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I. BEVEZETŐ 

 

 

 A közoktatási törekvésekkel összhangban a kormány kiadta számunkra 

6137/1996./VIII.28./ rendeletben  az Óvodai nevelés országos alapprogramját, 

mely lehetőséget teremtett óvodánknak az önállóságra, a pedagógiai nézetek 

alkotó érvényesítésére. 

A kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelete módosította az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról szóló a 137/1996.(VIII.28) Korm. rendeletét, mely 

alapján elvégeztük helyi nevelési programunk felülvizsgálatát és módosítását. 

 

Helyi nevelési  programunk az Óvodai nevelés országos alapprogrammal 

összhangban a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével határozta 

meg az óvodánkban folyó nevelőmunka feladatait, innovatív pedagógiai 

törekvéseit, alapelveit és a gyermeki tevékenységeket. 

Óvodánk programjának megírásakor és jelenlegi módosításakor is alapvetőnek 

tartottuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az emberi jogok és a 

gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának 

megerősítését, az egyenlő hozzáférés biztosítását. 

Maximálisan figyelembe vettük, hogy a gyermeket - mint fejlődő személyiséget- 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Szem előtt tartottuk, hogy a 

gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, nevelésükben az 

óvoda kiegészítő szerepet tölt be. Figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelveit, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekről való fokozott gondoskodás szükségességét. 

 

Helyi nevelési programunkban továbbra is a gyermekek alapvető, mindent 

megismerő tevékenységére, a játékra és mozgásra építettünk. A játék és a 

mozgás  együttes örömmé, együttgondolkodássá, párbeszéddé alakul számunkra.  

 

Aktív tevékenységünk által kultúránk elemei a gyermeki világképük részévé 

válik. Úgy igyekszünk közvetíteni kultúránkat, hogy gyermekeink érzelmileg, 

szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, képességeik egyéni ütemben 

kibontakozhassanak. Felelősséggel úgy vezetjük el a gyermekeket az óvoda 

iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermekek az új feladatokra felkészültek, az 

iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonásokkal 

rendelkezzenek és eközben boldog gyermekkorukat is megőrizhessék. 

Az óvodában eltöltött évek során olyan alapokat szeretnénk gyermekeink 

számára biztosítani, amelyre építhetnek, amelyek által képesek lesznek 

eligazodni további életszakaszaikban. 
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II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

 

II/1. Nevelőtestületünk hitvallása 

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 

szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. 

 

De mi már tudjuk mire megy a játék. 

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 

Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

 

   / Varga Domokos/  

 

II/2. Gyermekképünk 

 

A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuális és szociális 

lény egyszerre olyan fejlődő személyiség, akinek fejlődését genetikai adottságok, 

az érés sajátos törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti 

hatások együttesen határozzák meg. 

A gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki 

szükségletei vannak.  

Személyisége kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi, tárgyi és 

természeti környezet szerepe a meghatározó. Óvodai nevelésünk 

gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő 

hozzáférést, tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a 

nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 

Óvodánkban boldog gyermekéveket szeretnénk biztosítani gyermekeinknek, akik 

naponta nyitott szívvel, örömmel jönnek hozzánk. 

A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve 

olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor 

végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. Aktívak, érdeklődőek, 

szívesen tevékenykednek, választékosan beszélik anyanyelvüket. Gondolataikat 

világosan fejezik ki. 
 

 

II/3. Óvodánk sajátosságai 

 

   2.1. Az óvoda természetei környezetének bemutatása 
 

Falunk, a Haláp hegy lábánál helyezkedik el, a Tapolcai-medence szélén. 

Környezetünk bővelkedik bővízű forrásokban, amelyek kétszáz éves fákat is 
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táplálnak vizükkel. Ősparkunk természetvédelmi területté nyilvánított, 

ritkaságszámba menő fákkal (például a gyermekek által mamutfának nevezett 

óriási mamutfenyő, platánok, gesztenyék, füzek), melyeket az 1800-as évek 

elején ültettek. Falunk zárt település, kertes házsorokkal, parkokkal. Az óvoda a 

falu központjában kapott helyet a volt Prónay kastély épületében, az őspark 

szomszédságában. Harmincegy év után a Zalahaláp Települési Önkormányzata 

által  önerőből felújított, volt kisiskola épületébe költözött  az óvoda. 2006-ban 

önkormányzati pályázat eredményeként került sor az óvoda felújítására és 

kibővítésére. Óvodánk ezáltal megfelel a törvényi előírásoknak. 

  

  2.2.  Szociális környezetünk 
 

Óvodánk sajátos arculatának megtervezésekor óvodásaink szociokulturális 

környezetének megismeréséből indultunk ki.  

Kölcsönösen lehetőséget adunk a családokkal egymás megimerésére (elsődleges 

családlátogatás, óvoda nyitottsága) anélkül, hogy megzavarnánk a családok 

életmenetét. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait az 

együttműködés során, érvényesítjük az intervenciós (beavatkozási) gyakorlatot. 

Gyermeklétszámunk településünk kiépülése eredményeként folyamatosan 

növekszik. Jelenlegi létszámunk: 83 fő. 

Óvodánkba Zalahaláp belterülete mellett külterületéről is: Kolóniából, 

Szőlőhegyről, Ódörögdről, Újdörögdről, ezenkívűl Sáskáról és Tapolcáról járnak 

gyerekek. 

Etnikai, nemzetiségi igény nem állandó óvodánkban. 

 

 2.3. Óvodaképünk 

 

Óvodánk a közigazgatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője, a gyermekek 2,5 éves korától az iskolába lépésig. 

Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekeink fejlődésének és nevelésének optimális 

feltételeit. Óvodánk funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő 

funkció. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai 

tevékenységrendszerünk  és tárgyi környezetünk segíti gyermekeink 

környezettudatos magatartásának kialakulását.  

Óvodai nevelésünk célja óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének, 

gyermeki személyiségük kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével (ideértve a 

különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). 

Óvodai nevelésünkben alapelvnek tekintjük, hogy a gyermeki személyiséget 

elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze; nevelésünk tegye 

lehetővé a gyermeki személyiségfejlődést, a gyermekek egyéni készségeinek és 

képességeinek kibontakoztatását; az alkalmazott pedagógiai intézkedések mindig 

a gyermek személyiségéhez igazodjanak. 
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Nevelésünk - alapelveink megvalósítása érdekében – gondoskodik a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes 

óvodai légkör megteremtéséről. Biztosítjuk  a testi, a szociális és az értelmi 

képességek egyéni és életkor-specifikus alakítását, különböző tevékenységeket, 

különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékot. Ezeken a 

tevékenységeken keresztül közvetítjük a gyermekek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmakat, gondoskodunk a gyermekek egészséges 

fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről.  

Amennyiben óvodánkban igény jelentkezik a nemzeti, etnikai kisebbséghez 

tartozó gyerekek óvodai nevelésére, biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

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

alapuló integráció lehetőségét.  

Felmerülő igény esetén a hazájukat elhagyni kényszerülő migráns családok  

gyermekeinek óvodai nevelésében is biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

 
Olyan óvodát   teremtünk gyermekeinknek, amelyben jól érzik magukat, de ezzel 

együtt az óvodáskor végére alkalmassá válnak - a saját fejlettségük szerinti -  

iskolai élet megkezdésére. 

Olyan szokás- és szabályrendszert helyezünk előtérbe, melyek a gyermekek 

számára természetesek, melyeket szívesen végeznek, amelyekre alapozni lehet a 

készségfejlesztést. Ennek megfelelően a játékot, mint a gyermekek alapvető 

tevékenységét, mint a nevelés legfőbb eszközét, kiemelten kezeljük. Együttélő, 

derűs, szeretetteljes légkört biztosítunk, melyben szabadon mozoghat,  

gondoskodás, szeretet veszi körül. 

Az óvodakép kialakításában fontos helyet foglalnak el az óvodapedagógusaink. 

Formálják a gyermekek játszó kedvét, jó közérzetét, magatartását. Meghatározó 

az óvodapedagógusok és a gyermekek közötti jó kapcsolat. Ugyanakkor fontos a 

felnőttek munkakapcsolata is. Megnyugvást, biztonságot, derűt kell árasztanunk 

a gyermekek között a beszédkapcsolattal, kommunikációval, egymás értékeinek 

tiszteletben tartásával. A felnőttek beszédét, viselkedését a gyermek beépíti 

kapcsolatrendszerébe. Helyi óvodai programunk a játékra alapozó komplex 

képességfejlesztést választotta a legcélravezetőbb nevelési eljárásnak. 

A napi nevelőmunkában hangsúlyt kívánunk adni az anyanyelvi nevelésnek, a 

népi hagyományokkal, népi kultúrával való ismerkedésnek. Ezek a feladatok 

beépülnek rendszerünkbe, a gyermekek tevékenységébe. A környezet szeretetére 

és védelmére való nevelés áthatja a napi nevelőmunkákat, ugyanúgy a 

hagyományőrző tevékenység is kiterjed óvodánk tevékenységrendszerére. A 

naptári évhez fűződő népszokások ápolása hangsúlyosabbá, élménytelibbé teszi a 

jeles napok várását, az ünnepeket. 

 

Óvodánk helyi sajátosságainak számbavételéhez folyamatosan felmértük a 

szülők igényét, véleményét is. Az igények összesítésekor kristályosodtak ki a 

kiemelésre érdemes tennivalóink, így többek között: 
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-  Amennyiben a szülőnek szüksége van rá,  igazán indokolt 

esetben (munkalehetőség, családi problémák, válás) akár 

évközben is,  felvesszük a gyermeket az óvodába. 

- Fejlesztjük  ill. koordináljuk az otthon már kialakult, vagy 

kialakulóban lévő jó szokásokat, biztosítjuk a gyermekek 

komfortérzetét. 

- Óvodánk nyitottságával biztosítjuk a szülők számára a  betekintés 

lehetőségét.  

- Biztosított  az anyás beszoktatás. 

 

A gyerekek és szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek 

érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodánk életét, melyhez az itt dolgozók 

hivatásszeretete, a gyerekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek 

megbecsülése társul. 

 

  II/4. Óvodai nevelőmunkánk sajátosságai 

 

A játékot, mint az alapvető és legfőbb nevelési eszközt kiemelten kezeljük. A 

szokásokat és szabályokat, helyes magatartási formákat helyes mintaadással 

alakítjuk. 

 

Óvodai nevelésünk során kiemelten kezeljük a következő nevelési területeket: 

 

- anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem, 

- településünk természeti környezetének megismerésére, 

szeretetére és védelmére nevelés, 

- néphagyományőrző tevékenységek megismertetése és ápolása,  

- halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek inkluzív nevelése, 

- széleskörű természetes és természetben végzett 

mozgáslehetőségek biztosítása, gyakorlása, 

- kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a 

kulturált társasélet megalapozásához. 

 

- Anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem 

 

Az óvodába kerülő gyermekek többsége rendelkezik az anyanyelv használatának 

bizonyos fokával, melyet többnyire utánzással sajátított el közvetlen 

környezetétől, az anyától, a családtól. Az egészséges gyermekek számára a 

beszéd könnyen elsajátítható. A szocializáció folyamatában a beszéd a gyermek 

környezetével való érintkezésének, önkifejezésének legfőbb eszköze. Beszélő 

környezet biztosítása  által erősödik biztonságérzetük, növekszik 

tájékozottságuk, gazdagodnak ismereteik, kapcsolataik; fejlődik 

beszédkészségük, anyanyelvi kultúrájuk. Fontos tehát az anyanyelv állandó 
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középpontba helyezése beszéddel, a metakommunikáció összes eszközével, 

mesével, a kiemelten kezelt bábozással, dramatizálással. 

Nagy hangsúlyt helyezünk az óvodapedagógusok és az óvodában dolgozó összes 

felnőtt beszédpéldájára.  

 

- Településünk természeti környezetének megismerésére, környezetünk 

szeretetére és  védelmére  nevelés 

 

Óvodásaink természeti környezetük alapján az átlagosnál előnyösebb helyzetben 

vannak a falusi óvoda révén, hiszen gyermekeink közvetlen tapasztalatokat 

gyűjthetnek. A meglévő ismereteket élményszerzéssel rögzítjük. Kirándulási 

programjainkat  folyamatosan bővítjük. Óvodából kiindulva megismerkedünk 

falunk belső szerkezetével  majd külső természeti környezetét fedezzük fel azzal 

a céllal, hogy élmény- és ismeretszerzésen túl  a környezetünk védelmére 

neveljünk. Feladatunknak tekintjük, hogy érzékeltessük a tiszta környezet 

szépségét. Szűkebb és tágabb környezetünk megóvására nevelünk. 

Tevékenykedtetünk az ápolt környezetért. Ráirányítjuk figyelmüket  a gondozott 

és gondozatlan környezet közötti különbségre. Beépítjük szokásaik közé a 

szelektív hulladékgyűjtést. 

 

- Néphagyományőrző tevékenységek megismerése és ápolása 

 

Hisszük, hogy a néphagyományok által gyermekeinknek visszaadhatjuk a 

szellemi, vizuális anyanyelvünket, így büszkék lehetnek szülőföldjükre, 

magyarságukra. Meghatározónak tartjuk a néphagyomány őrzésére nevelést, 

mert a tájhagyományok, kismesterségek, népszokások megismerésével a 

gyermekek befogadóbbá lesznek a szépre, az emberi értékekre, nemzeti 

kultúránkra. Feladatunknak tekintjük, hogy megismertessük gyermekeinket 

történelmünk szép hagyományaival (honfoglalás, István király, 

szabadságharcok). Feladatunknak érezzük a helyi hagyományok megismertetését 

is: a régi kismesterségek jelenléte lehetővé teszi a gyermekek számára a  

fafaragással, a kosárfonással, a  csuhéfonással,  a fazekassággal való közvetlen 

megismerkedést. Meghatározónak tartjuk a népi ünnepkörök jelenlétét, mely az 

évszakokhoz kötött: farsang, húsvét, pünkösd, advent (helyi népi mondókák, 

rigmusok). Gyermekeinket önálló alkotásra ösztönözzük a sokféle természetes 

anyaggal való ismerkedés során. A népi ünnepkörök, a néphagyomány ápolása, s 

már az ünnepekre való előkészületeknél is arra törekszünk, hogy kielégítsük a 

gyermekek kíváncsiságát, s a várakozást örömtelivé tegyük. Fontosnak tartjuk az 

óvodapedagógusok önképzésének folyamatosságát, hogy megfelelő néprajzi 

ismeretekkel rendelkezzenek.  
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- Halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív 

nevelése 

  

Óvodánk támaszkodik a családi nevelésre, a család és óvoda szoros 

együttműködésére törekszik. Fontosnak tartjuk az elsődleges családlátogatást 

mely ismerkedés, tájékozódás részünkről, egyben képet ad a felzárkóztatás 

lehetőségéről. A másodlagos szocializációt az általunk megteremtett érzelmi 

biztonságot nyújtó, szeretetteli légkör jelenti, melyet empatikus, meleg, elfogadó 

kapcsolat kialakításával érünk el. Érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekek 

komfortérzetének kielégítésével.  Különösen nagy figyelmet szentelünk a 

gondozásukra. Óvodánk  épít a gyermekek érzelmi motívációjára az én-kép 

sérülése nélkül. Lételemnek tartjuk a biztonságérzet fenntartását, hogy a 

gyermekeket egész nap elfogadó, szeretetteljes légkör övezze. Arra törekszünk, 

hogy  az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, következetes,  a gyermekek 

spontán tevékenységéhez kapcsolódó legyen. 

 

- Széleskörű természetes és természetben végzett  mozgáslehetőségek biztosítása,   

gyakorlása 

 

Gyermekeink mozgásfejlődését - ideértve a szabad mozgástevékenységet, a 

mindennapi testnevelést és a szervezett mozgástevékenységeket is - az év 

minden szakában,  mindig az időjárás lehetőségeihez igazodva  igyekszünk a 

szabadban, a természetben végezni. Mozgásfejlesztő játékaink természetes 

mozgásra épülnek, ezeket minden gyermek nehézség nélkül el tudja végezni, 

ezáltal önbizalmuk növekszik, önállókká válnak a mozgás biztos ismerete által. 

Megismertetjük munkánk eredményeivel a szülőket, ezáltal győzzük meg őket a 

mozgás fontosságáról, személyiségfejlesztő hatásáról.  

A szabadban a mozgásformák biztosítása érdekében gyakorlatainkat a 

gyermekek természetes mozgásfajtáira építjük. Együtt tornázunk, mozgunk  mi is 

gyermekeinkkel, példaértékű mozgáskultúrára törekszünk. Feladataink 

megvalósítása érdekében tudatos, évszakoknak megfelelő játékos 

mozgásprogramot állítunk össze. 

 

- Kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a kulturált társasélet 

megalapozásához 

 

Az óvodai élet során a gyerekeket az egymás iránti türelemre, megértésre, 

egymás elfogadására, szeretetére neveljük. Arra törekszünk, hogy óvodánk 

számukra biztonságot, vidámságot adó béke szigete legyen, ahol napjuk nagy 

részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal töltik; kreatív, jókedvű, kulturált 

beszédű és viselkedésű pedagógusok irányításával. Ez a környezet biztosítja 

számukra, hogy megtanulják tisztelni a felnőtteket (szüleiket, nagyszüleiket, 

óvónőket, dajkákat) és mindig bizalommal fordulnak hozzájuk. Bátran, 

egészséges önbizalommal, udvariasan kommunikálnak, érzelmeiket képesek 

verbális és nonverbális módon is kifejezni. Magatartás és viselkedéskultúrájuk 
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koruknak megfelelően fejletté, udvariassá, illemtudóvá, természetszeretővé és -

védővé válnak, mely a kulturált társasélet alapja. 

 

II/5. Óvodánk szerkezetének bemutatása 

 

Óvodánk hivatalos elnevezése: „KACAGÓ” Napközi Otthonos Óvoda és 

Egységes Óvoda-Bölcsőde, címe : 8308 Zalahaláp, Ady Endre utca 1.  

Fenntartó szerv: Települési Önkormányzat 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.  

                           Települési Önkormányzat 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. 

Az Önkormányzatok gondoskodnak az óvoda működéséről, fenntartva a 

bérgazdálkodás jogát.  A munkáltatói, tanügyi igazgatási feladatokat az 

intézményvezető látja el.  

Az intézmény három csoportos: 60 férőhelyes.  

Az egységes óvoda - bölcsőde csoportban: 15+5 fő jár. 

  

A gyermekcsoportok szerveződése az óvodába felvételt nyert gyermekek 

életkora alapján történik, szükség szerint homogén vagy heterogén elosztásban. 

A csoportok nevelését hat óvodapedagógus biztosítja és egy fő bölcsődei 

gondozónő. Mindenki  felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Négy 

óvodapedagógus 60 órás bölcsődei gondozói tanfolyamot végzett 2009/2010-es 

nevelési évben. 

A nevelőmunkát három  szakképzettséggel rendelkező dajka segíti a 

csoportokban. A gondozási teendők mellett ők látják el az óvodaépület takarítási 

munkáit is. 

A gyermekek étkeztetése saját konyháról  történik. A konyha vezetése az 

önkormányzat irányítása alatt áll. 

 

 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

III/1. Óvodai nevelés általános feladatai  
 

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

   1.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel                               

igényeinek alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése, ezen belül:  

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének 

kielégítése; 
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- a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése; 

- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

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

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

betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges 

és biztonságos környezet; 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 

alakítása; 

- megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az 

óvodapedagógussal együttműködve -  speciális prevenciós 

és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 

Feladataink: 

 

- A gyermekek életkorának megfelelő párhuzamos tevékenységek végzését 

lehetővé tevő optimális életritmus kialakítása a napirendben. 

-  A testi szükségletek feltárásával a jó közérzet megteremtése, biztosítása. 

- Szokás- és szabályrendszer közös kialakítása a gyermekekkel, figyelemmel 

kísérés; reális, a gyermekek egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelés. 

-  Önállósági törekvések támogatása. 

-  A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása. 

-  A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 

-  A családi és az óvodai nevelés összehangolása. 

 

Tevékenységek: 

 

3-4 éves korban a tevékenykedtetés az életkoruknak megfelelően kialakított 

napirend szerint történik. Az egyéni fejlettségüknek megfelelő 

segítségadásunkkal öltöznek, vetkőznek, tisztálkodnak; sajátítják el a kulturált 

higiénés szokásokat és elégítik ki szükségleteiket. Életkoruknak és egyéni 

fejlettségüknek megfelelően sajátítják el a kulturált étkezési szokásokat. Minden 

nap levegőzünk, mozgunk, játszunk, sétálunk a szabadban a gyerekek edzése, 

egészségmegőrzése érdekében. Délután megfelelő idő és nyugodt, csendes 

légkör áll rendelkezésükre a pihenésre, alvásra. 

4-5 éves korban egyénileg igényelhetnek segítséget az öltözködéshez, felnőtt 

irányítása mellett a tisztálkodást többnyire már önállóan végzik. Megkezdik a 

naposi teendők gyakorlását, bővítik a kulturált étkezési, terítési szokásokkal 

kapcsolatos ismereteiket. Igénylik a mindennapos szabadban való levegőzés, 

mozgás, játék, séta, kirándulás lehetőségét. Életkoruknak megfelelő időt 

biztosítunk a nyugodt, csendes pihenésre, alvásra. 

5-6-7-(8) éves korban a gyermekek  egyéni fejlettségüktől függően öltöznek és 

vetkőznek, elfogadják és használják a kulturált higiénés szokásokat és kielégítik 

szükségleteiket. Igénylik a pihenés és edzés, szabadlevegőn tartózkodás 

megfelelő ritmusát. 
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, 

felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. A tisztálkodási 

eszközökre vigyáznak, helyre teszik azokat. Zsebkendőt használnak, köhögésnél, 

tüsszentésnél egyaránt.  

Önállóan eldöntik mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a 

kancsóból. Készségszinten használják a kanalat, villát, kést.  

Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Étkezés közben halkan 

beszélgetnek. Teljesen önállóan étkeznek. 

Ruháikat ki-begombolják, cipőjüket önállóan fűzik, megkötik. Ruhájukat 

rendezetten  a polcra helyezik.  

Vigyáznak környezetük rendjére, tisztaságára, megóvására. 

Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre való törekvés. 

Koruknak megfelelően edzettek. Évszaktól függetlenül szívesen mozognak a 

szabadban. 

Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

- A testápolási, öltözködési, egyéb teendő végzésénél a gyermekek életkorának 

és egyéni fejlettségének megfelelően nyújtsunk segítséget! 

- A gyermekek kiszolgáltatottságára, emberi méltóságára mindig legyünk 

tekintettel! 

- A gyermekek az óvodában töltött napjuk során folyamatosan legyenek 

gondozottak, megfelelően ellátottak! 

-  Tartsuk szem előtt a gyerekek egészséges életvitelének és egészségmegőrző 

szokásainak kialakítását és folyamatos gyakoroltatását! 

 

Kapcsolata más nevelési területekkel: 

 

A gondozás, az egészséges életmódra nevelés minden területtel kapcsolatban 

van, mert a jó közérzet az alapja a nyugodt,  sokoldalú tevékenykedésnek.  

 

1.2. Az érzelmi nevelés és szocializácó biztosítása 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága 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.  

Mindezért szükséges, hogy:  

                    - már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a    

                      gyermekeket. 
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- az óvodapedagógus-gyermek, a gyermek-dajka, gyermek-gyermek 

kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze, 

- óvodánk egyszerre segítse elő gyermek szociális érzékenységének 

fejlődését és éntudatának alakulását, engedjen teret önkifejező és 

önérvényesítő törekvéseinek is. 

- neveljük a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, 

tiszteletére. 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű az élményekre épülő 

tevékenységek gyakorlása. Úgy szervezzük óvodai életünket, hogy elősegítsük a 

gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

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

kitartásának, szabálytudatának) fejlődését, szokás és normarendszer alapozását.               

A gyermek  nyitottságára építve igyekszünk elősegíteni, hogy a gyermek 

rácsodálkozzon a természetben és az emberi környezetben fellelhető jóra és 

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

szülőföldhöz való kötődés alapja. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából fontosnak tartjuk, hogy az 

óvodapedagógusok és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja 

és viselkedése modellértékű legyen. 

A nehezen szocializálható,  lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten 

álló,  érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű (HHH), az elhanyagolt valamint a kiemelt képességű 

gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség 

esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, 

konduktor, stb.) közreműködésével. 

 

Feladataink:    

 

-  Érzelmi biztonságot adó, nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása. 

- A csoportszobák környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus, 

biztonságos berendezése. 

- Az óvodapedagógus személyisége szeretteljes, odafigyelő, empátiát sugárzó. 

- A környezettudatos viselkedési és magatartásformák alakítása, az élet, az 

élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

- Az erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása a gyermekek életkorának 

megfelelő szinten, a kulturált viselkedés és beszédformák megismertetése, 

alkalmazásának figyelemmel kísérése. 

-  Inkluzív (befogadó) szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése. 

-  A sajátos nevelési igényű (SNI), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

gyermekekkel való fokozott törődés, felzárkóztatás. 

- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és a migráns gyermekek 

beilleszkedésének segítése. 

-  A családokkal való együttműködésre törekvés. 

-  Az óvodába lépést megelőző családlátogatás. 
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Tevékenységek: 

 

3-4 éves korban a személyes törődés, az ölbeli játékok, a beszélgetések a 

beszoktatás kezdeti nehézségeinek feloldói. Támogatjuk és javasoljuk is  az 

anyás beszoktatás lehetőségét. Népi rigmusok, dalok, gyermekjátékok 

bevezetésével és ismételgetésével szoktatjuk a gyerekeket a közös 

tevékenykedésre, annak örömteli átélésére. A mindennapos mesék, versek 

érzelemvilágával teremtünk számukra derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó 

légkört. Külön figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek bevonására a tevékenységekbe. 

4-5 éves korban a személyes percek további megtartása mellett egyre több 

gondot fordítunk a közösen végzett örömteli játékra, beszélgetésekre. Elkezdődik 

az egymásra figyelés, az egymással törődés folyamata, kialakul bennük az 

egymás segítésének igénye. Igénylik és kérik a mindennapos mesélést, verselést, 

mondókázást, éneklést, énekes játékokat, melyek a folyamatosság, a biztonság 

érzését keltik bennük, erősítik az összetartozás érzését. 

5-6-7-(8) éves gyermekeknek igénye van közös játékra, beszélgetésekre. Várják 

társaikat az óvodába, igénylik egymás társaságát. Maguktól észreveszik és 

önként, szívesen  segítenek a  rászorulóknak. Szívesen vállalnak feladatot a 

közösség érdekében. Mindennapos igényük a mese, vers, mondóka, ének, énekes 

játék együttes átélése. Szívesen sétálnak, kirándulnak csoportjukkal, a többi 

csoporttal. Óvodán kívül is keresik egymás barátságát.  

 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

-  Ismerik a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát. 

- Csoportjuk szokás- és szabályrendszerének ismeretét magatartásukban 

érvényesítik. 

- Képesek a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a 

különbözőségeket elfogadni. 

-   Szükség esetén segítik az arra rászorulókat. 

-  Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan 

oldanak meg, szükség szerint felnőtt segítségét kérik. 

-  Érzelmeiken, indulataikon koruknak megfelelően tudnak uralkodni. 

-  A felnőtteket és munkájukat tisztelik. 

-  A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességében. Értékelik 

saját tetteiket.  

-  Koruknak megfelelően kialakult a felelősségérzetük, a feladattudatuk. Képesek 

egyszerű döntések önálló meghozatalára. 

 

Módszertani alapelvek:  

 

- A gyerekekkel együtt alakítsuk ki a közösségi élet szokás- és 

szabályrendszerét! 
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- Az óvodapedagógusok és a dajkák példaadásával alakítsuk ki, erősítsük és 

fejlesszük a gyerekek erkölcsi és akarati tulajdonságait! 

-  Segítsük elő a társadalmi beilleszkedést, a szociális együttélés szabályainak 

értékközvetítésével! 

-  Neveljünk a különbözőségek elfogadására, tiszteletére! 

- Teremtsünk lehetőséget   a gyerekek   társas szükségleteinek kiélésére! 

- Biztosítsuk a szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításával az 

önazonosság megőrzését, átörökítését! 

- Irányítsuk a gyerekek figyelmét a természeti és emberi környezetben 

megmutatkozó jó és szép tiszteletére, megbecsülésére! 

- Biztosítsunk esélyegyenlőséget a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, 

alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos nevelési igényű, hátrányos-, és 

halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekek esetében speciális 

fejlesztéssel, az egyéni szükségleteknek megfelelő szakemberek 

közreműködésével! 

-  Biztosítsunk esélyegyenlőséget a migráns gyermekek számára is! 

- A kiemelt képességű gyermekek igényeit is vegyük figyelembe, biztosítsunk 

számukra megfelelő fejlődési lehetőségeket! 

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

A közösségi nevelés minden nevelési területtel kapcsolatban van azáltal, hogy a 

nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete. Meghatározza a nevelési területek 

hatékonyságát. 

   

1.3.  Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és  nevelés megvalósítása:  

 

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúraátadás 

hatásrendszerében nevelési módszereink segítségével elsődlegesen a gyermek 

szabad játéka által valósul meg. Az értelmi nevelés szoros kapcsolatban van az 

anyanyelv és a kommunikáció alakulásával. Csak a kellő nyelvi fejlettséggel 

rendelkező gyermekek képesek az alapkultúra elsajátítására. 

Óvodánkban az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző 

formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és 

szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) – az óvodai 

nevelőtevékenységünk egészében jelen van. Nagy figyelmet fordítunk az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermekek 

természetes beszéd- és kommunkációs kedvének fenntartására és ösztönzésére, a 

gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére. 

Óvodánk a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori 

sajátosságokra valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire 

építve biztosít a gyermekeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

további tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről.  
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Az értelmi fejlesztés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, a különböző 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi 

képességek  (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondoskodás) és 

a kreativitás fejlesztése. 

 

Feladataink: 

 
- Az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotának, beszédkörnyezetének 

megfigyelése  beépítése nevelésünk folyamatába. 

-  Biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják a 

gyermekek a gondolataikat. 

 - Különböző beszédhelyzetek teremtése, követendő beszédmodell nyújtása, a 

beszédkedv fenntartására. 

-  A természeti és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek 

észrevétetése, megismertetése. 

-  A gyermekek szókincsének bővítése. 

- A nyelvileg hátrányos helyzetű, illetve a nyelvileg kiemelkedő gyermekek 

differenciált fejlesztése. 

- A nemzeti, etnikai és migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv 

megismertetése terén. Saját nyelvük gyakorlásának biztosítása, felmerülő igény 

esetén. 

-  Szakmai kapcsolattartás a  logopédussal. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

3-4 éves korban meghitt beszélgetésekkel, mesékkel, bábozással, mondókázással, 

verseléssel, ölbeli játékokkal oldjuk szorongásaikat. A meséskönyvek, leporellók 

nézegetése közben választ adunk kérdéseikre, modellértékű beszédünkkel 

megindítjuk beszédkedvüket, fejlesztjük kommunikációs képességeiket. Az 

egyre hosszabbodó séták során, a természeti és társadalmi környezettel való 

ismerkedés közben bővítjük tapasztalataikat, szókincsüket. Minden 

tevékenységet a kommunikáció különböző formáival kísérünk. 

4-5 éves korban az élményszerző, megismerő, tapasztalatszerző alkalmak – a 

séták, kirándulások, kísérletek, barkácsolások – biztosításával tartjuk fenn 

beszédkedvüket, fejlesztjük értelmi és kommunikációs képességeiket. A 

megismerő tevékenységeiket népi rigmusok, dalok, dalos játékok 

felelevenítésével színesítjük. A meséskönyvek mellett a gyermekek 

érdeklődésének megfelelő természettudományos könyveket is megismertetünk. 

Beszélgetünk a természetről, a környezetükkel kapcsolatos őket foglalkoztató 

témákról. 

5-6-7-(8) éves kortól mindez már természetes. Megfogalmazzák terveiket, 

feladataikat; eredményeiket értékelik is. Szófordulataikat beépítik 

nyelvhasználatukba. Gondolataikat, elképzeléseiket vizuálisan is kifejezik. 

Szeretnek egymással beszélgetni, kommunikálni. Helyet kap a kérdezz-felelek 
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különböző nyelvi játékok fokozata, a találós kérdések.  Megjelenik a belső 

kedvből fakadó önálló mondókázás, verselés, mesélés.  Arcjátékkal is kísérik 

tevékenységeiket, melyek utalnak a megértésre és érzelmeikre. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

A gyermekek óvodáskor végén bátran, érthetően fejezik ki magukat, érdeklődnek 

az őket körülvevő világ természeti és társadalmi környezet folyamatai, 

eseményei iránt. Tapasztalataikat, ismereteiket beépítik napi tevékenységeikbe. 

A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátránya 

csökken, egyéni képességeikhez mérten fejlődnek.  

Őszintén, felszabadultan, időrendi, logikai sorrendet néha nem követve válik 

beszédük folyamatossá. Beszélgetnek társaikkal, páros beszédhelyzetekben is 

fenn tudják tartani a kapcsolatot.  

Jellemzően nem vágnak egymás szavába, érdeklődnek egymás gondolatai iránt. 

Többségük helyesen használja a névmásokat, névutókat, igeidőket, igemódokat, 

tisztán ejtik a hangokat, megfelelő a beszédtempójuk, hangsúlyuk, hangerejük. 

Beszédükben képesek, az adott beszédhelyzetnek megfelelően gesztusokat 

használni, kísérni arcjátékkal a mondanivalót, bátran vállalják önmagukat. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

- Teremtsük meg az esélyegyenlőséget minden gyermek számára! 

-Alakítsuk a személyiség pszichés beállítódását, az elfogadás, az együttműködés, 

önállóság, találékonyság, kapcsolatfelvétel és alakítás terén! 

- Építsünk a gyermekek érzelmi, belső motiváltságára! 

- Vegyük figyelembe a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait! 

- Óvodapedagógusaink beszéde minden helyzetben legyen modellértékű! 

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés minden nevelési területtel 

kapcsolatban van, áthatja az óvodai élet minden tevékenységét.  

 

 

IV. AZ ÓVODAI  ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK  ELVEI 

 

 

 IV/1.  Személyi feltételek 

 

Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a 

nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. 

Óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a 

gyerekek számára.  
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Óvodapedagógusaink tevékenysége és az óvoda működését segítő nem 

pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai 

nevelés eredményességéhez. 

Amennyiben nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket is nevelünk, 

akkor a dolgozóinknak feladata, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai 

óvodai nevelés célkitűzéseit is. 

Felmerülő igény esetén óvodánk minden dolgozójának feladata a migráns 

gyermekeknek lehetőséget teremteni ahhoz, hogy megismerhessék egymás 

kultúráját, anyanyelvét. 

 

Óvodánk személyi feltétele a következő: 

- 6 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 1 fő bölcsődei gondozónő.   

Átlag életkor: 46 év. 

Külső alapellátást segítő szakember: háziorvos és védőnő, a logopédus, fejlesztő 

pedagógusok. 

Az óvoda vezetője  látja el a vezetői feladatokat. 

A dajkák szakképzettek: 3 fő, csoportonként 1 fő látja el a gondozási és takarítási 

munkákat. 

Az óvodatitkári feladatokat 1 fő látja el. 

 

IV/2. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges 

tárgyi feltételekkel. Óvodánk udvarát, kertjét, berendezését oly módon 

alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen 

testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé tettük a 

gyerekek mozgás- és játékigényének kielégítését, arra is figyeltünk, hogy a 

gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegyük körül. 

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyerekek használnak, számukra 

hozzáférhető helyen és a gyermekek biztonságára figyelve helyeztük el. 

Egyidejűleg megfelelő munkakörnyezetet biztosítottunk az óvodai dolgozóknak, 

lehetőséget teremtettünk a szülők fogadására (kis létszám esetén a vezetői és a 

nevelői irodában, nagy létszám esetén a csoportszobákban, illetve a napközis 

ebédlőben). 

A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések 

rendelkezésünkre állnak, mely megfelel a kötelező minimális eszköz és 

felszerelési jegyzékben foglaltaknak. Ezek folyamatos, lehetőség szerinti pótlása 

(elhasználódás miatt) és korszerűsítése szükség szerint történik. 

 

 IV/3.   Az óvodai élet megszervezése 

 

Óvodánkban a nevelés  csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program 

alapján történik és a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg. Az óvoda teljes 

nyitvatartási idejében a gyermekek  tevékenységeit  óvodapedagógus irányítja. 
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Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, 

a fejlődésük nyomon követését óvodánk által meghatározott különböző kötelező 

dokumentumokban, illetve az óvodapedagógusok által készített nem kötelező 

feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. 

A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez óvodánkban a napirend és 

a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

végezhető differenciált tevékenységekhez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. Rendszerességgel és ismétlődésekkel teremtünk érzelmi 

biztonságot gyermekeinknek. Napirendünket folyamatosság, rugalmasság 

jellemzi. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakításakor szem előtt 

tartottuk a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoportok 

óvodapedagógusai alakítják ki. 

Óvodai életünk szervezésében kiemelt szerepet kap a gondozás. 

Óvodapedagógusaink a gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat 

a gyerekekkel, egyúttal segítik önállóságuk fejlődését, együttműködve a 

gondozást végző többi munkatárssal. 

 

 

 

 

 

 

 

Hetirend (mindhárom csoportnak) 

  

 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

  

játékba 

integrált 

tanulás 

mese,vers; 

ének, zene, 

énekes játék 

mese-vers; 

rajz- mint. 

kézimunka 

mese-vers; 

a környezet 

tev. 

megism. 

nevelés, 

 

mese-vers; 

a környezet 

tev. megism. 

nevelés, 

(mat. 

tapasztalatok) 

mese-vers; 

mozgásos 

játékok 
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A gyermekek napirendje 

(mindhárom csoport) 

 

Időtartam 

 

Tevékenység 

 

 

7.00 – 10.30  

 

Játék a csoportszobában és a szabadban 

(személyes percek). 

Játékba integrált egyéni és 

mikrocsoportos tevékenységek:  

mese-vers 

rajz, mintázás, kézimunka, 

ének, zene, énekes játék,  

Mozgás 

A külső világ tevékeny megismerése, 

tapasztalatszerzések 

részképességek fejlesztése, egyéni 

szükségletek alapján, 

testápolási teendők, 

tízórai, 

 

 

10.30 – 11.30 

 

Játék a szabadban 

Séta, énekes játékok az udvaron, 

szabad, önfeledt mozgáslehetőség. 

 

11.30 – 12.30 

 

Ebéd. 

Testápolási teendők. 

 

 

12.30 – 14.30 

 

Pihenés, mese, alvás 

 (csendes szabad játéktevékenység) 

 

 

14.30 – 14.45  

 

Testápolási tevékenységek. 

 

 

14.45 - 15.15 

 

Uzsonna. 

 

 

15.15 – 17.00 

 

Szabad  játéktevékenység  a 

csoportszobában, a szabadban. 

 

 



 23 

 

 

 IV/4.  Az óvoda kapcsolatai 

 

Család - óvoda 

 

A gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család. Nevelésünk a családi 

neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A családdal 

való kapcsolattartás formái változatosak: családlátogatás ( óvodába lépés előtt, 

folyamatos, évközi), beszoktatás, napi kapcsolattartás, közös programok, 

ünnepek, nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóóra, különböző rendezvények 

(óvodai bál, gyermeknap, közös kirándulások, sportrendezvények) Az óvodába 

lépés előtti családlátogatáson - amennyiben a szülő igényli - a gyermekeket az 

óvodapedagógusok közvetlen környezetükben igyekeznek megismerni, 

megfigyelik a családi nevelés sajátosságait, szokásait, szociokulturális hátterét, 

hogy később nevelőmunkájuk során felhasználhassák tapasztalataikat. Az évközi 

látogatások a közös gondok, problémák korrigálására irányulnak. A beszoktatás 

(igény szerint) a szülővel közösen történik. A napi kapcsolattartásra építünk, 

meghallgatjuk a szülők véleményét; javaslataikat, kéréseiket figyelembe vesszük.   

A családok sajátosságait, szokásait figyelembe véve az együttműködés során 

érvenyesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz 

illesztett megoldásait.  

 

Óvodánk nagy hangsúlyt helyez óvodásaink környezetének megismerésére, 

szeretetére és védelmére nevelésére a családdal való kapcsolattartásunkban.  

A környezethez való viszonyt a kisgyermekkorban  az határozza meg, hogy 

milyen helyet foglal el ez a kérdés a család értékrendjében. A családban szerzett 

benyomások ugyanis előbb hatnak, mintsem a gyermek óvodába kerülne. Ezért 

alapvető jelentőségű a családi nevelés  és az óvodai nevelés kapcsolata, 

összhangja. 

Nevelőtestületünk alapvető fontosságúnak tartja a szülők bevonását a környezeti 

nevelésbe, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem lehet elég hatékony az óvodai 

nevelés. 

Ezekre kitűnő lehetőséget biztosítanak a közös programok, ünnepek 

megszervezése. 

Ilyen programok:  

- közös kirándulások (Zalahaláp, Sáska) gyermeknapi kirándulás; 

gyümölcsnapok; óvodai tavaszköszöntő bál, 

-  ünnepekre való közös készülődés (karácsonyi mézeskalácssütés; 

farsangi fánksütés; ballagási pogácsa sütése) 

- az óvoda udvarának őszi nagytakarítása; fajátékok, kerítés 

festése, 

- a helyi települési rendezvényeken közösen veszünk részt a                                             

szülőkkel ( farsangi bál, majális, falunap, szőlővirágzás ünnepe). 
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Fenntartó – óvoda 

 

Zalahaláp Települési Önkormányzat biztosítja a „KACAGÓ” Napközi Otthonos 

Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde  működési feltételeit, gyakorolja a 

bérgazdálkodási jogokat. A fenntartóval való jó kapcsolat biztosítja a 

zökkenőmentes működésünket, a minőségpolitikájukban megfogalmazott 

elvárásoknak igyekszünk megfelelni. 

    

 Iskola- óvoda 

 

Az iskolával való kapcsolattartásban nyitottak vagyunk. Időben felvesszük a 

kapcsolatot a leendő tanítónővel, megszervezzük a kapcsolattartás és ismerkedés 

formáit.  ( Mikulás – Karácsony ünnepkörben közös ajándékkészítés, éneklés, 

dalos játékok. Az óvodások kisebb csoportokban tavasszal egy napra iskolások 

lesznek). 

Kapcsolatunk a kölcsönös segítésre épül, mivel célunk a gyermek sokoldalú 

fejlesztésének elősegítése, a zökkenőmentes iskolai beilleszkedés 

megkönnyítése, egymás munkájának megismerése mellett. 

 

Közművelődési intézmények – óvoda 

 

Kapcsolatot tartunk településünk művelődési házával, s az azon belül működő 

könyvtárral is. Téli időszakban a művelődési házban berendezett tornateremben - 

az iskola órarendjéhez igazodva - használjuk ki a felszerelés adta lehetőségeket. 

Rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett programokon. 

 

Pedagógiai intézmények – óvoda 

 

Óvodánk folyamatos kapcsolatban áll a Tapolcán működő Veszprém Megyei 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai tagintézményével a Nevelési 

Tanácsadóval, mivel óvodánkban nincs szakképzett pszichológus és logopédus. 

Évről-évre kéri a tanácsadó, s mi a megfigyeléseink, tapasztalataink alapján 

javaslatot teszünk mely gyermekeknek van szüksége speciális fejlesztésre, 

sajátos törődésre, szükség esetén megfelelő szakember (pszichológus, logopédus, 

konduktor) közreműködésére. 

A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet és a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás folyamatosan szervezi továbbképzéseinket. 

Kapcsolattartásunkat az intézet által küldött kiadványok, folyóiratok, könyvek 

ezt folyamatossá teszik. 

 

 Egészségügyi intézmények – óvoda 

 

A zalahalápi Háziorvosi Szolgálatnál 2 fő szakember a segítőtársunk: a 

háziorvos, és a körzeti védőnő. Kapcsolattartásunk rendszeres, mivel a háziorvos 

egyben az óvoda orvosa is. 
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Gyermekjóléti Szolgálat – óvoda 

 

A kapcsolattartás folyamatos. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése esetén felveszi a 

kapcsolatot az érintett kisebbségi önkormányzatokkal, kisebbségi szervezetekkel. 

 

 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI  FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

 

V/1. Játék 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, ezáltal az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A belülről indított, vezérelt szabad 

játéktevékenység célja a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése, az 

intellektuális mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével  egyéni 

vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása, hogy minél sokrétűbb tájékozódó 

tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás. Szabad döntési 

helyzetekben alkotó légkör alakul ki, melyben játékot, témát választanak, 

eldöntik milyen eszközökkel jelenítik meg azt. Helyet választanak, 

meghatározzák mennyi ideig tart a játékuk, ehhez igyekszünk a feltételeket 

megteremteni. A kellő időben adott segítség, ötlet megerősíti, segíti a játék 

kiteljesedését. A szabályok alkalmazásával segítjük a rugalmas, oldott légkör 

fenntartását, az elképzelések megvalósítását. A kreatív légkör segíti a társas 

kapcsolatok alakulását, ahol feszélyezettség nélkül, önfeledten játszanak, 

kezdeményezésünkre szívesen vesznek részt énekes és mozgásos játékokban. 

Állandó helyet, megfelelő csoportlégkört, időt, eszközöket és élményszerzési 

lehetőségeket biztosítunk a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, 

szimbólikus-szerepjátékokhoz, szabályjátékokhoz, építő- és konstruáló 

játékokhoz, a rajzoláshoz, festéshez, tárgykészítő népi játékokhoz is. A játék 

folyamatában az óvodapedagógus jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Az 

időjárás függvényében ösztönözhetünk az udvari szerepjáték kibontakoztatására 

is a feltételek megteremtésével.  

 

A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik, ettől kezdve a gyerekek 

szabadon választott játékot játszanak. A folyamatosságot a napirend biztosítja, 

így összefüggően, a játékok elrakodása nélkül játszhatnak órákon át. A 

gyermekek szinte egész nap játszanak, egyedül, egymás mellett, csoportosulva. 

A csoportok kialakulásához, a szerepek elosztásához több időre van szükség. Az 

5-6-7 éves gyermekeinknek több napon át játszható játékot ajánlunk, hogy olyan 

tulajdonságuk, mint pl. az állhatatosság, kreativitás, képzelőerő  kialakulhasson. 

A játéktémák olyan cselekvések, melyek kibontakoztatják és gazdagítják 
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képzeletüket, ezért olyan eszközöket biztosítunk hozzá, mely ízléses, praktikus, 

félkész, mely sokféle ötletre, önálló megvalósításra  sarkall.  

 

A 3-4 éveseknek sok eszközre van szükségük. Elsősorban gyakorló játékhoz, 

melyek pszichikus funkciót fejlesztenek, másodsorban a hagyományos 

szerepjátékhoz szükséges kellékek, (papás-mamás, fodrászos, orvosos, stb.), 

mely szerepjátékra ösztönöz, harmadsorban az esztétikai neveléshez a szükséges 

kellékek, (pl. csengő-bongó hangszerek, termések, manipulációs eszközök). 

Bővítjük az 5-6-7 évesek eszköztárát kellékekkel, félkész játékokkal, elsősorban  

az azonosulást segítő ruhadarabokkal , másodsorban értelem- és 

képességfejlesztő játékokkal, amit egyénileg, mikrocsoportokban vagy velünk 

játszanak.  

 

Igyekszünk kihasználni az udvar adta lehetőségeket. Az udvari játékaink 

elsődlegesen a nagy mozgást segítik elő, azonban biztosítunk  a csoportszobai 

játékeszközökhöz hasonló  játékokat (pl. babakocsi, babák, kisautók, 

rajzeszközök) kinti használatra is. Lehetővé tesszük, hogy a családban, óvodában 

tágabb természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalataikat játék 

közben a gyermekek újra átélhessék. Kiemelkedő helyet kapnak programunkban 

a séták, melyek fejlesztő hatása a tapasztalat gazdagságban mutatkozik meg. A 

játékban különböző játékfajták keverednek. Az eszközök megismerése lehetővé 

teszi a tárgyak tulajdonságainak megismerését, így a véletlen cselekvéshez 

örömszerzés járul. Ez ad alapot a cselekvés többszöri megismétléséhez, mely 

aztán ritmikusan jelentkezik. Bővíthetjük az udvari játékeszközök kelléktárát a 

kirándulások során gyűjtött termésekből, terményekből, kavicsokból, levelekből 

készített - az egyszerű mesék megjelenítéséhez szükséges - kellékekkel, 

bábokkal, hangszerekkel. A barkácsolást kint és bent a gyermekek aktív 

közreműködésével végezzük, hogy átélhessék az „én készítettem” alkotás 

örömét.  

 

Feladataink: 

 

-  Nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése, folyamatos fenntartása 

-  Ingergazdag, cselekvésre inspiráló, a gyermek kíváncsiságát felkeltő, 

esztétikus, harmóniát sugárzó környezet kialakítása. 

-  A gyermeki önállóság tiszteletben tartása. 

-  A játékok a gyermekek által jól látható, elérhető helyen való elhelyezése 

(korcsoporttól független legyen a választás lehetősége). 

- A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások 

feldolgozásának lehetősége a szabad játékban. 

- A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele a 3-7 éveseknél 

megjelenő játékfajták és azok tartalmának, minőségének gazdagítása. 

-  A gyermekek ötleteinek, érdeklődésének, érzelmeinek, valamint önállóságuk, 

kreativitásuk kipróbálásának érvényesülése.  
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- Segítjük, alakítjuk a gyermekek közti kapcsolatok és az együttműködési 

képességek fejlődését. 

-  Sokszínű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, mely élményforrás lehet a 

gyermekek számára. 

-  A csoportszobában is használható mozgásos játékeszközök biztosítása. 

 

Tevékenységek: 

 

- 3-4 éves korban a gyakorló játékok alkotják a játéktevékenységet, melyek 

érzékszervi, mozgásos és kísérletező játékok. Megjelennek a hagyományos 

szerepjátékok egyszerű formái, fodrászos, orvos, papás- mamás, bábozás.  

- 4-5 éves korban a szerepjátékok a jellemzőek.  A gyermekek, a felnőttek 

szerepvállalása a dramatikus játékokban. Mese, vers, irodalmi alkotások 

feldolgozása.  

- 5-6-7-(8) éves korban már megjelenik a barkácsolás is, eszközkészítés 

szerepjátékhoz. Építő és konstruáló játékok, alkotások különböző építő 

elemekkel, félkész elemekkel, valamint különböző anyagokkal. A 

szabályjátékok előre meghatározott, pontos szabályok szerint folynak. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

- A gyermekek képesek elmélyülten, kitartóan, több napon keresztül egyazon 

játéktémában együttesen részt venni. Játékukban dominánsan jelentkezik a 

szerepjáték. 

-  Képesek egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni, építményt 

lemásolni. 

- Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. Képesek élményeik 

eljátszására, szívesen vállalnak szerepet. 

- Élvezik a szabályjátékokat, képesek a normák betartására és betartatására, 

egészséges versenyszellemben tevékenykednek.  

- Társas viselkedésükben megjelennek a helyes viselkedés szabályai. 

Interakciójuk gazdag, érthető. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

-   Tartsuk tiszteletben a  gyermekek játékválasztását! 

- Viselkedésünk, kommunikációnk legyen kongurens, úgy beszéljünk és 

cselekedjünk, ahogy a gyerekektől elvárjuk! 

- Játéksegítő metódusaink legyenek szituációktól függőek! Csak akkor 

avatkozzunk be a gyerekek játékába, amennyiben az saját vagy a társaik számára 

veszélyhelyzetet jelent! 

- Kiscsoportban – ha szükség van rá – legyünk játékkezdeményezők, modellt 

nyújtó játszótársak, ekkor is legyünk támogatók, engedők, elfogadók! 

- Segítsük játékában azokat a gyermekeket, akik kevésbé kreatívak, 

ötletszegények, vagy peremhelyzetűek! 
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Kapcsolatok más nevelési helyzetekkel: 

 

- A gyermek a külvilágból és saját belső világukból származó benyomásaikat 

játékban taglalják, így a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó tevékenység.  

- Benne minden tanulási tartalom: ismeret, jártasság, készség jelen van, s ez által 

minden nevelési területtel kapcsolatban van. 

 

V/2. Vers, mese 
 

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, 

hagyományokat közvetít a gyermekeknek. Elősegíti a gyermekek érzelmi, 

értelmi és erkölcsi fejlődését és megalapozza a pozitív személyiségjegyeket. A 

gyermekek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/ vagy ábrázolással 

történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mese életkorilag megfelel a 

gyermek szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja szorongásait és 

egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő 

szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó 

mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelembe 

vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.  

Az óvodába kerülő 3-4 éves gyerek első igazi versélménye a mondókákhoz, 

ölbeli játékokhoz tapad. A mozdulatok, játékok nagy élvezetet jelentenek, mert a 

felnőtt ölében, testmelegében teljes biztonságérzetben hallgatják. Ezek a sokszor 

átélt érzelmi kontaktusok segítenek a gyermek és felnőtt érzelmi egymásra 

találásában. Megelevenítjük az egyszerű meséket. Improvizált jelenetek 

bemutatásával ismerik meg a gyermekek a bábokat. Olyan versanyagot, 

mondókákat, meséket választunk népi mondókákból, rigmusokból és 

legismertebb költőink zenei hatású, játékos verseiből, melyek cselekménye 

ritmikusan ismétlődő. Tíz-tizenkét mondókát, tíz-tizennégy új mesét, 4-5 verset 

ismertetünk meg az év során.  

A 4-5 éves gyermekekben már kialakul a mese, vers szeretete, várása. Az új 

versek mindig élményhez kapcsolódnak. A pozitív személyiségjegyek 

megalapozása érdekében a mondanivalót megerősítjük, törekszünk a gyermekek 

által rögtönzött történetek befejezésére. Meséik már lehetnek többfázisos 

szerkezetű állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, novellisztikus, 

realisztikus mesék. Helyet kapnak a magyar klasszikusok és a mai magyar írók 

modern meséi is. Ebben a korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa 

szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás anyagát. Szerepelnek a 

vidám, humoros versek, klasszikus és mai magyar költők népköltészeti ihletésű 

ritmusos versei. Hét-nyolc új mondókát, hét-nyolc rövid verset, tíz-tizennégy új 

mesét ismernek meg az év során.  

Az 5-6-7-(8) éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a 

cselekményesebb népmeséken, novellisztikus, realisztikus meséken át épülnek be 

a klasszikus tündérmesék, a tréfás mesék és műmesék a gyermekek mesetárába. 
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A gyermekek a meseélményeket is szívesen hallgatják, folytatásokban, napokon 

keresztül izgatottan várják. A gyermekek versanyaga gazdagodhat a különböző 

típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal. Megismernek olyan közmondásokat, 

amelyeket gyakran hallanak környezetükben.  

Célszerű bevezetni lírai verseket, mert már ebben a korban megérzik a költői 

képek érzelmét, kifejező erejét. A választott anyagok megerősítik a környezet 

megszerettetését, a néphagyományok ápolását, az évszakok szépségét. Minden 

alkalmat kihasználunk a rigmusok ismétlésére. Együtt alkotnak rímjátékot, 

játszanak találós kérdésekkel. Ismételgetik az előző évben tanultakat. Figyelünk 

a szavak gondos, tiszta, értelemszerű hangsúlyozására. Tevékenységeink stílusos 

megkezdését, befejezését mindig ugyanúgy jelezzük. Az 5-6-7 éves gyermek 

tizenöt-húsz új mesét hall az év folyamán és tizenöt-húsz új verset. 

 

Feladataink: 

 

- Lehetőség biztosítása a vidám rigmusok megkedveltetésére, fokozatos 

hozzászoktatás a figyelmes mesehallgatáshoz. 

-   Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása. 

-  Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választás, valamint a mai 

kortárs irodalmi művekből. Amennyiben óvodánkban igény jelentkezik rá, akkor 

a nemzeti, etnikai művekből és a migráns gyermekek hazájának kulturális 

értékeiből is közvetítünk. 

-  A mesék megjelenítése bábozással, dramatizálással.  

-  A gyermekek ösztönzése mese-, versalkotásra, bábozásra, dramatizálásra. 

-  A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versek, mesék és dramatikus 

játékok közben. 

- Esztétikai élmény nyújtása csak  művészi értékű irodalmi alkotások 

bemutatásával. 

-   Képeskönyvek elérhetőségének biztosítása. 

-   A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása.  

-   Színházlátogatások szervezése. 

-  A mesélés szerepének megismertetése és irodalmi művek ajánlása a szülők 

számára. 

 

Tevékenységek: 

 

-   3-4 éves korban mondókákat, verseket, meséket hallgatnak. Halandzsáznak, 

ritmusokat ismételgetnek; bekapcsolódnak a mondókázásba, verselésbe, 

mozgással kísérik azokat. Beszédjátékokban vesznek részt. Bábokkal maguk is 

szívesen mondókáznak, verselnek; szeretik, várják a mesét. Ismerkednek a 

mesekönyvekkel, szívesen nézegetik önállóan is.  

-   4-5 éves korban már felidézik a mondókákat, szívesen hallgatják a verseket és 

mozgással kísérik azokat. Maguk is teremtenek beszédhelyzeteket. Várják és 

kérik a mesét, verset; megjelenik arcukon a figyelő ámulat. Szívesen lapozgatják 

a mesekönyveket.  
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-  5-6-7-(8) évesek megtanulnak mondókákat, verseket, meséket. Játék közben 

odaillő szövegeket, rigmusokat önállóan mondogatnak.    Önállóan megteremtik 

a beszédhelyzet lehetőségeit.     Várják, kérik a mesét, verset, ők maguk is  

megteremtik a feltételeit.    Kedvenc könyveik, meséik, verseik, mondókáik  

vannak.  Az ismert mesemotívumokat lerajzolják, bábozzák és dramatizálják.    

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

-    A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. Várják, igénylik a 

mesehallgatást.  

- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak maguk és társaik 

szórakoztatására.  

-   Megjegyeznek tíz-tizennégy gyermekmondókát, hat-nyolc verset, ismernek 

tizenöt-húsz mesét. 

- Tudnak meséket, történeteket kitalálni, azt mozgással, bábozással 

dramatizálással és vizuálisan  megjeleníteni, kifejezni. 

-  Képesek kitartóan figyelni, a folytatásos mese szálait felidézni, epizódjait 

összekötni. 

-    Képesek meséket, történeteket alkoni. 

-    Ismerik a színházi magatartás alapvető szabályait. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

-  A művek kiválasztása  a pedagógiai módszertani tudatosság alapján, előadása   

a nonverbális kommunikáció készségének árnyalt jelrendszerének 

alkalmazásával történjen; legyen érelemteli, kifejező! 

-   A magyar kultúra értékeinek átörökítésére törekedjünk, emellett az inter- és 

multikulturális nevelés is kapjon megfelelő hangsúlyt! 

-  A meseélmény fokozása érdekében sokoldalú feldolgozásra törekedjünk! 

- Az új versek kapcsolódjanak a gyermek élményeihez, tapasztalataihoz, 

hangulatához! 

- Alapozzuk meg a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a 

helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel  a gyermekek biztonságos 

önkifejezését!   

- A mindennapos mesélés, mondókázás, verselés elmaradhatatlan eleme legyen a 

kisgyermekek mentális higiénéjének! 

    

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

- A következő területekhez kapcsolódik: anyanyelvi-, közösségi, érzelmi nevelés, 

ének, zene, énekes játék; rajzolás, mintázás, kézi munka; külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés, mozgás. 
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V/3. Ének, zene, énekes játék 

 

Óvodánkban a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtanak a 

gyerekeknek, felkeltik zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenységek során 

gyermekeink felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés 

és játék örömét. A népdalok éneklése, a gyermeknéptáncok, a népi játékok és 

hagyományok megismerésével továbbélésüket szeretnénk elősegíteni. A 

gyermekeket  minél több olyan zenei élményhez igyekszünk hozzájuttatni, ami 

megalapozhatja zenei anyanyelvüket. Fontosnak tartjuk a felhasznált zenei 

anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő 

válogatását. Az óvodai nevelés során megismernek mondókákat, énekes 

játékokat, komponált dalokat, kortárs művészi alkotásokat. Ezek zenei 

anyanyelvünk művészi értékei, nélkülönözhetetlenek a gyermekek képességeinek 

(ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A felnőtt 

minta spontán utánzásával az éneklés, a zenélés részévé válik a gyermekek 

mindennapi tevékenységének. 

 

Feladataink: 

 

- Megfelelő teret, friss levegőt, nyugodt, biztonságot árasztó légkört teremtünk, 

hogy a gyerekek bátran kifejezésre juttathassák gondolataikat ösztönös módon, 

érzelmi indítékból fakadó énekléssel is. 

- Nélkülözhetetlen a zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő válogatása. 

- A magyar népzene, a magyar népi játékok, gyermekdalok gazdag és sokrétű 

tárának, valamint az óvodában is játszható énekes népszokások (szüreti mulatság, 

lucázás, pásztorjáték, farsangi állatalakoskodások, lakodalmas) megismertetése. 

-  Felmerülő igény esetén nemzeti, etnikai valamint  migráns gyermekek 

hazájának kulturális értékeit figyelembe vevő dal- és zeneianyag-választás. 

- A mondókák, énekek szövegének hanglejtésével, hangsúlyával, ritmusával, 

hangerejének utánzásával a nyelv kifejező erejének, szépségének érzékeltetése,  

szókincs bővítésése. 

- Az éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklésével a 

magán- és mássalhangzók pontos képzésének és kiejtésének elősegítése. 

 

Tevékenységek: 

 

A 3-4 éves gyermekek elsősorban olyan ölbeli játékokat ismernek meg, 

amelyeket velünk közösen játszhatnak: arc-, kéz-, ujj-, lovagoltató játék;  

tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény. Megismernek egyszerű, 

négy-öt hangból álló zenei játékokat, melyek játékos mozdulatokkal eljátszhatók. 

Az ünnepek köszöntésére egy-két komponált gyermekdalt tanulnak meg, hat-

nyolc mondókát, tíz-tizenöt énekes játékot. Játék közben közvetve szerzik meg a 
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zenei készségeket és ismerik meg az alapfogalmakat. Énekelgetjük nevüket, 

jelüket, énekelve csalogatjuk őket a játékba. Énekes előadásunkkal élményt 

közvetítünk, felkeltjük a zenehallgatás iránti igényt, melynek gyakoriságát 

különféle tevékenységekhez kötjük, fokozzuk. 

A 4-5 évesek négy-öt új mondókát, tizenkettő-tizenöt új dalt tanulnak már a 

régiek ismételgetése mellett, önállóan is énekelnek, de még mindig ölbeli játékot 

is játszunk velük. Megismerik a csigavonal, a hullámvonal, a szerepcserére épülő 

játékokat, megismerik a ritmushangszereket. 

 Az 5-6-7-(8) évesek már ölbeli játékokat játszanak a kisebbekkel, például 

kiolvasót. A zenehallgatás már általuk is előadható dalokat is tartalmazhat. Az 

érzelmi hatású gyermekdalok mellett népdalokat énekelünk, de megjelennek a 

rokon és más népek dalai is; a komponált műzene, az altatódalok és a klasszikus 

műzene is. Megtanulnak négy-hét új mondókát, tizenöt-tizennyolc új énekes 

játékot és három-négy alkalomhoz illő műdalt. Gyermekeink tiszta éneklését 

élmény- és mintaszerű előadásunkkal alapozzuk meg. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

A gyermekek szívesen játszanak énekes játékokat. Bátran, gátlás nélkül,  egyedül 

is tudnak énekelni. Zenei érzékenységük, fogékonyságuk életkoruknak 

megfelelő, mozgásuk esztétikus, rimust követő. Érzik az egyenletes lüktetést és a 

dalok ritmusát. Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. Megkülönböztetik a 

zenei fogalompárokat. Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. Felismerik 

néhány hangszer hangját, maguk is képesek egyszerűbb hangszerek használatára 

(dob, cintányér, triangulum). Ismerik a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, 

dalos játékokat, rigmusokat. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

- A zenei anyag kiválasztása, fejlesztésünk és elvárásaink a 3-7 éves korú 

gyermekek életkori  és egyéni sajátosságaihoz igazodjanak! 

- Óvodai ének-zene nevelésünkben törekedjünk érzelemteli és élményszerű 

előadásmódra! 

- Keltsük fel gyermekeink zenei érdeklődését, fejlesszük esztétikai 

érzékenységüket, ezáltal juttassuk gyermekeinket sajátos élményhez az énekes-

mozgásos játékokkal! 

- Mintaadásunkkal erősítsük meg a zenei élmény iránti igényt! 

-   A magyar zenei anyanyelv átadása mellett - igény esetén - a nemzeti, etnikai 

zenei művekkel és a migráns gyermekek hazájának zenei kultúrájával is 

ismertessük meg a gyerekeket! 
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Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

A zenei nevelés komplexen hat a gyermekek személyiségére, éppen ezért 

fejleszti érzelmeit és közösségi magatartását. A zenei  nevelés komplexitása 

miatt minden nevelési területhez szorosan kapcsolható. 

 

V/4. Rajzolás, mintázás, kézi munka 
 

A rajzolás, a festés, a mintázás, az építés, a képalakítás, a kézi munka, az 

ábrázolás különböző fajtái, melyek a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, 

az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés és a gyermeki személyiség 

fejlesztésének fontos eszközei. A gyermeki alkotások a belső képek 

gazdagítására épülnek. Egész nap folyamán igyekszünk teret és lehetőséget 

biztosítani az ábrázoló tevékenységekre, mert ezek öröme fontos az alkotó, az 

önkifejező, a környezetalakító, esztétikai élményeket befogadó igény 

kialakításához. Ezekkel a tevékenységekkel az egyéni fejlettséghez és 

képességhez igazodva segítjük elő a képi-plasztikai kifejezőképesség, 

komponáló-,térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki 

élmény- és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését; a gyermekek 

tér-forma és színképzeteinek gazdagodását; képi gondolkodásuk fejlődését; 

esztétikai érzékenységük, szép iránti fogékonyságuk, igényességük alakítását. 

 

Feladataink: 

 

- Az alkotó-alakító tevékenység optimális feltételeinek a tartalom, a minőség 

fejlesztése érdekében való megteremtése. 

- A gyermekek sokféle természetes anyaggal, eszközzel, a rajz, mintázás, kézi 

munka technikai alapelemeivel és eljárásaival való fokozatos megismertetése. 

-  A magyar vizuális művészet alkotásai mellett - igény esetén -  a gyermekek 

inter- és multikulturális vizuális értékekkel való megismertetése. 

 

Tevékenységek: 

 

A 3-4 éves óvodába kerülő gyermekek játszva ismerkedhetnek az anyagokkal, 

eszközökkel, a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Ekkor kezdődik el az 

esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség kialakítása. Együtt 

gyönyörködünk a gyermekek alkotásaiban, a műalkotásokban, valamint a 

népművészeti szépségekben. Tevékenységeikben jelen van  a szándéktalan firka, 

a látszólagos szándékos forma-firka,  élmények alapján lehetőséget adunk a 

szabad témaválasztásra. A képalakítás megjelenik festéssel, zsírkrétával, 

papírragasztással. Lehetőséget adunk az agyagozáshoz, plasztikai munkákhoz. 

Megismerkednek a gyermekek a tárgyak különböző formáival, alakzataival az 

építések során is. 

A 4-5 éves gyermekek alkotó tevékenységeit élményeikhez kapcsolódó témákkal 

és azokhoz megfelelően illeszkedő technikával bővítjük. Fellelhető az 



 34 

 

emberábrázolás, környezet, cselekmények saját elképzelés alapján történő 

megjelenítése, gyönyörködnek a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. A 

képalakításhoz használt eszközök segítik őket a formák tagolásában. Tetszés 

szerint variálják a teret, az építés lehetőségeit. Kisebb csoportokban ismerkedünk 

a fazekasság alapfogásaival. Időszakonként megtekintjük a helyi rajztagozatos 

általános iskola helyi kiállításait. Közösen készítünk kiállítást  gyermekeink 

munkáiból. 

Az 5-6-7-(8) évesek fejlettségi szintjüknek megfelelően képi, plasztikai 

alkotásokat, környzetüket szebbé tevő játékeszközöket, tárgyakat, kellékeket  

készítenek. Saját élményeik megjelennek alkotásaikban. Egyéni és közös 

kompozíciók rajzolása és festése különböző méretekben. Mesék, történetek, 

események elképzelése, képi ábrázolása. Bábozáshoz, dramatizáláshoz bábok, 

álarcok, díszletek, maskarák készítése. Képeskönyv, leporelló készítése kivágott 

képekből. Építések térben. Alkotások természetes anyagokból. Építések 

természetes anyagokból (homok, sár, termések, levelek, kavicsok), dobozokból, 

különböző építőjátékokból. Népi- és műalkotások nézegetése, inter- és 

multikulturális művekkel való ismerkedés. Csoportosan megismerkedünk néhány 

népi kismesterség (fazekesság, csuhéfonás, kosárfonás, fafaragás) alapjaival. A 

gyerekek munkáiból időszakonként kiállítást  rendezünk. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

Bátran, szívesen, változatosan használják az ábrázolás eszközeit. Élményeiket 

képesek megjeleníteni. Szem-kéz mozgásuk összerendezett, helyesen fogják és 

használják a ceruzát, ecsetet, ollót. Ismernek különböző ábrázolási technikákat és 

képesek azokat alkalmazni. Vízuális észlelésük, megfigyelésük, emlékezetük 

koruknak megfelelő. Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, 

elképzeléseiket. A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, 

a színek egyéni alkalmazása. Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített 

kompozícióknak. Plasztikai munkáik egyéniek, részletezők. Téralakításban, 

építésben bátrak, ötletesek, együttműködőek. Rácsodálkoznak a szép látványra, 

tudnak gyönyörködni benne. Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak 

az alkotásról. Ismernek két-három műalkotást, jellegzetes épületeket. 

Vonalvezetésük balról jobbra halad. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

-Olyan atmoszféra megteremtésére törekedjünk, amely a gyermekek 

alkotókedvét erősíti! 

-Adjunk lehetőséget a gyermekeknek az ábrázolás különböző módjainak kedvük 

szerinti gyakorlására az egész nap folyamán! 

-Az anyag kiválasztásánál vegyük figyelembe a 3-7 éves gyermekek életkori  

sajátosságait, eközben teremtsünk lehetőséget az egyéni képességek 

kibontakoztatására, ügyelve a tehetséggondozásra is! 



 35 

 

- Ismeretnyújtásunk a magyar népművészet és a helyi néprajzi értékek 

megismertetésére és a természet adta szépségek és lehetőségek kiaknázására 

épüljön! 

-  Igény esetén törekedjünk az inter- és multikulturális értékek megismertetésére! 

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

A vizuális nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez. Tartalmában 

és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal (például konstruálás, 

környezetalakítás, stb.). A külső világ tevékeny megismerésével, a környezetből 

szerzett élmények, ismeretek kapcsolják össze. Az anyanyelvi neveléssel való 

kapcsolata a szavak mögötti képzettartalom formálásában jelenik meg. A mese, 

vers során szerzett sajátos élményeit megjeleníti, eszközt készít a mese, vers 

előadásához. Témaköreiben a rajz, kézi munka részben a természet változásaira 

épül, így a dalok az ének-zenéhez is kötik, ezt erősíti a ritmikusság is. A 

közösségi nevelés hatásai és az összekapcsolódás vele megfigyelhető a közös 

alkotásokban. 

 

V/5. Mozgás 

 

A torna, a mozgásos játékok a gyermekek természetes harmonikus mozgásának 

és testi képességeinek fejlesztése játékos formában. Továbbá a gyermekek 

tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek fejlesztése oly formában, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 

mozgáskedve. A gyermekek mozgása (járás, futás, kúszás, mászás, támasz, 

függés, egyensúlyozás, dobás) jól fejleszthető az óvoda udvarán, ahol elegendő 

tér és mozgásfejlesztő eszköz áll rendelkezésünkre a gyerekek testi 

képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés) 

kibontakoztatására és  hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett 

nagy- és kismozgások kialakulásához. A mozgás, torna kedvezően befolyásolja a 

gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-, ellenálló képességét és az egyes 

szervek teljesítő képességét. Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, 

megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra 

nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való 

tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodó képességet, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. A tornának, a játékos 

mozgásnak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben 

és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett 

formában az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell 

biztosítani. 
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Tevékenységek: 

 

A 3-4 éves gyermek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások 

fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, megismertetjük a járás-, futás-, ugrás-, 

dobás- és labdagyakorlatokat. A mozgásos játékok teret adhatnak a 

támaszgyakorlatokra, a talajtorna elemeit is bevisszük a gyermekek játékába. 

Biztosítjuk a különböző típusú mozgásos játékokhoz a kéziszereket. 

Lehetőségünk szerint a csoportszobákban is elhelyezünk mozgásra késztető 

eszközöket.  

 

4-5 évesek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások fejlesztésére 

helyezzük a hangsúlyt, de irányított mozgásnál megjelenik a futás. Szervezzük az 

ugrásgyakorlatokat, célbadobást, sokszor játszunk labdagyakorlatokat is. Kiemelt 

helyet adunk az egyensúlyérzék fejlesztésének, a szem-kéz, szem-láb 

koordináció differenciálódásának. Tervezzük a lábboltozat-erősítő speciális járás 

és gimnasztikai gyakorlatokat is, lehetőséget adunk a csoportteremben való 

gyakorlásra, a talajtorna elemeinek ismétlésére.  

 

Az 5-6-7-(8) évesek mozgása összerendezettebb, harmonikus ritmusú, sokféle 

mozgáselemet ismernek, játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt kap 

már az észlelés, alaklátás, formaállandóság mozgás közbeni fejlesztése, a 

finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. Használunk 

kéziszereket, játszunk futó-, ugrás-   dobásgyakorlatokat járás, futás közben is 

(pl. sorverseny, stb.). A szervezeti formák megteremtése létfontosságú a 

mozgásszükségletek kielégítése érdekében.  

A gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék és séta során 

biztosítjuk. Rendszeresen  futunk, a futás mennyiségét a gyermekek szabadon 

határozzák meg. Igénybe vesszük a szülők segítségét  gyerekek által kedvelt 

mozgástevékenységek (foci, úszás) lehetőségeinek megszervezéséhez és 

lebonyolításához. 

A szabadon szervezett énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek 

mozgásszükségleteinek kielégítését.  

 

Feladataink: 

- A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe. 

- Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, tiszta, jó levegő 

biztosítása. 

- A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség estén felkeltése. 

- A balesetek elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak 

kialakítása, a gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása. 

- A játék, a játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása. 

- A mozgásos foglalkozások anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport 

és az egyéni fejlettség aktuális állapotát. 

- Szükség esetén a dajka segítségének igénybevétele (baleset elkerülése). 
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-Odafigyelés a gyerekek optimális terhelésére. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

Igénylik a mindennapos mozgást, mozgásuk harmonikus, összerendezett. Ismerik 

az irányokat, tudnak térben tájékozódni, betartják a szabályokat, a különböző 

versenyjátékok, ügyességi játékok során. Ismerik saját testüket, testrészeiket, 

képesek megnevezni és beazonosítani. Fizikai erőnlétük, állóképességük 

életkoruknak megfelelő. Kialakult szem-kéz, szem-láb koordinációjuk, fejlett az 

egyensúlyérzékük. Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat 

esztétikusan végezni, tudnak helyben labdát pattogtatni, szeretnek futni, képesek 

50-100 métert kocogni. Képesek alkalmazkodni társaikhoz, életkoruknak 

megfelelően fejlett az önuralmuk, toleránsak, együttműködőek, segítőkészek. 

Ismerik a csapatjáték szabályait, egészséges versenyszellemmel képesek küzdeni. 

 

Módszertani alapelvek: 
 

-Biztosítsunk ingergazdag környezetet, szeretetteljes, mozgásra ösztönző, 

bátorító, oldott légkört, amelyben örömmel mozognak! 

-A gyakorlatok más-más formában történő variálásával, az eszközök, a 

gyakorlóhely változatosságával törekedjünk  a gyermekek mozgáskedvének 

fenntartására! 

-Adjunk lehetőséget a kedvvel végzett mozgásformák végzésére, teret engedve 

az egyéni ötleteknek is! 

 

Kapcsolatok más nevelési színterekkel: 

 

Elsődlegesen a külső világ tevékeny megismerésével van kapcsolatban, mert a 

gyermekek az őket körülvevő világban élnek,  mozognak, szereznek 

tapasztalatokat. Népi játékaink anyagát felhasználjuk a mozgásos játékok 

tanításában, ezáltal kapcsolódik az ének-zenéhez. Az együttmozgás az egymás 

iránti figyelmet, toleranciát, versenyszellemet, valamint a sportszerűséget is 

erősíti, így a közösségi és érzelmi neveléshez  is szorosan köthető. 

 

V/6. Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 

 

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonyt alakítanak ki szűkebb és tágabb   természeti, emberi, tárgyi világ értékei 

iránt. A környezet megismerése közben alakul a gyermekek mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli, tér és síkbeli szemlélete. A valóság felfedezése során pozitív 

érzelmi viszony alakul ki bennük a természethez, az emberi alkotásokhoz; 

megtanulják azok védelmét, az értékek megőrzését. Miközben felfedezik 

környezetüket olyan tapasztalatok birtokába jutnak, amelyek a körmyezetben 

való, életkoruknak megfelelő biztos eligazodáshoz, téjékozódáshoz szükségesek. 

Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 
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néphagyományok,- szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulják 

ezek szeretetét, védelmét. A környezet megismerése során matematikai 

tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jutnak, és azokat a 

tevékenységeikben alkalmazzák. Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és 

téri viszonyokat: alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

 

Feladataink: 

 

- A gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési 

vágyára építve, elegendő alkalmat biztosítunk az  életkoruknak és egyéni 

sajátosságaiknak megfelelő megfigyelésre, megismerésre, felfedezésre, 

tapasztalatszerző tevékenységre. 

- A lakóhelyünk környezetének figyelembe vétele a témaválasztásokban. A 

környezetünk szépségének, harmóniájának felfedeztetése, annak megóvására 

nevelés. 

- A környezetvédelem alapjainak: a föld, a levegő, a víz, a növény-és állatvilág, 

valamint a tájvédelem meghatározó szerepének megismertetése. 

- Az egyetemes nemzeti kultúra értékeinek és hagyományainak ünnepélyek és 

hagyományőrzés formájában való közvetítése.    

-  Igény esetén, a nemzeti, etnikai és a migráns gyermekek identitástudatának 

ápolása; népe, hazája környezeti kultúrájának megismertetése. 

- A gyermekek anyanyelvi készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és 

ismeretszerzés során. 

- Az ismeretek sokszínű gyakorlása, alkalmazása.  

 

Tevékenységeink 

 

A 3-4 éves gyermek az óvoda elfogadása után megismerkedik az óvoda 

közvetlen környezetével. Ellátogatunk a közelben lakó csoporttársakhoz, 

beszélgetünk a család tagjairól, megmutatjuk az óvoda utcáját, boltot, fodrászt, 

intézményeket, az utcán, parkban található növényeket, esztétikai alkotásokat. 

Megfigyeltetjük az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit, 

gyűjtünk terméseket, leveleket, tollakat és az évszakra jellemző képeket. 

Beszélgetünk a környezetben található formákról nagyságbeli, mennyiségbeli 

jellemzőkről.  

 

A 4-5 éves gyerekek tapasztalat- és élményszerző sétáit az óvoda utcáján túl, az 

óvoda közvetlen környezetében szervezzük meg, megfigyelések, gyűjtőmunkák 

gazdagítására, differenciálására. A csoportszobák díszítése tükrözi az évszakok 

jelenségeit, változásait. Séta közben ráirányítjuk figyelmüket az évszakok 

jellemzőire, szépségére. Az emberek tevékenysége és az évszakok változása 

közötti összefüggések megláttatására törekszünk. Közösen gyűjtünk terméseket, 

terményeket,  melyeket  hasznosítunk különböző tevékenységeink során 

(játékkészítés, vizuális alkotások, matematikai műveletek, érzékelő játékok stb.). 
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Ellátogatunk az orvosi rendelőbe, szolgáltató üzletekbe, intézményekbe, 

gyakoroljuk a közlekedés szabályait. Megismerjük a környezetükben élő 

háziállatokat. A téli időszakban segítségünkkel gondoskodnak a madarak 

etetéséről. 

 

Az 5-6-7-(8) éves korban:  

A meglévő ismereteik alapján beszélgetnek, irányításunkkal rendezik   

ismereteiket  a családról, településünk üzemeiről, szolgáltató és 

közintézményeiről és a fellelhető népi kismesterségekről. 

Folyamatosan bővülő sétákat, kirándulásokat teszünk az óvoda környékének, a 

falu szerkezetének, természetvédelmi parkunk megismerésének, a Haláp-hegy 

felfedezésének és falunk Tapolca-medence szélén való elhelyezkedésének 

megismerésére, közben gyakoroljuk a közlekedési szabályokat, ismerkedünk a 

járművekkel. 

Növényeket gondoznak, csíráztatnak, megfigyelnek, gyűjtögetnek szabadon 

végzett folyamatos tevékenységeik során. Megfigyelik az állatokat lakhelyükön, 

képeket sorbarendeznek, gyűjtéseiket válogatják. 

Játékosan rakosgatnak, összehasonlítanak, számlálgatnak halmazokat, 

mennyiségeket; asztali játékoknál, építőjátékoknál mérési, összemérési 

problémamegoldó feladatokat végeznek egyénileg,  közösen  

mikrocsoportokban. Együtt készülnek az ünnepekre sokoldalú tevékenykedéssel. 

Környezetünk élővilágának megfigyelése, gondozása, védelme (pl.: madárodúk  

kihelyezése, madáretetők készítése, folyamatos feltöltése, tájidegen anyagok 

öszeszedése stb.). 

Játékainkhoz főleg a természet adta játékszereket használjuk (homok, sár, kavics, 

víz, termések, termények). 

Barkácsolásainkhoz felhasználjuk a vadontermő növények közül a füvet; a 

kutyatejet (lánc, síp), a pásztortáskát (csörgő), a lóhere virágát (koszorú, gyűrű), 

a keserű laput (legyező, napernyő, csattogó), a fenyőtobozokat (állatfigurák, 

karácsonyfa díszek),  fűzfaágat (kosarak, dísztárgyak), a mogyoróvesszőt 

(dísztárgyak, vándorbot).  

Gyűjtünk mindenféle termést, terményeket (makk, vadgesztenye, toboz, 

csipkebogyó, galagonya, mákgubó, dió, mandula, kukoricacső, kukoricacsuhé, 

stb.). 

Termésekből, terményekből zeneszerszámokat  készítünk. 

Tapasztalatszerzéseink során azt is megtanuljuk, hogy vannak mérgező 

növényeink is; mérgező terméseink; s vannak olyanok is amelyek hasznosak 

(gyógynövények). 

Megismerünk 1-2 vadontermő táplálék növényt (földimogyoró, madársóska) 

Mondókázunk,  verseket mondunk, mesélünk, énekelünk a természetről, annak 

élőlényeiről. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

Tudják születési helyüket, idejüket, lakáscímüket, szüleik pontos nevét, óvodájuk 

nevét. Különbséget tesznek az évszakok között, gyönyörködnek szépségében. 

Ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzemeket, esztétikai 

alkotásokat, természetvédelmi parkot, védett növényeket. Ismerik a háziállatokat, 

vadállatokat, madarakat, bogarakat, környezetük növényeit, azok gondozását. 

Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket. A tárgyakat meg tudják számlálni legalább tízig, össze tudják 

hasonlítani mennyiség, szín szerint. Megkülönböztetik a jobbra, balra irányokat, 

értik a helyeket kifejező névutókat (például alá, fölé, stb.). Kialakult a 

beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő jól érthető beszéd. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

- Az ismeretanyag kiválasztásában építsünk a gyermekek meglévő ismereteire, 

egyéni és életkori sajátosságaira, a családok szokásrendszerére! 

-  Juttassuk a gyermekeket a természeti és épített környezet megismertetésével 

olyan sokszínű tapasztalathoz, melyek készségeiket, képességeiket alakítják! 

-  Olyan tevékenykedtetési formákat alkalmazzunk, melyek hozzájárulnak 

gyermekeink természetet szerető, védő, környezettudatos viselkedésének 

megalapozásához! 

- Fokozottan ügyeljünk a halmozottan  hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési 

igényű, a nemzeti, az etnikai, és a migráns közösséghez tartozó gyermekek inter-

és multikulturális környezeti nevelésére! 

- Segítsük elő a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését a társas kapcsolatokban és a környezet alakításában.  

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

Minden nevelési színterünk feladatait a külső világ tevékeny megismerésére 

építjük, így minden nevelési színtérrel tevékeny kapcsolatban van, mert 

tapasztalatait, ismereteit, élményeit a környezetből szerzi a gyermek. 

 

V/7.  Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal és cselekvő tapasztalással a 

környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és 

képességek, készségek, tulajdonságok (pl. kitartás, önállóság, felelősség, 

céltudatosság) alakításának fontos lehetősége. Ezen készségek, tulajdonságok 

kialakítása pozitívan befolyásolja a gyermek közösségi kapcsolatait. 

Munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért és 

a közösségért végzik. A gyermekek a munkát általában önként, örömmel, aktívan 

gyakorolják, ezért szívesen azonosulnak a munka céljával, természetesnek tartják 

szükségességét, élvezik az elért eredményeket, a munka azonban az óvodáskor 
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végéig játékos jellegű marad. Mivel célra irányuló tevékenység, többnyire külső 

irányítással folyik, a gyermekektől belső fegyelmet, kötelezettség vállalást és 

annak teljesítését igényli. A saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

Mindhárom csoportnál nagy jelentőségű az önkiszolgálás, a testápolás, 

öltözködés, étkezés, környezetrendezés tevékenységeinek biztosítása. 

 

Feladataink: 
 

- A különböző munkajellegű tevékenységek tervezése, feltételeinek biztosítása.  

-   A munkavégzés során  a gyermekekkel való együttműködés és folyamatos 

konkrét, reális, vagyis a gyermekek saját magukhoz mért értékelése. 

-   Környzetünk megóvásáért végzett tevékenykedtetés.  

-   A munka szeretetére és egymás munkájának megbecsülésére nevelés. 

 

Tevékenységeink: 

 

A 3-4 évesek bennünket figyelve, segítségünkkel  vesznek részt a munka jellegű 

tevékenységekben. A kerti munkában megfigyelhetik a virágok fejlődését, 

növények locsolását. Segíthetnek a falevelek összegyűjtésében, a növények 

locsolásában, az érett gyümölcsök összeszedésében, stb. 

A legkisebbek is bevonhatók az alkalomszerű munkába, ami lehet esetleges, de 

lehet szabályosan ismétlődő. A szabályosan ismétlődő mindennapi munka, a rend 

fenntartásáért végzett tevékenységek: játék elrakása, segítségadás a terem 

díszítésében.  

A 4-5 évesek közösségi kapcsolatait jól fejleszti a naposi munka, amit akkor 

célszerű bevezetni, ha készség szinten ismerik a munka menetét.  

Kezdetben segítségünkkel, később teljesen önállóan, öntevékenyen végeznek 

munkajellegű tevékenységeket. Ennek érdekében a dajkákkal megbeszéljük a 

naposi munka összehangolt cselekvésláncát. Alkalomszerű ismétlődő munka a 

játékok helyre rakása, a csoportterem átrendezése, a folyosó és mosdó rendjének 

megőrzése. Ezeket együtt végezzük. Egyéni megbízatásokat adunk, ( például 

információ közvetítése, kicsik segítése az öltözködésben, ajándékkészítés a 

kicsiknek, jeles napok előkészítése).  

Közreműködnek a gyerekek a szoba- és kerti növények ültetésében, ápolásában, 

az óvodaudvar tisztántartásában (fű gondozása, avar gyűjtése, öntözés),  

Az 5-6-7-(8) éves óvodások önállóan végzik a naposi munkát. Eldöntik a munka 

megosztását. Ízlésesen és esztétikusan tálalnak fel ételeket (egymás kínálása). 

Étkezés után, szokásrendszernek megfelelően, mindent a helyére tesznek. Az 

alkalomszerű munkánál soha nem alkalmazunk kényszerítő eljárásokat. Az 

alternatívák felkínálásával, gyakori dicsérettel, az elismerés hatásával érjük el, 

hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt a munkában. Önállóan is 

végezhetnek a gyermekek környezetszépítő munkát. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

 

-   Az önkiszolgáló tevékenységekkel kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, 

szükség szerint elvégzik. 

-    Pontosan megértve az elvárásokat, önállóan eleget tesznek az alkalomszerű 

megbízatásoknak. 

- A gyermekek szeretnek közösen dolgozni, örülnek, ha segíthetnek.  

- Önállóan, igényesen végzik a közösségért vállalt feladatokat, megjelenik a 

helyes önértékelésük, önbizalmuk. 

- Környezetük rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán 

tartásában.  

- Értik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, a szemetet rendelkezésükre 

bocsátott gyűjtőkben helyezik el. 

- A virágokat nem tépik le, meghagyják eredeti szépségükben az eredeti 

helyükön.    

- Örömmel segítenek a kisebbeknek. Szeretnek meglepetést készíteni a 

kicsiknek, az óvoda dolgozóinak, az óvodával kapcsolatot tartó iskolának, 

felnőtteknek. 

- Télen figyelnek a madáretetők folyamatos feltöltésére. 

 

 

Módszertani alapelvek: 
 

- Biztosítsuk úgy a növények gondozásának lehetőségeit, hogy a gyermekek 

minél több műveletet tudjanak együtt elvégezni!  

- A növények gondozását a magvetéstől a termések összegyűjtéséig a 

felnőttekkel együtt végezzék óvodásaink! 

- Tartsuk meghatározónak, hogy a naposi munka örömmel, a közösségért 

végzett tevékenység legyen! 

- Az életkori sajátosságokat figyelembe véve csak addig végezzék a gyermekek 

a munkatevékenységeket, amíg annak örömszínezete van! 

 

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 
 

- A munka minden más területtel kapcsolatban van, megszerettetésén keresztül 

olyan készségek és tulajdonságok alakulnak ki, melyek pozitívan befolyásolják 

az önmegvalósítást, a gyermekek közösségi kapcsolatait.  

 

 

V/8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán 

tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, a teljes gyermeki 

személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Az egész óvodai nap folyamán 
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adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon az 

óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti   és 

időkeretekben valósul meg.  

A tanulás elsődleges célja a gyermekek kompetenciáinak fejlesztése. 

Óvodapedagógusaink a tanulást támogató környezet megteremtése során a 

gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire építenek.   

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés  lehetőségének biztosítása, kreativitásának 

erősítése.  

Mivel a gyermekek a tevékenységeik során szerzett tapasztalatok, élmények 

alapján tanulnak, s általa fejlődnek, az óvoda a szociális és intellektuális 

képességek fejlődését felerősíti. Ennek elsődleges színtere: a játék és a teljes 

óvodai élet. A játékhoz társulnak olyan tanulási lehetőségek, mint az általunk 

irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermekek kérdéseire, válaszaira 

épülő ismeretszerzést is magában foglalja. A gyermekek magatartás- és 

viselkedéstanulási folyamatában a pedagógus a modell. A társak hatása csak 

később erősödik fel. Programunkban helyet kap az általunk kezdeményezett 

tevékenységekben megvalósuló tanulás, melyek számtalan probléma és 

feladatmegoldás lehetőségét adják. A játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy 

folyamatos játéklehetőséget kínálunk gyermekeinknek, az általunk 

kezdeményezett tevékenységeket is játéknak élik meg.  

  

Feladataink: 

 

-   A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése, 

- Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet 

foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása, 

-  Szokások alakítása, utánzásos minta- és modellkövetéses magatartással és 

viselkedéssel, 

- Spontán játékos helyzetek kihasználása, tervezett játékokkal és 

tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra, 

-  Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembe vétele, személyre szabott pozitív 

értékelés, 

-  A részképesség- és tanulási zavaros gyermekek időben való felismerése, 

megfelelő szakemberhez irányítása, 

-  A halmozottan hátrányos helyzetű, a speciális nevelési igényű gyermekekkel 

való fokozott törődés, 

-  A kiemelkedő képességű gyermekek felismerése és fejlesztése, 

- Felmerülő igény esetén a nemzeti, etnikai és migráns gyermekek tanulási 

lehetőségeinek biztosítása. 
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Tevékenységek: 

 

A tanulás lehetséges formái: 

 

- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás                

(szokások alakítása), 

-   spontán játékos tapasztalatszerzés, 

-   cselekvéses tanulás, 

-   gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

-   óvodapedagógusok által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,  

    felfedezés, 

-   gyakorlati problémamegoldás.   

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett  játékokban, 

tevékenységekben. 

A tanuláshoz szükséges kompetenciáik koruknak megfelelően fejlettek. 

 

Módszertani alapelvek: 

 

-  A tanulás különböző formáinak megvalósításakor építsünk a gyermekek 

önkéntességére, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen 

figyelmére! 

-  Vegyük figyelembe, hogy minden gyermek az önmaga lehetőségeihez képest 

fejlődik, ezért egyéni fejlettségüknek megfelelő differenciált feladatadással 

késztessük sokoldalú tevékenységre! Értékelésünk személyre szabott, pozitív 

legyen! 

-  A tanulás  mindvégig játékos jellegű maradjon! 

 

Kapcsolatok más nevelési területekkel: 

 

A tanulás az óvodai élet minden mozzanatában jelen van. 

 

VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

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

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, 6-7 éves 

korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a 

lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. (A 

rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad 

fejlettség szerinti iskolakezdésre.) 

Az ötéves kortól kötelező  óvodába járás ideje alatt óvodánk nevelési célja és 

feladata az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 
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Óvodapedagógusainknak úgy kell közvetíteni kultúránkat, hogy ezáltal az 

óvodás gyermek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjon. 

Ismernünk kell a módját, és vállalnunk kell azt a felelősséget, hogy úgy vezessük 

el a gyermekeket az iskoláig, hogy az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, 

s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse. Az iskolai életre való 

felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak. Egyformán 

szükséges mindegyik a sikeres iskolai munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz, megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb, 

erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, 

viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott, 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. 

A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek, érzékelése, észlelése 

tovább differenciálódik. (Különös jelentőségű a téri észlelés fejlettsége, a 

vizuális és  akusztikus differenciáció, a téri tájékozottság, a térbeli 

mozgásfejlettség, a testséma kialakulása.) A lelkileg egészségesen fejlődő 

gyermeknél kialakulóban van: az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a 

közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a 

megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a 

felidézés. Megjelenik a  tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

nő a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.  

A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: érthetően, folyamatosan beszél, gondolatait, 

érzelmeit mások számára életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni. Minden szófajt, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

használ. Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő 

nagy egyéni eltérések is lehetségesek). Végig tudja hallgatni és megérti mások 

beszédét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja  nevét, 

lakáscímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban 

alkalmazza a gyalogos közlekedés szabályait. Ismeri szűkebb lakóhelyét, a 

környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét. Felismeri 

az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.  

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és tartalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 

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

szociálisan egészségesen fejlődő gyermekek készen állnak  az iskolai élet  és a 

tanító elfogadására. Képesek a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör 

lehetővé teszi.  
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A szociálisan érett gyermekek: egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, 

késleltetni tudják szükségleteik kielégítését. Feladattudatuk kialakulóban van, ez 

a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb 

elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásuk, munkatempójuk, önállóságuk, 

önfegyelmük biztosítja sikeres tevékenységüket. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érik el a fentiekben leírt 

fejlettségi szintet. A különleges gondozásra jogosult gyermekek 

óvodapedagógusainak felkészítő, felzárkóztató feladata van. 

 

 

VII. A BÖLCSŐDÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Bölcsődei nevelésünk  –  szakmai program 

 

Bevezetés 

 

   Az utóbbi évek sok változást hoztak a napközbeni kisgyermekellátás területén. 

Kormányzati döntés történt arról, hogy minél több kisgyermek számára elérhető 

legyen az ellátás. A 2008. évi XXXI. törvény részeként módosított közoktatásról 

szóló 1993.évi LXXIX. törvény 33.§ (14) bekezdés hatályba lépésével lehetővé 

vált egy új típusú – az egységes óvodai és bölcsődei nevelési feladatokat ellátó – 

intézmény létrehozása.  

Településünkön is évek óta felmerülő igény a két és három év közötti gyermekek 

napközbeni intézményes ellátása. A családokban egyre inkább jellemző, hogy 

mindkét szülő ( ha teheti) dolgozik. Így jelentkezett az igény, hogy már két éves 

kortól szükség lenne a napközbeni kisgyermekellátásra. 

Önkormányzatunk képviselőtestülete felmérte és átértékelte a felmerülő igényt, s 

a 8/2009./III.31./Z.T.Ö. számú és a 16/2009./III.31./S.T.Ö. számú                            

határozatában döntött az egységes óvoda-bölcsőde létrehozásáról. E döntés 

alapján nevelőtestületünk értékelte és megvitatta intézményünk személyi-, 

tárgyi-, szakmai kompetenciáját, lehetőségeit az új típusú intézmény létrehozása 

érdekében. Megkezdtük a szakmai felkészülést: módosítottuk az intézmény 

működését szabályozó dokumentumainkat (Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend, 

MIP), s elkészítettük szakmai programunkat. 

Bölcsődés korúakra vonatkozó szakmai programunkat a Bölcsődei Nevelés és 

Gondozás Országos Alapprogramja (továbbiakban BNGOAP) alapján 

készítettük, mely szervesen illeszkedik óvodai programunkhoz. 

 

 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁSUNK CÉLJA: 

 

A családban nevelkedő kisgyermekek számára - a családi nevelést segítve 

napközbeni ellátás keretében -  a gyermekek fizikai- és érzelmi biztonságának és 

jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a 

gyermekek nemzetiségi /etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, 
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identitásuk (azonosság) erősítésével, kompetenciájuk figyelembe vételével, 

tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával, viselkedési minták nyújtásával 

segítjük elő harmonikus fejlődésüket. 

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében 

a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekszünk, szükség esetén 

más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A 

valamilyen kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontosnak tartjuk a 

nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartását, az identitástudat 

kialakulásának segítését. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a 

gondozásba ágyazott fejlesztés formájában igyekszünk segíteni a habilitációt 

(alkalmassá tétel) és a rehabilitációt (helyreállítás). Mindezek elősegítik az 

egyenlő esélyekhez jutásukat, a társadalmi beilleszkedésüket. 

 

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI 

 

 A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. 

A családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 

lehetőség szerint erősítve veszünk részt a gyermekek gondozásában, 

nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekedünk a 

családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek 

értelmében fontosnak tartjuk a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, 

különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást az óvoda-

bölcsőde életébe. 

 

 A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

 

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából 

fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.   

Nevelés-gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 

kognitív (megismerő) kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi 

jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

 

 A nevelés és gondozás egységének elve 

 

Óvoda-bölcsődénkben a nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet 

alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden 

helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem 

korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 
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 Az egyéni bánásmód elve 

 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség 

biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, 

megerősítése, elismerése. 

A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet 

kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, 

pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a 

gyermek fejlődését. Fontos, hogy az intézményünkbe járó gyermekek 

mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, 

ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az 

átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben 

különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. 

A gondozónő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai, 

kulturális … stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint 

segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és 

hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. 

 

 A biztonság és a stabilitás elve 

 

Arra törekszünk, hogy a gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága  

növelje az érzelmi biztonságát, alapul szolgáljon  a tájékozódásához, a jó 

szokások kialakulásához. 

A napirend folyamatosságával, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből 

fakadó ismétlődésekkel tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot 

igyekszünk biztosítani a napi események sorában, ezáltal is növelve a gyermek 

biztonságérzetét. 

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük elő 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások 

kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai 

és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. 

 

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

 

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez 

igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, 

fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló 

szeretet, elfogadás és empátia (beleérző képesség) fokozzák az aktivitást és az 

önállóság iránti vágyat. 

A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet 

megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek 

meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő 

mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozásunk egyik 

kiemelt feladata. 
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A gondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, 

befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának 

segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával 

segíti a tanulást. 

 

 Az egységes nevelő hatások elve 

 

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. 

Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a 

közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a 

gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek 

megfelelő fizikai, érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, 

öntevékenységének biztosításában egyet értsenek, az alapvető értékek, erkölcsi 

normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői 

gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. 

 

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FELADATAI 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő 2 és 3 éves kor 

közötti kisgyermekek napközbeni ellátása, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése,  optimális fejlődésük elősegítése. A 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik 

enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és 

rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos 

foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. 

 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

 A harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtésével, a gyermekek primer(elsődleges) szükségleteinek 

egyéni igények szerinti kielégítésével a támogatjuk fejlődésüket. Az 

egészségvédelem, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítjük elő  a testi-lelki 

harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirenddel – ezen belül: étkezés, 

mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, 

játék, mozgás – biztosításával. Szükség esetén speciális szakember bevonásával 

prevenciós( megelőző) és korrekciós( javító) feladatokat is ellátunk. 

 

3.2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

 

 Családias, derűs légkör biztosításával igyekszünk megelőzni/csökkenteni a 

bölcsődébe kerüléssel járó nehézségeket   ill. segíteni a gyerekeket az esetlegesen 

átélt nehézségeik feldolgozásában. 
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 A gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő 

kapcsolat kialakulásának elősegítése elsődleges feladatunk. Nagy figyelmet 

fordítunk az egyéni szükségletek kielégítésére, az éntudat egészséges 

fejlődésének elősegítésére; a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok 

alakulására; az együttélés szabályainak  elfogadására, a másik iránti nyitottság, 

empátia és tolerancia fejlődésének segítésére. Minél több lehetőséget igyekszünk 

teremteni a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére, az én-

érvényesítés  és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek 

fejlődését. Kiemelten kezeljük a kommunikatív képességek fejlődésének 

elősegítését a kommunikációs kedv  felébresztésével és fenntartásával 

(meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása),a nehezen szocializálható, 

lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a 

hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelés-gondozását speciális 

többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával. 

 

 A megismerési (kognitív) folyamatok fejlődésének segítése 

 

 A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek, 

lehetőségének biztosításával, a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység 

során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtásával igyekszünk 

az érdeklődésük kialakulását, fennmaradását, erősödését, az érdeklődési kör 

bővülését elősegíteni. 

Támogatást nyújtunk önálló aktivitás és a kreativitás kialakulásához. Segítünk 

az önálló véleményalkotásra,  döntésre,  választásra való képessé válásra.  
Ismeretnyújtásunk a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását 

segíti elő. Fontosnak tartjuk a gyermek tevékenységének támogató-bátorító 

odafigyeléssel kísérésének megerősítését, az önkifejezés lehetőségeinek 

megteremtését az egyes helyzetekben. 

 

A BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK  ÉLETÉNEK SZERVEZÉSI  

ELVEI 

 

Kapcsolat a szülőkkel 

 

A bölcsődei nevelés-gondozásunk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve 

szolgálja a gyermek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás 

összhangja, a szülők és a gondozónők közötti partneri kapcsolat kialakítása 

elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének.  

A szülők és az  óvoda-bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják 

egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló 

bölcsődés korúak nevelés-gondozásának kialakításában, és a családokat is segíti 

a gyermek nevelésében. A korrekt partneri együttműködés feltételének tartjuk a 

kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvételű (de nem 

bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait 
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tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikációt, az információk 

megosztását 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásformái:  

     Egyéni kapcsolattartási formák:  fogadóórák 

 beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor,  

 üzenőfüzet,   

 családlátogatás,  

 csoportos kapcsolattartási formák:  

 szülői értekezletek   

 szülőcsoportos beszélgetések,  

 hirdetőtábla,   

 nyílt napok,  

 írásos tájékoztatók,    

 szervezett programok, stb.  

Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, célszerű párhuzamosan minél többet 

alkalmazni közülük. 

A családlátogatás célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a 

szülőknek otthoni környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első 

családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerül sor. A családlátogatás arra 

is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon az óvoda-bölcsődei 

életről, jobban megismerje azt a gondozónőt, akire gyermekét bízza. A családi 

élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének 

ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család 

kívánságait mindenek felett tiszteletben kell tartani (a családlátogatás előli 

elzárkózást is). 

A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések a csoport 

gondozónőjének vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató 

nevelési témákról. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a 

szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott 

helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár 

bővítésére. A gondozónőtől kapott indirekt (közvetett) megerősítések jó irányba 

befolyásolják a szülők nevelési szokásait. 

A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a 

családok segítése, a szülői kompetencia növelése és a család és az óvoda-

bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Több fajtájuk lehet, pl.: előadás, 

beszélgetés neves szakemberrel a szülőket érdeklő témákról, étel-, könyv-, 

játékbemutató szaktanácsadással és adott esetben vásárlási lehetőséggel 

egybekötve, vagy  családi programok ünnepekhez kapcsolódóan, alkalomtól 

függetlenül bizonyos, kiszámítható rendszerességgel (pl. adventi készülődés, 

nyári strandolás).  
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Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 

 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést 

helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, 

és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a 

gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új 

környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a 

bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stresszreakciók 

(pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz 

való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén 

jelentkező esetleges változások … stb.). súlyosságát, időbeni elhúzódását. 

 

Az „ovi-bölcsi” csoport személyi feltételrendszere 

 

Az „ovi-bölcsi” csoportban 2 fő óvodapedagógus, 1 fő gondozónő és 1 fő dajka 

látja el a gyermekek gondozását, nevelését. A törvény által meghatározott   

maximum 5 fő, 2 és 3 éves kor közötti gyermekkel saját gondozónője 

foglalkozik. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek 

fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb 

fejlődési állomásokat. A saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a ovi-bölcsi 

csoportba.  

 

Gyermekcsoportok szervezése 

 

Az ovi-bölcsi gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ennél 

magasabb létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek 

nem csupán ellátási problémát jelent a gondozónőnek, az óvodapedagógusoknak, 

hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, 

megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az 

egyéni bánásmódra. 

A sajátos nevelési igényű gyermek az ovi-bölcsi csoportban  történő gondozása, 

nevelése, fejlesztése 2 egészséges gyermek ellátásához szükséges feltételrendszer 

biztosításával oldható meg, de természetesen a létszámhatárok a sajátos nevelési 

igény természetétől is jelentős mértékben függnek. 

Életkor szerint 5 fő 2 és 3 éves kor közötti, 15 fő 3-4 éves korú gyermek járhat az 

ovi-bölcsi csoportba.  

  

Napirend 

 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását kívánjuk biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül 

az egyes gyermek igényeit úgy igyekszünk kielégíteni, hogy közben a csoport 

életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a 
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várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a 

csoport belső nyugalmát is biztosítja.  

A napirendet úgy igyekszünk kialakítani, hogy maximálisan alkalmazkodunk a 

gyermekcsoport életkori összetételéhez, mindenkori fejlettségéhez, 

szükségleteihez, emellett figyelembe vesszük  az évszakok, az időjárás, a 

csoportlétszám és egyéb tényezők alakító szerepét is.  

 

 NAPIREND 

 

7
00

-8
40

 BEVÉTEL 
- A folyamatosan érkező gyermekeket a szülők a csoportszobáig kísérik a 

gondozónőhöz, tájékoztatják őt az otthon történt eseményekről. 

- A 8 órától érkező gyermekeket a saját gondozónő fogadja. (megengedve a 

gyermek biztonságérzetét erősítő egy-két otthoni játék behozatalát) 

- A gondozónő folyamatosan biztosítja a  gyermekek számára a szabad 

játéktevékenység feltételeit. 

 

8
40

-9
20

  REGGELI 

- A gyermekek asztaltársaságonként kezet mosnak, a gondozónő fokozott 

figyelmet fordít a személyi higiénia, a kézmosás elsajátításra és a 

törölközésre.  

- A gondozónő reggelivel kínálja a gyermekeket, fejlettségi szintjüknek 

megfelelően biztosítja önállósodási törekvéseik kibontakozását. (terítés, 

tálalás, önkiszolgálás) 

 

9
20

-10
20

        JÁTÉKTEVÉKENYSÉG, NEVELÉSI PROGRAM 

- A gondozónő folyamatosan biztosítja a gyermekek számára a szabad 

játéktevékenység feltételeit. 

- Nagy hangsúlyt fektet mesélés, énekelés, mondókázás, kézügyesség 

fejlesztése közben az új ismeretnyújtásra, a már meglévő ismeretek 

elmélyítésére, az egyéni fejlődés támogatására. 

- A gondozónő játéktevékenység során felhívja a figyelmet a közösségi élet 

és az együttélés szabályaira, a jó szokások kialakulásához mintát nyújt. 

- Szükség szerint a gyermekek tisztázása illetve fürdőszobai tevékenységek 

elvégzése  (WC használat, kézmosás) 

 

10
20

  TÍZÓRAI 

- A gondozónő gyümölcslével kínálja a gyermekeket, melyet a játék helyén 

fogyasztanak el. 

-  

10
20

-11
20

      JÁTÉK A SZABADBAN   

- Folyamatos fürdőszobai tevékenység után a gyermekek   a meghatározott 

helyükön öltözködni kezdenek saját gondozónői segítséggel.   

- Szükség esetén a folyamatos felügyeletet a technikai dolgozó biztosítja. 
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- Az udvari játéktevékenység közben a gondozónő figyel a játszó 

gyermekekre, a felmerülő balesetveszély elhárítására. Megvalósítja a 

nevelési program célkitűzéseit (felhívja  a gyermekek figyelmét az 

időjárás, a természet és az évszakok változására.) 

 

11
20

-12
00

       EBÉD, FÜRDŐSZOBAI TEVÉKENYSÉG 

- Az étkezési sorrendnek megfelelően gondozónői segítséggel a gyermekek 

asztaltársaságonként ülnek le és étkeznek. 

- A gondozónő támogatja a gyermekek önállósodási törekvéseit (terítés, 

tálalás, önkiszolgálás). 

- Biztosítja a nyugodt étkezés feltételeit. 

- Hangsúlyt fektet a helyes étkezési szabályok, szokások kialakítására, 

annak megtartására, új ismeretek nyújtására. (pl.: kulturált társalgás, új 

ételek megnevezése) 

- A gyermekek kiszolgálása egységes technikával, személyre szólóan egyéni 

igényeiknek megfelelően történik az étkezési idő alatt is. 

- Az ebéd befejeztével a gyermekek a gondozónő felügyeletével végzik a 

szájöblítést, fogmosást.  (kezdetben öblítés, majd a megfelelő technika 

elsajátítása után fogmosás) 

 

12
00

-től    ALVÁS 

- Az ebéd és a fürdőszobai tevékenységek után a gyermekek folyamatosan 

aludni térnek   a csoportszobákban elhelyezett ágyakba.  

- Az alváshoz szükséges eszközöket a technikai dolgozó személyre szólóan 

készíti ki a gyermekek számára.      

 

                  ÉBREDÉS 

- Az ébredés sorrendjének megfelelően végzi a gondozónő a gondozási 

tevékenységeket (vetkőzés, öltözés, WC használat, pelenkacsere, 

kézmosás stb.) majd csendes játék lehetőséget kínál fel számukra.. 

 

14
40

-15
15

   UZSONNA 

- A gyermekek  kezet mosnak, a gondozónő fokozott figyelmet fordít a 

személyi higiénia, a kézmosás elsajátítására és a törölközésre.  

- A gondozónő csoportonként uzsonnával kínálja a gyermekeket, fejlettségi 

szintjüknek megfelelően biztosítja önállósodási törekvéseik 

kibontakozását. (terítés, tálalás, önkiszolgálás) 

  

15
15

-17
00

   HAZAADÁS 

- A gyermekekért érkező szülőt a gondozónő (16 óráig) részletesen 

tájékoztatja a gyermek állapotáról a bölcsődében végzett tevékenységéről. 

- 16 órától-tól    a gyerekek kiadását, a szülők tájékoztatást a 17 óráig 

dolgozó  óvodapedagógus látja el. 
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 A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 

 

 A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül 

 

A bölcsődei hálózat fontos intézményei, szakmai központjai a regionális 

módszertani bölcsődék, melyeknek feladata az egyes bölcsődék szakmai 

működésének segítése és folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

Bölcsőde és óvoda kapcsolata 

 

 Intézményünkben a bölcsődés korú gyermekek ellátása az „ovi-bölcsi” 

csoportban a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó elvi, szakmai-

módszertani előírások alapján, személyi és tárgyi feltételek biztosításával 

történik,   

 

 

 

Egyéb kapcsolatok 

 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat  

alakítunk ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba 

kerülnek /kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság). 

A bölcsődék és a különböző (bölcsődei hálózaton belüli és a családsegítés 

területén működő) civil szervezetek közötti együttműködés sok tekintetben 

hozzájárulhat a bölcsődei ellátás fejlődéséhez, az ellátást igénybe vevő családok 

szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti. 

 

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI 

 

A nevelés-gondozásunk valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki 

harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi 

környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében 

lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, 

pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi- és 

tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális 

és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi szükségletek 

kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényegesnek tartjuk a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia 

érzésének erősítését. 

Arra törekszünk, hogy a gyermekek számára  élvezetes, részvételre motiváló és 

kielégítő tanulási élményeket nyújtó, társas közegben zajló, interakcióra 

ösztönző életet biztosítsunk. A gyermekek koruknak és fejlettségüknek 
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megfelelően részt vehetnek egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, 

kiválasztásában, alakításában. Folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy valamennyi 

tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív 

önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi 

valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének 

kialakítása. 

 

Gondozás 

 

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a 

gyermek már kiskorától kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, 

lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, 

biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, 

dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért 

viszont nem jár elmarasztalás. Lényegesnek tartjuk az 

elegendő idő biztosítását, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú 

gyakorlást igényel. 

Nagy figyelmet fordítunk a felnőttel való kommunikáció érzelmi töltésére, mivel 

a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a 

személyiség egészséges alakulására. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja 

a szokáskialakítást és az önállósodást. 

 

Játék 

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében 

és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. 

A gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 

biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt 

játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően 

kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival 

színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok 

fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek 

számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek 

fejlődését. 

 

Mondóka, ének 

 

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad 

lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és 

beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és 

ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek 

életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához 

igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, 
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gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek 

érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a 

hagyományok megismerését és továbbélését. 

A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, 

zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot 

adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a 

zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei 

anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek 

lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör 

megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása 

lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. 

 

Vers, mese 

 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül 

beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek 

elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a 

személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges 

kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság 

egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre 

tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. 

Fejődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, 

gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az önálló 

véleményalkotás alakulását. 

A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és 

ebből fakadó igényei befolyásolják elsősorban. 

 

Alkotó tevékenységek 

 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, 

az önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény. 

A gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a 

gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv 

ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, 

megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a 

személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. 

  

Egyéb tevékenységek 

 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és 

megoldásához, az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz 

kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése… stb.). Az öröm 

forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, 
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hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor 

kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat.  

 

Mozgás 

 

A bölcsődés korú gyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, ezért mind a 

csoportszobában, mind az udvaron igyekszünk biztosítani  a gyermekek számára 

a minél nagyobb mozgásteret, a mozgásfejlesztő játékokat. Ezek használata során 

gyakorolhatják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik 

mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Olyan játszóhelyet is 

igyekszünk biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, pl.: 

hempergő, elkerített szobasarok. 

A szobai játékokkal a finom- és a nagymozgásokat is fejlesztjük. Balesetmentes  

környezet  biztosítására, a veszélyforrások kiküszöbölésére törekszünk. 

 

 

 

 

Tanulás 

 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődés 

korúak nevelésében nincs helye. A nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát 

a lehető legtágabban értelmezzük: minden olyan tapasztalat- és/vagy 

információszerzési folyamat tanulás, amely tartós változást idéz elő a 

viselkedésben és/vagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és 

fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan történik. 

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. 

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a 

játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A 

tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-

gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás.  

A gondozónő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során 

alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz 

igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az 

egészséges gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép gyermeknél természetesen 

jelentkezik a fejlődés folyamán. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon 

fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos 

és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek 

interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi 

szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv. 
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DOKUMENTÁCIÓ 

 

A bölcsődés korú gyermekek fejlődésének nyomon követéséről, a fejlődési 

folyamat alakulásáról való tájékozódás céljából az intézmény dokumentációt 

vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk 

felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás 

biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése érdekében történik. A 

dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja. 

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: a tárgyszerűség (objektivitás), a 

validitás (a szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a 

helyzetnek, folyamatnak a jellemzésére, amelyre használják őket), a hitelesség, 

az árnyaltság, a rendszeresség ill. a folyamatosság. 

A dokumentáció készítéséhez alkalmazott módszerek és eszközök 

kiválasztásánál különösképpen tekintettel kell lenni a kisgyermekek fokozott 

biztonságigényére (személyi- és tárgyi környezet állandósága, az adott 

helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való 

hasonlósága). 

A gyermekekről vezetett dokumentációkba a szülőknek betekintési lehetősége 

van. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat a 

legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás 

feladatait – a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – 

fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni 

fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító 

gyógypedagógus (terapeuta) készíti el. 

Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a 

hallásfejlesztés, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő 

terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. 

A fejlesztést - gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta) központilag kiadott 

nyomtatványon egyéni fejlesztési naplót vezeti. 

A gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító 

gyógypedagógus (terapeuta), központilag kiadott nyomtatványon értékelő lapon 

értékeli. 

Az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lap egy példányát megküldi a 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az 

ellátó intézményben marad. 

 

A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS KOR 

VÉGÉRE 

 

- nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, 

tisztálkodik, legfeljebb apró segítséget igényel, 
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- már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, 

hanem szívesen játszik társaival is, 

- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban 

kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent 

nehézséget számára, 

- környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új 

tevékenységekben, 

- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, 

gyermekkel, 

- a gyermekek többsége szobatiszta. 
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A Szakmai Programban használt pedagógiai kifejezések, idegen szavak jelentése: 

 

Adaptáció: alkalmazkodás az adott feltételekhez 

Adekvát: egyenlő értékű; a lényeget pontosan tükröző; megfelelő                                                         

Anamnézis: Kórelőzmény. A beteg személyiségére és betegsége előzményeire vonatkozó 

értesülések összessége. Az anamnézis meghatározhatja az orvos, a pszichológus vagy a 

gyógypedagógus további terápiás és korrekciós tevékenységét. 

Attitűd: 

1. Magatartás, viselkedés, modor; 2. szellemi beállítottság, magatartás; viselkedési mód; 

3. szerepjátszás, felvett szerep, póz. 

Befogadás (inklúzió): 

Az integráció legfejlettebb foka: funkcionális integráció a megfelelő tárgyi és személyi 

feltételekkel az ún. befogadó intézményekben. A többségi intézmények olyan jellegű 

nevelő, oktató, fejlesztő tevékenysége, amely a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

biztosítja az igényüknek megfelelő individuális (egyénre szabott), differenciált 

ellátást és az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételrendszert – a gyógypedagógus, 

illetve egyéb szakember és az eszközök biztosítása tekintetében egyaránt. Az óravezetés 

igazodik a gyermekhez, a pedagógus a differenciáló, önértékelésre is alkalmas 

pedagógia módszereivel dolgozik, a pedagógus és gyógypedagógus között partneri a 

viszony, gondok esetén együtt változtatnak a módszereken, az egész tantestületben 

szemléletváltozás történik. Tágabb értelemben a befogadó (inkluzív) nevelés-oktatás 

esetén a befogadó intézmény pedagógusai az egyéni differenciálás talaján az egyéni 

kibontakoztatás 

és fejlesztés szemléletét képviselik. E megközelítés alapja az, hogy minden 

gyermek „speciális”. Az „átlag” mint mérce szem előtt tartása helyett az egyedi, 

sajátos tulajdonságokra, szükségletekre helyeződik a hangsúly. 
Differenciálás: Az a folyamat, amelynek során a pedagógus – függetlenül attól, hogy van-e a 

csoportjában sajátos nevelési igényű gyermek vagy nincs – a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez igazítja. 

Diszkrimináció: hátrányos különbségtétel, megkülönböztetés 

Empátia: a beleélés képessége; a másik személlyel való együttérzés  

Egyéni bánásmód: Az a nevelői magatartás és gyakorlat, amikor a nevelés során a pedagógus 

egyénileg, tehát minden növendék személyiségét ismerve, szükségleteihez alkalmazkodva 

tervezi meg a tanuló számára a leghatékonyabb pedagógiai eljárásokat. Az ~ gyakorlása a 
pedagógustól alapos pszichológiai és pedagógiai ismereteket és differenciált tevékenységet 
igényel. Szükségleteiknek megfelelő ~ot igényelnek pl. a sajátos nevelési igényű (SNI-) 

gyermekek/tanulók. 
Habilitáció: képessé, alkalmassá tétel (latin). A gyógypedagógiai értelmezés szerint a 

veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésben megzavart és 

ezért közösségi részvételben akadályozott gyermekekre (felnőttekre) irányul. Olyan, 

a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere, 

amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható, 

kiteljesíthető. Mivel a gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett ok 

miatt van szükség, (ezt) a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben. 

 
Hátrányos helyzet: 

A ~ egzakt meghatározása nehéz. Általában azokról a gyermekekről, fiatalokról van 

szó, akik „különböző okok miatt nem tudnak a többiekkel együtt haladni, és akiket 

ezért az iskolai kudarc, a lemorzsolódás és mindezek nyomán a társadalmi beilleszkedésre 

való képtelenség fenyeget”. Ezek között a csoportok között átfedések is vannak. 
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A ~ oka, forrása sokféle lehet pl. az alacsony jövedelem, a szülők alacsony iskolai 

végzettsége, a környezet szocializációs ártalmai, a család vagy az ép család hiánya. Az 

etnikai kisebbséghez tartozás növeli a hátrányos helyzetre való esélyeket. A közoktatási 

törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, „akit családi 

körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres 

gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, … illetve a szüleinek nincs 8 általánosnál 

magasabb iskolai végzettsége”. 

identitástudat  

- azonosság  tudat 

Indirekt: rejtett, közvetett  
Inklúzió: 

→ befogadás 

Integráció: 

Az ~ fogalmát több tudomány is használja (matematika, pszichológia, szociológia). Az 

integrált iskoláztatás szóösszetételben egy pedagógiai irányzatot jelöl, és a tanulásban 

valamely oknál fogva akadályozott gyermekek együttnevelését jelenti ép társaikkal. 

Leggyakrabban a sajátos nevelési igényű (SNI-) gyermekek ép társaikkal történő együtt 

nevelését-oktatását értjük rajta a többségi közoktatási intézményekben. Ellentéte a 

szegregáció, a „különnevelés” speciális közoktatási intézményekben. A sajátos nevelési 

igényű gyermekek integráló nevelésénél, oktatásánál a szelekciós mechanizmusok, az 

orvosi, diagnosztikai szempontok jelentősége csökken, inkább azokra a fejlesztési 

lehetőségekre 

helyeződik a hangsúly, amelyek alkalmazkodnak az eltérő nevelési szükségletekhez. 

Az integrált nevelés-oktatás többféle szinten valósulhat meg. Fajtái: lokális, 

szociális, funkcionális és fordított integráció. Az együttnevelés szintjében jelentkező 

minőségi különbségek a fogadás (integráció) és a befogadás (inklúzió) kifejezésekkel 

értelmezhetőek. Az ~: fogadás. A tanítás módszere, az óravezetés nem változik, ha 

gondok vannak, azok következményeit az integrált gyermek viseli, illetve a gyógypedagógusra 

hárul minden probléma megoldása – csak az osztályfőnök vesz részt az 

integrálásban. 

Interakció 
kölcsönös viszony 

intuíció (latin: intueri - megnéz, megtekint, megfigyel; szemlél, vizsgál) azon folyamat 

megnevezése, mely során az információszerzés látszólag nem gondolkodási és következtetési 

folyamatok során történik.A folyamat egy következtetés vagy belátás végeredményét adja 

anélkül, hogy az ehhez vezető gondolati lépések tudatosulnának. 

Kogníció: Megismerés. Egy személy gondolatai, tudása, világértelmezése stb., vagyis a világ, 

ahogyan a személy azt értelmileg megismeri, felfogja. 

Kognitív funkciók: Az emberi megismerő tevékenység pszichológiai hátterét biztosító 

funkciók. Az észlelés, emlékezet és információfeldolgozás mentális folyamatai, amelyekkel az 

egyén az információkat begyűjti, terveket készít és problémákat old meg. 
Kognitív kompetencia: 

Funkciója a többi kompetencia szolgálata, nélküle a többi kompetencia nem létezik. 

kompetens  

illetékes, jogosult, szakértő 

Kompetencia: Hatáskör, illetékesség; hozzáértés; alkalmasság, képesség (pl. kompetencia-

felmérés). 

 
Kompenzáló nevelés: 

Jelentése: kiegyenlítő, pótló (latin). A különböző típusú fogyatékosságokkal élő személyek 

nevelésében más és más tartalma van, attól függően, hogy mely pszichikus funkciókra 

irányul. A ~ különösen az érzékszervi fogyatékosok nevelésében kapott nagy 

szerepet. A modern gyógypedagógiai terápia az egyéni speciális nevelési szükségletek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6vetkeztet%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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megismerésére támaszkodva fejleszti azokat az eljárásokat, amelyek – személyiségének 

másságát elfogadva – segítik a sérült embert sajátos kompetenciáinak és identitásának 

kialakításában. 

korrekció 

helyesbítés, javítás  

Kommunikáció:információátadás, információcsere  

Migráns: bevándorló 
Nonverbális kommunikáció: 

Olyan kommunikációs forma, amelynek használata során az ember nem szóbeli közlések 

útján továbbít információkat. A ~ színezheti, módosíthatja, ellensúlyozhatja a szóbeli 

közléseket, kiegészítheti, hangsúlyosabbá vagy világosabbá teheti egy-egy adott 

közlés értelmét. A nonverbális üzenetek közvetítői a mimika, a tekintet, a gesztus, a 

testtartás, a térközszabályozás, továbbá a beszéd sebessége, a hang magassága, erőssége, 

dallamossága, valamint a beszédet kísérő nem nyelvi elemek. ~ a siketek jelnyelve 

és az ujjábécé is. 
Pedagógiai szakszolgálat: 

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak 

ellátását segítő intézményhálózat. 

Percepció → észlelés 

prevenció→ megelőzés 

Rehabilitáció: 

Jelentése helyreállítás, visszaállítás (görög). Tágabb értelemben minden olyan szervezett 

társadalmi tevékenység, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 

személyek társadalmi újrabeilleszkedését (integrációját) segíti elő. Gyógypedagógiai 

értelmezés szerint a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség, betegség vagy baleset 

miatt fejlődésben megzavart és ezért közösségi részvételben akadályozott gyermekekre 

(felnőttekre) irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek, 

támogatások rendszere, amelynek segítségével és a megmaradt képességekre alapozva 

e személyeknek a közösség életében való részvétele javítható, kiteljesíthető. 
Részképességzavarok: 

A tanulási zavarok speciális alcsoportja: azoknak a tanulási problémáknak a kifejezése, 

amelyek az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és gondolkodás 

folyamatainak 

hiányos működése következtében lépnek fel és neurofiziológiai diszfunkciókon 

alapulnak. Iskolai teljesítményzavarok (olvasás-, írás-, számolászavarok), nyelvi és 

emlékezeti zavarok (megkésett beszédfejlődés, fejlődési diszfázia, pöszeség és dadogás 

egyes formái), szociális és viselkedési zavarok (hiperaktivitás, figyelemzavar) formájában 

nyilvánulnak meg, nehezítik a szociális fejlődést és alkalmazkodást. 
Sajátos nevelési igény (SNI): 

Új, átfogó (EU-konform), iskoláztatási szempontú (nem diagnosztikus) népességfogalom: 

children/students with special needs (= speciális szükségletű gyermekek/tanulók), 

a hatályos magyar közoktatási törvényben sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók. 

A ~ magyarországi értelmezése nem igazodik az EU-s országokéhoz: nem terjed ki a 

szociális, kulturális és/vagy nyelvi hátrányos helyzetre, így a gyermekek/fiatalok ezen 

része többletszolgáltatásokban nem vagy csak korlátozott módon részesül. 
Sajátos nevelési igényű gyermek: 

Azoknál a gyermekeknél, akiknek – a sérülés fajtájától és súlyosságától függően – különleges 

gondozási igényei vannak, sajátos nevelési igényről beszélünk. Ez a különleges 

gondozási igény biológiai, pszichológiai és szociális területen nyilvánul meg, és a 

tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő, jellegzetes 

különbségeit fejezi ki. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve: 

Dokumentum, amely minden gyermek számára szükséges, irányadó, nevelési, fejlesztési 
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tartalmat ír elő. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknél is a nevelés általános 

célkitűzéseire törekszik. Célja, hogy az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltak 

és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. Annak a biztosítását szolgálja, 

hogy az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük 

a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, az SNI-gyermekeket a nevelés, a 

fejlesztés ne terhelje túl, a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai 

váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé. Az irányelv egyaránt 

vonatkozik 

a gyógypedagógiai intézményrendszerben és az SNI-gyermekeket integráló 

óvodákban megvalósuló nevelésre. 

SNI → sajátos nevelési igény 

SNI-gyermek → sajátos nevelési igényű gyermek 

Specifikus: különleges, sajátos  
Szegregáció: 

Jelentése elkülönítés (latin). A nevelés, oktatás, fejlesztés vonatkozásában a sajátos nevelési 

igényű (SNI) gyermekek/tanulók ép társaiktól való elkülönítését jelenti, a fogyatékosság 

típusának (például testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott) megfelelô intézményekben. 
Szocializáció: 

A társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja 

megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul 

emberi módon élni és viselkedni. 

Tematikus: tárgykörök szerint rendezett  

Verbális kommunikáció: A verbális (nyelvi) kommunikáció a kommunikáció egyik fajtája. 

Alkalmazása során az információközlés nyelvileg szerkesztett, mondattanilag tagolt formában 

(beszéd, írás) történik, amelyet a fogadó fél auditív, vizuális vagy taktilis úton érzékel, és a 

kód ismeretében feldolgoz. 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

  

- Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes – dr. Bakonyi Anna − Kovácsné Bárány Ildikó:Bölcsőde-

óvoda közös intézményként történő működtetése 

* Cole, M. – Cole, S. (2003): Fejlődéslélektan . Osiris Kiadó, Bp. 

** A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. Kézirat. Írták: Szombathelyiné dr. 

Nyitrai Ágnes, Korintus Mihályné dr., Rózsa Judit. SZMI, Bp. 2008 14 

*** Kagan, Spencer (2001): Kooperatív Tanulás. Önkonet Kft. Bp. 

**** Dr. Bakonyi Anna (2001): Az óvodás gyerekek értékelési–mérési rendszerének elvi és 

gyakorlati kérdései. In: Minőség az óvodában. (Szerk. Szivák Judit.). OKKER Kiadó, Bp. 175-

215. p. 

*****Heacox, Diane (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban.. Szabad Iskolákért 

Alapítvány, Bp. 
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VIII.  GYERMEKVÉDELEM 

 

 

Óvodapedagógusaink  feladata hogy maximálisan biztosítsák a gyermekek 

alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezik az óvodai 

környezetet - személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével 

elősegítse minden gyermekünk számára az optimális fejlődési folyamatot. 

Az általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság; elfogadó, segítő, támogató 

attitűd, szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontosak. Az 

óvodapedagógusaink nevelő- fejlesztő munkájuk során mindig figyelembe veszik 

a gyerekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális 

hátterét. Segítjük őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos 

helyzetükből való felzárkóztatásban.  

Migráns gyermekek nevelése során biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

Célunk a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi 

jogainak érvényesítése. Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, 

az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára. 

 

Feladataink: 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

- A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése. 

- Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált 

nevelése, fejlesztése. 

- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás 

jelzése a gyermekvédelmi felelősnek. 

 

Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 

- Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában. 

- Gyermekvédelmi munkatervet készít, megjelölve a konkrét tevékenységeket a 

felelőssel együtt. 

-Nyilvántartja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett  

gyermekeket, feljegyzi az intézkedéseket, eredményeket. Ellenőrzi a 

nyilvántartásba vétel, ill. megszüntetés okait. 

- Szükség szerint igénybe veszi a családgondozó, a védőnő segítségét. 

- Elősegíti az óvónők tájékozódó tevékenységét, szükség szerint 

családlátogatáson is rész vesz. 
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- Javaslatokat tesz a különböző segélyezési formákra, ha szükséges segít a 

környezettanulmány elkészítésében. 

- Részt vesz esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal,  

a gyermekvédelmi munka intézményszintű ellenőrzésében, értékelésében. 

 

Az óvodavezető feladatai: 

 

- A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi 

felelős megbízása; feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten. 

- Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

- A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. 

- Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

- Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az 

önkormányzati rendeleteknek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

- Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

 

IX.  INTEGRÁCIÓ 

 

Az integrációt az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint valósítjuk meg, 

mely szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek (valamilyen területen sérült: 

látás, hallás, mozgás, beszéd) együttes nevelése, beilleszkedése, fejlesztése az 

egészségesen fejlődő társaikkal történik. 

 

Óvodánkban a teljes integráció valósul meg, vagyis az óvodai nevelés teljes ideje 

alatt a sajátos nevelési igényű a gyermekek normál csoportjában tartózkodnak. 

 

Tapasztalatunk, hogy a gyermekek  elfogadják a „különbözőséget”. Az 

óvodapedagógusok mintája alapján beszélnek, játszanak, bánnak a tőlük 

valamiben különböző társaikkal.  

Fontos elvünk, hogy minden  embert olyannak fogadjuk el, amilyen. Biztosítjuk 

a gyermekek  emberi méltóságát, jogait, tiszteletben tartjuk egyéni 

különbözőségeiket. Szereteten, őszinte érdeklődésen,  elfogadáson,  nagyfokú 

tolerancián alapuló magatartást tanúsítunk. 

 

Célunk: 

  

Az esélyteremtés az életbe való természetes beilleszkedéshez . 

A sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek optimális kibontakoztatása 

és harmonizálása, hogy a közösség életébe minél könnyebben beilleszkedjen. 

A gyermekközösség elfogadóvá formálása, melynek alapja a közös élményekből 

fakadó szeretet. 
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Feladataink: 

 

Feltételek megteremtése: 

 

-Az integrációhoz szükséges belső szaktudás fejlesztése, ez irányú 

továbbképzéseken való részvétel, további szakvizsgák megszerzése. 

- A gyermek fejlődését, fejlesztését segítő külső szakemberekkel, az 

együttműködés kialakítása, erősítése. 

- Az integrált nevelést javasló szakértői bizottság véleményének beszerzése.  

 

A gyermekkel  kapcsolatos feladatok: 

 

Az integrációs nevelésben résztvevő gyermekek számára a társadalmi 

kihívásoknak, elvárásoknak megfelelően az egyéni fejlesztés biztosítása. 

 

A szülőkkel kapcsolatos feladatok: 

 

-  Elsődleges családlátogatás,  anamnézis felvétele. 

- Folyamatos, segítő együttműködés, gyermekük elfogadásának segítése, bátorító 

nevelésre ösztönzés. 

-  Folyamatos családlátogatás, beszoktatás. 

-  Fejlesztési tanácsok  a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való 

foglalkozáshoz (szülői igény esetén). 
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A PROGRAMKÉSZÍTÉST ALAPVETŐEN MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYOK 
 

 

 

1. 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról 

 

 

2. 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól a gyámügyi 

igazgatásról (Gyermekjóléti szolgálat) 

 

 

3. Egyezmény a gyermekek jogairól Budapest 

Egyesült Nemzetek UNICEF 1992. 

 

 

4. 137/1996./VIII.28./ Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról 

 

 

5. 51/2004. (III.23.) Korm. rendelete Az óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VII.28.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

  

6. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények 

működéséről 
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nevelésének irányelve 
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 Hermann Imre – Hermann Alice : Az első 10 év. A gyermek lelki élete 

          Tankönyvkiadó, Bp. 1959 

 

 Kodály Zoltán : Ének az óvodában 

     Franklin Kiadó, Bp. 1941 

 

 Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes : Gyermeklélektan 

          Gondolat Kiadó, Bp. 1975. 

 

 Páli Judit:  Játék, tanulás, játékos tanulás 

          Óvodai Nevelés, Bp. 1990/6 

 

 Perlai Rezsőné : A matematikai nevelés módszertana 

          Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996 

 

 Vargáné Szabó Györgyi – Marosi Miklósné :  

          Peagógiai program írás – előadások 2004 

 

 Petrás Anna : Játékiskola  

          BMK Kiadó, Bp. 1991 

 

 Rousseau : Emil vagy a nevelésről 

          Tankönyvkiadó, Bp. 1967 

 

 Zsolnai József – Zsolnai László : Mi a baj a pedagógiával  

     Tankönyvkiadó, Bp. 1987 
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Szómagyarázat: 

 
integráció: - egyes részek egyesülése egy egésszé 

migráns:   - helyváltoztató, elköltöző 

interkulturális :  - kultúrák közötti 

kommunikáció:  - információk cseréje 

komplex:  - bonyolultan összetett 

koordinálás:  - egymás mellé rendelés 

komfort: - kényelem 

metakommunikáció: - információ továbbítása hanghordozással, arcmimikával 

dramatizálás:  - regény, novella, mese párbeszédes formában való előadása 

szocializáció: - egyén beilleszkedése a társadalomba 

empátia: - beleélés 

motiváció: - a cselekvés ösztönzője, kiváltója 

prevenció: - megelőzés, megelőző intézkedés 

korrekció:  - helyesbítés, helyreigazítás 

optimális: - legkedvezőbb, a legjobbnak ígérkező 

reális: - valóságos 

verbális: - beszédben megnyilatkozó, hangos, nyelv útján terjedő 

nonverbális: - arcmimikával történő kommunikáció 

kreatív: - alkotó, újat létrehozó 

higiéné: - az egészség megőrzésére irányuló tisztaság, egészségtan 

kulturált: - művelt, kifinomult 

attitűd: - magatartás, viselkedés 

norma: - szabvány, pontosan megszabott mérték 

speciális: - sajátos, jellegzetes 

inkluzív: - befogadó 

etnikai: - néprajzi, valamely népet jellemző 

rigmus: - nép versike, tréfás mondóka 

toleráns: - elnéző, türelmes 

konfliktus: - összecsapás, egymásnak ellentmondó erők, érdekek harca 

differenciált: - különvált, elkülönült 

technika:  - módszerek és  eljárások összessége 

vizuális: - látási érzeten alapuló, látással kapcsolatos 

modell: - minta, mintadarab 

harmónia: - összhang 

minimális: - legalacsonyabb 

integrált: - játékba beépített (óvodában) 

korrigál: - javít, helyesbít  

intervenció: - beavatkozás, közbelépés 

pszichikus:  - lelki eredetű 

pszichológus: - lelki problémákkal foglalkozó orvos 

logopédus:  - a beszédhibák megelőzésének és javításának szakembere 

konduktor:  - mozgássérültekkel foglalkozó gyógytornász, gyógypedagógus 

finommotorika:  - szem-kéz, szem-láb mozgásának rendezettsége 

intellektuális:  - értelmi, észbeli, szellemi 

szimbolikus:  - jelképes, valamit jelképező 

konstruál:  - alkot, létrehoz 

praktikus:  - gyakorlatias, élelmes 

esztétikus:  - tetszetős, ízléses, kellemes, festői szépségű 

mikrocsoport:  - kis létszámú (3-4 fős) csoport 

ritmikus:  - ütemes, szabályos 
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inspirál:  - ösztönöz, késztet 

kongurens:  - megegyező, megfelelő 

szituáció:  - helyzet 

metódus:  - módszer, eljárásmód 

mágikus:  - bűvös, varázsos 

kontaktus:  - érintkezés, kapcsolat 

improvizál: - rögtönöz 

többfázisú:  - több egyidejű történés meghatározott szakasza 

klasszikus:  - a régebbi idők szellemi alkotója 

halandzsa: - kitalált, költött szójáték 

novellisztikus:  - novellaszerű 

realisztikus:  - valóságszerű 

stílusos:  - valamely stílusnak megfelelő, ahhoz illő 

motívum:  - cselekvés mozgató tényezője-, rugója 

epizód:  - a történetben a főcselekményhez szorosan nem tartozó esemény  

komponált:  - összeállított 

fogalom párok: -  mint pl. : gyors-lassú, halk-hangos, kicsi-nagy… 

képi plasztikai:  - térbeli alkotás 

kompozíció:  - összetett alkotás 

atmoszféra:  - a környezet hangulata 

spontán:  - kényszer nélküli,  önkéntes 

fantáziavilág:  - álmodozás, képzelődés, ábrándozás 

gimnasztika:  - testgyakorlás, torna 

ingergazdag:  - gondolkodásra, tevékenységre ösztönző környezet 

variálás:  - cserélgetés, válogatás 

identitástudat:  - öntudat, azonosságtudat 

konkrét:  - tényleges, kézzel fogható 

szelektív:  - szétválasztó, különválasztó 

szimulál:  - színlel, tettet 

kompetencia:  - illetékesség, jogosultság, valaminek a tudása (szakértelem) 

aktivitás:  - fokozott tevékenység 

modellkövetés:  - valamely minta követése 

részképesség: - kisgyermekkorban  a fejlődéshez nélkülözhetetlen képességek (pl.látás-hallás-       

                       tapintás; szem-kéz összehangolt működése; különböző testrészek összehangolt 

                       működése; érzékszervek egyidejű pontos működése; saját testtájak ismerete;  

                       látott színek, formák, méretek megkülönböztetése; hangok megkülönböz- 

                       tetése stb.) 

kritérium:  - meghatározó, megkülönbözető jegy, döntő tényező 

akusztikus: - hanggal kapcsolatos, hangzásbeli 

szociokulturális háttér: - egy közösség életvitelének, értékrendjének, szokásainak,  

                                           hagyományainak összessége 

anamnézis: - kórelőzmény 
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