényeit ápolni, védeni kell ahhoz,
hogy szépségükben megmaradjanak.

A környezetvédelem szerves része a környezetünkben élő állatok védelme, annak
megtapasztalása, hogy az ember felelős a sorsukért. A „nem szeretem állatok” – kígyó, béka –
védelmének fontosságáról is szót ejtünk.

Célunk, hogy megismerjék azokat az állatokat, amelyek a falusi környezet közvetlen
közelében együtt élnek az emberrel, a róluk való gondoskodás lehetséges módjait /etetés / a
velük való bánásmódot /pld. A háziállat nem játékszer /.

A külső világ megismerésének tartalmi feldolgozása
Mint az előzőekből is érzékelhetővé vált, a készség – képesség fejlesztéssel igyekszünk az
ismeretszerzést és feldolgozást előkészíteni.
Úgy gondoljuk, hogy a külső világ megismerése az, az óvodai tevékenység, amelyben a
gyermekek eltérő képességei, ismeretei, szociális környezete miatt az egyéni haladás üteme
nem korlátozódhat állandósult rendszerbe. /A gyermekek különböző szinten vannak, amikor
óvodába jönnek, s ennek megfelelően történik a fejlesztésük az óvodában. / Az óvodai napok
színességét, élménygazdagságát a spontaneitás, a gyermekek kíváncsiságából eredő
változatosság jellemzi és ezt csak oly mértékűen kívánjuk befolyásolni, amennyire készségeik
– képességeik fejlődéséhez, életkoruknak megfelelően szükséges.

Az óvodapedagógus feladatai:








Tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését.
Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett
tapasztalat – és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel
szokásainak alakítására.
Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
A fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos
magatartásformálás alapozására, kialakítására.
Tegye alkalmassá a gyerekeket a megfigyelésre, elsősorban látni tanítsa meg őket.
Legyen lelkes, jó empátiás készségű, színes egyéniségű, hogy a cseperedő gyermekek
megszeressék környezetüket, jól eligazodjanak benne, és a környezetét szerető és védő
felnőtt váljék belőlük.
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A külső világ megismerésének témakörei
A témakörök kialakításának elvei:
 A gyermekek valós környezete
 Elmélyült, alapos feldolgozás
 Komplexitás
A témakörök keretét az évszakok változásai, az évszakokhoz kapcsolódó jelenségek
megfigyelése, jellemző tevékenységei, a hagyományok és jeles napok töltik meg tartalommal.
Ezen témákról szerzett tapasztalatok folyamatosan bővülnek, koncentrikusan mélyülnek,
maguk a témakörök is több ponton kapcsolódnak egymáshoz.

Az évszakokhoz rendeljük a növény – és állatvilág, az ember és környezete, a hagyományok
témaköreit. Itt kell kiemelnünk a helyi sajátosságok megjelenítését, elsősorban azt, hogy a
témák csak azon ismereteket közvetítik, mélyítik, amelyekről ebben a közegben is konkrét
tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek. Törekszünk arra, hogy alkalmanként a gyerekek
szerezzenek tapasztalatokat életterüktől távol álló természeti, társadalmi területekről is /pl.
halastó, közlekedési park, /.
A gyermekek verbális fejlettsége gyakran megelőzi az alkalmazott ismereti tudást, ezért
nagyon fontosnak tartjuk, hogy alapos tapasztalati hátteret nyújtva, gyakran élményszerűen
ismételve vezessük őket az alkalmazás felé.

Az óvodai nevelés alapelvei megerősítették azt a gondolkodási struktúrát, hogy a környező
világ megismerését, annak matematikai, esztétikai, összefüggésével együtt kezeljük. A
komplexitást úgy tudjuk céljának megfelelően érvényesíteni, ha a feldolgozás során
témavezető tevékenységeket határozunk meg, és mellérendeljük a feldolgozás során a
komplex elemeket. Középső és nagycsoportban a matematikai összefüggések és ismeretek az
anyag és a gyermek fejlettségétől függően, önálló tevékenységben is szervezünk. Mennyiségi
formaismeret, tér, sík, irányok megismertetése játékban, mikro csoportos formában
megvalósítjuk.
és szabad

A külső világ megismerésének esztétikai összefüggései
Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi
lehetővé a gyermek számára. Művei kifejezővé válnak, tükrözik ismereteiket, érzelmi
megnyilvánulásaikat.
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Az anyanyelv kifejező erejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, a biztonságos
önkifejezés megalapozódik.
A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Közvetlen környezetüket ismerik, biztonságban érzik abban magukat.



Kérésre be tudnak mutatkozni, szüleik nevét, lakcímüket megtudják mondani.



Ismerik a környezetükben élő állatokat, növényeket, ismerik a róluk való gondoskodás
menetét.



Kialakult fogalomkörük van az emberek, állatok, növények világáról.



Környezetükben lévő matematikai összefüggéseket felismernek, matematikai fogalmaik
alapszinten a számosság tekintetében is kialakultak.



Kialakult igényük az esztétikus természeti környezet megóvására.,



Kérdésre bemutatkoznak, tudják lakáscímüket, szüleik nevét, foglalkozását, munkahelyét.



A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják, ismerik funkciójukat.



Ismerik a napszakokat.



Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési
eszközöket.
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4.7. Munka
A munka célra irányuló tevékenység, többnyire külső irányításra folyik, a gyermekektől belső
figyelmet, kötelességvállalást és annak teljesítését igényli. Munkavégzés közben
begyakorolódnak és pontosabbá válnak a különböző munkakészségek, fejlődik
együttműködési készségük.

A tevékenység célja:

A gyermekek mindennapi munkálkodásuk közben egyre több információhoz és cselekvő
tapasztalat birtokába jutnak, az őket körülvevő tárgyi világról, speciális ismereteket szereznek
környezetükről is.

Feladata:

Fejlődjön kitartásuk, felelősségérzetük, önértékelésük, természetes módon alakuljon szociális
magatartásuk, társas kapcsolataik. Óvodás korban a játék által alakítjuk ki azokat a
magatartási formákat, formáljuk azokat a tulajdonságokat, amelyekkel megalapozzuk a
későbbi felnőtt életbe a munkához való viszonyt /Pl. manipulációs készség,
megfigyelőképesség, céltudatosság, elmélyülés a tevékenységbe, felelősségérzet, probléma
felismerése és önálló megoldó tevékenység, gondolkodás, szabályok betartása stb. /
A munka az életre való nevelés fontos része. A gyermeki munkát a jártasság és készség fokára
kell emelni, akkor nevelő értékű, amikor a gyermek felismeri az indíték és az esemény közötti
összefüggést. A munkára nevelés a szocializáló része, mert minden formája közösségért
végzett tevékenység.
A tevékenységhez kapcsolódó, spontán beszédszituációkban megjelennek a különböző
beszédformák (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés,
köszönet, dicséret verbális kifejezései), a munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak.
A gyermek értékelése differenciáltan, konkrétan, reálisan, mindig önmagához mérten történik.
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Munka jellegű tevékenységek az óvodában






önkiszolgálás,
környezet rendjének megőrzése
alkalomszerű munka
naposi munka
növénygondozás

Önkiszolgálás
Olyan gyermeki tevékenység, amely a természetes, mindennapi szükségleteinek önálló
feladatok ellátását jelenti. Felnőtt segítségével ismerkednek az önkiszolgálás folyamataival,
sorrendjével, s ezek a kialakult szokások adják az alapját a naposi munkának.

Az önkiszolgálás területei:
testápolás: a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk
gondozottságát, tisztasági igényük kialakulását szolgálja,
étkezés: az étkezés megszervezésének és a kultúrált étkezési szokások
elsajátítását szolgálja,
öltözködés: a rendezett külső megjelenés és a ruházat rendben tartására,
óvására való nevelést szolgálja.

Környezet rendjének megőrzése
Mindazon gyermeki tevékenység, amely a gyermekeket közvetlenül körbe vevő környezet
általuk is megvalósítható rendjének megőrzésére irányul: játékok, egyéb foglalkoztatási
eszközök, bútorok rendezettsége.
Nevelésünk célja, hogy a rendezett környezet váljon igényükké és törekedjenek annak
megtartására is.

Alkalomszerű munka
Apró megbízás jellegű tevékenység, amely a napi élet során folyamatosan jelentkezhet.
Célja, hogy a feladat elvégzéshez szükséges önállóság kialakuljon, erősödjön, nagyobb
önállóságra tegyen szert.
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Naposi munka
Közösségi megbízatás, szoros velejárója a csoport életének. A naposság feladattudatot
feltételez, figyelem-összpontosítást igényel. A naposi munkát középső csoportban vezetjük be
és fokozatosan bővítjük. Elsősorban az étkezéseknél, később az eszközök előkészítésénél kap
igen fontos szerepet.

Növénygondozás
Csoportonként élősarkokat gondoznak a gyermekek, és a környező világ megismerésének
részeként ismerkednek a növények fejlődésével gondozásával.
Kertünkben elsősorban a növények fejlődésének védelme, a kert rendezettségének fenntartása
nevelésünk célja.

Állatgondozásunk pedig kimerül abban, hogy télen rendszeres a madáretetők elkészítése és
folyamatos a feltöltése a kertben.

A gyermeki munka feltételei:

Általános feltételként ki kell emelni a nyugodt légkört, a feladatok elvégzéséhez a megfelelő
gyakorlási lehetőséget és a játékosságot.

Közvetlen feltételek:

- megfelelő munkaeszközök biztosítása, azok rendben tartása,
- elegendő és életkoruknak megfelelő munkalehetőség biztosítása.
- elegendő idő a munka elvégzésére,
- megfelelő hely a munka elvégzésére,
- biztonsági feltételek megteremtése, baleset, sérülés megelőzésére,
- a tevékenység folyamatának ismertetése, segítségadás,
- a tevékenység folyamatos értékelése.
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Feladatok a munkára nevelés megvalósításához
Az óvodában a munka egyik legfontosabb eleme az összehangolt közös cselekvés. Ez
szükségessé teszi a gyermekekkel való folyamatos kommunikatív kapcsolatot, egyrészt
társaik, másrészt az óvónő részéről. Az egyik legfontosabb feladat, hogy a gyermek, munka
jellegű játékát komolyan vegye, és pedagógiai magatartásával úgy hasson, hogy a
gyermekeknek a jó munka végzéséhez szükséges beállítódását, képességeik kibontakozását,
érzelmeik alakulását minél inkább segítse.

 Az óvónő tanítsa meg a gyermeket a feladatok elvégzésére.
 Az egyes munkafajták bevezetése fokozatosan történjen, a munkafogások bemutatása
egyénenként történjen.
 Önként – azaz örömmel és szívesen – végzett aktív tevékenység legyen.
 A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
 Önálló munkavégzési lehetőség biztosítása.
 Az óvónőtől tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való együttműködést és
folyamatos, konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő
értékelést igényel.
 Maga az óvodapedagógus és a dajka természetes magatartásával mutasson mintát és
viselkedésével, példaadásával jelezze elvárásait.
Kiemelt nevelési cél az elvégzett munka megbecsülésére nevelés, mely a saját és társak,
valamint a felnőttek viszonylatában is értendő.

A munkára nevelés kapcsán, elsősorban az önállóság és feladattudat alakulása miatt igen
fontos a szülők tájékoztatása és megnyerése is. Ösztönözzük a szülőket, hogy a gyermekek
otthon is gyakorolják az önkiszolgálást és a családért végezhető munkajellegű
tevékenységeket.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén.



Az önkiszolgáló tevékenységet teljes önállósággal végzik.



Környezetük rendjére, ezen belül saját holmijukra és azok rendezettségére figyelnek.
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Alkalomszerű feladatokat szívesen vállalnak, azok elvégzésében önállóak.



Segítenek társaiknak.



Naposságot, szívesen vállalnak, az ezzel járó feladatokat pozitív értékelés hatására
önállóan, igényesen végzik.



A környezetükben lévő növényeket gondozzák / pl. locsolással a kiszáradás ellen /.

4.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban.

Óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az
egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti
és időkeretben valósul meg.
Valljuk, hogy minden gyermeket követve kell vezetni.

Az óvodai tanulás célja: Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak
bővítése, rendezése, kompetenciáinak fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató
környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire.
Feladataink a gyermekek tanulásának irányítása során:
 a gyermekek ismereteinek tapasztalati megalapozása
 jártasságainak, készségeinek és képességeinek kialakítása és fejlesztése,
 a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak és ismereteinek rendszerezése, célirányos
bővítése.
 Felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
Ezen belül:





egyre pontosabb valósághű észlelés
figyelemösszpontosításra való képesség
valósághoz közelítő képzeleti működés
problémamegoldó és kreatív gondolkodás
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Az óvodai tanulás feltétele: a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.

Az óvodánkban lehetséges tanulási formák:

- az utánzásos minta és a modellkövetéses magatartás is viselkedéstanulás /szokások alakítása
/,
- a spontán, játékos tapasztalatszerzés,
- a játékos, cselekvéses tanulás,
- gyermeki kérdésekre-válaszokra épülő ismeretszerzés,
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
- a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás,
- az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban megvalósuló tanulás.

A tanulás ebben az életkorban a gyermekek önkéntelen figyelmére, a cselekvésben való
gondolkodására, az alkotó képzeletre épít, figyelembe véve a gyermekek önállósági vágyát, és
játékosságát egyaránt. A keresés, kutatás közben jelentkező játékos elemek, a próbálgatás, a
tévedés lehetősége /és feloldása / viszi előre a gyermeket, a helyzetmegoldásban, a
problémamegoldásban, az ismeretszerzésben, a tanulás folyamán.
Az óvodai tanulás a gyermek kíváncsisági vágyára épített kell, hogy legyen, mely az
óvodáskor végére belső motivációvá alakul. /A gyermekek átlagos fejlődési üteme mellett.
Fontos, hogy a gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, főként önkéntelen
figyelmére, az óvodai és az óvodán kívül szerzett tapasztalataira építve irányítsuk a
megismerést, a gondolkodásfejlesztés folyamatát. Sok-sok cselekvéssel, mozgással,
tevékenykedtetéssel biztosítjuk a sokoldalú érzékelést.

Óvodánkban a tevékenység-aktivitás elvére építve foglalkozunk a gyermekekkel. Hangsúlyt
fektetünk arra, hogy fogja meg, tapogassa meg az eszközöket, manipuláljon a tárgyakkal,
kóstolja meg a gyümölcsöt stb.
Ezt a kíváncsi cselekvő együttműködést, az erre való beállítottságot használjuk ki.
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A fejlődést állandó folyamatnak tekintjük, ezért nem szabunk merev időbeli határokat. Az
egyik gyermek az egyik területen, a másik más területen fejlődik gyorsabban. Nyilvánvalónak
tartjuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek fejlettségi szintjén érhet el eredményeket,
teljesítheti a követelményeket.

Nevelőmunkánk és az ehhez kapcsolódó képességfejlesztő tendencia azt kívánja, hogy a
tevékenységek láncolatában

ne csupán a végeredmény legyen a fontos, hanem az, hogy a gyermekek az
eredményhez hogyan jutnak el.

Az önállóság, az erkölcsi akarati tulajdonságok, éppen úgy, mint a képességek, akkor kapnak
lehetőséget a fejlődéshez, ha a tanulási folyamatban létrejön a bizalomra, megértésre épülő
kapcsolat az óvodapedagógus és a gyermek között. Arra törekszünk, hogy kialakuljon az a
légkör, amelyben a gyermek minél természetesebben, szorongások nélkül és érdeklődéssel
áthatottan fejti ki tevékenységét.

Óvónőink a tanulás folyamatában igazodnak a gyermek életkori és egyéni sajátosságaihoz. Az
óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a
gyermek személyiségének kibontakoztatását.

Törekszünk az ismeretszerzésben oly szükséges, a kisgyermeket jellemző érdeklődés, a
kíváncsiság, a figyelem a gondolkodás örömének felkeltésére és ébrentartására.

A tanulás lehetséges típusai óvodánkban.

Úgy gondoljuk, hogy az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb
tevékenységi keret, melyben az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen biztosítja
fejlődéséhez szükséges differenciált tevékenykedtetés feltételrendszerét. Ez a
tevékenykedtetési forma az óvodapedagógusainktól megkívánja, hogy ismereteit
folyamatosan bővítse, valamint tudatosságot, önállóságot, nagyobb szervezési képességet és
nagyfokú kreativitást kíván. Az óvónő által szervezett tevékenységi formák alkalmával a
kisebb létszámból adódón nagyobb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált
foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembe vételére. A
gyermek érdeklődése szerint az elkezdett tevékenységet másnap is folytathatja.
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Kiscsoporttól kezdve nagy hangsúly fektetünk játékidőben, a kisebb csoportokban való
tevékenykedtetésre - mint például ábrázoló tevékenység egyes munkafogásainak begyakorlása
annak érdekében, hogy a középső csoport év végére, nagycsoportra kialakuljon a mikro
csoportos
/vizuális és a megismerő tevékenységekben / munkaformához szükséges munkafegyelem, az
önálló feladatvégzés képessége, s hogy megszokják a halk beszédet, és szükség szerint a
türelmes várakozást.

A választható vagy kötelezően választható, felajánlott tevékenységek alapelve a játékosság, az
élményt adó, oldott légkörben való cselekvés, az ismereteket befogadó gyermek
érdeklődésének maximális felkeltése. Szándékos figyelmet, kitartást, feladattudatot,
feladattartást, az iskola megkezdéséhez szükséges magatartás erősítését is fontosnak tartjuk.

Amennyiben észrevesszük, hogy egy gyermek valamilyen területen lemaradt, úgy
visszatérünk arra a szintre, amelyben még biztonságosan mozog, és fokozatosan terhelve,
nehezítve a feladatokat juttatjuk el a következő szintre. Ezért kötetlen mikrocsoportos, egyéni
fejlődésre, fejlesztésre lehetőséget adó tanulási tevékenységet szervezünk számukra, azonos
anyaggal egyénre szabott feladatokkal, módszerekkel /mozgásos, logikai, fejlesztőjátékok
segítségével /. A lemaradásokat korrigálni tudjuk úgy, hogy azok természetes módon
fejlesszék a gyermekek képességeit. Erre szolgálnak az óvodánkba meglévő széles skálájú
fejlesztőjátékok.

A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára biztosítjuk tehetségük
kibontakozását, egyéni fejlesztéssel, differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazásával,
keresve az értékeket, és pozitívan megerősítjük azokat.

A tanulási folyamat időkeretei
A megismerés folyamata napi időkeretben nem meghatározható, folyamatosan működik, a
gyermekek aktivitásától és érdeklődésétől függ.

Hetente minden korcsoportba 1-1 tevékenységi forma épül be választható vagy kötelezően
választható, felajánlott formában.
- testnevelés foglalkozás, egészségfejlesztő testmozgás
- ének-zene, énekes játék, gyermektánc
- rajz, mintázás, kézimunka
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- külső világ megismerése /környezetismeret, matematika /
- középső nagycsoportban önálló tevékenységként is matematika

Minden nap, frissítő torna.

Minden nap mese, vers. Minden nap alvás előtt mese.

5. SZERVEZETI ÉS IDŐKERETEINK

5.1. Csoportszervezés
A csoportszervezésben többféle szempontot veszünk figyelembe.






a már működő korcsoport összetétele, adottságai, (terem nagysága)
az adott tanévre jelentkező gyermekek száma, és kor szerinti megoszlása, valamint
fejlettségi mutatói,
a szülő igényét, kérését /rokoni, baráti kapcsolatok /,
a hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztása (integráció elősegítése, szegregálás
elkerülése

Óvodánkban ennek megfelelően vegyes életkorú (osztatlan) csoportokat szervezünk.

Fontos feladatunk az egyéni fejlettségi szintnek megfelelő differenciált fejlesztő munka
(felzárkóztatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás).

5.2. Napirend, heti rend
A napirend, heti rend kialakítása mindig a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik
(helyi adottságok, igények, lehetőségek, a gyermek egyéni szükségletei), melyet az adott
gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítanak ki. A gyermek egészséges, tevékenységekben
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megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú,
párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A gyermek
együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces)
csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósítjuk meg.

Napirendünket a legtágabb időkeretben szervezzük meg, hogy a gyermek az életkorának és
egyéni szükségleteinek megfelelően fejlődhessen.

A helyes életritmus megteremthető a folyamatossággal, rendszerességgel, amelyet a napirend
rugalmassága és kötetlensége jellemez. A tevékenységek közötti harmonikus arányok
kialakítása, - szem előtt tartva a szabad játék kitüntetett szerepét- nagyon fontos.
Lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, a szabad játék
kiteljesedésére megfelelő időt biztosít arra, hogy a gyermek minden tevékenységét befejezze,
pontosan elvégezze. Figyelembe vesszük a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítésére
fordítható időkeretet. Így a napirendben vannak rendszeresen, ugyanabban az időben végzett
tevékenységek (étkezések, frissítő torna, gondozás, pihenés, levegőzés).
Ez azért szükséges, hogy a gyermek biztonságban érezze magát, és szokásrendszere
stabilizálódjon.

A játékban megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok, melyekhez az
óvodapedagógusnak megfelelő időt, helyet és eszközt kell biztosítania, valamint olyan
légkört, ahol a gyermek felszabadultan tevékenykedhet. Szabadon dönthetünk abban, hogy a
komplexitás keretében mely tevékenységeket és szervezeti formákat választjuk a gyermek
fejlesztése érdekében az egyes napokon.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.

A heti rendet az óvodapedagógus egy-egy téma köré csoportosítva, azt körbejárva dolgozza
fel, az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket a különböző foglalkozási területeken
keresztül.
Ezt az óvodapedagógus mindig a csoportnaplójában dokumentálja.

A gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését feljegyzések,
illetve kötelező dokumentumok is szolgálják, melyet az óvodapedagógus vezet.
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A nyári élet /június l.- augusztus 31./ megtervezése lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy az
évszak örömeit szabadabban élvezze, biztosítva a változatos tevékenységet kötetlenebb
formában, az év közben már kialakított szabályok, szokások, normarendszer megtartásával.

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes
óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus
feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

6. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE
Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal,
szervezetekkel, intézményekkel.
A legfontosabb és legszorosabb kapcsolata az óvodába járó gyermekekkel és a gyermekek
családjával van.
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező.

6.1. Az óvoda és a család
Az óvoda nevelőmunkájához a család nyújtja a megfelelő hátteret, ezért a család és a
pedagógus jó kapcsolatának, szoros együttműködésének igénye erőteljesen megfogalmazódik
mindkét fél részéről. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a családoknak rendkívül nagy
gondokkal kell szembenézniük. Az anyák többsége dolgozik, vagy kisebb gyermeket nevel. A
gyermekének jót akaró szülő nehezen tudja eldönteni, hogy mire „szocializálja” gyermekét,
mit vár el majd tőle később a társadalom. Napjainkban új helyzet állt elő; a gyermekek
nevelése ugyan két szintéren folyik, nagyobb szerep a családé lenne, de a felgyorsult világban
a szülők egyre kevesebb időt töltenek a gyermekkel. Az óvodai nevelésben a szülői igények
és elvárások megváltoztak. Az óvoda azonban csak részben vállalhatja fel, hogy a
lehetőségein belül enyhítsen a gondokon. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség,
hogy az óvodai nevelés a hátrányokat csökkenteni tudja. A szülőkkel való együttműködéssel,
a szakszerű, a gyermek helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel azonban
ellensúlyozhatjuk a problémát.
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Óvodai nevelőmunkánk jó esetben a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. Sajnos a
családban végbement funkcionális változások következtében sok esetben az óvodára hárul a
fejlődésben történő lemaradások korrigálása is. A családi nevelés hiányosságaiból eredő
hátrány csökkentése érdekében a szülőkhöz való közelítés oly módon, hogy abból
egyértelműen a segítőkészség és az együttműködés szándéka tükröződjön.
Hangsúlyozzuk a családi nevelés fontosságát, mert a gyermek nevelése elsősorban a család
joga és kötelessége, s igyekszünk megteremteni az egyensúlyt a családi és óvodai nevelés
között úgy, hogy kiegészítse, gazdagítsa azt.
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés
során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásait.
Óvodánk nyitott a szülők, családok felé, s kölcsönös bizalom, tisztelet, alkalmazkodás és
segítségnyújtás megvalósítására törekszik.

A kapcsolattartás formái:

- Családlátogatás során megismerjük a gyermekek közvetlen környezetét, felmérjük helyüket
a családban, tájékozódunk a családi nevelés elveiről, a gyermekkel való kapcsolatunk
elmélyítésére is szolgál, bizonyos esetekben a gyermekvédelmi felelőssel együtt. A
gyermeknek mindenféleképpen nyújtson érzelmi többletet, maradandó emléket.

- Beszoktatásnál a szülők megismerik az óvodai életet és megkönnyítik a beilleszkedést.
Fontos a bizalomkeltő, együttműködésre késztető stílus, mely a későbbi közösségi életet is
meghatározhatja. Biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes légkört tapasztal vagy az
ellenkezőjét. Tájékoztató jellegű kiadványunk (melyet a beiratkozásnál kézhez kaptak) segíti
óvodánk előzetes megismerését szokás-szabályrendszerünkről, értékrendünkről.

- Napi tájékoztatásra, kapcsolattartásra is szükség van a lehetőségek határain belül /rövid
párbeszéd /, lényeges információk átadása vagy kifüggesztése az óvoda hirdető-táblájára /.
Célja az óvoda és a család együttműködésének kiépítése, ápolása. Aktuális problémák
megbeszélése olyan időpontban, amely nem zavarja az óvodapedagógus hatékony
munkavégzését.

- Nyílt napon a szülőknek lehetőséget teremtünk a napi életbe való betekintésre, az óvodai
élet munkájába. A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait
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fedezhetik fel, s képet kaphatnak a gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről,
teljesítőképességéről.

- A fogadóóra a kapcsolattartás legszemélyesebb formája. Lehetőséget ad a gyermek
fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére, a segítségnyújtásra. Megteremti az
együttnevelés lehetőségeit., az óvodai és családi nevelés folyamán felmerülő kérdések
megvitatása. Néha ezek a beszélgetések bizalmas jellegűek. Óvodánkban meghatározott
időpontja nincs a fogadó órának, a szülő és az óvodapedagógus előzetesen egyeztetett közös
időpontban állapodik meg, mely nem zavarhatja az óvodai nevelést.

- A szülői értekezletek tájékoztató, segítőszándékkal szerveződnek. Az együttes találkozások
a közös gondolkodást segítik elő. Ha speciális a téma az mindig gyermekközpontú és egyéni
fejlesztést segítő /pl. elsőosztályos tanítónő /. Formája mindig az adott csoport
óvodapedagógusától függ /körbeülés, vendégül látás /. Célja az óvodai és a családi nevelés
összehangolása a gyermeknevelés alapvető kérdéseiben.

- Fontosak a közös programok, ünnepek lehetőségének megteremtése, a jó kapcsolat és a
bizalom kiépítése, erősítése érdekében. A közös élmények hatása az óvodai kötődés erősítését
szolgálja. Ezek az események emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségekben,
mint belső tartalmukban. Ezek keretei csoportonként változóak /kirándulás, munkadélután,
sportnap, stb. /.

- Az óvoda- és család kapcsolatának alakulásában fontos szerepet tulajdonítunk a Szülői
Szervezetnek / közösség /, a folyamatos együttműködésben számítunk kezdeményező,
véleménynyilvánító munkájukra.

6.2. Az óvoda és iskola
A közelünkben működő általános iskolával tartalmas, jól működő kapcsolatot alakítottunk
ki.
Törekszünk egymás nevelési céljainak, a nevelés, fejlesztés, tartalmi megvalósulásának
kölcsönös megismerésére.
Célunk:
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 harmonikus együttműködéssel eredményes munkavégzés a település gyermekeinek
érdekében,
 kudarcmentes iskolakezdés és az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése.
A kapcsolattartás formái:

- iskola- óvodalátogatások: A nagycsoportosok ellátogatnak leendő iskolájukba,
megismerkednek az iskola légkörével, s az első osztályosok egy óráján tevékenyen részt
vesznek. Szüleikkel együtt választják ki leendő tanító nénijüket és azt a tanítási formát (pl.
iskolaotthonos tanítási forma, stb.), mely legjobban megfelel elképzeléseiknek.

- tájékoztatás az iskolába készülő gyermekek szüleinek: Az évzáró óvodai szülői
értekezletre ellátogatnak a leendő első osztályos tanító nénik, ahol megismertetik a szülőket,
beszélgetnek a tervezett nevelési- oktatási módszereikről.
- helyszíni látogatások, tapasztalatcserék: A leendő első osztályos tanító néni többször
ellátogat az óvodába, foglalkozást néz, s a tevékenységek közben megismerkedik a
gyerekekkel.

- az iskolai beilleszkedés tapasztalatainak megbeszélése: Az első osztályba ellátogat a
gyermekek volt óvónője, megnézi hogyan állnak helyt a gyermekek az iskolai tanórán. A
fejlődés üteméről, egyes gyermekekről a tanító nénivel beszélgetnek, illetve írásban is
megfogalmazódnak a tapasztalatok.

6.3. Az óvoda kapcsolata a fenntartó önkormányzattal
A fenntartó meghatározza munkánk feltételeit és annak rendjét. A kapcsolat egyfelől a
köznevelési törvényből adódóan és egyéb jogszabályok alapján hivatalos, rendszeres,
másrészt támogató, segítő jellegű. Problémáink megoldására a konstruktivitás a jellemző.
Kapcsolattartásunk formája a kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések, beszámolók. A
Polgármesteri Hivatal Gyermekjóléti szolgálat vezetőjével óvodavezetőnk és gyermekvédelmi
felelősünk tartja a naprakész kapcsolatot, az étkezési segélyezés és a gyermekvédelmi
támogatás biztosítása érdekében.
A település közéleti tevékenységeiben is részt veszünk (pl. falunap, junális, stb.)
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6.4. Az óvoda egyéb kapcsolatai
Körzeti orvos
- Minden évben megbeszélt időben látogat el óvodánkba, elvégzi a gyermekek általános
vizsgálatát, kiemelve a tanköteles korú gyermekek iskola-alkalmassági vizsgálatát.
Szükséges esetben további vizsgálatra utal.

Védőnő
- Évenként többször is ellátogat óvodánkba, segítve a körzeti orvos munkáját az
egészségmegőrzésben. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi
állapotát, tisztasági vizsgálatot végez (pl. fejtetvesség ellenőrzése).
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
- A hátrányos helyzetben levő családok problémáját orvosolja. Az óvoda jelzése (esetjelzés)
vagy a szülő kérésére, segíti a családokat anyagi vagy más jellegű problémáik
megoldásában is.
Közművelődési intézmények
- Sajátos lehetőségeit tudatosan felhasználjuk nevelőmunkánkban oly módon válogatva,
hogy azok elősegítsék a nevelési feladatok sokoldalú megvalósulását, ugyanakkor
ügyelünk arra, hogy a gyermekek napirendje, pihenése ne sérüljön. Szoros kapcsolatot
ápolunk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi házzal. Rendszeresen járunk könyvtári
foglalkozásokra és kiállításaikat is megtekintjük. Ezen rendezvények (pl. a könyvtári
látogatás) jól szolgálja az irodalmi nevelés feladatainak megvalósítását, a hazai és
nemzetközi irodalommal való ismerkedést. A képzőművészeti kiállítások színessé teszik a
művészeti nevelés feladatainak megvalósítását.
Szakszolgálatok
- Igen jó a kapcsolat a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai
Szakszolgálattal. Óvodai életünk során meghatározó szerepet töltenek be, fejlesztő
pedagógussal, logopédussal, pszichológussal segítik munkánkat heti rendszerességgel. A
szülőkkel, óvodapedagógusokkal is szoros kapcsolatot ápolnak, segítő munkájuk nagyban
kiegészíti az erre rászoruló gyermekek fejlődését.
Egyházak
-

Figyelembe vesszük a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló rendelkezést, amely
óvodánkban lehetőséget biztosít hittan igénybevételére a délutáni időszakban. Évente
történik felmérés a szülői igényekről és ennek alapján biztosítjuk a hitoktató számára a
helyet.
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6.5 Az óvoda kapcsolatai más óvodákkal:

Kölcsönös tapasztalatcserékre, látogatásokra törekszünk más óvodákkal, hogy megismerjük
nevelési programjukat és a különböző nevelési módszerek megvalósításának módját, jó
gyakorlatait. Konkrét megvalósítási gyakorlatát az éves munkaterv tartalmazza.

Az óvoda a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik és – lehetőségei szerintszakmai kapcsolatot tart fenn, ennek részletes formáját mindenkori nevelési év munkaterve
tartalmazza.

Internetes kommunikáció lehetséges formái:
virtuális szakmai oktatási térben szakmai kapcsolat kialakítása
Szakmai tudásmegosztás internet adta különböző formáinak kihasználásával (pl: e-mail,
skype, facebook, zoom, teams)
amennyiben pályázati forrás áll rendelkezésre vagy a fenntartó támogatja, szakmai
tanulmányút szervezése külhoni magyar óvodákba és külhoni óvodák fogadása.
-

7. NEVELÉSI PROGRAMUNK ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELRENDSZERE
AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOS FELADATAI
7.1. Gyermekvédelmi munkánk

A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt helyezünk, a gyermekvédelmi munka
valamennyi óvónő feladata. A gyermekvédelmi feladatok koordinálását megbízott
óvodapedagógus látja el, közvetlen kapcsolatot tartva a gyermekvédelmi felelőssel.
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Gyermekvédelem:
A gyermek, testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi,
egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összessége.
Hagyományainkhoz híven óvodánk sajátos feladata a gyermekvédelem, másrészt az
a társadalmi közeg, amelyben az idejáró gyermekek élnek.
Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és annak 2003. évi LXI. Módosítása és a
végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok határozzák meg:
-

Minden gyermeket érintő döntésben „a gyermek mindenek felett álló érdekeit” kell
figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg.
A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell:fajra, nemre,
vallásra, származásra, egyéb.
Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatni kell.
A gyermekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermekeknek joga van, hogy
a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön.
A gyermekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben.
Sajátos nevelést igénylő gyermekkel való kiemelt foglalkozás minden óvónő kötelessége.

Az óvoda gyermekvédelmi programjának célja:
A gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.
Feladataink:
 A gyermek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása. A
gyermekek egészséges fejlődésének figyelemmel kisérése /a rendellenességek időben
történő észrevétele, az okok feltárása, orvoslása pedagógiai módszerekkel, eszközökkel /
 A cél elérése érdekében együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel /orvos,
pszichológus, gyógypedagógus, gyermekjóléti szolgálat, fejlesztő szakemberek /
Fő elvünk a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a
gyermek iránti felelősség ébrentartása. Az általános elvárások közül – a tolerancia, nyitottság,
elfogadó, segítő attitűd, szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos. Az
óvodapedagógus nevelő – fejlesztő munkája során mindig figyelembe kell, hogy vegye a
gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. Segítse
tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből történő felzárkóztatásában.
Biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok védelmét.
Figyelembe vesszük:
-

A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveinket.
A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű gyermekek
számára.
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Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén:

1.Szint: Az óvodapedagógusok szintje, ahol az óvónőknek elsőként adódik alkalmuk
- A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadására
-

A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése.
ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált
és egyéni fejlesztésre.

1. Szint: Gyermekvédelmi felelős szintje
- Ahol a pedagógusoktól a beérkező információk gyűjtése zajlik. A
meglévő információk alapján a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége
nyílik a tanácsadásra
- (szociális támogatás, étkezési támogatás…) a hátrányos vagy
veszélyeztetett helyzetben lévő szülők felé a kapcsolattartásra a
családsegítő szolgálat felé.
3.Szint: Óvodavezető szintje
-

Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát
A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése, és az
érvényesítés ellenőrzése.
Akinek feladata határozottan felvenni a kapcsolatot az illetékes
gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel.

Az óvodavezető feladatai:
-

Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja
az elhangzottakról.
Évente egy alkalommal értékeli és minősíti a gyermekvédelmi munka
eredményességét
Rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel, a
családsegítővel és az érintett óvónőkkel folyamatosan egyeztet és a
megfelelő intézkedéseket megteszi.
A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség
szerint segítséget nyújt / gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek.
Írásban tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős és a családsegítő
személyéről és elérhetőségéről.
Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában.
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A gyermekvédelmi felelős feladatai:













A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre.
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket.
Az étkezési kedvezmények dokumentációinak folyamatos vezetése és karbantartása.
Szükség szerint családlátogatások végzése az óvónőkkel.
A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és
kérések megbeszélésében.
Hospitálások, tapasztalatcserék végzése a csoportokban szükség szerint.
Folyamatos kapcsolattartás a családsegítővel.
Állami gondozott gyermekek esetében az állami gondozottak felügyelőjével, a nevelő
szülőkkel.
Félévente beszámoló készítése az óvónők és az óvodavezető felé.
Kapcsolatfelvétel – kapcsolattartás a polgármesteri hivatal szociális bizottságával (pl.
javaslattétel önkormányzati segélyezésre),
Abban az esetben, ha az óvoda a felmerülő problémákra nem tud megoldást találni,
kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal.

Az óvodapedagógusok feladatai:

Fontos a gyermek óvodába kerülése előtt, hogy a családi körülményeit felmérjük /óvodába
kerülés után minden nevelési év kezdetekor ennek felülvizsgálata /

Ennek szempontjai:

-

a veszélyeztetettség okai

-

anyagi okok
nevelési hiányosságok, erkölcstelen családi környezet
egészségügyi okok
megromlott családi kapcsolat
bűnöző, italozó életmód
önhibáján kívüli veszélyeztetett tényezők

A gyermekvédelmi munka feladatai, lényege rendkívül szerteágazó, nehezen meghatározható,
mert az olvasott szöveg nehezen tudja visszaadni a humánum, a segítőkészség, a megértés, a
támaszadás, a szeretetpótlás napi jelenlétét. Leginkább azon gyermekek szeméből olvasható,
akik a béke, az egyenlőség, a szeretet szigetét megtalálják az óvodai napokon.
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7.2. Kiemelt figyelmet érdemlő gyermek egyéni fejlesztése,
fejlődésének segítése

7.2.1. A sajátos nevelést igénylő gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítésének, többirányú kezelésének,
integrált óvodai nevelésének és differenciált beiskolázásának problémája az utóbbi
időszakban egyre hangsúlyosabb kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejlesztés
gondolata a nemzetközi és hazai köztudatban egyre fokozottabban szerepet játszik, hatása a
törvényi változásokban realizálódik.
A sajátos nevelési szükséglet, mint fogalom, sokkal tágabb elnevezés, szélesebb populációra
terjed ki, mint a fogyatékos vagy sérült elnevezés. Több az olyan gyermek, akinek szüksége
van a megsegítésre, hátrányos helyzete, születési determinációja, részképesség zavara miatt.
A speciális nevelési szükséglet nem a képességek hiányára, hanem inkább a teendőkre
összpontosít. Ez a megjelölés lényegesen általánosabb a korábbinál, szándékosan kerüli
valamennyi fogyatékossági kategória konkrét megnevezését. Ezzel egyben elszakad az orvosi
jellegű osztályzástól, ezt felváltja a pedagógiai hangsúly.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének felvállalásával kielégítjük a körzetünkben
élő, sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteit.

A sajátos nevelési igényű gyerekek jogai

-

-

-

A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő
pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították.
Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja
teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5 életévét betölti, az óvodai nevelési év első
napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt (továbbiakban,
a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettség: képzési kötelezettség.) a képzési
kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart. A képzési kötelezettség
idejének meghosszabbításáról a szakértői rehabilitációs bizottság dönt.
A gyermekek viselkedésében érvényesüljön a hátrányos megkülönböztetés kizárásának
elve.
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A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelezettsége

-

A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési – oktatási
intézménybe írassa.

A sajátos nevelési igényű gyermek jellemzői

A saját nevelési igényű gyermekek közös vonása, hogy fejlődésük lelassult, s a mennyiségi
eltérés mellett minőségi eltérés is tapasztalható. Míg a problémamentesen fejlődő gyermek
egyenletesebb tempóban, időnként nagyobb lépcsőfokokon át jut el a célig, az értelmi
fogyatékos és autista gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsőfok megmászásával, sokkal
több gyakorlás után közelíti meg a célt, saját lehetőségeinek csúcsát.
Programunk figyelembe veszi a különböző funkciók egymásra épülését, hogy a szociális
tanulás támogatása közben sikerélményt biztosíthassunk minden gyermeknek.
Foglalkozásaink tartalma a gyermek egész személyiségére hat, a pszichomotoros fejlesztést
szolgálja.
Fejlesztő munkánk csak akkor lehet hatékony, ha a gyermek biztonságban érzi magát, ha
tudja, hogy szeretjük, elfogadjuk, megértjük őt.

Az óvodába történő felvétel módja

Óvodába lépéskor a gyermeknek rendelkeznie kell, és az óvoda rendelkezésére kell
bocsátania az Országos Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

A fejlesztés feltételrendszere

Személyi feltételek biztosítása

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló szakmai kompetenciák biztosítása:
A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését –a törvényi elvárásoknak
megfelelően- speciális szakember végzi.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony Zrínyi M. u. 36
Tel.: 06-29 317 223
Mobil: 06 20 9 299 747

e-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu
__________________________________________________________________________________________________________

A gyermekben rejlő lehetőségek optimális kibontakoztatása érdekében nevelőtestületünk, és a
gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberek legjobb tudásuk szerint kínálják fel a
gyermekek számára szükséges kompetenciákat, és a fejlettségi állapotuknak megfelelő
műveltséget.

Az integrált nevelés során az óvodapedagógusok a gyermek általános és komplex fejlesztését
a többi gyermekkel együtt, a differenciálás módszerét alkalmazva végzik.
Az egyéni fejlesztési terveikben a szakszolgálat (logopédus,gyógytestnevelő, pszichológus,
stb.) szakmai segítségét is igénybe veszik, illetve annak útmutatásai alapján végzik
munkájukat.
Az óvodapedagógusok és a dajkák szemléletformálása meghatározza továbbképzéseink
irányultságát, illetve az intézmény belső továbbképzési rendszere kibővül a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált neveléséhez nélkülözhetetlen szakmai ismeretszerzéssel.

Tárgyi feltételek biztosítása

Intézményünk külső és belső tárgyi adottságai –néhány speciális eszköz, és az épület
akadálymentesítésének kivételével- megfelelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált neveléséhez szükséges feltételeknek.
Az egyéni fejlesztés színterei:
-

Megfelelően felszerelt logopédiai foglalkoztató szoba
Tornaterem

A tornaterem mozgásfejlesztő eszköztára jól szolgálja az egyéni, és a csoportos fejlesztést. A
foglalkoztató szobában nagyméretű tükör segíti a gyermekeket énképük megfelelő
alakulásában.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál pedagógiai célokkal
megegyezők, csupán az egyéni állapottól függően térnek el attól. Speciális részcélokkal
egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes területeken korlátozott gyermekek is a lehető
legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny tagjává váljanak környezetüknek, majd később
a társadalomnak.
Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása,
amely figyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális
nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális értelmi érettség
kialakítása, az iskolában történő beválás érdekében. Javul a gyermekek életminősége, a
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társadalmi beilleszkedése könnyebbé válik. Természetes lesz a gyermekek közötti
különbözőség elfogadása, csökkennek az indulási hátrányokból adódó különbségek.
Ennek érdekében törekedni kell a kommunikációs tapasztalatszerzés belülről jövő igényének
kialakítására, az akadályozottság, hátrány leküzdésének késztetésére, a pozitív
személyiségjegyek, képességek megismertetésére.

Fejlesztő munkánk irányai
Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermeknek feldolgozni és megérteni:

-

A tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül.
Az emberi környezett nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és
közösségi eseményekben való részvételen keresztül.
A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon,
számoláson, sorba rakáson, válogatáson és csoportosításon keresztül.

A kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejező készség
gyakoroltatásán keresztül.

Speciális fejlesztő munkánk a személyiség fejlődés valamennyi területét (testi, társas,
érzelmi és kognitív) megcélozza, elősegítve ezzel:

-

A testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül.
A társas és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán, az impulzusok
ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és elfogadáson,
megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül.
A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a
gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül.
Az érzelmi biztonság, a speciális nevelés szükségletekhez, életkori, érési
sajátosságokhoz igazodó támasznyújtáson túl törekszünk:
-

Az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret
fejlesztésére, az attitűdök, normák kialakítására;

-

Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíteni az egyre pontosabb
észlelést, fejleszteni a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az
emlékeztet, elősegíteni a verbális és nonverbális kommunikáció
kialakulását;
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-

A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra
alapozunk.

A gyermekek pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori
sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel kívánunk támaszt nyújtani az épp fejlődő pszichikus
funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához. Pedagógiai tevékenységünk a fejlődés
elmélet alapos megértésén, a nevelés konstruktivista szemléletén és a megismerésről alkotott
progresszív elképzelésen alapul.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek

-

Elég időt kapjanak környezetük felfedezésére.
Lehetőséget kapjanak egy-egy téma sokoldalú megközelítésére és megismerésére.
Biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseikkel, követhessenek el hibákat
és oldjanak meg konfliktusokat.
Alkalmat kapjanak a választásra az egyes foglalkozások közül.
Helyet kapjanak munkáik kiállítására.

A speciális fejlesztés az alábbiakra épít:

-

-

A sajátos nevelési igényű gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek
épp kortársaikhoz. Ez részükre spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük és
önértékelésük pozitív irányba fejlődik, csökken a függőségük, beállítódásuk, nem
hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata.
Az épp gyermekek részéről a gyermeki előítélet mentességre építünk. Ezzel a
természetes elfogadó attitűd kialakulásának alapjait célozzuk meg.
A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek
tekintése, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése.

Az óvodapedagógus feladatai:

-

A probléma észlelése/szűrés.
Szülők tájékoztatása/bevonása.
Megfelelő szakember megkeresése/szakvizsgálat kezdeményezése.
Az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése/egyéni fejlesztési
terv szerinti differenciált foglalkoztatás.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.

7.2.2. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése
Óvodánk fontos feladatnak tartja a képességek kibontakoztatását, a tehetséges gyermekek
felismerését, nyilvántartását, egyéni nyomon követését, a tehetségek gondozását és
fejlesztését. Élve az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségével. A
mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan
alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében, illetve megfigyelésükben.

Programunk egyik legfontosabb céltűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan
kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. / megelőzzük a
tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló
képességeket/.
A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító program
keretében. A programban a gondozás módszere: kiscsoportos kreativitást fejlesztő
„tehetséggondozó” foglalkozások kiemelten projekt módszer segítségével.
Feladataink:
-

Felismerni a kreatív gyermekeket
Ösztönözni, motiválni kreativitásukat
Kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági
Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével
Elkallódás elhárítása
Harmonikus fejlesztés
Segíteni őket a különböző helyzetekben
Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket

A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos
tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépésként olyan speciális célokat
tekintettük át és fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy
sikeresek legyünk.
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Speciális célok a tehetséggondozásban:

1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása.

A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy
ezeket elmélyíteni tudja. Nem célunk, hogy korán „kis tudóst” neveljünk belőle, hanem, hogy
a sokféle dolgot megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket
minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék legyen mindenek felett, intim
körülmények tárgyi feltételek biztosítása fontos, logikai szellemi játékok, sakk.

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése.
Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen
fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a „gyenge”
oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel
megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge oldalát mindenképpen diagnosztizálni kell, és
szakember segítségével fejleszteni kell.

A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az
intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a
gyermek ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottsággal.

3. Minden terület fejlesztése.
A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges esetleg fejlesztésre szoruló
területek mellett- az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.

4. Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt.
Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem
olyan kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor
mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték.
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4. A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása
Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad idejében
el tudja engedni magát. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, hogy a tehetséges
gyerekek egy részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint kortársainak általában. A
pihenés, a relaxáció lehetősége nem jelenti azt, hogy erőszakoljuk a délutáni pihenést, hanem
a lehetőségét kínáljuk fel. Segíthetjük a gyermeket ezen területen, ha ebben az időszakban
különböző játékokat, foglalkozásokat kínálunk számukra: gazdagító kiscsoportos
foglalkozások.

6.A tehetséggondozás óvodai értelmezése, gazdagító program keretében

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik:
-

Óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekben ágyazva,
Illetve kiscsoportos kreativitás fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik
óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek.
Kötelességünk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, erősítsük erős oldalukat, erősítsük
gyenge területeikre, (melyek a fejlődését megnehezítik) olyan légkört alakítsunk ki a
gyermekek körül, amely őket elfogadja, személyiségüknek fejlődését segíti. Vegyes és tiszta
életkorú csoportjainkban, a mindennapi tanulásos cselekvéses helyzetekbe építi be az óvónő a
kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket. A gyermekek szabadon dönthetnek rész
kívánnak-e venni a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak,
bármikor elérhetőek, de kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az
óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy észrevegye, támogassa, és komplex ismeretekhez
jutassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a tudomány világában. Egy gyorsabb fejlődést
biztosít számukra, ugyanakkor saját koruknak megfelelő készségeik zavartalanul
fejlődhetnek. Idősebb korban a felkínált gazdagító foglalkozások pótolhatják ezt a módszert, a
tehetségígéretes gyermekeknek.
Kiscsoportos tehetséggondozó, gazdagító foglalkozásainkkal hat éve kínálják meg
tehetséggyanús óvodásainkat.
Speciális programunkban a kiválóan kreatív gyermekek gondozása egy rásegítő programmal
történik. Ennek keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással és ehhez
kapcsolódó feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan játékos
foglalkozásokat tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területeket, illetve tovább bővíti azt. A
lényeg az, hogy a gyerekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amivel a
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közeljövőben nem foglalkoznának, a programba be lehessen csempészni a lemaradó területek
fejlesztését, egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek, érezzék, hogy a
foglalkozást vezető óvó nénivel jól megértik egymást, és hogy ezeken a másfél órás
foglalkozáson elfogadó légkör veszi őket körül.
A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze. Tapasztalataink,
azt bizonyította, hogy leghatékonyabban az 5-6-7 éves korosztály fejleszthető ilyen keretek
között. Az óvodás gyermekek egészséges személyiségfejlődése akkor valósul meg, ha olyan
szabad és érzelmi biztonságot adó támogató, gondolkodó környezetet teremtünk melyben
egészségesen harmonikusan én erős személyiséggé fejlődnek. Ehhez nélkülözhetetlen a
gyermekek és óvónő között kialakuló érzelmi biztonság, kötődés – ez egy kiscsoportos
gyermeknél a szeretett óvó néni jelenlétét feltételezi -, mert csak ennek hatására bontakoznak
ki a különleges tehetségre utaló speciális képességeik, készségeik kreativitásuk. A túl korán
történő kiemelés a gyermekek képességeit korlátozhatja.
A gazdagító foglalkozások akkor hatékonyak, ha kis létszámúak.
A gyermekek olyan közösségben érzik jól magukat biztonságban, amelynek létszáma nem
haladja meg a csoportba járó gyermekek életkorának a kétszeresét. Ez a megoldás 5-6-7 éves
óvodások esetében maximum 10-14 főt jelent. Természetesen a létszám alakulását a
foglalkozás helyszíne is meghatározza. Ez a létszám csak úgy viselhető, hogy az előteret, a
folyosót is használjuk, jó időben az udvaron tevékenykedünk. A közösségben ekkor még
lehetőség nyílik társakra lelni, de a közösségi élet szabályait (például, tevékenykedni,
dolgozni másokkal; erőszakmentes vitát kezelni) is megtanulhatják a gyerekek.
Intézményünkben egész évben heti 3 órában történik a kiválóan kreatív tehetségesnek tűnő
gyermekek külön gondozása. A gondozás nem szűkül le korlátolt programtervezetekre,
hanem egész nevelési évben folyamatos a gyermekek számára.

7. A gyermekek kiválasztásának folyamata, szempontjai, a kiemelkedő képességek
felismerése

Segítségünkre van egy tulajdonságlista, amely az óvodáskorú „tehetséggyanús”, kiválóan
kreatív gyermekekre gyakran jellemző viselkedésjegyeket tartalmazza, és egyben segít a
tehetség felismerésében. Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve,
októberben összegezzük a lista segítségével tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében
az első időpont februárra –az óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra –
esik.
A tulajdonságlistát szakmai műhely munkában dolgoztuk ki. Három felosztás szerint
csoportosítottuk:
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-

Kreativitás jellemzői
Szociális képességek jellemzői
Intellektuális képességek jellemzői

Ezt a csoportosítást azért tartjuk fontosnak, mivel a tehetséggondozó anyagnak fontos
összetevője. Ezek azok a területek, amelyek sarkalatosak a tehetséges gyermekek
gondozásában. Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a kreativitásra, az értelmi
szférára és szociális képességek jellemzőire terjednek ki, hanem nagyon fontosnak tartjuk a
gyermeket hajtó motivációt is, de azt beépítettük a szociális képességek, és a kreativitás
jellemzői közé. A mérőeszközünket a szakirodalom tanulmányozása és saját megfigyeléseink
eredményeit ötvözve készítettük el. Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem
találhatók meg ennyire tiszta formában. Minden esetben célszerű, hogy a mindennapokban
nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső óvónői megérzéssel, megfigyeléssel – egy
pillanatra felkapom a fejem-, „mindent észrevegyünk” a gyermekek megnyilvánulásaiban,
viselkedésében. A megfigyelések akkor pontosak, ha azonnal rögzítjük azokat.
Ajánlatos naponta készíteni a kreativitást megfigyelő füzetbe egyéni feljegyzéseket
számunkra leginkább feltűnő dolgokról. Napi tapasztalat átadása és megbeszélése a társ
óvónővel értékes információkat hordozhat. A folyamat eredményeként nem jelent számunkra
nehézséget a gyermekek kiválasztása. Minél több állításnál érezzük úgy, hogy ráillik egy
kisgyermekre. Annál valószínűbb, hogy tehetséges. Őket nem csak a csoportjukban, hanem
külön gazdagító foglalkozás keretében is fejleszthetjük. Felelősségünk óriási, hogy
felfedezzük a gyermekekben rejlő tehetségeket, és kellő toleranciával kezeljük a kiválasztás
folyamatában.
A tulajdonságlista tartalmazza a gyermekek pozitív és negatív tulajdonságait is. Nem lehet a
tehetséges gyermek örömet okozó megnyilvánulásai mellől egyszerűen „lefaragni”, a
kellemetleneket. Az állandóan dolgozó agyat nem lehet tetszés szerint leállítani. A
szenvedélyes érdeklődés, kíváncsiság velejárója bizonyos öntörvényűség. Az eredeti látásmód
megnehezíti a konvenciók és azok jelentőségének észlelését. Mindez a gyermeket kevésbé
alkalmazkodóvá, és a felnőtt számára esetleg igen fárasztóvá teszi.
A leggyakoribb tulajdonságok, amelyek nehézséget okoznak óvónőknek:
-

Erős kritikai érzék, a logika „túlfejlődése”,
Fokozott energizáltság, nem tűri a tétlenséget, kicsi az alvásigénye,
Makacs, véghez akarja vinni, amit szeretne,
Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli,
„megszállott” – ha valami érdekli, nehéz elterelni,
néha nehezen találja meg a közös hangot kortársaival,
egyenlőtlen fejlődés.

Fontos megemlíteni a gyermeki viselkedést, ami ugyancsak utalhat a tehetségre, s a
kiválasztás folyamatában fontos megfigyelési szempont. Ahogy kiválasztja az őt érdeklő
dolgot, a mohóság, amivel ráveti magát, és spontán, tartós, intenzív érdeklődés, amivel
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foglalkozik vele, mind jelzés értékű számunkra. A kiválasztás folyamatában a gyermek
viselkedésében legjobban feltűnhet, hogy:
-

a számára érdekes feladatokban nem igényel bíztatást, dicséretet, az életkora szerint
elvárhatónál lényegesen hosszabb ideig képes figyelni.
A feladatot, amit el kezd, be akarja fejezni.
Mindig van valami, ami nagyon érdekli őt, ami nem érdekli, azzal nem foglalkozik.
Sokszor foglalkozik „felnőtt” problémákkal (háború, halál. stb).
Kicsi az alvásigénye.

Ha az óvodáskorú gyermek kiemelkedő, vagy speciális képességekkel rendelkezik könnyebb
a helyzetünk. A 3-4 évesen olvasni tudó gyermekre mindenképpen oda kell figyelni, mert
tapasztalataink szerint az olvasás iránti nagyfokú érdeklődés az óvodásoknál iskolakezdés
előtti időszakra esik. Ha korábbi időpontban tapasztaljuk, mindenképpen a gyermek átlag
feletti képességét jelezheti. A korai olvasásnál érdemes bizonyos fokozatokat elkülöníteni:
Szavakat, feliratokat, rendszámtáblákat olvas (5-6 éves kor táján gyakori).
Mondatokat, meséket képes olvasni, de inkább maga az olvasás ténye érdekli, mintsem az
olvasott szöveg, „sajátos” módon elsajátított olvasás is jellemző. Eszközjelleggel használja a
könyveket: Enciklopédiákat, lexikonokat.
Korán felfigyelhetünk bizonyos művészi és pszichomotoros képességekre is.
A zenei tehetség (a speciális matematika mellett) az egyetlen igen korán megmutatkozó
tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek. Korán megállapíthatók a gyermek adottságai,
hallása, ritmusérzéke.
Kiváló rajzkészség: ha a gyermek ügyesen rajzol, nem feltétlenül jelzi, hogy művész lesz
belőle, fontos, hogy mit ábrázol, hogyan bánik a színekkel, anyagokkal, formákkal, mennyire
érzelem gazdag, élményeket kifejezők a rajzok.
A pszichomotoros képességek mindenütt szerepet játszanak, könnyen felismerhetőek: Testi
ügyesség, kézügyesség – egyes sportokban az alkalmasság.
Kiemelkedő szociális, esetleg vezetői képesség is megmutatkozik óvodáskorban, magas
színtű empátiás készség, szervezői hajlam, döntéshozó képesség.
Megbízható eredményt akkor kapunk, ha a gyermekekkel foglalkozó összes felnőtt
véleményét egybevetjük. Kollégáinknak, ha kérik, szívesen nyújtunk segítséget a gyermekek
azonosításában, a tehetségcsírák felismerésében. Konzultációt kezdeményezhetnek velünk,
hospitálásra hívhatnak, hogy közösen tervezhessük meg a gyermek fejlesztésének további
útját.
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7.3. Személyi feltételek
Az óvoda helyi programja a jelenlegi feltételek mellett szakmailag megvalósítható, melyhez
minden segítséget megkapunk a Képviselőtestülettől s reméljük ez így is marad. Személyi
feltételeink megfelelőek.

Nevelőtestületünk tagjai fele arányban törzstagok, több éves gyakorlattal rendelkeznek.
Programunk önálló arculatát gyakorlati munkánk során alakítottuk, alakítjuk és
megismertetve elfogadtatjuk az újonnan jövő kolléganőinkkel is.

Az óvodapedagógusok felsőfokú szakirányú végzettséggel, páran szakvizsgával is
rendelkeznek, s az óvoda teljes nyitva tartása alatt a nevelőmunkát az óvodapedagógus és
pedagógiai asszisztens látja el.

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, hiszen a legfogékonyabb
időszakának nagyobbik felét a nevelési intézményben tölti, ezért jellem fejlődése
szempontjából nagyon fontos az óvoda légköre, az a szociális klíma, amely barátságos és
érzelmi biztonságot nyújt számára.

A nevelőmunka kulcsszereplője pedig az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő, támogató,
magatartása modell a nevelésben. Személyiségvonásaiban jelenjen meg az empátia, a
tolerancia a kedvesség, hitelesség és a pedagógiai optimizmus. Fogadja el a másságot,
képviselje a gyermekek érdekeit, küszöbölje ki a gyermekekre ható ártalmakat, legyen igénye
az önművelésre. Nyerje meg a szülők bizalmát, ezáltal oldottabban beszélnek gondjaikról.
Differenciáltan tervezi a feladatokat, figyelemben veszi a gyermekek életkori sajátosságait. A
gyermekek fejlődését az óvodába lépéstől iskolakezdésig fejlettség mérő lapokon vezeti.
Ezáltal nyomon követik, hogy mely gyermekeknél mely képességeket kell fejleszteni. A
fejlesztéshez egyéni tervet készít és módszert választ.

Továbbképzési igényünk folyamatos, ismereteink bővítését rendszeresen valósítjuk meg.

Szakmai munkaközösségünk munkatervvel rendelkezik, melyben felosztjuk a feladatokat
egymás között. A különböző nevelési témájú „előadások, könyvismertetések épp úgy helyet
kapnak munkatervünkben, mint a házi bemutatók. A nevelőtestület a szakmai munka
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eredményessége érdekében vegyen részt a kitűzött feladatok megvalósításában, őszintén, nyílt
véleménnyel szóljon minden óvodát érintő kérdésben.
Az óvodavezető felelős az intézményben folyó pedagógiai, gazdálkodási, munkáltatói, tanügy
igazgatási és minőség irányítási feladatokért. Menedzseli az óvodát, biztosítja a működéshez
szükséges feltételeket. Az óvodavezető munkáját az óvodatitkár segíti.

A gyermekek gondozásában társaink a pedagógiai asszisztensek, dajkák, akik valamennyien
szakképesítéssel rendelkeznek.
Programunkban a pedagógiai asszisztenst és a dajkát a pedagógiai munka közvetlen
segítőjének tekintjük. Éppúgy, mint az óvodapedagógus, ő is magatartásával, teljes lényével
hatást gyakorol a kisgyermekre. , összehangolt munkájának hozzá kel járulnia az óvodai
nevelés eredményességéhez.
Megfelelő szinten tájékoztatjuk nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről. Tudnia kell,
hogyan kívánjuk a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ezáltal a gyermekeket ért
nevelői hatások erősödnek, összehangolt munkavégzést eredményeznek.

Testületünk életkorára a fiatal és középkorú óvodapedagógusok a jellemzők. Ebből
következően fiatalságunkat, lendületességünket is sikerült megőriznünk.
Az új dolgok iránt fogékonyak vagyunk, ismereteinket megosztjuk egymás között.

7.4. Tárgyi feltételek
Az óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi
feltételekkel, egyidejűleg biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak
és lehetőséget teremt a szülők fogadására.
Óvodánk családi házas környezetben, a falu szívében helyezkedik el. Szerencsésnek
mondható, mivel a főúttól való távolsága még a megközelítés szempontjából ideális,
ugyanakkor a forgalom és az ezzel járó kellemetlen szennyeződések közvetlenül nem érintik.
Udvara a megszokottnál is tágasabb, a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelel
a testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését és fejlődését. Mozgás és játékigényük
kielégítését a rugalmas napirend segíti. 2008 nyarán ehhez a tágas udvarhoz még csatoltak
egy nagyobb területet, ahol bokrokat, fákat ültettünk, öntöző berendezést építettek ki. Ezen
rész tereprendezése 2018 szeptemberében befejeződött és elképzeléseinknek megfelelően
alapítványi pénzből megépült a közlekedési park, melyhez Generali Biztosító Társaságtól
járműveket is kaptunk a gyerekek számára. még nem fejeződött be, elképzeléseink között
szerepel itt egy közlekedési park megépítése is. Az udvar játékkészletének bővítése,
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folyamatos cseréje, állandó ellenőrzése, valamint a balesetveszélyek elhárítása – pl.
homokágy - szükségszerű. Alapítványunk segítségével, pályázati lehetőségekkel eddig is és
ezután is szeretnénk gyarapítani játékkészletünket.
Csoportszobáink tágasak és napfényesek, berendezésünkben hangsúlyosnak tartjuk a
természetes anyagok előtérbe helyezését, esztétikus, praktikus életterek kialakítását, mely az
óvónői ötletességnek, leleményességnek köszönhetően esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a
gyermeki tevékenységeket.

Az épület emeleti résszel is rendelkezik, 7 foglalkoztató csoportszobával a hozzátartozó
szociális blokkal, öltözővel, sószobával a földszinti részen és 3 foglalkoztató csoportszobával
(szociális blokk, öltöző ) az emeleten. Rendelkezünk még mosó- vasalóhelyiséggel, felnőtt
öltözővel, gyermekmegfigyelő szobával, 3 szertárral, fejlesztő szobával, étkezőhelyiséggel,
nevelőtestületi szobával, 2 vezetői irodával, aulával, tornateremmel és főzőkonyhával, mely
jelenleg tálalói rendszerben működik.
Hátránya óvodánknak, hogy a szociális blokk létszámhoz, terheléshez /2 csoport használ 1
öltözőt és mosdót / nem alkalmazkodó méretét megszüntetni nem lehet így mindenféle
praktikákkal és a napirend tökéletes kialakításával lehet elkerülni az öltözők zsúfoltságát.

7.5. Eszközrendszerünk
A játékállomány mennyiségi bővítésekor az évek során folyamatosan pótoljuk az
elhasználódott, olyan típusú játékokat, melyek a mindennapos játéktevékenység alapvető
kellékei /babák, építőjátékok, babakocsik, legók autók, stb. /.

A minőségi fejlesztést a következő években még mindig a speciális fejlesztőjátékok,
beszerzése jelenti majd, amelyek hathatóan segítik a készségek- és képességek fejlődését.

A szakmai eszközök minőségi bővítése is megoldásra vár. A mozgásfejlesztő eszközök, a
zenei kelléktár, a természetes anyagok /fa, gyékény, stb. /, és az ábrázolási tevékenységekhez
használt anyagok /textíliák, a kézimunka alapvető eszközei, stb. / beszerzése az első fontos
feladatunk.
Valamint a már meglévő eszközeink tudatosabb használata a fenntarthatósági program
szellemében.
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Óvodánkban a tanuláshoz felhasznált eszközök a speciális képesség, és készségfejlesztő
játékok széles skálája megtalálható, melyek a napi tevékenység során segítik a manipulációs
tevékenységet, a színek megfigyelését, minták másolását, finom motorikus készséget,
memóriát, téri tájékozódást stb.

Szertárunkban megtalálható a sokoldalú fejlesztőjátékok széles palettája „mini matt” készlet,
anyanyelvi készlet, az óvónők által készített egyéb más szemléltető eszközök, a hallás- és
ritmusérzékelő készlet, ezen kívül az óvónők kreativitásából eredő más eszközök.

Mozgásfejlesztő eszközállományunk, tornatermi felszereltségünk igen kiváló, a
mozgásfejlesztő eszközök széles tárházával rendelkezünk. Viszont audiovizuális
eszközállományunk fejlesztésre szorul.

8. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
A Helyi Nevelési Program érvényességi ideje:
A nevelőtestület VIII/2020 (VIII.28.) kelt határozata alapján
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL.
A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:
-

Az óvodába járó gyermekek szocio-kulturális környezete nagymértékben megváltozik.

-

A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program
módosítását.

-

A mindenkori törvényi előírások megváltozása.

Előírás a programmódosítás kezdeményezésére:
-

A nevelőtestület 50%+1 fő írásbeli előterjesztést tesz az óvoda vezetőségének

-

A nevelőtestület határozatba foglalja a programban végrehajtott módosításokat.
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9. LEGIMITÁCIÓS ZÁRADÉK

A Pedagógiai Program érvényessége: 2020.augusztus 28-tól

A nevelőtestület a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programot
100 %-ban elfogadta.
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Kelt: Felsőpakony, 2020. augusztus 28.

.............................................................

.............................................................

Szalóki Éva Tünde

Bukodiné Vágó Anna

Nevelőtestület képviselője

Nevelőtestület képviselője

Nyilvánosságra hozatalért felelős:

.............................................................
Gelsiné Zsurka Zsuzsa
Óvodavezető

Az óvoda honlapján is nyilvánosságra kerüléséért felelős:

.............................................................
László Bernadett
Óvodatitkár
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Jóváhagyta: Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos óvoda óvodavezetője

.............................................................
Gelsiné Zsurka Zsuzsa
Óvodavezető
Ph

Kelt: Felsőpakony,2020.08.28

A Nevelési Programról a Szülői Szervezet egyetértését nyilvánította.
A Mesevár Napköziotthonos Óvoda Szülői Szervezete a Pedagógiai Programban rögzítettekkel
egyetért, dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 2020. augusztus286-án
megtartott Szülői Szervezet értekezletén a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával
véleményezési jogával élve elfogadta a Pedagógiai Programot

Kelt: 2020. év 08. hó 28. napján

.............................................................
Szülői Munkaközösség elnöke
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1. számú melléklet

4.9. Boldog Óvoda Programja
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint
gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett
hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot
hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog
Óvoda” és „Örökös Boldog Óvoda” cím elnyerésére.
A Boldog Óvoda pályázat célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és
annak módszereit alkalmazva az óvodás gyerekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg a
boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket,
amelyek – a boldogságkutatók tapasztalati alapján – hozzájárulnak a gyerekek
boldogságszintjének növekedéséhez.
A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,
hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek
szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy
lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására
és tudatosítására.
A várható eredmények: optimista, magabiztos és kitartó óvodások, akik megoldandó
feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli
pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté
válnak.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. A program a tanév minden
hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi
problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és
boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló
kompetenciákat fejleszti.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. Hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása
4. Jó cselekedetek gyakorlása
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5. Célok kitűzése és gyakorlása
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
A program eszköztára sokrétű, az egyéni és csoportos tanulást változatosan támogatja. A
foglalkozások alapja bátorító, megerősítőpedagógiai attitűd. A program eszköztársa sokrétű,
az egyéni és csoportos tanulást változatosan támogatja. A foglalkozásokon helyet kap a
feszültségoldás, relaxáció, meditáció, a saját tapasztalatok felidézése épp úgy, mint a közös
gondolkodás vagy az új tudás élményalapú beépülése.
Szándék a következő generáció boldogságra való képességének fejlesztése, játékosan, kreatív
feladatokon, gyakorlatokon keresztül. A foglalkozásokon szerepe van a zenének, rajznak,
inspirációs játékoknak, fotózásnak és más alkotó tevékenységeknek.
Erősíti az óvodai csoportok összetartozását, a barátságokat, a társas köteléket. Pozitív hatással
van a szülő-gyermek kapcsolatra.
A boldogságórák nyolc előnye:
1. Fejleszti a gyermekek problémamegoldó készségét.
2. Szélesíti a gyermekek látókörét és gondolkodásmódját.
3. Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít.
4. Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
5. Óvja gyermekek mentális egészségét.
6. Csökkenti az agressziót a gyermeközösségben.
7. Javulnak a gyermekek tanulási eredményei.
8. Miközben tanítasz, te magad is fejlődsz és boldogabbá válsz.
A boldogságóra programjához 2021. szeptemberétől szeretnénk csatlakozni és annak
megvalósulása a Helyi Pedagógiai Programba beépítjük.
Megvalósítás: Minimum havi egy foglalkozás megtartása, amelyen legalább egy feladatot el
kell végezni.
A képzés elvgézők csoportjukban havonta legalább egy Boldogságórát tartanak, melyekről
elkészítik beszámolójukat, és az egyik beszámolót feltölti a felelős a
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www.boldogsagprogram.hu oldalra. A boldogságórák pontos felelősét és menetét az óvoda
Munkaterve tartalmazza. A megvalósulást a csoportnaplóba adminisztrálni kell. A heti
tervekbe be kell építeni. A program elsajátításához legalább egy óvodapedagógusnak részt
kell venni, de többen is elvégezhetik a 30 órás tanfolyamot.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony Zrínyi M. u. 36
Tel.: 06-29 317 223
Mobil: 06 20 9 299 747

e-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu
__________________________________________________________________________________________________________

