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1. Az óvoda adatai: 

 

 

Az óvoda hivatalos neve: 

~ Vásártéri Óvoda 

 

Pontos címe, telefonszáma, e-mail címe: 

~ 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Lakótelep Hrsz.: 2924 

~ tel.: 66/ 386-115   fax: 386-115 

                     66/ 280-095 

~ e-mail: szivarvanyovi4@freemail.hu 

Az óvoda honlapja:  

~ www.vasarteriovi.hu 

 

A fenntartó neve, címe: 

~ Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú 

Kft. 

~ 5500 Gyomaendrőd Vásártéri Lakótelep 27/B/1 

 

Az óvodai csoportok száma: 

~ 3 

 

Az óvoda vezetője:  

~ Varjú Judit 
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2. A program alapfogalmainak értelmezése: 
 

 

Szabad játék 

maximális szabadságot élveznek a gyermekek, a korlátokat az együttélés 

szabályai jelentik. Spontán, önkéntes tevékenység, amely asszociációkra épül. 

 

 

Játékban tanulás 

olyan fejlesztő tevékenység, mely által minden gyermekben kialakulhatnak azok a 

képességek, amelyek alapján örömet jelent a gyermek számára a későbbi tanulás. 

Az óvodapedagógusok úgy tervezik meg a tevékenységeket, hogy azok minél több 

érzékszervet mozgassanak meg és így a látás, a hallás, a mozgás és a verbális 

kommunikáció együttesen szolgálják a tanulást.  

 

 

Tevékenységközpontok: 

azok a sarkok a csoportszobában, amelyekben folyik a szabad játék, a munka, és 

ahol azok a tevékenységek szerveződnek, amelyek a játékban tanulást jelentik az 

óvodapedagógus felajánlása alapján és irányításával. 

 

 

Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek 

Ugyanazokban a tevékenységközpontokban szerveződik, ahol a szabad játék. A 

játékeszközöket is használjuk. A gyermekek játékindítékaira épül. A gyermek 

eldöntheti, melyik tevékenységbe kapcsolódik be. Az óvodapedagógus választja 

meg: 

- az eszközt 

- a feladatot 

- a technikai megoldást 

- a munkaformát 

- vezérli a témaprojektek tevékenységeit előkészítő folyamatokat. 
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Variánsai: 

 

a./ választható tevékenységek: egy időben, több központban 

b./ kötelezően választható tevékenységek: a fejlettebb gyermekek számára          

kötelező, a kisebbeknek választható 

c./ kötelező tevékenységek: egyetlen területen, a mozgásfejlesztésben  

alkalmazható rendszeresen. Egyszerre, az egész csoport számára 

szerveződnek.  

         

       

Munkaformák                                                                     

      

a./ Egyéni munkaforma 

 Ez a tevékenységforma áthatja a munkaformákat, mindegyikben jelen van a 

differenciált fejlesztés alapjaként. Az egyéni tevékenységekben az 

óvodapedagógus páros kapcsolatba kerül a gyermekkel, ahol 

személyiségismerete alapján célirányosan, a részképességek hiányára 

tekintettel tud hatni. 

 

b./ Mikrocsoportos munkaforma 

A mikrocsoportos munkaformának a klasszikus felosztás szerint sok variánsa 

létezik. Mindegyikben jelen van az egyén saját tevékenységével és 

fejlettségével, ugyanakkor ez nem azonos az egyének matematikai 

összességével. 

A gyermekek között állandó, szoros és személyes kapcsolat, interakció jön 

létre, ami ösztönzővé, vonzóvá teszi az együttműködést. A másik gyermek 

ötletei mintát jelentenek, tapasztalatai kiegészítik az egyes gyermek 

felismerését. A kialakítható munkamegosztás választási lehetőséget 

jelenthet.  

 A részfeladat megoldását motiválhatják a társak is. Az együttesség élménye  

fokozza a biztonságérzetet. Egy-egy problémát többféle aspektusból 

szemlélhetnek, és együtt nézhetnek szembe a váratlan helyzetekkel, 

nehézségekkel. A felfedezésekkel járó örömet hatványozottabban élik meg. 

 

 

 

Projekt /vagy integrációs/ - módszer 

 

Egy témának egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelítéssel és sokirányú 

képességfejlesztéssel történő feldolgozása. 
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Individualizálás 

 

A gyermekek közötti különbségek felismerésére épül.  

Az individualizálás: - szemléletmód /a másság toleranciája/ 

 - a fejlesztés stratégiája / az egyéni lehetőségekből 

    kiinduló fejlesztés/ 

                               - metodikai eljárás /differenciálás/ 

                               - struktúra / a munkaformák variációval egyénre szóló          

                                 személyiségfejlesztés/ 

 

/A gyermek általános fejlődési szakaszainak tendenciáit ismerni kell annak 

érdekében, hogy meg tudjuk állapítani: az attól való eltéréshez kérnünk kell-e 

speciális szakember segítségét/. 

 

Családi szoba 

Szerves és jelentős része a családok bevonásának. Innen a szülők játékokat, 

könyveket, folyóiratokat kölcsönözhetnek, itt találkozhatnak és beszélgethetnek 

az óvodapedagógusokkal, illetve egymással. Előadásokon, akciós áruk vásárlásában 

vehetnek részt.  

 

Komplex tevékenység 

Miután a gyermekek a világot egészben (komplexen) látják, szemlélik, tanulják és 

értelmezik számukra a szociális, érzelmi, értelmi szféra nem különül el. Ezért 

gondoljuk úgy, hogy a komplex foglalkozások rendszerében közvetítjük azt a 

pedagógiai tartalmat, ami a nevelési célunkból következik. 

 

Foglalkozás 

a tevékenységközpontú program szóhasználatában foglalkozásnak nevezünk 

minden csoportos tanulási formát, legyen az kötött vagy kötetlen. Tehát 

foglalkozásnak hívjuk a kezdeményezéseket és a kiscsoportos foglalkoztatási 

formát is. 

 

Képesség 

a képesség az egyén pszichikus sajátossága, ami valamilyen adottságon alapul, 

konkrét tevékenység gyakorlása közben fejlődik, és fejlettségi szintje a 

tevékenység végzésében nyilvánul meg. 

 

Nevelés 

Nevelésen legáltalánosabban képességfejlesztést értünk, mégpedig azoknak az 

egyéni képességeknek az intenzív fejlesztését, amelyek az éppen aktuális és a 
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későbbi társadalmi tevékenység szempontjából hasznosak mind az egyén, mind a 

társadalom számára. 

 

Differenciálás 

A differenciálás tervezett pedagógiai folyamat, amely a különböző 

sajátosságokkal rendelkező gyermekek fejlődése számára biztosítja a 

legoptimálisabb lehetőségeket és feltételeket. 

 

Kooperáció: 

A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös, összehangolt 

erőfeszítésén alapuló folyamatos megvalósítása. 

 

Kommunikáció 

A közmegegyezésre való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az 

együttélés és együtt működés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és 

értékelését szolgálják. 

 

„Nyitott óvoda elve” 

A szülők a befogadás után is bármikor bent tartózkodhatnak az óvodában, ha ezt 

a szülők előre jelzik , igénylik és maguk az óvodapedagógusok is kérik, várják a 

szülők folyamatos együttműködését. 

 

Befogadás: 

Az a folyamat, amikor a gyermekek először ismerkednek az óvodával és az óvodai 

csoporttal. A befogadás során kiépül a gyermekekben  

az a bizalom, ami később az óvodapedagógus és gyermek aktív együttműködését 

megalapozza. A bizalom kiépítése a szülők irányába is rendkívül fontos. Éppen 

ezért jó, ha a befogadás ideje alatt a szülők bent tartózkodhatnak az óvodában, 

mert saját tapasztalataik győzik meg őket arról, hogy jó helyre került a 

gyermekük. 

 

Multikulturális nevelés 

általa megakadályozható bizonyos csoportok negatív megkülönböztetése, 

előítéletek kialakulása, és több kultúra közvetlen találkozása esetén a 

csoportközi konfliktusok. A különböző kultúrákról szóló ismeretek átadásával 

pedig az idegen kultúrák mellőzése és elutasítása is kiküszöbölhető.  

 

 

Intervenció 

a gyermekek fejlődési lemaradásainak csökkentése, a kompenzálási lehetőségek 

megtalálása, az elmaradás növekedésének megakadályozása, az egészséges 
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fejlődés és kompetenciák elősegítése. Az adaptív szülői funkciók és a családi élet 

segítése. 
 

Az interkulturális nevelés  

 

- a különböző célcsoportra irányuló nevelési programok; ilyen célcsoportok 

lehetnek a nyelvi vagy kulturális kisebbségek, ideiglenes vagy állandó 

bevándorlók, menekültek, stb.;  

Fejlesztendő készségek: 

- metakommunikatív készségek a félreértések elkerülésére vagy tisztázására, 

- segítség a kommunikációban, az ismétlés készsége, megoldások felajánlása, 

stb. 

- a szokatlan viselkedés elfogadásának készsége a nyelv, és a nem szóbeli 

kifejezésmódok és a szociális szabályok területén, 

- a kommunikációval kapcsolatos eltérő koncepciók ismerete és elfogadása. 

A bevándorló gyermek 

 három csoportja különböztethető meg jogilag: 

 harmadik országot elhagyó szülők kiskorú gyermekei hosszú tartózkodási 

engedéllyel; 

 menekültjogot kérő kiskorú gyermekek; 

 illegális bevándorlók kiskorú gyermekei. 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

 

Az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b,pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgarphia, dyscalculia,mutizmus,kóros 

hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

 

Hátrányos helyzetű gyermek 

 

Az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 

jegyző megállapította. 
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek csoportján belül az a gyermek, akinek a 

törvényes felügyeletet ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 

nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában- 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 

sikeresen. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek. 

 

 

A helyi nevelési program módosítását a következő körülmény indokolta: 

- Az óvodai nevelés alapprogramjának módosítása 

 

Pedagógiai programunkat az alábbi törvények, jogszabályok alapján 
készítettük el: 

 

 Magyarország Alaptörvénye 

 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól 

 

 A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

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

végrehajtásáról 

 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 

 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300121.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&celpara=#xcelparam
http://oktatas.lutheran.hu/feltoeltoett-fajlok/jogszabalyok/32_2012.%20-X.%208.-%20EMMI%20r.-SNI-2013.08.01%20.pdf
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3. Óvodánk bemutatása 
 

 Óvodánk a Vásártéri Lakótelepen található. Az itt lakók anyagi helyzete 

és életkora is széles skálán mozog. Óvodásaink zömmel a lakótelepen élnek, 

illetve annak vonzáskörzetéből járnak hozzánk. 
 

Az óvoda 74 férőhelyes, 3 csoportos. Eredetileg bölcsődeként működött, 

majd a bölcsődei részt leszűkítették 2 csoportra, a fennmaradó csoportok pedig 

óvodaként üzemeltek tovább. 

Óvodánk csoportszobái megfelelő méretűek, rendelkezünk a sikeres 

nevelőmunka törvényben szabályozott eszközkészletével. Udvarunk tágas, 

megfelelő udvari játékeszközökkel felszerelt.  

   Az óvodába járó gyermekek családjaiban az anyagi háttér nagyon változó. 

Vannak olyan gyermekeink, akik igen jó anyagi körülmények között élnek, de 

vannak családjaink, akik a létminimumon. Ez a változó, egyre inkább romló képet 

mutató állapot is egyre inkább alátámasztja az általunk választott, minősített 

„Lépésről-lépésre” óvodai program bevezetésének és további alkalmazásának 

létjogosultságát. 

 

 

Feltételrendszerünk: 

 

Humán erőforrás:  

 

~ Óvodapedagógusok: 6 fő 

~ Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

~ Dajkák: 3 fő 

~ Óraadó gyógypedagógus képesítésű tanár a gyermekek sérülés-

specifikumait figyelembe véve. Szükség szerint, évente váltózó 

módon 

 

Tárgyi feltételeink: 

 

~ Óvodánk eszközkészlete, tárgyi felszereltsége jónak mondható. 

A tételes eszközkészlet- felsorolást ld. később. 
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4. Alapelveink 
 

 „Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, 

legfeljebb nyolcéves korig. 

 

 

Az óvoda funkciói: 

- óvó-védő, 

- szociális, 

- nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

a./ a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, bizalom, szeretet és 

megbecsülés övezi, 

 

b./ a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a 

gyermek egyéni képességeinek, készségeinek kibontakoztatását. 

 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 

~ az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről;  

~ a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-

specifikus alakításáról; 

~ a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és 

fejlettségnek megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel a 

mással nem helyettesíthető játékra; 

~ a tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő 

műveltségtartalmak közvetítéséről; 

~ a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges személyi, tárgyi környezetről.” 

Ha szükséges, gondoskodik a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekeknek az önazonosság megőrzését, nyelvük, hagyományaik gyakorlását az 

interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelmét.  

(4. sz. melléklet a 255/2009. (XI. 20 korm. rendelethez) 

 

 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 11 

 

5. Felfogásunk az óvodai élet szereplőiről 
 

5.1.Gyermekkép 
 

„1. Az Alapprogram az emberi személyiségbõl indul ki, abból a ténybõl, hogy az 

ember mással nem helyettesíthetõ, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is 

egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

 

2. A gyermek fejlõdõ személyiség, fejlõdését genetikai adottságok, az érés 

sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti 

hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának 

következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és 

egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad 

kibontakozásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelõen 

a gyermeki személyiség kibontakozásának elõsegítésére törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes 

nevelésben részesüljön, s meglévõ hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet 

semmiféle elõítélet kibontakozásának.” 

 

(Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja ) 
 

Saját programunkban a személyiségfejlesztést differenciáltan, a gyermeki 

képességek eltérő fejlődési ütemét szem előtt tartva végezzük. Minden esetben 

a gyermek erősségeire, pozitívumaira építünk. 

Programunka támogatja azoknak a legfontosabb jellemvonásoknak a fejlesztését, 

amelyekre mai gyorsan változó világunkban leginkább szükség van.  

Ezek az alábbiak: 

- választási, döntési képesség és a következmények felvállalása a 

gyermek életkorának megfelelő szinten 

- önálló, kreatív gondolkodás 

- problémafeltáró és problémamegoldó képesség 

- a másság elfogadása és tolerálása 

- alkalmazkodó képesség 

 

A fenti jellemvonások kialakítása érdekében részletes céljaink az egyén 

személyiségfejlődésének elősegítésében: 

- „a gyermekek rendelkezzenek pozitív énképpel, legyen kulturális 

identitásuk, őrizzék meg kíváncsiságukat, legyenek önállóak, ismerjék 

meg saját értékeiket, erősségeiket, 
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- pozitív beállítódással szeressenek többet tudni, felfedezni, megismerni 

- szerezzenek sok pozitív tapasztalatot, éljenek meg sok élethelyzetet, 

amelyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális és intellektuális 

fejlődésükhöz, 

- tanulják meg és tapasztalják meg az együttműködésekben az 

alkalmazkodás és az önérvényesítés lehetőségeit, a kompromisszumok, 

konszenzusok kialakításának stratégiai elemeit, 

- legyenek képesek társaikkal és a felnőttekkel kommunikálni, 

kapcsolatot teremteni és a kontaktust fenntartani, 

- érdeklődjenek az írott nyelv és a szimbólumok iránt, 

- legyenek képesek önmagukat szabályozni, rendelkezzenek önkontrollal 

/annak elemi szintjéig jussanak el: a szabályok ismeretében tudjanak 

dönteni helyes vagy helytelen megnyilvánulásaik között/ 

- legyenek képesek helyzetekben, tevékenységekben önmagukat is 

motiválni és kevés felnőtt segítséggel problémáikat egymás között 

megoldani, 

- szeressék a természetet, védjék az élőlényeket, a környezetüket, 

- tiszteljék a hagyományokat, ápolják érzelmi kötődésüket, legyenek 

érzékenyek mások problémáira, és fogadják el társaik másságát, 

- alakuljon ki a szükségletük az egészséges életmódra /mozgás, korszerű 

táplálkozás, egészségügyi szokások/ 

- sajátítsák el az önkifejezés módjait /mozgás, művészeti 

tevékenységek/ 

- rendelkezzenek az ismeretek elsajátításához és az alkalmazkodó képes 

tudáshoz szükséges készségekkel /önálló, problémaérzékeny 

gondolkodás, a megismeréshez szükséges logikai műveletek végzésének 

képessége, a pszichikus funkciók megfelelő működése/ 

- tudjanak megoldani egyszerűbb szervezései feladatokat, pl.: a 

környezet igényeknek megfelelő alakítása /csoportszobában/ 

- személyiségük szabad kibontakozásában váljék az önkifejezés, az 

individualizáció és szocializáció fő tevékenységformájává a játék, 

igényeljék a játékot és keressék az együttműködést társaikkal, 

egyeztessék elképzeléseiket, megőrizve személyiségük autonómiáját, a 

kreativitást, az ötletességet, 

- legyenek optimista szemléletűek, jókedvűek, tudjanak örülni a kis 

sikereknek is.” 

/Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin Lépésről lépésre Óvodafejlesztő program, 

Hajdúböszörmény 1997./   
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5.2 Pedagóguskép 

- az óvodapedagógus a nevelőmunka kulcsszereplője. 

- elfogadó, támogató, segítő attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 

számára 

- szeretetteljes bánásmódja érzelmi biztonságot nyújt a gyermeknek 

- harmonikus személyisége, együttműködésre való hajlama segíti az 

összehangolt munkát 

- fejlődőképes, innovatív, kész a pedagógia megújulásra, fejlődésre 

- kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjával mind a gyermek mind a 

felnőttek munkáját segíti 

- nyitott, derűs magatartásával elősegíti a szülőkkel való együttműködést 

- alapos elméleti, pedagógiai, pszichológiai szakmai tudással rendelkezik 

- széleskörű módszertani repertoárral rendelkezik. Alkalmazza a modern 

információs és kommunikációs technikákat 

- tud egyénre szabottan motiválni, személyre szólóan értékelni, fejleszteni, 

differenciálni  

- rendelkezik az egész életen át tartó tanulás képességével 

      - ápolt, szolid megjelenésű, az alkalomhoz illően öltözködik, mindig 

mértéktartó  

 

 

 

 
 
Elvárható jellemzők: 
 

Tudás: 

- ismeri, és értelmezni tudja azokat a szocio-kulturális tényezőket, 

melyek befolyásolják a gyermekek helyzetét napjaink társadalmában. – 

-felismeri mindennek a személyiségfejlesztésre vonatkozó hatásait. 
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Attitűd/magatartás: 

- elfogadja a hátrányos helyzet fogalmának és a különleges bánásmódot 

igénylő gyerekek kategorizálásának viszonylagosságát, soha nem 

stigmatizálja őket.  

- elfogadja, hogy a gyerekek fejlődésében a közoktatási intézmény 

csak az egyik tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 

esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs terepek 

hatásait is figyelembe venni.  

Képességek: 

- képes a kulturális-társadalmi jelenségek nyitott és kritikus 

elemzésére a nevelés szempontjainak figyelembe vételével.  

- képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő, azokat 

alakító kulturális, társadalmi, illetve esetleges hatalmi-ideológiai 

tényezőket.   

- képes feltárni a hátrányos helyzetű és/vagy különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek sajátos szükségleteit. 

 

5.3 Dajkakép 

- tiszteletben tartja a gyermekek személyiségét  

- szeretetteljes magatartásával érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek 

számára. 

- a gyermekekkel mindig segítőkész, elfogadó, támogató. 

-  pozitív megerősítést nyújt a gyermekek számára.  

- munkatársaival együttműködő, toleráns 

- a szülőkkel udvarias, segítőkész.  

- munkavégzés precíz, pontos, megbízható 

- külseje ápolt, gondozott 
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- szívesen vesz részt továbbképzésben, hogy pedagógiai ismeretei 

bővüljenek. 

-  A rábízott információkat bizalmasan kezeli. 

 

5.4 Óvodakép 

„1.   Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsõdleges színtere a család. 

 

2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítõje, a gyermek harmadik életévétõl az iskolába lépésig. 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlõdésének és nevelésének legmegfelelõbb feltételeit. Az 

óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védõ, szociális, nevelõ-

személyiségfejlesztõ), a gyermekekben megteremtõdnek a következõ 

életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsõ pszichikus feltételei. 

 

3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elõsegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlõdését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az 

életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérõ fejlõdési ütem 

figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek ellátását 

is). 

 

4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: 

a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és 

bizalom övezi; 

b) a nevelés lehetõvé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlõdését, a gyermek 

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk. 

 

5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a 

gyermeki szükségletek kielégítésérõl, az érzelmi biztonságot nyújtó derûs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtésérõl; a testi, a szociális és az értelmi 

képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben 

végezhetõ sokszínû – az életkornak és fejlettségnek megfelelõ – 

tevékenységekrõl, különös tekintettel a mással nem helyettesíthetõ játékról; e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 

igazodó mûveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítésérõl; a gyermek 

egészséges fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetrõl. 
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6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megõrzését, ápolását, erõsítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és 

a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetõségét. 

 

7. A hazájukat elhagyni kényszerülõ családok (a továbbiakban: migráns) 

gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megõrzését, 

ápolását, erõsítését, társadalmi integrálását. 

 

 

6. CÉLOK ÉS FUNKCIÓK 

 

 

6. 1. Az óvodai nevelés célrendszere 

 

Az óvodai nevelés célja óvodánkban: 

 

- történjen meg a gyermekek személyiségének optimális, sokoldalú 

kibontakoztatása 

- történjen meg azoknak a kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek  az 

erősítése, fejlesztése, amelyek képessé teszik a gyermeket a kudarc 

nélküli iskolakezdésre 

- váljanak lelkileg egészséges, gondolkodásukban kreatív, vállalkozó 

szellemű, pozitív attitűdökkel rendelkező személyiséggé. 

- legyenek képesek különböző élethelyzetekben gyermekekkel és 

felnőttekkel hatékonyan kommunikálni 

- alakuljanak ki azok az attitűdök, amelyek alapját képezik a személyiség 

belső harmóniájának, és a társadalmi beilleszkedésnek.  

- legyen pozitív énképük, viseljék el a frusztrációt, tudjanak reális 

célokat kitűzni,  , a lehetőségeiket és vágyaikat összehangolni. 

 

6. 2. Az óvodai nevelés feladatai 

 

„Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 
- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 
- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.” 

 

/Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
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„Az egészséges életmód alakítása  

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlõdésének elõsegítése ebben az életkorban kiemelt 

jelentõségû. Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének 

kielégítése; 

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlõdésének elõsegítése; 

– a gyermeki testi képességek fejlõdésének segítése; 

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megõrzése; 

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

pihenés, a betegségmegelõzés és az egészségmegõrzés szokásainak 

alakítása; 

– a gyermek fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet biztosítása; 

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 

alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása; 

– megfelelõ szakemberek bevonásával – a szülõvel, az 

óvodapedagógussal együttmûködve – speciális gondozó, prevenciós 

és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.” 

 

Az óvodai pedagógiai  program általános nevelési feltételei közé az alábbi 

egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók: 

 A lelki egészség: érzelmi biztonság nyújtása, értelmi fejlesztés. 

Optimális környezet biztosítása. 

 A testi egészség: edzés és mozgás-fejlesztés, egészséges táplálkozás, 

gondozás, ápolás.  

 A szociális kapcsolatok harmóniája. 

 Egészségvédő szokások kialakítása. 

 A gyermek természetes mozgáskedvének fenntartása, a mozgás 

megszerettetése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése.  

 A napi életritmus kialakítása.  
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A gyermekek figyelmét felhívjuk biztonságuk, testi épségük megőrzése 

érdekében a balesetvédelem szempontjából fontos szabályokra, melyeket az 

óvodai csoportnaplóban rögzítünk. 

 

A gyermekek táplálkozása, tisztálkodása, alvásigényének és mozgásigényének 

kielégítése az egyes gyermekek ritmusának, szükségleteinek megfelelően 

történik. 

 

„Az érzelmi,az erkölcsi és a közösség nevelés  

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzõ sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, 

állandó értékrend, derûs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy 

– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvezõ érzelmi hatások 

érjék; 

– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az 

óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitûd, érzelmi 

töltés jellemezze; 

– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlõdését, éntudatának alakulását, és engedjen 

teret önkifejezõ törekvéseinek; 

– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, 

hogy az emberek különböznek egymástól. 

 

2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az 

együttérzés, a segítõkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának 

(ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. 

 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szûkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a 

szülõföldhöz való kötõdés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az 

emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 
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4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell 

értékû szerepet tölt be. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek esetében szükség szerint különösen 

jelentõs az óvoda együttmûködõ szerepe az ágazati jogszabályokban 

meghatározott speciális felkészültséggel rendelkezõ szakemberekkel.” 

 

Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

Kiemelt feladat:  

 

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás 

fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 

„1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözõ 

formáinak alakítása – beszélõ környezettel, helyes mintaadással és 

szabályközvetítéssel – az óvodai nevelõtevékenység egészében jelen van. Az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a 

gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

 

2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklõdésére, kíváncsiságára – mint 

életkori sajátosságra –, valamint a meglévõ tapasztalataira, élményeire és 

ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, 

amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az õt 

körülvevõ természeti és társadalmi környezetrõl. 

 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és 

tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bõvítése, 

különbözõ tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az 

értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, 

különösen a képzelet és a kreativitás fejlõdését elõsegítõ ösztönzõ környezet 

biztosítása.” 

 

/Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
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Programunkban az alábbi feladatok hangsúlyosak:  

 

 a családi hatások figyelembevételével, a szülőknek az óvodai életbe 

történő rendszeres bevonása,  

 a szülők és az óvodapedagógusok között a kétirányú kommunikáció 

biztosítása. 

 a gyermekek széleskörű tapasztalatokhoz juttatása, amelyek segítségükre 

lehetnek társadalmi, testi, szellemi és érzelmi fejlődésükben 

 az anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztése az óvodai élet minden 

területén és tevékenységében. 

 olyan tanulási helyzetek teremtése, melyekben cselekvés közben jutnak el 

a problémák megoldásáig, melyekben   kezdeményeznek, kísérleteznek, és 

kérdéseket tehetnek fel.                  

 a gyermekek bevonása a csoport életének, szabály –és 

szokásrendszerének kialakításába, döntések meghozatalába 

 a gyermekek kompetenciái, kompetencia- elemei fejlődésének folyamatos 

nyomon követése, differenciált támogatása 

 a különbözőségek elfogadásának támogatása, az integrációs és 

multikulturális nevelés megvalósítása 

 

Az óvodai élet tevékenységformái az Alapprogramnak megfelelően: 

 

 játék 

 verselés, mesélés 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, mintázás, kézi munka 

 mozgás 

 a külső világ tevékeny megismerése 

 munka jellegű tevékenységek 

 a tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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7. Az óvoda esélyegyenlőségi feladatai: 
 

 

7. l.  A HELYZETELEMZÉS 

 

 

2008 őszétől megtörtént a sajátos nevelési igényű gyermekek jogszabályban 

előírt szakérői felülvizsgálata, és előrelépés történt a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek regisztrálása terén is.   

Az óvoda felvételi körzetében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma, aránya az utóbbi időben csökkent, jelenleg nem éri el a 3%-ot. A 

hátrányos helyzetű családok száma viszont jelentősen emelkedett, most a 

gyermekeknek kb. egyharmada részesül rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban. 

 

 

7. 2. A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

 

7. 2. 1. Tényszerű megállapítások 

 

 

7. 2. 1.1.  

 

Óvodánkban biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve az 

SNI-s gyermekek ellátásának feltételei személyi és tárgyi vonatkozásban 

egyaránt. 

 

7. 2. 1.2. 

 

Az óvodánkban folyó pedagógiai munka biztosítja a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek eredményes nevelését, többnyire sikeres szociális 

hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlőségük előmozdításában. 

 

 

 

7. 2. 2. Beavatkozást igénylő megállapítások 

 

Az akciótervben ki kell dolgozni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

teljes körű felkutatásának módszereit, valamint a csoportok közötti arányos 

elosztást.  
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7. 3. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 

 

A nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl 

célul tűztük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások 

megvalósítását a körzetünkben elő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

Az intézkedési terv kifejezett célja: 

 a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesülése, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési és társadalmi 

integrációjának támogatása, 

 a minőségi neveléshez történő egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 

 

 

7. 4.  KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 

 

 

7. 4. 1. 

Az óvoda biztosítja, hogy a szülők és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, 

illetve, hogy az óvoda dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. 

Biztosítani kell, hogy az intézmény vezetője megkapja a szükséges felkészítést 

és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét 

sértő esetekben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

 

 

 

7. 4. 2.  

Az óvoda vezetője felelős azért, hogy tudatában legyen az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, biztosítsa a 

diszkriminációmentes nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon 

minden alkalmat, hogy az esélyegyenlősséggel kapcsolatos ismereteit bővítő 

képzésen, egyéb programon részt vegyen. 

 

 

7. 4. 3.  

Minden, az óvodával szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó 

fél felelőssége, hogy megismerje a programot és magára nézve is kötelezően 

kövesse azt. 
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7. 5. MEGVALÓSÍTÁS 

 

 

7. 5. 1. 

Döntései, feladatellátása során figyelembe veszi az oktatási intézmények 

jelzéseit, különös tekintettel az intézményeknél jelentkező infrastrukturális 

és humánerőforrás hiányokra a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének 

javítását célzó intézményi javaslatokra. 

7. 5. 2. 

A fenntartó támogatja a fenntartásában működő intézménynél jelentkező 

infrastrukturális és humánerőforrás szükségletek kielégítését, továbbá a 

hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítását célzó intézményi 

kezdeményezéséket, törekszik a közoktatási fejlesztések finanszírozása 

érdekében pályázati erőforrások bevonására. 

7. 5. 3 

.A fenntartó felügyeli, ellenőrzi a nevelési  intézménye esélyegyenlőségi 

monitoring rendszerét és a szülői/gondviselői panasztételi mechanizmus 

működtetését. 

7. 5. 4. 

Az intézmény belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű 

gyermekek helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten az intézményi 

esélyegyenlőségi program, illetve a megvalósított intézményi programok 

hatását, eredményeit a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában, 

melyektől az Önkormányzat részére információkat és adatokat kötelesek 

biztosítani. 

7. 5. 5. 

A fenntartó elősegíti a pedagógusok felkészítését, támogatja a 

továbbképzésüket különös tekintettel a differenciált tanulásszervezés, az 

együttnevelés, a szociális és családi problémák azonosítása, valamint a 

közoktatási esélyegyenlőség területére. 

7. 5. 6. 

Az Önkormányzat a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményeket 

és fenntartóikat is bevonja a települési közoktatási stratégiai programok 

készítésébe, a feladatok meghatározásába. Egyeztet a nem önkormányzati 

fenntartású oktatási intézményekkel, fenntartóikkal a település 

közoktatással kapcsolatos feladatmegosztásról, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű tanulók helyzetének javítását érintő feladatokra. 
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A nyilvánosság biztosítása: 

 

Az óvoda esélyegyenlőségi intézkedési terve az óvodavezető irodájában 

található. Igény szerint a szülők számára hozzáférhető. 

A jelen programban meghatározott eljárások keretében személyes adat (illetve 

olyan adat vagy információ, amelyből akár közvetett módon az érintett 

személyére lehet következtetni) nem hozható nyilvánosságra. Az intézményi adat 

és információ kezelés körében a személyiségi jogok védelméért az óvoda 

vezetője felelős. 

 

 

7. 6. KONZULTÁCIÓ ÉS VISSZACSATOLÁS 

 

Az óvoda az éves esélyegyenlőségi jelentést a szülők képviselőjének eljuttatja, 

észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi 

programjába beépíti. 

 

 

7. 7. SZANKCIONÁLÁS 

 

Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és 

panasztételeket az intézmény vezetője köteles kivizsgálni és a panasztevőnek, 

továbbá, ha szükséges független szakértőnek a bevonásával. Az esélyegyenlőség 

megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget 

sértő intézkedést, programot, vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben az 

Önkormányzat köteles az intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében 

eljárni. 

 

 

 

 

 

8. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az óvodában: 
 

 

Óvodánk alapító okirata az alábbiakat tartalmazza a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátásával kapcsolatban: 
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„Az óvoda alaptevékenysége: 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
-   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátása sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált ellátása: 
                        > enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd-és értelmi fogyatékos 
                         óvodások 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége, 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége 

-   Autista gyermekek különleges gondozása 
 
 
Célok:   

                                                                                                                                                  

Az esélyegyenlőség alapjainak megteremtése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodás éveik alatt kapják meg mindazt a 

fejlesztést, ami fejlődésüket optimálisan biztosítani tudja. 

 

 

Ennek érdekében: 

 

- ki kell alakítani a gyermekekben az egészséges önképet és önbizalmat 

- növelni kell a kudarctűrő képességüket 

- önállóságra kell őket nevelni 

 

 

Feladatok: 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek –aktuális állapotuknak megfelelően- 

speciális megsegítést igényelnek. Ennek során figyelembe kell venni a gyermekek 

kommunikációs szintjét, érzelmi állapotát, értelmi képességeit és fizikai 

adottságait is.                                                                                                            

 

Fejlesztendő terültek tételesen: 

 

- a testséma biztonságának kialakítása 

- a téri relációk kialakítása praktikus szinten 

- a hallás és a mozgás koordinált működése 

- a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás tervszerű fejlesztése 
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- az óvoda valamennyi munkakörben foglalkoztatott dolgozója fokozott 

gondoskodással vegye körül a sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

 

Megvalósítás: 

 

Speciális módszerek, terápiák, technikák alkalmazása: 

 

- szükség esetén technikai jellegű segédeszközök igénybevétele 

- az előírt gyógyászati segédeszközök következetes használata 

- logopédiai ellátás 

- a mikro-csoportos és frontális foglalkoztatási formák során 

differenciált, a speciális szükségleteket szem előtt tartó, személyre 

szabott feladatadás 

 

 

Az óvodában megvalósuló együttnevelés: 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek optimális fejlődése érdekében a csoportok 

óvodapedagógusainak különösen nagy szerepe van a többi gyermek, és a szülők 

tájékoztatásában. Az eredményes együttnevelés egyik legfontosabb eleme az 

elfogadás, tolerancia elvének érvényesítése. 

 

 

A nevelést a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
alapján végezzük. 

 

8.1. Általános elvek 

8. 1. 1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésében  

 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden 

gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A 

nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az 

akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos 

nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha 
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a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges.  

8. 1. 2. Az irányelv célja  

 

Az irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési 

igény összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy az elvárások 

igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra 

megfelelő területeken valósuljon meg,  

a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,  

- a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az 

óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé.  

 

 A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális 

módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó 

egyéni szükségletek határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés 

- az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének 

figyelembevételével - minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni 

fejlesztést igényel. 

8. 1. 3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei  
 

A sajátos nevelési igény kifejezi  

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges 

vagy teljes körű módosulását,  

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét.  

 

Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan 

team-munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely 

az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, 

eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól 

eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve 

kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás 

célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó 

jogszabályok határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a 

jogszabályok több területen módosítják, illetve kiegészítik olyan 
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többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell 

tenni.  

 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a 

szakértői bizottság szakvéleménye. 

 

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:  

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az     

eredményeket értékelő környezet segíti;  

- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke 

határozza meg;  

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 

személyiségjegyei befolyásolják.  

 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés 

gyógypedagógiai kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a 

gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta közreműködése szükséges.  

 

8 1. 4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai  
 

a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az 

autizmusból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.  

b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.  

c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.  

d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  

e) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  

A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget 

megfogalmazó gyógypedagógiai -orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat 

diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

8. 1. 5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők  

 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága.  

b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje.  

c) A gyermek - életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,  

            - képességei, kialakult készségei,  

            - kognitív funkciói, meglévő ismeretei.  

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis 

mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi 

készségek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más 
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terület kap nagyobb hangsúlyt.  

Halmozott fogyatékosság esetén az adott gyermeknél, gyermekcsoportnál 

megállapított fogyatékosságok mindegyikére tekintettel kell lenni.   

8. 1. 6. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára 

 

a) A sérülés-specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása 

és alkalmazása;  

b) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a 

segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására 

nevelés; 

c) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült 

funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

d) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes 

területeken kiemelkedő teljesítményre is képes;  

e) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek 

egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához;  

f) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők 

megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, 

együttműködés a sérült gyermek családjával. 

8. 1. 7. A többségi óvodákban megvalósuló - integrált - nevelés  

A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való 

beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő 

integrált nevelésük. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb 

értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és 

védettséget.  

 

Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda:  

a) pedagógiai programjának, illetve a speciális tartalmak közvetítésének 

figyelembe kell vennie a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének 

igényeit,  
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b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon 

hátrányainak leküzdéséhez. Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának 

kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező 

gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári 

szolgálat). Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok 

felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, 

folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda 

együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. Az integráltan fejlesztett gyermek 

számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és 

pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. Sikerkritériumnak a gyermekek 

beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége tekinthető, melynek 

eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják:  

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet és a sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A 

módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, 

az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 

óvodapedagógus  

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket,     

technikákat alkalmaz,  

- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján  

- szükség esetén  

- eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

megválasztja,  

- egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres,  

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,  

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel 

rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta - az együttműködés során:  

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását,  

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 31 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására,  

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, 

tájékoztat a beszerzés lehetőségéről,  

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel 

foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,  

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával.  

Az integrált nevelésben közreműködő közoktatási intézmények az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények szak- és pedagógiai szakmai 

szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt 

intézmények segítségét vehetik igénybe a megyei  közoktatás-fejlesztési 

tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

 

 8. 2. Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

- A gyermek környezetének teljeskörű megismerése. 

- Együttműködés a szakemberekkel -konzultáció, esetmegbeszélés,a 

dajkák tájékoztatása, bevonása a feladatokba hatáskörük szerint           

- Fejlődés nyomonkövetése, fejlődési ütem rögzítése (anamnézis,-

fejlettségmérő lapok). 

- Egyénre szabott megelőző-korrekciós terv kidolgozása a csoporton 

belüli fejlesztés érdekében a kijáró szakemberekkel közösen. 

- Részképességek fokozott fejlesztése. 

- A nagyothalló gyermek hallás és beszédállapotának folyamatos 

fejlesztése. 

- Személyiségfejlődésük és esélyegyenlőségük feltételeinek biztosítésa 

minden lehetséges eszközzel. 

- Továbbképzések, önképzések során a fejlesztésükhöz szükséges 

ismeretek, gyakorlat megszerzése, 

- A prevenciós munka érdekében szoros kapcsolat kialakítása a 

családokkal. 

 

 

8. 3.Sikerkritériumok: 

 

- A folyamatos fejlesztések hatására a gyermekek fejlődnek 

képességeikhez és lehetőségeikhez mérten. 

- Együttműködőek a fejlesztést végző szakemberekkel és elfogadják az  

alkalmazott eljárásokat. 

- Személyiségük a nevelés, egyéni és közösségi fejlesztés hatására olyan 

szintre jut, hogy lehetővé teszi integrált iskolai fejlesztésüket. 
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- Érzelmi biztonságuk képessé teszi őket pozitív interperszonális 

kapcsolatok kialakítására, eredményességük megélésére. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének az  állandó 

információ átadás,- átvétel a fejlesztés egyéni tervének és a fejlődés 

mérésének dokumentálása alapvető feltétele. Ennek érdekében a család 

és külső szakemberek- audiológus, szurdopedagógus, az intézmény 

gyermekorvosa , logopédusa, a nevelési tanácsadó szakemberei- aktív 

és elkötelezett szakmai segítségével tudjuk a gyermekeket  

eredményesen fejleszteni. 

Valamennyi beilleszkedési, tanulási, magatartási problémás gyermekről speciális 

egyéni fejlesztési naplót készítünk. 

 

9. A tehetséges gyermekekkel való kiemelt foglalkozás 

A tehetséges gyermekek felismerésére és differenciált nevelésük 

megvalósítására sok példa van az óvoda praxisában.  Gyakran idézik fel az 

óvodapedagógusok egy- egy sport vagy művészeti siker hallatán, hogy”Ö is a mi 

óvodásunk volt, és már akkor láttuk, hogy milyen ügyes ebben és ebben a 

tevékenységben,” Sok esetben a szülők figyelmét az óvodapedagógusok hívták 

fel a gyermek kiemelkedő teljesítményére. Most is vannak az óvodánkban  

kiválóan sportoló, focizó, rajzoló, éneklő, verselő, táncoló kisgyerekek,  akik 

számára a családi házzal közösen biztosítjuk a  kiemelkedő képességeinek 

optimális fejlesztéséhez a feltételeket.  

 

Az átlagon felüli képességek különféle területeken megnyilvánuló adottságokból, 

készségekből alakulnak ki. Ennek területei, melyek már óvodás korban 

jelentkezhetnek:  

 intellektuális képességek 

 művészi képességek 

 zenei képességek 

 vizuális képességek  
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 pszichomotoros képességek  

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a tehetségígéretes gyermekek számára 

képességeik kibontakoztatásának minél erőteljesebb elősegítése és a szülők 

figyelmének felhívása a gyermek kiemelkedő képességeire egyaránt fontos 

óvodapedagógusi feladat lesz a jövőben is.  

Nagyon fontos azonban szem előtt tartanunk azt, hogy óvodás korban még 

inkább a cselekvés öröme, és ne a teljesítménykényszer uralja a 

tevékenységeket - még a nagyon tehetségesnek mutatkozó gyermekek számára is 

biztosítani kell a szabad képzettársításon alapuló szabad játéktevékenységet- az 

óvodás életkorban játék közben még „mindenből minden lehet”. 

 

 

 

10. A „Lépésről lépésre” óvodai program adaptációja: 
 

 

10.1. Bevezetés 

   

 

     Óvodánk saját nevelési programját „az  Óvodai nevelés országos 

alapprogramja” alapján, /A kormány 255/ 209. (XI. 20../ Kormányrendelete és a 

„Lépésről-lépésre óvodafejlesztő program” /Hajdúböszörmény 1997./ 

adaptációjaként készítettük el.  

      

     Óvodai nevelésünk legjellemzőbb eleme, hogy egyénre szabott, a gyermekek 

képességeinek fejlődésbeli eltéréseit messzemenően figyelembe veszi. A 

családot elsődleges nevelő közegként tiszteljük, a velük való együttműködést 

elengedhetetlennek tartjuk. Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítve 

szolgálja a gyermekek optimális fejlődését.        
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Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk tárgyi feltételei jók. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet „az óvodák számára előírt kötelező eszközeiről és felszereléséről” 

jegyzékkel összehasonlítva a helyiségek száma, bútorzat és egyéb berendezési 

tárgyak, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök mind rendelkezésre 

állnak. 

Az egészség- és munkavédelmi eszközök folyamatos pótlása megoldott. 

A Lépésről-lépésre program szerinti eszközkészlethez folyamatos pótlásra 

szorulnak az alábbi tevékenységformák eszközei: 

 

- vizuális nevelés 

 

Tételesen: 

  

- jó minőségű és elegendő mennyiségű festék, kréta, ragasztó, papír 

 

A jelenlegi költségvetési kondíciók mellett ezeket elsősorban a költségvetésből, 

másodsorban pályázatokon való részvétellel, illetve szponzorok segítségével 

szeretnénk pótolni. 

 

A tárgyi feltételekről a programban részletes táblázat található 

 

A Lépésről lépésre óvodafejlesztő PROGRAM ÓVODAKÉPE 

 

      A „Lépésről lépésre óvodafejlesztő program” a szülőkkel kialakítandó, új 

minőséget jelentő kapcsolatra, együttműködésre építi az óvodai nevelést. 

 

1. Abból az alaptételből indul ki, hogy a család értéket közvetít a gyermek felé 

        még akkor is, ha funkciózavarai következtében nem működik mindig jól. 

2. Az óvoda szűkebb társadalmi környezetében él a család, amely lereagálja a 

társadalmi folyamatokat, funkció függnek ezektől a hatásoktól /pl.:                               

gazdaság, egzisztencia-teremtés, biztonságos, regeneráló légkör/. 

Biztosítja az óvódás korú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális 

feltételeit. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez 

szükséges személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógia 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos 

magatartásának kialakulását. 
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„Az óvoda elsősorban a családi nevelés kiegészítésére törekszik, de tudomásul 

kell venni, hogy a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű családok 

esetében a gyermekek érdekében fel kell vállalni a családi nevelést pótló 

tevékenységet is.” 

 

/Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: Lépésről lépésre óvodafejlesztő program 

Hajdúböszörmény 1997./ 

 

 

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a családokban a gyermekek nevelése 

tragikusan hiányos, a gyermekekre nem jut idő és szeretetteljes figyelem. A 

kisgyermekek a szülőktől nem tanulnak meg elemi dolgokat, kevés az olyan 

harmonikus nagycsalád, ahol egymástól tanulhatnának. 

A gazdasági, társadalmi és családi válság kellős közepén az óvoda szerepe nem 

leértékelődik, hanem hihetetlenül megnő, hiszen biztosítani kell a gyermekek 

fejlődéséhez szükséges optimális feltételrendszert. 

 

Óvodánk nyitott óvoda, amely a családok igényeihez alkalmazkodva 

tevékenységét oly módon bővíti ki, hogy a családok szabadidős tevékenységeire, 

mentális problémáira, a rétegszülői /munkanélküli, elvált/ speciális gondokra 

közösen keressük a megoldást, amennyiben erre a család igényt tart.  

 

 

 

10.2. Óvodai programunk: 

 

10. 2. 1. Individualizálva szocializál, azaz 

- egyéni szükségletekre épít 

- szükségleteket fejleszt /differenciáltan/ 

- a személyiség sokszínűségét tolerálja 

- az eltérő szükségleteket felismerve, egyénre szóló fejlesztő 

programot készít 

- a gyermek személyiségének alapos megismeréséből indul ki 

- az erősségekre épít 

- a fejlődést differenciáltan értékeli 

- az egyéni fejlettségből kiindulva megteremti a szocializáció optimális 

feltételeit 

- tudatosan alakítja a szociális viszonyokat, együttműködéseket 
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10. 2. 2. Tevékenységközpont-rendszerben fejleszt 

 

Hét tevékenységközpontot szervez: 

- családi játék /szerepjátékok/ 

- irodalmi, ének-zenei tevékenység központja 

- építő játék /konstruálás, barkácsolás/ központja 

- ábrázoló, művészeti tevékenységek, kézművesség központja 

- manipulációs /társasjátékok/ tevékenységek központja 

- homok és vízasztali tevékenységek 

- természetismereti tevékenységek központja 

Ezek a központok színterei: 

- a szabad játéknak és az óvónő által irányítottabb tevékenységeknek 

/játékos tanulás/. 

 

A központok feltételrendszere, helyigénye, időtartama, a gyermekek létszáma, a 

tevékenységek tartalma, jellege és formája, az önállóság és az irányítás aránya, a 

felnőttek száma a fejlesztési céloknak vannak alárendelve. 

 

 

10. 2. 3. A családok bevonásának sajátos rendszerére épít 

 

A családok / a felnőttek, testvérek/ számára az óvoda nyitott, a csoportszoba 

az együttműködés fő színtere: a hagyományos együttműködési formákkal 

szemben új minőségű kapcsolattartó formák működnek: 

- a szülő besegít az óvodai életbe, 

- közreműködik a feltételek megteremtésében, 

- bevonható gondozási tevékenységekbe, 

- bevonható: érdekes témák /hobbyk/ bemutatásába, a település 

hagyományainak ápolásába, a hagyományok felelevenítésébe, a saját 

gyermekét fejlesztő tevékenységekbe, a gyermekek fejlesztésének 

folyamatába, 

- a szülői rétegek szükségleteire épülnek a programok, a szülői 

szervezetek működtetésének új lehetőségeit tartalmazza. 

 

 

10. 2. 4. Közreműködik a családok szociális támogatásában 

 

- szolgáltatásokat biztosít: a gyermekek nevelését segítő programokkal 

- közreműködik a gyermekek szabadidő-szervezésében  

- elemzi a családok állapotát, feltárja a szükségleteket, aktivizálja a 

belső erőtartalékokat, 
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- a külső támogatásokat ismerve, közvetíti az érdekeket /családok 

részéről/, 

- tartja a kapcsolatot a külső segítőhálózattal /civil és egyéb 

szervezetekkel/, 

- tájékozódik a speciális szolgáltató intézmények és az önkormányzat 

lehetőségeiről és közvetítő szerepet tölt be a családok felé. 

     

 

 

 

10.3. A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI PROGRAM NEVELÉSI 

FELADATRENDSZERE  

 

10. 3. 1. Az egészséges életmód alakítása 

Cél: 

Az egészséges életvitel megalapozása, az egészségügyi és viselkedési szokások, 
szabályok kialakítása (étkezés, testápolás, öltözködés, mozgás, levegőzés):  

Feladat: 

 

- Az egészséges életmód szokásai 

- Személyes higiéné 

- Táplálkozás, étkezés, betegség megelőzés 

- Öltözködés, életmód szokásai 

- A preventív feladatok 

- A testi képességek fejlesztése: 

                      - érzékszervek fejlesztése 

                - mozgásfejlesztés /finom és nagymozgások/ 

                      - testséma és térérzékenység fejlesztése 

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

betegségmegelőzés 

- a szülővel és az óvodával együttműködve a környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása 

 

Az óvodapedagógus feladata:  

- azoknak a kulcskompetenciáknak a kialakítása, amelyek lehetővé teszik 

a gyermek egészséges életvitelének kialakulását 

- az egészség, mint érték tudatosítása 

- egészséges és biztonságos környezet biztosítása 
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- a korai prevenció megkezdése 

- baleset megelőzés, biztonságos környezet megteremtése 

- a lelki egészség fontosságának felismerése, megőrzése 

- környezetvédelem és a környezettudatos magatartás kialakítása 

- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

- gondozása feladatok végzése közben érzelmi biztonság nyújtása a 

gyermekeknek 

 

 

A dajka feladata:  

- az óvodapedagógussal együttműködve részt vesz a gondozási 

feladatokban 

- pozitív attitűdöket alakít ki a gyermekekben 

 

Anyanyelvi nevelés: 

- kommunikációs kedv felkeltés 

- illemszabályok gyakorlása (jó megjelenés, étkezés, viselkedés) 

- szókincsbővítés 

- beszédfejlesztés, kommunikáció (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

szándéknyilvánítás, tudakozódás, üzenetközvetítés, 

véleménynyilvánítás) 

- a kétrésztvevős beszédhelyzetek teremtése,  

- az artikulációs korlátok kiküszöbölése érdekében végzett folyamatos 

tevékenység,  

- a nyelvi játékok a motoros funkciók fejlesztésére. 

 

10. 3. 2.  Az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés 

Cél: 

Kiegyensúlyozott szeretetteli légkör, pozitív attitűdök, szokás és normarendszer 

megalapozása 
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Feladat: 

- szociális érzelmek fejlesztése 

az erkölcsi érzelmek megalapozása /hazához, emberekhez, kortársakhoz való 

viszony/ 

 
 

Az erkölcsi nevelést meghatározó tényezők az óvodában: 
 

Az egyén és a közösség viszonya (egyéni és közösségi nevelés összhangja)  

A kisgyermekkori érzelem minősége, szerepe, mint minden óvodáskori cselekvést átható 

tényező  

 

 Az értékrend kialakulásának útja  

 Az asszertív és az agresszív magatartás  

 A nemek szerinti "másság"  

 A büntetés és a jutalmazás  

 A kötődés szerepe, kötődési minták  

 A családközpontú intervenció jelentősége, családpedagógia  

 A negatív tartalmú és az agresszív játék  

 Az inklúzió általában, és konkrét formái  

 A művészetpedagógiai és az erkölcsi nevelés összefüggései 

 a társakkal való együttműködésre nevelés 

 énkép alakítása, önfejlesztő magatartása megalapozása 

 különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása 

 önkifejező és önérvényesítő törekvések kialakítása 

 

Ismerkedés: 

- a felnőttek munkájával 

- a település intézményeivel 

- a hagyományokkal 

Az óvodapedagógus feladata: 

- rugalmas beszoktatás, amely a szülők és a gyermekek igényeihez 

alkalmazkodik 

- szeretetteljes kapcsolat teremető stílus megteremtése 

- rugalmas napirend kialakítása 

- gyermek-dajka kapcsolatának erősítése 

- gyermek természetes társas szükségleteinek kielégítése 

- szokás és normarendszer megalapozása 
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- erkölcsi tulajdonságok (együttérzés, önzetlenség, segítőkészség, 

akarati tulajdonságok, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat-

szabálytudat kialakítása) 

- törődés a halmozottan hátrányos gyermekekkel 

- szülőföldhöz való kötődés, szűkebb-tágabb környezet megismerése 

- modellértékű kommunikáció az óvoda minden dolgozója számára 

- információk szerzése a családi szocializációról.  

- eljárások, módszerek alkalmazása a gyermekek alaposabb megismerése 

érdekében (megfigyelések, beszélgetések, célzott beszélgetések, 

meghallgatás, stb.).  

 

 

Anyanyelvi nevelés 

- A csoport életét szabályozó szokások változásai fejlődés, fejlesztés 

folyamatában a változások és ezek megjelenésének jellemzői.  

- Az érzelmek kifejeződésének megfigyelése, fejlesztési módja a non 

verbális kommunikáció során.  

- Differenciált fejlesztés a nyelvileg hátrányos helyzetű és a kiemelkedően 

fejlett gyermekekkel (egyénre szabott eljárások, módszerek alkalmazása, 

speciális szervezés, stb). 

 

 

10.3. 3. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Cél: 

A gyermekek egyéni adottságainak figyelembevételével alapozni és fejleszteni 

értelmi képességeiket: 

Megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás. Lexikális tudás helyett 

a képességek, készségek fejlesztése, pozitív attitűd kialakítása. 

Az óvodapedagógus feladata: 

- a gyermek spontán szerzett ismereteinek rendszerezése, bővítése 

- sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása 

- érdekes, változatos élmények, tevékenységek szervezése, 

élethelyzetekben való gyakorlása 
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10. 3. 3. 1. A nyelv fejlesztése 

 

- a világról szerzett tapasztalatok szóbeli kifejezésére nevelés  

- a kontaktus felvétel, -tartás nyelvi technikáinak megalapozása 

- az önkifejezés lehetőségeire nevelés 

- az írott nyelv /jelrendszer/ iránti érdeklődés erősítése 

- a tevékenységhez kapcsolódó beszédhelyzetekben a gondolatok 

kifejezésére nevelés 

- a kommunikációs képesség fejlesztése 

- beszélő környezettel, javítgatások elkerülésével a kommunikáció 

ösztönzése 

- a kommunikációkülönböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása, ösztönzése 

 

 

10. 3. 3. 2. Művészeti nevelés 

 

- az irodalom, ének-zene iránti érdeklődés, az önkifejezés igényének 

erősítése 

- az ábrázoló és kézműves tevékenységekkel a globális élmény nyújtása, a 

valóság sajátos tükröződése 

- a drámajáték önkifejező lehetőségeivel való megismerkedés, a 

kifejezés, ábrázoló tevékenységek, kézművességek technikáinak 

megalapozása 

 

 

10. 3. 3. 3. Tudományos nevelés 

 

- a megismerő tevékenység pszichikus funkcióinak, a logikai műveletek 

végzésének megalapozása, kreatív gondolkodásra nevelés: 

             - a modellkövető és felfedező megismerésre nevelés 

             - induktív gondolkodásra 

             - probléma felfedezésre késztetés 

- tapasztalatszerzés a természet folyamatairól: jelenségeivel anyagaival,         

állandóságaival és változásaival történő ismerkedés 

 

A fenti feladatrendszerben meghatározott feladatokat a csoportok éves 

nevelési terveiben jelenítik meg az óvodapedagógusok. 
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Anyanyelvi nevelés 

 

- Szókincsbővítés -helyzetek, formák, színek, méretek, tárgyak, testrészek, 

cselekvések, térbeli viszonyok, irányok névmások megnevezése.  

- Osztályozás-formák, színek, méretek.  

- Szintaktikai struktúrák használata.  

- Önálló folyamatos beszéd. Stb.  

 

 

10.4. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

10. 4. 1. Játék 

 

1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége, s így 

az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat 

követõ szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, 

melynek mindennap visszatérõ módon, hosszantartóan és lehetõleg zavartalanul 

ki kell elégülnie. 

A kisgyermek a külvilágból és saját belsõ világából származó tagolatlan 

benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentõségû tájékozódó, 

a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztõ, élményt adó 

tevékenységgé. 

 

2. A kisgyermek elsõ valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnõtt – a 

szülõ és az óvodapedagógus. 

Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a 

szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítõvé, 

kezdeményezõvé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte 

teszi lehetõvé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

 

3. A játékhoz megfelelõ helyre és egyszerû, alakítható, a gyermeki fantázia 

kibontakozását segítõ anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az 

óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelõ csoportlégkört, helyet, 

idõt, eszközöket és élményszerzési lehetõségeket biztosítson a különbözõ 

játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló 

játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

 

4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az 

élményszerû, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az 

óvodapedagógus feltételteremtõ tevékenysége mellett a szükség és igény 
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szerinti együttjátszásával, támogató, serkentõ, ösztönzõ magatartásával, 

indirekt reakcióival éri el. 

 

5. Az óvodában elõtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának 

érvényesülését.A játék kiemelt jelentõségének az óvoda 

napirendjében, idõbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is 

meg kell mutatkoznia. 

      

/Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /    

 

Cél: 

- a játék, mint elemi pszichikus szükséglet kielégítése 

- A gyermekek ismereteinek bővítése 

- Képességfejlesztés: az eltérő egyéni szükségletek, az életkori 

jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatása 

- Kreatív, önálló, az önszabályozás képességével majdan rendelkező 

gyermekek nevelése 

- élményt adó, élményszerző játék elősegítése 

A játéktevékenység feladata: 

- A gyermekek spontán szerzett ismereteinek, tapasztalatainak rendezése, 

bővítése, másrészt az értelmi képességek /érzékelés, észlelés, emlékezet,      

figyelem, képzelet, gondolkodás/ és a kreativitás fejlesztése 

-  A játék objektív feltételeit: 

- a nyugodt csoportlégkörrel 

- a játéktevékenységekhez szükséges hely biztosításával 

- elegendő játékidővel 

- biztonságos játékeszközökkel 

- egészséges, biztonságos környezet kialakításával teremthetjük meg. 

- gyakorló, szimbolikus – szerepjáték, konstruáló, szabályjáték 

megismertetése 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- a szabad játékfolyamat biztosítása, túlsúlyának érvényesülése 

- élményszerzési lehetőségek biztosítása 

- élményt adó játéktevékenység biztosítása 

- környezeti, tárgyi feltételek megteremtése 
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- a gyermek ismereteink bővítése 

- képességfejlesztés: az eltérő egyéni szükségletek, az életkori 

jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatása 

- kreatív, önálló, az önszabályozás képességével majdan rendelkező 

gyermek nevelése 

- az óvodapedagógus tudatos jelenlétével biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét 

- az óvodapedagógus rendelkezzen mindazokkal a tulajdonságokkal, 

amelyeket a gyermekektől elvár – empátia, gondoskodás, lelkesedés, 

intellektuális kíváncsiság, jókedv, problémaérzékenység tolerancia 

- teremtse meg a csoportban az egyensúlyt a szocializáció és az 

individualizáció között 

- egy-egy gyermek személyiségét differenciáltan, különböző képességek 

fejlődésbeli eltéréseit tolerálva közelítse meg 

 

 

1. A közvetlen környezet hatása a játékra 

 

- Az otthoni játékfeltételekről 

 

A játék a gyermek fejlődésében alapvető jelentőségű, semmi mással nem 

helyettesíthető tevékenységforma. A játéktevékenységek kétféle élményhez 

kötődnek. 

 

Nagy hatással vannak a gyermekek fejlődésére az otthoni játékszerek. 

Tanácsadással, az ennek a korosztálynak szóló játékszerek bemutatásával 

segítjük a szülőket, hogy a gyermekek otthoni játékfeltételein javíthassanak. 

Ezt a célt szolgálja a Családi Szoba játékkölcsönzője is. A TV, videó, és a 

különféle elektronikus játékok elég sok gyermek esetében kizárólagos otthoni 

tevékenység. Szeretnénk, ha ez csökkenne, és a gyermekek otthon is több időt 

töltenének a szabad levegőn, játékkal. 

Az óvónő a gyermekek otthoni ismereteit használja fel a különféle projektek 

kidolgozásához. A természeti és társadalmi környezeti témák, az ezekről 

szerzett tapasztalatok, ismeretek az életkor előre haladtával lineárisan 

bővülnek, és koncentrikusan mélyülnek. 

 

A másik, az az élmény, amelyet a gyermek játéktevékenységben él meg, a 

társakkal való együttjátszás örömeként. Ahhoz, hogy a feltételeket meg tudjuk 

teremteni, ismernünk kell: 

- a gyermek egyéni tapasztalatait 

- érdeklődését 
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- szükségleteit 

- a szülők, a család kulturális, szabadidős szokásait 

- a gyermekektől származó információkat, jelzéseket. 

 

 

A játék támogatásának pedagógiai szempontjai: 

 

Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan használhatja a rendelkezésére álló 

biztonságos eszközöket, és akinek módja van befejezni a maga választotta 

tevékenységeket, fejlődése jó irányba halad. Ide kapcsolódik a gyermek 

egészségének védelme, edzése, az egészséges életmód kialakítása. A kialakított 

rugalmas, kötetlen napirend biztosítja ezeket a lehetőségeket, valamint 

biztonságot és nyugodtságot teremt. 

 

Ha emellett lehetőség nyílik a játszótársak megválasztására, a 

problémahelyzetek és konfliktusok önálló megoldására, a társakkal való 

egyezkedésre, a gyermek szociális fejlődése is biztosított. Ebben a programban 

a bő eszközválaszték tág lehetőséget ad arra, hogy a gyermek nézelődjön, 

válogasson, töprengjen, hogy végül a számára éppen legvonzóbb 

játéktevékenységbe bekapcsolódjon. A program egyszerre négy-öt dolog 

megtanítását és megtanulását teszi lehetővé. A tevékenységekben az aktív 

gyermekek maguk is gyarapítják ismereteiket és kapcsolják az újakat a régihez. 

A sokoldalú élményszerzés lehetővé teszi, hogy a gyermekek látással, 

tapintással, hallással, érzelmekkel és gondolatokkal, verbális módon első kézből  

szerezzenek tapasztalatokat, így válhat a tanulás élménnyé és teljes 

személyiséget aktivizáló folyamattá.  

 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 

- pozitív énképpel rendelkeznek, megőrzik kíváncsiságukat, önállóak, 

felismerik értékeiket, erősségeiket 

- szeretnek felfedezni, megismerni dolgokat, sok élethelyzetet 

megélnek, amelyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális és 

intellektuális fejlődésükhöz 

- képesek az alkalmazkodásra és az önérvényesítésre, kompromisszumok 

kötésére 

- képesek társaikkal és a felnőttekkel kommunikálni – kapcsolatot 

teremteni 
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- tudják önmagukat szabályozni, önkontrollal rendelkeznek és a 

problémákat kevés felnőtt segítséggel egymás között  megoldják 

- ápolják érzelmi kötődéseiket, érzékenyek mások problémáira és 

elfogadják azokat 

- rendelkeznek az ismeretek elsajátításához és a tudáshoz szükséges 

készségekkel /probléma-érzékeny gondolkodás megismeréséhez 

szükséges logikai műveletek végzésének képessége, figyelem, kitartás, 

összpontosítás/ 

- optimista szemléletűek, jókedvűek és igazi gyerekek. 

 

 

„ Meggyőződésünk, hogy a gyermekek eltérő fejlettséggel lesznek érettek és az 

iskolának ott kellene folytatnia a nevelést, ahol az óvoda abbahagyta!” 

 

/Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: „Lépésről lépésre „óvodafejlesztő program 1998./ 

 

Anyanyelvi nevelés a játékban 

Cél: 

A kommunikációs készség, a helyes nyelvhasználat, a biztonságos önkifejezés 

megalapozása. 

A nyelvi képességek kibontakoztatása. 

Feladata: 

- a „beszélő magatartás” kialakítása 

- olyan játékos tanulási helyzetek teremtése, melyben a gyermekek 

gyakorolhatják a helyes kommunikációt, illemet 

- differenciált egyéni képességfejlesztés a felajánlott 

tevékenységekkel, az óvónő által kezdeményezett szabályjátékokkal, 

anyanyelvi játékokkal 

- a kifejező beszéd fejlesztése 

Alapfeltétel az óvodapedagógusok mintaszerű beszéde. 

 

Óvodapedagógus feladata: 

- a gyermekek bátran, érthetően beszéljenek 

- beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérjék,  

- szívesen bábozzanak, dramatizáljanak 

- jól tudjanak kommunikálni társaikkal, felnőttekkel egyaránt 
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A fejlesztési folyamat feltételei között legfontosabb maga az óvodapedagógus 

/hiszen ő a modell!/. 

Fontos: gyermekszemlélete 

             biztonságos szakmai tudása 

             pedagógiai és általános műveltsége 

             beszéd- és kommunikációs kultúrája 

A kisgyermek számára nagyon lényeges a személyéhez kötődő kapcsolat. Az 

óvodapedagógus az, akihez a gyermek éveken át szorosan kötődik, akitől és 

akinek a kedvéért örömmel tanul, aki védelmet, biztonságot nyújt számára. 

Az anyanyelvi fejlesztési folyamatban az óvodapedagógusnak tudnia kell az egyes 

gyermekekről minden lehetséges tárgyinformációt és a gyermekek 

képességeinek, képességhiányainak ismeretében kell az egyéni fejlesztést 

biztosítani. 

 

Az óvoda életében az anyanyelv fejlesztésének alaphelyzetei 

 

A./   spontán helyzetekben és tevékenységekben 

B./ az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben: a felajánlott 

tevékenységekben és a kezdeményezett szabályjátékokkal, 

társasjátékokkal, mesével, verssel 

 

A./ Spontán helyzetekben és tevékenységekben 

 

Óvodánkban az a tapasztalat, hogy a gyermekek nagyon eltérő szinten beszélnek. 

Egyre több a megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás gyermek. Az élettani 

beszédhibák a normális fejlődés nem szükségszerű, de előforduló velejárója. Az 

ép fejlődés határain belül, igen nagy egyéni fejlődésbeli különbségek lehetnek. 

Ebben belső /családi, alkati/ tényezőkön és külső /környezeti/ hatásokon kívül 

más faktorok is szerepelnek, pl.: a gyermek neme. A fiúknál lassúbb az érési 

folyamat, gyakoribb a megkésett beszédfejlődés. 

 „Ha a gyermek másfél éves és még nem beszél, azt „fiziológiás némaságnak” 

nevezzük. Amennyiben három éves korig sem indul meg a gyermek beszéde, úgy 

az súlyosan retardált, „patológiás”. Természetesen, ha a gyermek később kezd 

beszélni, az élettani hibák is tovább tartanak.” 

/Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés/ 

 

 

Ennek ismeretében, és mivel tudjuk, hogy 3-6 éves korig a nem túl súlyos hiányok 

és hibák még viszonylag jól korrigálhatók, a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek 

fejlesztését éppoly fontosnak ítéljük, mint a tehetségesek gondozását. 
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Fejlesztési elveink és gyakorlatunk legfőbb jellemzői, hogy: 

- gyermekközpontú 

- a differenciált egyéni képességfejlesztést szolgálja, különös figyelmet 

fordítva a gyermekek eltérő részképesség-hiányának pótlására 

Fontos:  

 

A természetes beszédhelyzeteket kihasználni a fejlesztésre, hiszen a gyermek 

ilyenkor tud görcsök nélkül kommunikálni. Az így létrejött beszédkapcsolatban az 

egyediség, az egyénre irányuló érdeklődés alapvető feltétel, ellenkező esetben 

nem jön létre mélyebb kontaktus. 

„A beszélő magatartás” az óvodapedagógus és a gyermekek magatartása, amely 

a kommunikációs helyzetekben a személyesség síkjáig eljutó társalgást jelenti, s 

melynek feltétele a nevelő oldalról: a jó kapcsolat, a gyermekismeret, az 

empatikus magatartás, a másikra való odafigyelés. 

A beszélő magatartást a gyermek akkor sajátítja el, ha érzelmi biztonságban 

van, derűs a légkör, a személye iránti érdeklődést tapasztalja, és ha hagyjuk, 

türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezését. Az óvodai 

nevelésben sokat tehetünk az anyanyelv fejlesztéséért, bár nagyon sok vizsgálat 

bizonyítja azt, hogy a szülők példája, a családi kapcsolatok minősége, a gyermek 

családi kommunikációs tapasztalatai messzemenően befolyásoló tényezők. 

A beszédfejlődés természetes színtere a játék, ahol a gyermekek 

élethelyzetekben kerülnek egymással kontaktusba. A felvállalt szerepekhez 

hozzátartoznak a felnőttek beszédmintáinak utánzásai, reprodukálása. 

Szoktassuk hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy szabadon mondják el érzéseiket, 

gondolataikat. Teremtsünk lehetőséget arra, hogy kreatívan rögtönözhessenek, 

improvizálhassanak, a nyelvvel is játszhassanak. 

A gyermekek beszédkreativitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel és a 

gondolataikhoz kapcsolódó kérdéseinkkel tudjuk ébren tartani. A 

tevékenységeket kísérő beszélgetések, a közös társalgások / beszélgető-körök/  

a nyelvi játékok, a szabad önkifejezés a drámajátékokban, az ösztönző, valóban 

érdeklődő felnőtt magatartása segíti a szókincs bővülését, a beszédminőség 

alakulását” 

/Dr Deliné Dr. Fráter Katalin: Lépésről lépésre óvodafejlesztő program/ 

 

 

B./ Az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben 

 

A felajánlott tevékenységekben és a kezdeményezett szabályjátékokkal, 

anyanyelvi játékokkal, társasjátékokkal, mesével, verssel. 

 

A nyelvi kommunikációs fejlesztésben is alaptevékenység a játék, 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 49 

- mint az önkifejezés egyik eszköze 

- mint a szereplés-szükséglet kielégítése 

- mint a közlési szükséglet kielégítése és 

- mint tanulási lehetőség. 

 

 

A kisgyermeket tisztelettel kezeljük 

 

Pedagógiai gyakorlatunkat a gyermekek szeretete vezérli, az óvodában minden és 

mindenki a gyermekekért van 

Értelmezésünkben a gyermekszeretet a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti –

„belőled még minden lehet”-, és azt, hogy minden egyes gyermeket 

lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlesztenünk és nevelnünk 

kell. 

 

Óvodapedagógus 

 

A fejlesztési folyamat feltételei között legfontosabb maga az óvodapedagógus 

/hiszen ő a modell!/. 

Fontos: gyermekszemlélete 

             biztonságos szakmai tudása 

             pedagógiai és általános műveltsége 

             beszéd- és kommunikációs kultúrája 

A kisgyermek számára nagyon lényeges a személyéhez kötődő kapcsolat. Az 

óvodapedagógus az, akihez a gyermek éveken át szorosan kötődik, akitől és 

akinek a kedvéért örömmel tanul, aki védelmet, biztonságot nyújt számára. 

Az anyanyelvi fejlesztési folyamatban az óvodapedagógusnak tudnia kell az egyes 

gyermekekről minden lehetséges tárgyinformációt és a gyermekek 

képességeinek, képességhiányainak ismeretében kell az egyéni fejlesztést 

biztosítani. 

 

A szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás: 

 

A szülőket mindenbe beavathatjuk és be is vonjuk. Folyamatos és együttműködő 

óvodánk kapcsolata a családdal, mert valljuk, hogy az óvodai szocializáció csak a 

családi szocializációval együtt lehet eredményes. 

 

Pl.: 

Már szokássá vált óvodánk minden csoportjában, hogy hétvégére egy  kedvenc 

óvodai  plüss játékot /egy macit/n, amit mindig más-más kisgyermek visz haza . 
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 A hétvégi élményeket, történéseket a család lejegyzi a „MACKÓ  NAPLÓJÁBA”, 

melyet hétfőként visszaérve az óvodába többször is felolvasunk. Jóleső érzéssel 

tapasztaljuk, hogy nagy élmény ez a gyermekeknek, gyermekcsoportnak, 

szülőknek, óvónőknek egyaránt. Bepillantást nyerhetünk egy-egy család életébe, 

szokásaiba. 

 

A középső csoportos gyermekek szüleit tájékoztatjuk az esetleges 

beszédhibákról, melyet szakképzett logopédus állapit meg. Minden rászoruló 

gyermeknek lehetősége van logopédiai fejlesztésre járni. 

 

Szívesen látunk az óvodai csoportokban olyan érdeklődő szülőket, akik 

megfigyelhetik, hogy a gyakorlatban hogyan folyik a gyermekek anyanyelvi – 

kommunikációs képességfejlesztés. 

 

Iskolába érkezés 

 

Gyakorlatunkban már igazolódott, hogy az óvodai anyanyelvi, kommunikációs 

fejlesztési folyamat-törés nélküli lassú átmenetet biztosít az iskolába 

érkezéshez, hiszen egyidejűleg a gyermek szociális és munkaképességei is 

fejlődnek. Az a törekvésünk, hogy a fejlesztés során az iskolásítás veszélyeit 

teljes mértékben elhárítsuk, és biztosítsuk a gyermekek harmonikus testi-lelki 

fejlődését. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

- A beszédhelyzetben és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedve jól, 

érthetően beszélnek. 

- Hanglejtésük, hangerejük, hangsúlyozásuk és beszédük sebessége 

többnyire megfelelő.  

- Helyesen használják az igemódokat és igeidőket, a névmásokat és 

névutókat. Beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik.  

- Néhány kivétellel helyesen ejtenek minden beszédhangot. 

- Páros és csoportos beszédhelyzetekben általában nyugodtan, 

figyelmesen tudják végighallgatni egymást, illetve az óvodapedagógust. 

- Jól alkalmazzák a párbeszéd jellegzetes fordulatait, a köszönést, a 

bemutatkozást, a megszólítást, a véleménynyilvánítást.  

- Nagyon kedvelik, így mindig örömmel végzik a játékos helyesejtési 

gyakorlatokat, melyek sok sikerélményt nyújtanak számukra. 
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10. 4. 2. Verselés, mesélés 

 

„1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek 

hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi 

élményeket nyújtanak. 

 

2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó 

alkalmat, erõs alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a 

gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlõdésének és fejlesztésének egyik legfõbb 

segítõje. A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek elõtt a külvilág 

és az emberi belsõ világ legfõbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelõ 

viselkedésformákat. 

 

3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és 

világképének kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben 

feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítõ, átlelkesítõ 

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

mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben 

vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

 

4. A mesélõvel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban 

érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim 

állapotában eleven, belsõ képvilágot jelenít meg. A belsõ képalkotásnak ez a 

folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

 

5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással 

történõ kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális 

higiénéjének elmaradhatatlan eleme. 

 

7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi mûveknek egyaránt 

helye van.” 

 

/ Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
 

Cél: 

- erkölcsi, értelmi érzelmi nevelés 

- a műveltség megalapozása 
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Feladat: 

- A mindennapos meséléssel a gyermek belső képalkotásának fejlesztése 

- irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése, 

klasszikus és kortárs irodalmi művek beépítése 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- A gyermekek bátran, örömmel, érthetően mondják a többnyire játékos 

mozgásokkal is összekapcsolt mondókákat, verseket. 

- A mindennapos meséléssel a gyermekek belső képalkotásának 

fejlesztése 

- A könyvek szeretetére nevelés 

- Igazi élményt biztosító, jó hangulatú mondókázás, verselés 

- A mesemondás és mesehallgatás optimális feltételeinek megteremtése 

- Az óvónő mintaszerű előadásmódja 

- klasszikus és kortárs irodalom megismertetése 

- a gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy 

ábrázolással történő kombinálásával az önkifejezés megvalósításának 

elősegítése 

-  Az anyanyelvi nevelés során fejlesztik az ingerszegény   környezetből               

érkező gyermekeket.  

 

Anyanyelvi nevelés 

 

- helyes artikulációval érthető, tiszta magyar anyanyelven ritmusos, 

helyes beszéd kialakítása 

- szókincsbővítés 

- fonológia 

- grammatika, jelentéstani rendszerek fejlesztése az életkori és egyéni 

sajátosságok tükrében 

- a beszédszervek folyamatos edzése 

- a helyes kiejtés, a beszédritmus alakítása  

- beszédészlelés, beszédmegértés beszédkészség fejlesztése 

- kifejezőkészség, beszédkedv növelése  

- nyelvi játékok, mondókák, versek, mesék tudatos tervezése a bábozás, 

dramatizálás elősegítéséhez 

- beszédviselkedés (fegyelem, figyelem) alakulása  

- metakommunikációs kézségek fejlődése  

- mozgással kísért szövegmondás gyakorlása 
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- vokális mimika alakulása (hangszín, hangerő, tempó, szünet)  

- érzelmi élmények nyújtása, az értékek megéreztetése az „ÉN KÉP” 

alakulásában  

- tudatos kiválasztása az anyanyelvi és gyermekjátékok, mondókák, 

versek, mesék tervezésében 

 

Személyi feltételek 

 

Felkészült óvodapedagógust feltételez, aki gyermekközpontúsága függvényében 

olyan kínálatot teremt, amely megfelel a gyermek életkorának, ízlésének, 

beállítottságának, pillanatnyi hangulatának. Az óvodapedagógus felelőssége, hogy 

amit ajánl, igazán művészi értékű és örökérvényű legyen. 

Erős kritikai érzékkel tudjon szelektálni a divatjellegű hatások között, és 

kerülje, ami ízléstelen. Legfontosabb feladatának azt kell tekintenie, mi jó a 

gyermekeknek, melyek azok a hatások, amelyek alkalmazása mellett megvalósul 

önkifejezésük, kiteljesedik személyiségük 

 

Tárgyi feltételek 

 

A vers, mese, könyvek megszerettetésére szánt térrészt, - az irodalmi 

központot – gondosan kell megtervezni. Legyen elegendő hely valamennyi gyermek 

számára ebben a központban. A könyvkészítő asztalnál a gyermekek saját 

készítésű könyveiket tudják elkészíteni Pl.: „Az én mesekönyvem”, vagy bármilyen 

témájú könyvet, ami kapcsolódik az éppen aktuális projekthez. A gyermekek 

igényük szerint, - akár naponta is – használhassák a különféle eszközöket: 

zsírkréta, különféle ceruza, vonalzó, olló, ragasztó, filctoll, sima, kockás és 

vonalas papír. 

 

Mesélés: 

 

Meséljen az óvónő minden nap. 

 

A mesekiválasztás szempontjai: 

 

- nyelvileg tiszta legyen a szöveg 

- segítse a világ megismerését 

- oldja a szorongást 

- tanítson indulatok feldolgozására, belső képteremtésre 

- tükrözze a nyelv zeneiségét 

- segítse hozzá a gyermeket ahhoz, ami egyetemes, emberi, örök 

- ne hiányozzon a humor! 
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- alkalmazkodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz / tartalom, stílus, 

hosszúság/ 

- témájában igazodjon az éppen aktuális projekthez 

 

 

Az élményt biztosító mesemondás feltételei: 

 

- a mese ismerete 

- a történet drámai ívének elemzése a pontos hatáskeltés érdekében 

/expozíció, bonyodalom, tetőpont, megoldás/ 

- megfelelő hangerő, dinamika, hangsúly, hangszín megválasztása  

- amennyiben hangmagasság változtatásával is kiemeli az óvónő a 

dialektusokat, ezek jól elkülönültek legyenek! 

- meg kell teremteni a mesemondás és mesehallgatás optimális 

feltételeit, körülményeit. 

 

A mesemondás anyaga: 

 

- klasszikus magyar népmesék 

- más népek klasszikus népmeséi 

- magyar írók értékes alkotásai 

- világirodalmi klasszikusok 

- mondókák 

- versek, verses mesék 

- folytatásos meseregények 

 

 

A fejlesztés folyamata: 

 

3-4 éves korú gyermekeknek rövid, érdekes, vidám, könnyen követhető, érthető 

mesét válasszon az óvónő. A mesebemutatást követően adjon alkalmat kérdések 

megválaszolására, találjon módot az ismeretlen szavak, fogalmak 

megmagyarázására, illusztrálására. Teremtsen az óvodapedagógus alkalmat a 

folyamatos ismétlésre. 

 

5-6-7 éves korban kibővül az állatmesék köre a klasszikus tündérmesékkel, 

népmesékkel, melyek szimbólumrendszere nélkülözhetetlen a mesei hatás 

eléréséhez. 
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A szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás: 

 

- A tanult versek, mondókák szövegét kitesszük a faliújságra, hogy a 

szülők elolvashassák. 

- Szülői értekezletek, egyéni beszélgetések alkalmával felhívjuk a szülők 

figyelmét az otthoni mesélés fontosságára. 

- Gyakran ajánlunk a szülőknek újonnan megjelent, színvonalas, értékes, 

óvodás gyermekeknek való könyveket, mesekazettákat. 

- Szívesen látunk az óvodai csoportokban olyan vállalkozó szülőket, akik 

mesélnek a gyermekeknek, vagy csak egyszerűen beszélgetnek velük. 

 

Az írás és az olvasás mint érték 

 

A mai gyermekek környezetében több a betű, az írás, így igen korán kialakul az 

érdeklődésük a betűk világával kapcsolatban. 

Véleményünk szerint semmiképp nem szabad tanítani a gyermekeket írni, olvasni 

az óvodában, hanem értékként fogadjuk el, ha van ilyen gyermek csoportunkban. 

Programunk fontosnak tartja ugyanakkor, hogy az olvasás, írásbeliség iránti 

érdeklődésüket kielégítsük az alábbi módon: 

- a gyermekek keresztnevének nyomtatott formája jelezheti a 

személyes holmijuk helyét az öltözőszekrénye 

- a gyermekek rajzgyűjtő dossziéjára a teljes nyomtatott név kerülhet 

- az évszakórán az évszakok nevét írhatjuk nyomtatott nagybetűvel 

- különböző szerepjátékokhoz készíthetünk írásos kiegészítőket is / 

ZÁRVA, NYITVA, GYÓGYSZERTÁR, ORVOSI RENDELŐ STB./ 

- a játékok helyét a polcon a rajz mellett írás is kiegészítheti. 

 

 

„Az írás és olvasás technikáját az óvodapedagógus direkten ne tanítsa. Hagyni 

kell, hogy a gyermekek megfigyeléseik alapján egyéni módon próbálkozhassanak. 

A folyamatot erőltetni és gyorsítani nem szabad.” 

 

/Sugárné Kádár Júlia: A beszédfejlődés útjai T. kiadó Bp.1986. 110-147. o./ 

 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

- A gyermekek játék közben szövegeket, ritmusokat, verseket 

mondogatnak. 

- Sokszor kérik az elhangzott mondóka, vers ismétlését. 
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- A legtöbben szívesen verselnek akár az egész csoport előtt is. 

- Várják, kérik a mesemondást. 

- Figyelmesen, csendben végighallgatják a mesét, viselkedésükön, 

tekintetükön látszanak a belső képzeleti képek készítésének jelei.  

- Emlékezetük, gondolkodásuk, logikájuk már olyan fejlett, hogy a 

folytatásos mesék, meseregények szálait össze tudják kötni. 

- Van néhány kedvelt meséjük, mesehősük, a vele megtörtént dolgokat 

beleviszik játékukba.  

- Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt 

szórakozásaik közé tartozik. 

- A képeskönyveket önállóan és hosszan nézegetik, az olvasást utánozva, 

egy-egy betű megfejtése iránt is érdeklődnek. Egyre gyakrabban 

kérdezgetik: „óvó néni, mi van ide írva?” 

- Szívesen mesélnek rövidebb meséket, de néhányan hosszabb, bonyolult 

mese elmondására is képesek. 

- Ismerik a könyvespolcon a különböző témájú könyvek helyét, a könyvek 

között eligazodnak. 

- Vigyáznak a könyvekre. 

- képesek az önálló mese és versalkotásra 

- színházban, múzeumban, könyvtárban ismerik a szabályokat és 

próbálják betartani 

 

 

10. 4. 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

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

gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklõdését, formálják zenei ízlését, 

esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek 

során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös 

éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi 

játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-

zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elõsegíti a 

zenei anyanyelv kialakulását. 

 

2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs mûvészeti 

alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az 

egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának 

alakításában. 

 

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi 

a nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 
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4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a 

felnõtt minta spontán utánzásával. 

/Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
 

     

Cél: 

- zenei élmények nyújtásán keresztül a zene iránti érdeklődés, vonzódás 

felkeltése 

- a zenei anyanyelv megalapozása 

 

Feladat: 

 

- A magyar népi gyermekdalokon, mondókákon, népi játékokon keresztül,        

igyekszünk megőrizni a népi kultúrát, a hagyományokat. 

- A tiszta, jó ritmusban, megfelelő hangerővel történő éneklést a felnőttek 

és a gyermekek részéről is egyaránt fontosnak tartjuk. 

- A gyermekek szívesen hallgatják az óvónők énekét, hangszerjátékát, és 

rövidebb komolyzenei műveket. 

- a gyerek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás és zenei 

kreativitásnak) az alakítása az énekes népi játékok és az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználásával 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása, 

minél több élményt nyújtó zenei tapasztalat megszerzése, játékdalokon, 

mozgáson, zenehallgatáson keresztül. 

- megfelelő hely, idő és eszköz (hangszer) biztosítása az éneklésre, 

zenélésre 

- az ének-zene tevékenység megszerettetése 

- zene készségek, képességek kialakítása, fejlesztése 

- ritmusérzék, zenei hallás és emlékezet, zenei kreativitás fejlesztése 

- szép mozgás, helyes testtartás megalapozása 

- közös éneklés, mint élménynyújtás 

- hangszerekkel való megismerkedés 
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- a zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe venni a nemzetiségi, 

etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermek hovatartozását 

 

Anyanyelvi nevelés: 

- beszédfejlesztés, ritmus és légző gyakorlatokon keresztül 

- hallásfejlesztés (belső hallást is) 

- gyorsaság, időtartam gyakorlatok 

-  dallam, a ritmus, a mozgás és a beszédfejlesztés összekapcsolása. 

- a zene élményének kifejezése a beszédben (dallam, ritmus, 

együttes mozgás).  

- dallam és mozgásritmus gyakorlásának hatása a beszédritmus 

fejlődésére (taps, ritmusos mozdulatok, szótagolás, stb.).  

- énekelt szöveg ejtési tisztasága az artikulációs nehézségek 

leküzdéséhez.  

- a beszéd motoros szerveinek tudatos fejlesztése.  

- hallási észlelés fejlesztése: emberi hangok, tárgyak, gépek, 

hangszerek, hangjai.  

- mozgáskultúra, beszédviselkedés fejlődése. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

 

- A mondókákat – az egyenletes lüktetést kiemelve –a magyar beszéd 

ritmusa szerint mondják. 

- Egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza egyedül is. 

- Tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelnek az egyvonalas c és a 

kétvonalas c között. 

- Felismerik a magas és mély éneklés közti különbséget, maguk is 

alkalmazzák. 

- Tudnak felelgetős játékot két csoportban folyamatosan, tisztán 

énekelni. 

- Ismerik a halk és hangos közti különbséget, tudnak halkan, hangosan 

énekelni, tapsolni, beszélni. 

- Képesek zenei fogalom-párokat együtt felismerni, alkalmazni /halk-

lassú, halk-gyors/ 

- Felismernek dallamot dúdolásról, hangszerjátékról. 

- Tudnak dalokat –hallható jelre- hangosan és magukban énekelni. 
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- Érzékenyek a természet és környezet hangjára, megkülönböztetik a 

hangszínek finom eltéréseit, zörejen, beszédhangon, énekhangon. 

- Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést, a dal ritmusától. A 

különbséget kifejezik cselekvéssel, énekléssel, mozgással. 

- Szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolnak. 

- Egyöntetűen körbejárnak, az egyszerű, játékos táncos mozgásokat 

szépen megformálják. 

- Érzékelik és mozgással bemutatják a normál tempónál lassabbat, 

gyorsabbat. 

- Változatos térformákat alakítanak ki, esetleg az óvónő segítsége nélkül 

is. 

 

10. 4. 4. Rajzolás, mintázás, kézi munka 

 

„1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az 

ábrázolás különbözõ fajtái, továbbá a mûalkotásokkal, a népmûvészeti elemekkel, 

az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belsõ képek gazdagítására 

épül. 

 

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, 

változatos eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, 

valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet 

esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

 

3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva 

segítik a képi-plasztikai kifejezõképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és 

rendezõképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását 

és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek 

gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlõdését, esztétikai érzékenységük, szép 

iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

 

4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök 

használatával, a különbözõ anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka 

különbözõ technikai alapelemeivel és eljárásaival.” 

 
/Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
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Cél: 

 

- Szabad teret adni a 3-7 éves korú gyermekek önkifejezésének. Az őket 

körülvevő anyagokkal minél több vizuális jellegű tevékenységben vegyenek 

részt, amelyek kielégítik alkotásvágyukat. 

- a gyermekben alakuljanak ki a vizuális befogadáshoz és alkotáshoz 

szükséges képességek és készségek 

 

 

Feladat: 

 

- Változatos technikák bemutatásával, különböző anyagok biztosításával, az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével olyan környezet 

teremtése, amellyel a teljes gyermeki személyiséget fejlesztjük. 

 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- anyagokkal való ismerkedés (homokozás, sarazás, tépés, ujjfestés, 

agyagozás stb.) 

- eszközökkel való ismerkedés (papír, ceruza, ecset, tű, olló, szövőkeret 

stb.) 

- technikákkal való ismerkedés (vágás, tépés, ragasztás, hajtogatás, 

agyagozás, szövés, fonás, rajzolás stb.) 

- alkotási vágy, öröm felébresztése 

- önálló alkotókedv, kialakítása 

- vizuális jel és eszközrendszer megismertetése 

- munkafogások, technikák tanítása 

- képi gondolkodás, térformálás fejlesztése 

Anyanyelvi nevelés: 

- cselekvés és beszéd összekapcsolása 

- lehetőség a szinonim szavak használatára 

- szókincsbővítés (népi eszközök) 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

- szívesen és örömmel végez alkotó tevékenységet 

- kreatív és fantáziadús 

- ismeri és gyakorolja a szeretett és jól begyakorolt technikákat 
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- finommotorikájuk olyan fejletségi szintre jut, amely lehetővé teszi az írás 

elsajátítását 

 

10. 4. 5. Mozgás 
 

„1. A rendszeres egészségfejlesztõ testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek 

és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlõdésének szakasza, amelyeket sokszínû, változatos és örömteli, érzelmi 

biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elõsegíteni. Ezzel 

biztosítható a mozgás és az értelmi fejlõdés kedvezõ egymásra hatása. 

 

2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása 

kedvezõen hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erõ és az 

állóképesség fejlõdésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró 

képességét, egészséges fejlõdését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz 

szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerõsítik, kiegészítik a gondozás, és 

egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket 

kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások 

beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a 

gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövetõ társas viselkedés, együttmûködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás – fejlõdésére. 

 

4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenõ mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztõ testmozgásnak az óvodai nevelés 

minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, 

minden gyermek számára lehetõséget kell biztosítani. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztõ, kooperatív mozgásos játékok széleskörû 

alkalmazására, a szabad levegõ kihasználására” 

 

/Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /  

 

A mozgás az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. 

Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenység által 

szereznek információt környezetükről. A családok egészségtelen életvitele, 
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életmódja, a gyermekek mozgásterének leszűkülése szükségesé teszi a mozgás 

fejlesztését. 

Cél: 

- Az egészséges személyiség komplex fejlesztése 

- Az egészség, testi fejlődés, fizikai állapot védelme és fejlesztése 

- A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a 

mozgás megszerettetése 

Feladat: 

 

- harmonikus, összerendezett és fegyelmezett nagy és kis mozgások 

kialakítása 

- ellenálló képesség fejlesztése 

- társra figyelés 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Egészséges életvitel kialakítása 

- A természetes mozgások fejlesztése 

- A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással a mozgáskészség 

kialakítása 

- A mozgáskoordináció fejlesztése, téri tájékozódó-képesség, 

helyzetfelismerés, döntés- és alkalmazkodó képesség, a személyiség 

akarati tényezőinek fejlesztése 

- A testséma megismerés, percepciófejlesztés 

- A testi képességek, a fizikai erőnlét fejlesztése /koordinációs, 

kondicionális/ 

- Alkalmazkodó képességek fejlesztése 

- A mozgás alkalmazása tanulási- magatartási zavarokkal küzdő gyerekek 

esetében 

- finommozgások, nagymozgások és egyensúlyozó érzék fejlesztése 

- balesetveszélyes helyzetek megelőzése 

- az egészséges életmód szokásainak kialakításával, biztosítsa a testi 

nevelés zavartalanságát, nyugalmát 

Anyanyelvi nevelés: 

- testrészek, érzékszervek elnevezése 

- tér és időbeli irányok megnevezése 

- szóbeli utasítások összekapcsolása a térbeli cselekvésekkel 
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- beszédszervek egészséges működésének segítése.  

- helyes légzés technika begyakorlása.  

- játékos gyakorlatokkal a mozgás és hangadás összekötése 

(hangutánzás).  

- pontos, érthető utasítás feldolgozása, mozdulatokkal történő 

végrehajtása. 

 

 

 

 A mozgás az egész személyiség fejlesztésére irányul, és nem csak egy szűk 

területre /testnevelés keretein belül/, hanem az egész napi tevékenységbe 

szervesen illeszkedik. Az egész óvodai életet átszövi. 

 

 

 

A mindennapi mozgás biztosításának lehetőségei 

 

A harmonikus mozgás elsősorban szabad mozgással fejleszthető. 

A programunkban naponta helyet kap a mozgásfejlesztés spontán és tervszerűbb 

formája. 

A mindennapi testmozgásnak általában délelőtt adunk teret. 

A mozgásos játékokra az udvaron, tornaszobában és a csoportszobában is 

lehetőséget biztosítunk, a feltételeket megteremtjük. 

 

Kétféle mozgástevékenység zajlik 

 

1./ Szabad mozgástevékenység 

- a gyermeki szabad mozgásra épül 

- a helyet, eszközt, időt biztosítjuk. 

 

Ennek helye jó idő esetén:   - udvar 

                          Időpontja: - délelőtt és a délutáni pihenés után 

 

               Rossz idő esetén: - tornaszoba, csoportszoba 

                          Időpontja: - naponta 20 perc szabad mozgás 

 

A fejlesztés differenciálással történik. Aszerint változtatjuk a szereket, ahogy 

a gyermekek mozgásigénye, fejlettsége, életkora kívánja. 

 

Cél: 

Természetes mozgáskedv kielégítése tudatos környezetalakítással. 
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2./ Közösen végzett, differenciált, irányított mozgásos játék 

     /kötelező tevékenység/ 

 

Ideje:   - heti két alkalommal 40 percben végezzük 

              Itt dolgozzuk fel a mozgásanyagot. Itt kaphatnak helyet a láb- és 

tartásjavító játékos gyakorlatok is. 

 

 Tavasztól, jó időben – udvari szabad mozgás 

 

Cél: 

Minden korosztály számára biztosítjuk az egyéni igényekhez és sajátosságokhoz 

fűződő gyakorlást és a differenciált fejlesztést. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

- A mozgásfejlődés útját figyelembe véve elsajátítják a természetes mozgások 

elemeit./ kúszás, csúszás, mászás, ülés, járás, futás/ 

- Mind a nagymozgások, mind a kismozgások életkoruknak megfelelőek. 

- Mozgás közben irányt változtatnak jobbra, balra, hátra fordulatot tesznek az 

irányok megnevezésével. 

- Különböző alakzatú vonalon végigsétálnak 

- Futás közben a földről tárgyat vesznek fel. 

- Téri tájékozódásuk kialakult. 

- Képesek a sor és köralkotásra. 

- Betartják és követik a szabályokat. 

- Páros lábon és egy lábon szökdelnek. 

- Mozgásban kitartóak. 

- Labdát dobnak, megfognak, irányba gurítanak, céloznak vele, vezetik járás és 

lassú futás közben. 

- Átugranak, körbeszaladnak akadályokat. 

- Egyensúlyozásuk fejlett. 

- többnyire felismeri a balesetveszélyes helyzeteket 

 

 

10. 4. 6. A külső világ tevékeny megismerése 

 

„1. A gyermek aktivitása és érdeklõdése során tapasztalatokat szerez a szûkebb 

és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a 
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természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek 

megõrzését. 

 

2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába 

jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelõ biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülõföld, az ott élõ emberek, a hazai 

táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi 

kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

 

 

3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú 

tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben 

alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul 

ítélõképessége, fejlõdik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 

 

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetõvé a gyermek számára a 

környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendõ alkalmat, idõt, helyet, 

eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a 

környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elõ 

a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlõdését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlõdés 

érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás 

alapozására, alakítására.” 

 

/Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 
 

 

 Természetismeret, környezetvédelem 

 

Cél: 

Pozitív érzelmi viszony megalapozása a gyermek szűkebb és tágabb természeti 

és társadalmi környezetével kapcsolatban. Az élő és élettelen világ megismerése, 

megszeretése, cselekvések, tapasztalások útján.  

Gyermekeink fedezzék fel és tiszteljék a természet harmóniáját, egységét és 

legyenek maguk is aktív védői e csodás világnak. 
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Feladat: 

- ismerkedés az élő és élettelen természet elemeivel, változásainak 

megfigyelése 

- a környezet megismerése, tapasztalat útján 

- környezet, természetvédelem 

- környezettudatos magatartás kialakítása 

- a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok 

szerzése 

- a társas érintkezés, kulturált magatartás gyakorlása, hallási, 

tapintási, szenzoros működés fejlesztése.  

 

A környezet megismerésére nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása  

nem korlátozódik a kezdeményezésekre, hiszen áthatja az óvodai élet egészét. 

Ha ezt a folyamatot az óvodapedagógus körültekintően tervezi meg, akkor a 

gyermekek sokféle újabb felfedezésre ösztönző tapasztalatszerzése közben, 

fejlődik megfigyelő- gondolkodási, a beszédmegértő és nyelvi 

kifejezőképességük, formálódik társas kapcsolatuk. A természet szépségének 

megláttatása pedig alapozza a természet iránti vonzódásukat, azt szerető, 

tisztelő, értékeit megbecsülő azokat védő emberré válik. 

Ezeknek az igen fontos nevelési feladatoknak csak akkor tud az óvodapedagógus 

színvonalasan eleget tenni, ha ő is ismerője az élő természetnek, ha arra 

vonatkozó sokoldalú a gyakorlatban közvetlenül is felhasználható tudással, 

tapasztalattal rendelkezik, és felismeri a természetben érvényesülő 

kölcsönhatásokat. A gyermekek előzőekben jelzett képességeinek fejlesztése 

feltételezi néhány tudományos ismeretterjesztő módszer alkalmazását a 

környezeti nevelőmunkában. 

A megfigyelés, módszerével elsősorban a gyerekek megfigyelő és gondolkodó 

képessége fejleszthető. Ezért kezdjük már óvodás korban az élettelen tárgyak, 

egyszerű természeti jelenségek ,,időjárás elemek , élőlények érzékszervekkel 

felismerhető tulajdonságainak megfigyeltetését. Elsősorban a helyszíni 
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foglalkozásokon, játékos tevékenységeken már kézi nagyítót, és távcsövet is 

használunk. Természetesen gondolkodtató kérdésekkel irányítva a 

tevékenységet. A leírás módszerének alkalmazása, a megfigyelt jelenségek 

rajzos ábrázolása, illetve azok szóbeli megfogalmazása. A megfigyelés és a leírás 

módszerének következetes gyakorlásával a gyerek képessé válik elemi 

összehasonlítások elvégzésére, csoportosításra. Természetesen közben 

gyönyörködik a természet csodáiban, a pocsolyából kiugró békákban, a nyíló 

virágokban. Az ilyen jellegű pozitív élmények szükségesek a környezetbarát 

magatartás formálódásához. A harmadik fontos megismerő módszer a 

kísérletezés, az óvónő által beállított kísérletek biztosítják, hiszen a 

természetben nehezen megfigyelhető, tanulmányozható jelenségek, mint pl. a 

rügyfakadás, a növények mozgása, csíráztatás így folyamatosan megfigyelhető. 

Természetesen a megfigyelések színtere az a környezet, amiben a gyerekek 

élnek, és ezt az a tervezésnél figyelembe is veszik az óvodák. 

A módszerként egyre gyakrabban szerepelnek a szenzitív játékok. Az 

érzékszervek játék közbeni érzékenyítése a beleélő képességet, az empátiás 

készséget fejleszti olyan mértékűvé, hogy a természetben lejátszódó 

folyamatokat a gyerekek átélve, átérezve megérzik, megértik. A játékok során 

felébred lelkesedésük, figyelmük az életközösségek, erdő, rét, patak növényeire, 

állataira irányul és képesek lesznek élményeiket megosztani másokkal.   

 

 

Óvodánk eszköztára 

 

Szerencsére óvodánk felszereltsége igen jó, eszköztára az integrált egyéni 

fejlesztés szempontjai alapján lett összeválogatva. 

 

 

A csoportszoba 

Alapelv az, hogy ami természetes környezetben lehet megfigyelni, azt ott 

figyelhessük meg a gyermekekkel, de rendkívül fontos, hogy a csoportszobának 
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egy olyan sarka is legyen, mely helyet biztosít gyermekek által készített 

gyűjteményeknek. 

 

a./ levél, termés, növény, kavics, talaj, fakéreg, kagyló 

b./ albumok: - családok 

- egy-egy növény fejlődéséről tavasztól – a termésig 

- un. „tematikus albumok” 

                                  tenger növényei, állatai 

                                  a tűz mint barát és ellenség 

c./ egyszerű kísérletek és  a kísérlethez szükséges anyagok 

d./ tablók – amelyeken naponta regisztrálhatók a változások /a napok egy-egy         

színnel  jelölhetők/ 

e./ könyvek, lexikonok – a feldolgozandó témakörnek megfelelően változnak 

    folyóiratok 

 

A természettudományos sarokban kapnak helyet 

- nagyítók, mágnesek, mikroszkópok 

- földgömb 

- térkép 

- makettek, modellek. 

Az individualizálásnak és az ismeretszerzés kiterjesztésének fontos módja az is, 

ha tudományos megfigyelőhelyeket rendezünk be a terembe. 

A sokféle gyűjteményt rendszerben tároljuk. Ahhoz, hogy a természetismereti 

sarok dinamikus és érdekes legyen, állandóan változtatni kell a kiállítások anyagát 

és a témákat, valahányszor csökkenni kezd a gyermekek érdeklődése. A 

változtatások a feldolgozandó témaprojektekhez is igazodnak, a gyermekek 

ötletei és az óvodapedagógus kezdeményezéseinek megfelelően. 

 

 

 

Szabadtéri természetismeret 

Óvodánk udvara  

 

Bár lakótelepi óvoda vagyunk, óvodánk udvara nagy, tágas. A parkosításnak 

köszönhetően megfelelő számú, már nagy árnyékot adó növényzet, fák, cserjék 

tarkítják. 

A szabadtéri tevékenységek kialakításában az elsődleges szempont a 

biztonságosság. 
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A felszerelések /mászókák, csúszda, házikók homokozó, pancsolók, fajátékok/ és 

a növényzet elhelyezése lehetőséget biztosít a felszabadult nagymozgási igények 

kielégítésére és az elvonultabb csendes foglalatosságokhoz is. 

 

Tágabb környezet 

 

Nemcsak óvodánk udvara, hanem a közeli családi házak kertjei, vagy 

kirándulások, séták alkalmával a parkok, erdők, rétek is lehetőséget biztosítanak 

megfigyeléshez, tapasztalatszerzéshez. A tevékenységeket különféle témákhoz 

csoportosítjuk. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- idő, hely,  lehetőség biztosítása a megismerési, tapasztalási, megfigyelési 

folyamatokhoz 

- környezetbarát környezet kialakítása 

- hovatartozás érzésének erősítése (nemzeti öntudat) 

- megismertetni az élő természet elemeivel (emberi testrészek külső jegyei, 

érzékszervei) 

- növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük 

- élettelen természet anyagai, változásai 

- természeti jelenségek (tűz, víz, föld, levegő) 

- a környezet megismerése tapasztalat útján 

- a gyermek önálló véleményalkotási, döntési képességeinek fejlesztése a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában 

- matematikai tartalmú tapasztalatok (mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri 

viszonyok) 

- ítélőképesség alakítása (tér, sík és mennyiség szemlélet) 

 

 

Anyanyelvi nevelés 

- ismeretek bővülése, mélyítése, gondolkodás fejlődése  

- kommunikációs kézség alakulása (szociális érés, beszédviselkedési-, 

magatartási szokások, szabályok gyakorlása)  

- folyamatos beszéd, párbeszéd fordulatainak gyakorlása (szituációs 

játékok) 

- tevékenységgel kísért verbális feldolgozás (cselekvések, névmások, téri 

irányok, arányok, élőlények, tárgyak, természeti és társadalmi jelenségek 

megnevezése)  

- a gyermekek érdeklődésének, aktivitásának biztosítása 

- a természet, a közvetlen környezet szeretetére, védelmére nevelés.  
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- gondolkodást, logikai képességeket fejlesztő játékok  

- a beszédkedv fokozása, beszédgátlás oldása, nyelvi igényesség kialakulása  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

- ismeri az élőlények főbb csoportjait (ember, állat növény) és jellemzi azok 

néhány lényeges tulajdonságát 

- pozitív viszony alakul ki környezetével, szereti, óvja, védi a természetet, 

az állatokat 

- kialakulóban van hovatartozása és biztonságérzete 

- szűkebb természeti és társadalmi közegében otthonosan mozog  

- folyamatosan fejlődnek képességei, a tapasztalás, emlékezés, megértés, 

konstruálás területén 

- kialakulóban van ítélőképessége 

- Tudatosodik a gyermekekben, hogy csak azokat a kincseket hozhatják el, 

amit a természet már elengedett. 

- Tapasztalatokat szereznek a környezetet károsító jelenségekkel 

kapcsolatban / életkori sajátosságok figyelembe vételével/. 

 

A környezet formai mennyiségi, téri viszonyairól való tapasztalatok 

megszerzésének formái: 

Szerezzenek a gyermekek a környezetükben végzett közvetlen tevékenységek 

során matematikai tudást és matematikai kompetenciát. 

 

Feladata: 

 

Minél több lehetőség biztosítása konkrét tárgyakkal való műveleteken keresztül, 

a matematikai viszonyok megtapasztalására. 

 

A tevékenység tartalma: 

 

A fogalmak kialakításánál, a matematika megalapozásánál 8 főbb kisgyermekkori 

matematikai műveletet sorolhatunk fel. 

 

1./ Az „egy az egyhez” megfeleltetés: az összetartozó dolgok egymáshoz 

rendelése. 

2./ Számolás: a számok sorrendben történő ismételgetése, és a „Mennyi?” 

kérdés megválaszolásának képessége, szám és mennyiségi fogalom kialakítása. 
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3./ Sorba rendezés: méret, sorszám, nagyság, mennyiség szerint.  

4./ Számtani műveletek: összeadás, kivonás, konkrét tapasztalati szinten 

5./ Csoportosítás: valamely szempont vagy tulajdonság szerint /szín, forma, 

méret/ 

6./ Mérés: megtalálják és alapegységekkel mérjenek  és számoljanak 

7./ Összehasonlítás: nagyság, hosszúság, szélesség magasság, tömeg szerint 

      Idő: a mérés egyik formája, sok fogalmi fejlődés alapja 

     8./ Geometria: egyszerű formák felismerése és csoportosítása. 2-3 elem 

ismétlődésével sorminták létrehozása. 

 

 

Számos alkalom kínálkozik matematikai tapasztalatszerzésre: 

    Pl.: -    az óvoda állandó napirendje 

- az érkezés, a hiányzás 

- reggeli 

- tevékenységváltás 

- szabadtéri tevékenység 

- a naptár, az időjárás 

- a kirándulások 

A tervszerűen rendezett csoportszobában a tevékenységek mindegyike 

matematikai gondolkodást feltételez.  

 

A matematikai fogalmak megismeréséhez nélkülözhetetlen eszközök a 

manipulációs tevékenységközpontban kapnak helyet: 

 

Pl.:     -    mérőeszközök: mérleg, mérőedények,  

- dominók,  

- mechanikusan működtethető két mutatóval rendelkező nagy számlapu 

óra 

- Társas- és memóriajátékok 

- Logikai készletek 

- Színes gyöngyök 

- Legó 

- Fakockák 

Minél jobb megfigyelője az óvodapedagógus a gyermekek választott 

tevékenységeinek, annál sikeresebben tudja felhasználni azokat a 

tevékenységeket a matematikai fogalmak megalapozására. 

 

 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 72 

Anyanyelvi nevelés: 

- kommunikációs készségek fejlesztése, a közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés során 

- szókincsbővítés (szinonimák, névelők, rokon értelmű szavak) 

- tulajdonnevek pontos elsajátítása 

 

- Logikus gondolkodásra serkentő, tevékenység közbeni beszédprodukció.  

- Cselekvések, gondolatok szóbeli megfogalmazása.  

- Logikusan felépített, összefüggő beszéd gyakorlása, önfegyelem 

kialakulása.  

- Logikus gondolkodásra késztető helyzetek  

- Óvónői beszédviselkedésben az érthetőség fontossága.  

- Szókincsbővülés- aktív szókészletté válnak a matematikai fogalmak (több, 

kevesebb, ugyanannyi, stb.).  

- Térbeli relációk, méretek, arányok, irányok megnevezése. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

- Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatás folytatására, sorba 

rendezésre, saját szempontú válogatásra. 

- Értik és helyesen használják az összehasonlítást kifejező szavakat /pl.: 

hosszabb, rövidebb, több, kevesebb, …/. 

- Össze tudnak mérni két halmazt párosítással /legalább 10-ig/. 

- Létrehoznak különféle elemekből ugyanannyit, többet, kevesebbet. 

- Tudnak számlálni legalább 10-ig. 

- Azonosítani tudnak különféle, helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, 

síkbeli alakzatokat. 

- Képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli 

alakzatokat szétválogatni, egyes egyszerű tulajdonságokat megnevezni. 

- Térben való tájékozódásban elérhető a jobbra-balra irányok és állások 

megkülönböztetése, értik és követni tudják az irányokat, illetve 

helyeket kifejező névutókat /pl.: alá, fölé, mögé, közé, alatt, fölött, 

mellett, …/ 

- A tükörrel való tevékenységük tapasztalat- és élményszerzésre szolgál. 

 

10. 4. 7. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

„1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentõs részben utánzásos, spontán és 

szervezett tevékenység, amely a teljes személyiség fejlõdését, fejlesztését 

támogatja. Nem szûkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán 
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adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és 

idõkeretekben valósul meg. 

 

2. Az óvodai tanulás elsõdleges célja az óvodás gyermek képességeinek 

fejlesztése, tapasztalatainak bõvítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek elõzetes élményeire, 

tapasztalataira, ismereteire. 

 

3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvõ aktivitása, a közvetlen, sok 

érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetõségének biztosítása, 

kreativitásának erõsítése. 

 

4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

o az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és 

viselkedéstanulás, szokások alakítása, 

o a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

o a játékos, cselekvéses tanulás; 

o a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülõ ismeretszerzés; 

o az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

felfedezés; 

o a gyakorlati problémamegoldás. 

 

5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 
 

/ Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 

 

Cél: 

- a teljes személyiség fejlődése, fejlesztése 

- az óvodáskorú gyermek kompetenciáinak fejlesztése 

 

Feladat: 

 

Tágabb kompetenciákra kell felkészíteni a gyermekeket, amelyek nevezhetők: 

gondolkodási stratégiának, motivációs készletnek, a gondolat és az érzelem 

attitűdjének. Ezáltal lehetőség nyílik az alkalmazkodó-képes tudás formálására. 

Fejlődjön gondolati és érzelmi kommunikációjuk, ami hozzájárul az akarati 

tulajdonságok fejlesztéséhez, maguk és mások jobb megismeréséhez. A 
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gyermekek legyenek képesek a probléma megragadására, megoldására, a dolgok, 

jelenségek kutatására. Lássák meg a kívánt alternatívákat, ötleteket és 

rendezzék azokat. Tudják megvalósítani vágyaikat, legyenek elgondolásaik 

helyzetek megváltoztatására. 

 

 

A program tanulásszemlélete 

 

Az integrált témakör-feldolgozás flexibilissé teszi a programot. Lehetővé teszi a 

konkrét tapasztalatok és multiszenzoros tevékenységek széles skálájának 

biztosítását, feltételezve a különféle szenzoros, emocionális, kommunikációs és 

kognitív reakciók sokféleségét. 

Az integrálás megkívánja, hogy a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok 

mindegyike értsen minden területhez. Ez a program nem engedi, az un. 

„szakosodás”-t. A fejlesztő program naponta átfogja a gyermekek teljes 

személyiségének fejlesztését az integrált témafeldolgozással. A 

tevékenységközpontok közül néhány: az óvodapedagógus által felajánlott 

tevékenységekben ezt a nem foglalkozási ágakra tagolt feldolgozási módot 

biztosítja. 

 

Programunk szerint az óvodás gyermek egész napját,- az étkeztetést és a 

pihenést leszámítva – a játék jellemzi. 

Játékban folyik a spontán tanulás és a tervszerűen előkészített és felajánlott 

tanulás is. 

 

A játéknak van    

- spontán formája a tevékenységközpontokban 

- szervezettebb, tervszerűbb formája, amely az óvodapedagógus 

oldaláról nézve „irányítottabb”. 

Ha ugyanezeket a tevékenységeket a tanulás szempontjából nézzük, akkor 

beszélhetünk: 

 

A./ Szabad játékban tanulás 

           /spontán/ 

                 és 

B./ Játékban tanulásról 

    /tervszerűen előkészített és felajánlott/   

 

Mindkettő ugyanazon tevékenységrendszerben folyik, az óvodapedagógus és a 

gyermekek részvételét tekintve tehetünk csak különbséget.                                       
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Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységekre akkor kerül sor, amikor 

más a szabad játékban a gyermekek nem tevékenykednek elmélyülten vagy olyan 

szituáció alakul ki valamelyik központban, amelyik alkalmas a célirányos 

továbbfejlesztésre. 

 

 

A szabad játék védelme érdekében az alábbiakat kell szem előtt tartanunk: 

- direkten, tanítás céljából ne lépjünk be a tevékenységekbe /pl.: az 

építőelemeket méricskélni egy építkezés közben/ 

- indokolatlanul ne zavarjuk meg a gyermekek tevékenységeit, hagyjuk őket 

tapasztalni, próbálkozni, megoldást keresni 

- ha belépünk a játékba, ne vegyük át a „főszerepet”, hanem partnerként, 

rávezetésekkel, kérdésekkel segítsünk a gyermekeknek /kinyitotta már a 

boltot a bácsi?/ 

- az egyéni fejlesztés címén játékidőben ne teremtsünk kényszerhelyzetet 

egy-egy gyermeknek 

- ésszerű korlátainkat beszéljük meg a gyermekekkel 

- a felajánlott tevékenységekkel ne zavarjuk meg az elmélyülten játszó 

gyermekeket. 

 

A játékos tanulás – az óvónő által felajánlott tevékenységek lehetőségei – a 

csoportok életkori összetételétől függően, általában 9 óra után jönnek létre, 

amikor az érkező gyermekek már kijátszották magukat, és a csoportok többször 

átrendeződtek. 

 

Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek variánsai 

 

l. Választható tevékenységek 

 

Spontán játék közben a gyermekek által éppen nem használt 

tevékenységközpontokban az óvodapedagógus kezdeményezi a tanulási helyzetet. 

Ez a forma hasonlít a hagyományos kezdeményezéshez, mégsem ugyanarról van 

szó, mert az integrált témafeldolgozás keretében, akár két 

tevékenységközpontban szervezett tevékenységet is felajánlhat. Pl.: a családi 

sarokban sütéshez, méréshez készülődnek, ugyanakkor az ünnepi terítéshez 

művészeti központban a gyermekek terítőt, szalvétákat festhetnek /lenyomatot 

készítenek, varrhatnak/. A választható tevékenységek felajánlásánál, át kell 

gondolni azt is, hogy milyen tevékenységeket párosítunk, hol van szükség 

közvetlen jelenlétünkre, mikor léphetünk át a másik tevékenységkörbe. Pl.: ha 

mesét kezdeményezünk és választható a gyermekek számára, akkor nem célszerű 

ezzel egy időben a spontán játékon túli ajánlat. 
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A választhatóság tehát többféle módon biztosítható: 

- egy időben két vagy több egymáshoz kapcsolódó /integrálódó/ 

tevékenységgel 

- egymás után láncszerűen egymáshoz kapcsolódó tevékenységekkel. 

 

 

Az előző példa alapján a meseválasztást követheti a mese többféle módon 

történő megjelenítése /dramatizálással, agyagozással, festéssel, 

képeskönyvkészítéssel/. 

 

 

2. Kötelezően választható, felajánlott tevékenységek 

 

Ezek a tevékenységek választhatók, de ugyanakkor kötelezőek is. 

A kisebbek számára tovább lehet differenciálni: 

- a nagyobbak, fejlettebbek számára kötelezően választható 

- a kisebbeknek választható /miközben a többiek szabadon játszhatnak/ 

 

A választhatóságot célszerű egy szervezett együttlétből indítani. 

Pl.: 

- kötelező mesehallgatásból indulhat ki 2-3 féle választható tevékenység 

/a nagyoknak kötelező a választás/ a mese után megépíthetik a várat, 

dramatizálhatnak, ábrázoló technikákkal kiegészíthető eszközöket 

készíthetnek, festhetnek stb. 

- indulhat a kötelező választás egy közös beszélgető-körből / a kicsik 

fokozatosan elmehetnek/ 

- vagy egy közös mozgásfejlesztő tevékenység utáni, egy időben történő 

tízóraizást követően. 

 

A választható tevékenységek egymáshoz kapcsolódnak. Gyakran tartalmukban a 

tevékenységek megegyeznek, csak az aspektusok különbözőek. 

Vigyáznunk kell arra, hogy az egyes tevékenységközpontokban felajánlott 

feladatok, helyzetek ne egyoldalúan fejlesszék a gyermeket. 

A művészeti tevékenységközpontban, pl.: a munkaformák megválasztásával, lehet 

szocializálni. Dönthet a gyermek /illetve sugalmazhatjuk is/, hogy egyénileg 

dolgozik, vagy közös, mikro-csoportos tevékenységet szeretne. 

Egy tevékenységközpontban is biztosítható a választás és a kötelezőség. 

Kötelező a tevékenységben való részvétel, és adott téma: 

Pl.: 

„állatkerti élmények”. 
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Választható:  

- a megoldás technikája: makett készítés terepasztalon, állatok kivágása, 

agyagozás, festés 

- a munkaforma: egyénileg vagy mikro-csoportos formában. 

 

 

A heti és napirendben célszerű átgondolni, hogy azokon a napokon, amikor 

kötelező tevékenységek is beépülnek, milyen más variációknak tudunk teret adni. 

A választható és kötelezően választható tevékenységek csak akkor szervezhetők 

meg, ha a gyermekcsoport már rendelkezik egy fejlettebb játékkultúrával. Ezért 

az őszi hónapokban legfontosabb: a szocializálás, az elmélyült, tartalmas 

játéktevékenység feltételeinek biztosítása, a sokféle közös élmény átélése, az 

új társak megismerése és az újbóli összeszokás.  A megfelelő csoportlégkör 

kialakítását követően célszerű a fenti variációkkal próbálkozni. A program 

szellemiségétől távol áll minden erőszakos, kényszerítő megoldás. Az 

óvodapedagógus szakmai műveltsége, kultúráltsága a legfőbb garancia arra, hogy 

a kötelezően választható helyzetekben ne jelenjenek meg a régi beidegződések, 

pl.: a merev didaktikai folyamatok „végrehajtató” stílusa. 

Ezek a tevékenységek minden olyan tulajdonságot erősítenek, amelyekről a 

tanulásértelmezésben szóltunk. Főszereplői a gyermekek, és a szükségleteket 

megismerő fejlesztő, támogató, segítő, rendező felnőtt, aki mindezt 

gyermekekhez igazítja. 

 

 

3. Kötelező tevékenységek 

 

Kötelező tevékenységek alatt értjük azokat, amelyek egyszerre, az egész 

csoport számára szerveződnek. Ezek nem időhöz, nem életkorhoz kapcsolódnak, 

hanem a gyermekek fejlesztésének aktuális feladataihoz. Ha az óvodapedagógus 

azt szeretné, hogy a csoportban az együvé tartozás és az egyénekre figyelés 

hangsúlyosabbá válják, mert ezeken a területeken kell erősíteni a gyermekeket, 

akkor figyelembe véve az életkori terhelhetőséget, szervezhet ilyen jellegű 

tevékenységeket. Egyetlen területen – a mozgásfejlesztésben alkalmazható 

rendszeresen, máshol csal alkalmanként és a program szellemiségének 

megfelelően. 

 

Az alkalmankénti lehetőség az alábbiakat jelentheti: 

- megfelelő ráhangolással /pl.: egy szabályjáték kezdeményezésével/ 

előkészíthetjük a kötelező tevékenységet: a beszélgető-kört  
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- a mese is tehető kötelezővé időnként, bevezetve, pl.: egy 

bizalomjátékkal, ha azt szeretnénk, hogy a meséhez nem szokott 

gyermekek is szerezzenek élményt, végighallgatva azt 

- az ének-zenei tevékenység is szervezhető oly módon, hogy a szomszéd 

csoportok nagycsoportos korú gyermekeihez átengedjük 6-7 

éveseinket egy-egy kötelező tevékenységre, a saját korosztályuknak 

megfelelő terhelésre. 

 

 

A tevékenység időtartama 

 

Egyedül a mozgásfejlesztéshez határozható meg: hetente 1x40 perc 

 

 

A tanulás formái 

 

- egyéni 

- páros 

- mikro-csoportos 

 

/A fogalmak értelmezése részletesebben a szómagyarázatban található/ 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- a kompetenciák fejlesztése 

- tanulást támogató környezet megteremtése 

- cselekvő aktivitás, sok érzékszervez foglalkoztató tapasztalás, felfedezés 

lehetőségének biztosítása 

- a kreativitás erősítése a felfedezés lehetőségével 

- személyre szabott, pozitív értékeléssel a gyermek személyiségének 

kibontakoztatása 

- az előzetes tapasztalatokra, ismeretekre építeni 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

- képes az önálló döntésre, véleményalkotásra 

- kialakulnak a gyermek különböző tanulási kompetenciái 

- cselekvő–szemléletes és képi gondolkodása mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van 
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10. 4. 8. Munka jellegű tevékenységek 

 

„1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvõ 

tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegû 

játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más 

felnõtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, késõbb önálló tevékenységként 

végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a 

környezet-, a növény- és állatgondozás 

. 

2. A gyermek munka jellegû tevékenysége: 

o örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

o a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a 

munkavégzéshez szükséges attitûdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelõsség, a 

céltudatosság alakításának fontos lehetõsége; 

o a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, 

a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a 

gyermekkel való együttmûködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztõ értékelést igényel.” 

 

/ Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja / 

Cél: 

- a társas együttélés tanulásához készségek és jártasságok elsajátítása,  

- akarati, erkölcsi tulajdonságok erősítése 

- a munkavégzéshez szükséges pozitív attitűdök kialakítása 

Feladat: 

- a munka legyen önként és örömmel, azaz szívesen végezett aktív 

tevékenység 

- alakuljanak ki a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, 

készségek, tulajdonságok (mint pl. a kitartás, az önállóság, a felelősség, a 

céltudatosság) 

- erősödjenek a közösségi kapcsolatok 

- alakuljon ki a saját és mások munkájának elismerése 
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A tevékenység anyaga, témakörei 

 

Önkiszolgáló munka: 

- mely a gyermek saját személyével kapcsolatos tevékenységek ellátását 

jelenti: testápolás, étkezés, öltözködés 

Közösségért végezett tevékenység: 

Közösségért végezett tevékenység: 

- naposi munka 

- Felelősi rendszer kialakítása 

 

 

Alkalmankénti munka a sütés, főzés 

  

Az óvodában a legkisebb gyermekek is szívesen segítenek az apróbb konyhai 

teendőkben. Önállóan próbálkoznak krumplit törni, gyümölcsöt hámozni, 

szeletelni, kenyeret kenni, tésztát gyúrni, miközben megvan az-az érzésük, hogy 

segítenek, hogy valódi munkát végeznek. A gyermekeket egyenként, vagy kis 

csoportokban ismertessük meg a főzési technikákkal. Ezeket újra meg újra 

gyakorolják, amíg csak biztonsággal nem tudják végezni őket. Egy csoport 4-5 

gyermekből áll és mindig felnőtt felügyelete mellett dolgozunk. A főzés célja, 

hogy a gyermekekben önbizalmat, önállóságot és kísérletező kedvet alakítson ki. 

 

Ide sorolhatók még: 

- A különböző projektekhez történő gyűjtőmunka 

- Albumok, képeskönyvek, szakácskönyvek stb. Készítése 

- Kirakók, dominók, társasjátékok, használati és díszítő tárgyak 

készítése 

- Egy-egy ünnepre, színházi, bábszínházi előadásra való felkészülés 

- A vendéghívás, vendégvárás is sok munkaalkalmat teremthet 

- Nagytakarítás, játékszerek tisztítása, babaruhák mosása 

- Játékok, szerszámok, könyvek javítása 

- Választott társsal vagy önállóan a felnőttek megbízatásainak eleget 

tesznek, tárgyakat elkérnek, átadnak, üzeneteket továbbítanak óvodán 

belül. 

A legfontosabb, hogy ezek a tevékenységek választhatók legyenek, kielégítsék a 

gyermekek és a csoport valamilyen szükségletét, gondolkodni és együttműködni 

tanítsanak. 

 

Környezetgondozás, növény- és állatgondozás 

 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 81 

A szülők bevonása 

A munka jellegű tevékenységekben segítőtársunk lehet a szülő is. 

- A szülők munkahelyének /felnőtt foglalkozások/ megismertetése 

- A családok műhelyének, kertjének, üzletének megismerése 

- A családok kedvenc időtöltésének, hobbijának bemutatása 

- A barkácsoló szülők bevonása az óvodai eszközök készítésébe, a 

gyermekek barkácsoló tevékenységébe 

- A salátákhoz szükséges nyersanyagok folyamatos biztosítása 

- A nagyszülők bevonása régi mesterségek bemutatására 

- Az állatok gondozásának bemutatása 

- A szülőtársaknak továbbítható receptek /olcsó ételek/ gyűjtése és 

fénymásolása/ 

- A családok kertjében a munkálatok megszervezése /vetés, betakarítás, 

öntözés stb./ 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

- pozitív példaadás a munkajellegű tevékenységek során  

- megfelelő hely, idő és eszköz biztosítása 

- tevékenységek, tevékenység sorok bemutatása 

- eszközök használatának megtanítása 

- folyamatos motiváció megtartása a munkavégzéshez szükséges pozitív 

attitűdök kialakítása 

- megerősítő, személyre szabott pozitív értékelés 

 

Anyanyelvi nevelés: 

- folyamatos beszédkedv fenntartása 

- cselekvés és kifejezés összekapcsolása 

- illemszabályok gyakorlása 

- szókincsbővítés - passzív szókincs folyamatos aktivizálása 

- Tapasztalatok, speciális ismeretek szerzése a természeti és társadalmi 

környezetből.  

- Érzelmek, élmények kifejezésének elősegítése.  

- A társas érintkezés szabályai, szokásainak, viselkedési normáknak 

gyakorlása (felelősségérzet, kötelességtudat, tolerancia, 

konfliktusmegoldás). 
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 

- Képesek személyes szükségleteik önálló kielégítésére az önkiszolgáló 

munka terén / étkezés, tisztálkodás, öltözés-vetkőzés/. 

- Ügyelnek közvetlen környezetük /csoportszoba, öltöző mosdó/ 

rendjére, tisztaságára illetve annak helyreállításában aktívan 

közreműködnek. 

- Önállóan végeznek el egyszerű, de fontos munkafogásokat, mint Pl.: 

terítőhajtogatás, seprés, elcsöpögött víz feltörlése stb. 

- Értékelik önmaguk és mások munkájának eredményét. 

-  Segítséget kérnek, ha akadály vagy nehézség merül fel. 

- Találékonyak, kreatívak a munka jellegű tevékenységek során. 

- Segítik egymást a munkavégzés során. 

- Szívesen vállalnak alkalomszerű munkákat 

- Kialakul a közösségért végzett munka öröme. 

 

 

 

 

10.5.  A PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTJAINAK MŰKÖDTETÉSE  

 

 

Napi folyamatok: 

 

Érkezéstől 10-30-ig Szabad játék a tevékenységközpontokban  

                + 8,00-9,30-ig folyamatos tízóraizás 

10,30 – 11,30 Játék a szabadban 

11,30 – 12,30 ebéd, alváshoz készülődés 

12,30 – 14,30 Délutáni pihenő 

14,30 – Hazamenetelig szabad játék és választható tevékenységek + uzsonna 

 

 

 

Heti folyamatok: 

 

Egy nap élményszerzés 

Két nap mozgásfejlesztés 

Két nap integrált egyéni fejlesztés a domináns tevékenység keretein belül. 

 

 

A részletes napi- és hetirendeket a csoportok csoportnaplójában rögzítjük. 
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10.6. SPECIÁLIS FELADATOK 

 

10. 6. 1. Gyermekvédelmi feladatok 

 

 

Az óvodai nevelési program tartalmazza – olvashatjuk a törvény 47.§-ában – a 

szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását, a gyermekvédelmi 

faladatok ellátását. 

 

 

E feladatellátás tartalmát, módját azok az óvodák jelenítik meg a 

programjukban, ahol hátrányos és veszélyeztetett gyermekek is vannak. 

Előfordul, hogy egy-egy óvodában, nagyobb létszámban élnek olyan gyermekek, 

akikkel külön kell törődni. Ezekben az óvodákban a gyermekvédelmi munka 

hangsúlyos szerepet kap. 

/Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan?/ 

 

 

Óvodánkban minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekekért. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a családok helyzetét. Munkája során 

családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával a családok és 

problémáik megismerésére, feltárására törekszik. 

 

 

A Lépésről lépésre program filozófiája a családok bevonása az óvodai életbe. 

Igen fontos, hogy az óvodapedagógusok tudatában legyenek a család elsődleges 

és meghatározó szerepének. 

Feladatunk a családi értékrendek megismerése, és a családi nevelés kiegészítése. 

Az óvodapedagógus mindig kezdeményező a kapcsolatkeresésben és a kölcsönös 

bizalom megteremtésében. A családokkal való együttműködés során törekszünk a 

hátrányos helyzetű családok segítésére, bevonására az esélyegyenlőség növelése 

érdekében. 

 

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének feladata évente felmérést készíteni a 

gyermekek családi helyzetéről az alábbi szempontok alapján: 

- Milyen környezetből járnak óvodánkban? /tanyasi gyerek/ 

- Milyen a szülők iskolázottsága? 

- Milyen arányú a munkanélküliség? 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 84 

- Hány kisgyermek él három vagy többgyermekes családban? 

- Hány gyermek nevelkedik csonka családban? 

- Hány hátrányos helyzetű gyermek jár óvodánkba? 

- Veszélyeztetett gyermekek száma? 

- Fogyatékos gyermekek száma? 

 

 

Az óvoda vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermekvédelmi munka 

irányítása. 

 

 

A kisgyermekek segítésének legcélravezetőbb módja a családok segítése abban, 

hogy talpon maradjanak és szülői feladataikat eredményesen teljesítsék. 

 

 

 

 

10.7. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

10. 7. 1. Az óvoda belső kapcsolatai 

 

Az óvodapedagógusok, és a nevelőmunkát segítő dolgozók a nevelés alapvető 

kérdéseiben egyetértenek. 

Felvállalják a Lépésről lépésre program koncepcióit és beépítik az óvoda helyi 

nevelési rendszerébe. A csoportokban dolgozó három felnőtt egy-egy team-et 

alkot. 

A csoportokban dolgozó két-két óvodapedagógus együttesen felel a saját 

csoportjában a nevelési program megvalósulásáért mind az egyén, mind az egész 

csoport érdekében. Az ő feladatuk, hogy a csoport életét segítő dajkát 

tájékoztassák a gyermekek fejlődéséről és a következő periódus általános és 

egyénre irányuló fejlesztési feladatairól, különös tekintettel a gyermekek 

személyi gondozottságára. Az óvoda vezetője segíti az óvoda team-jeinek 

munkáját, a team-ek közötti információcserét. 

 

 

10. 7. 2. Az óvoda külső kapcsolatai 

 

7. 2. 1. A családdal történő kapcsolattartás 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 

gyermek fejlődését.  
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Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés 

formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különbözi rendezvényekig 

magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család 

teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz 

a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés 

előtt (bölcsőde, és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során, alatt 

(pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, 

gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai 

élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

 

A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a 

szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen 

nyitott és kezdeményezi. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a csalódok 

szokásait, sajátosságait és az együttműködés során érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtást a családok életéhez igazítja. 

 

 

Óvodánk fennállása óta igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni a szülőkkel, hiszen 

tisztában vagyunk azzal, hogy eredményes munkát csak a családokkal közösen 

érhetünk el. A gyermekek közötti egyéni eltérések kialakulásában jelentős 

szerepe van a családnak, az otthoni pszichoszociális hatásoknak. A gyermekek 

személyiségének alakulására hatással van minden esemény, amely a család 

életében zajlik, ezért a gyermekeket a saját családjuk összefüggésében 

kezeljük. 

A szülő, amikor beíratja gyermekét az óvodába, a legfontosabbat, a gyermekét 

bízza ránk, így joggal várhatja el, hogy legjobb tudásunkkal és hozzáértésünkkel 

neveljük őt. Sok gyermek kerül olyan helyzetbe, hogy önhibáján kívül az óvoda 

jelenti számára azt a meleg családi fészket, amire vágyik. Együttműködésünk 

alapelvei közé tartozik a gyermekszeretet, ami minden tevékenységünket áthat. 

A másik fontos alapelvünk a kölcsönös bizalom. Nem lehetünk ítélőbírók, 

kívülállók, saját értékrendünk szerint ítélkezők. 

 

Hosszú évek óta törekszünk arra, hogy már az óvodába lépés előtt megismerjük a 

családokat, és a gyermekeket. Minden tavasszal nyílt napokon biztosítunk 

lehetőséget az óvodai élet megismerésére. Ezt követik a családlátogatások, 

amelyek még az óvodába lépés előtt történnek /illetve a szülők igényeihez 

igazodva az első egy-két hónapban/. A beiratkozást követően szülői értekezletet 
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tartunk leendő óvodásaink szüleinek, hogy megismerjék óvodánk szokásait, és a 

szülőtársakkal is ismerkedjenek. Ilyenkor beszéljük meg személyre szabottan a 

beszoktatás módjait is. A beszoktatás úgy történik, ahogy az adott gyermek 

igényeinek megfelel. A szülők szabadon járhatnak az óvodába, nyitva tartási idő 

alatt. Előzetes megbeszélés alapján bármikor megnézhetik, bekapcsolódhatnak 

az itt folyó munkába. Évnete kétszer tartunk szülői értekezletet, ettől akkor 

térünk el, ha rendkívüli megbeszélésünk van. Fogadóórát igény szerint tartunk. 

Ha bármilyen probléma merül fel a gyermekekkel, vagy munkánkkal kapcsolatban, 

akkor igyekszünk oldott hangulatú négyszemközti beszélgetést javasolni a 

szülőknek.  

A szülők rendelkezésére áll még a családi szoba, ahol a szülőtársakkal 

találkozhatnak, játékokat kölcsönözhetnek. 

Ünnepeink egy részét úgy szervezzük, hogy azokon a szülők is részt vehessenek.  

 

 

A család és az óvoda tartalmi kapcsolatának továbbfejlesztési lehetőségei 

 

Az óvodás gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség. Mind az 

óvodapedagógusnak, mind a szülőknek megvan a felelőssége abban az 

együttműködésben, amelynek célja a gyermek optimális fejlesztése. A 

kommunikáció, egymás megértése, a különbségek figyelembe vétele, valamint a 

gyermek érdekeinek maximális szem előtt tartása alkotják a jó kapcsolat alapját. 

Programunk az együttműködési alkalmak és lehetőségek gazdag változatainak 

szervezését kívánja meg. Igyekszünk megteremteni, hogy a családból először 

kilépő gyermek a szülővel együtt élhesse meg az óvodai élet szépségét, az óvodai 

tevékenységekben átélt közös élményeket. A szülő óvoda iránti érdeklődése, az 

óvodapedagógusokkal kialakított jó kapcsolata, az alkalmankénti részvétele az 

óvodai életben, a fokozott védettség és törődés érzése, a szociális kapcsolatok 

sokszínűsége feloldhatja a gyermek félelmeit, szorongásait. A jó közérzet 

optimális személyiségfejlődést eredményezhet. 

Családlátogatás: 

A szülők igénye szerint történik. Minden nevelési év elején felhívjuk a figyelmet 

erre a lehetőségre, és a szülők írásban jelzik, ha fogadni tudják az óvónőket,  

igényt tartanak erre a kapcsolattartási formára. 

 

 

 A családoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy alaposan megismerjék az 

óvodában zajló életet, és sokirányú információt szerezhessenek gyermekük 

fejlődéséről. 

Az óvodai élet tárgyi környezetének gazdagításában, a közös élményekben részt 

vállaló szülő fontosnak érezheti magát az óvodában. 
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A szüleikkel időnként együttjátszó gyermekek óvodai élményei pozitívak lesznek. 

A szülők megtanulnak együttjátszani gyermekeikkel, bővül pszichológiai – 

pedagógiai tájékozottságuk, óvónői mintát láthatnak nevelési helyzetek 

megoldására. Ezzel elősegíthetjük a nevelési kultúra gyarapodását. Az időnként 

behozott kisebb gyermekek, testvérek szinte észrevétlenül kezdenek kötődni 

jövendőbeli óvodájukhoz, zökkenőmentesebb lesz későbbi beilleszkedésük. 

Az óvodai életbe bekapcsolódó szülőre elsősorban gondozási, szervezési 

feladatokban számítunk. Nem bízható segítő szülőre a gyermekek önálló 

felügyelete, nevelési helyzetek megoldása. 

 

 

Az óvoda – család közös rendezvényei 

 

Óvodai programunk egyik fontos alappillére: a családok bevonása az óvodai 

életbe, hiszen a gyermek fejlődésében elsődlegesen meghatározó szerepe a 

családnak van. 

A családi nevelés kiegészítése: a speciális, kortárs kapcsolatban történő 

szocializálás, melynek színtere az óvoda. A szülők közvetlen bevonása az óvodai 

nevelési programba egyfelől konstruktívan hat a kisgyermekkori fejlődési 

szakaszra, másfelől a program, nevelési, fejlesztési célkitűzései 

maradéktalanabbul megvalósíthatók. Ennek köszönhetően a szülőkben 

átértékelődik az óvoda szerepe, belső életének megismerésével pozitívabb és 

egyben konstruktívabb kapcsolat alakul ki a szülő és óvónő között. Megnő a szülő 

felelősségérzete, bővül pszichológiai-pedagógiai tájékozottságuk, amennyiben 

óvónői mintát láthatnak nevelési helyzetek megoldására. 

A továbbiakban az óvónők által készített 1-2 hetes pedagógiai program 

ismeretében előre jelezve vállalkozhat a szülő arra, hogy a nap valamely 

szakában, segítve közreműködik a tevékenységek szervezésében és 

lebonyolításában. 

Igyekszik az óvónő olyan lehetőséget is teremteni, amikor a szülők alkalmanként 

saját gyermeküket figyelik meg a csoporton belül. 

A szülői részvételt és segítséget kérünk: 

- élményszerző napokon a gyermekek kíséréséhez 

- valamely tevékenységközpontban választható tevékenység szervezéséhez,     

lebonyolításához 

- születés-névnapi előkészületeknél, óvodai ünnepségek, rendezvények 

szervezésében 

- az óvoda tárgyi környezetének alakításában 

 

A kapcsolattartást segíti egy un. Családi szoba létrehozása, ami egy 

többfunkciós helyiség: 
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- szolgálja a kötetlen társalgást, kikapcsolódást újságok, könyvek, játékok 

segítségével 

- kölcsönözhető könyvek, játékok színtere 

- itt találkozhatnak a szülők-pedagógusok kötetlen beszélgetéseken 

- szülői programok szerveződhetnek itt: kézműves foglalkozás, életvezetési 

tanácsadás, orvosi tájékoztatás 

- alkalmanként játszószoba, amikor kisebb testvérrel érkezik a szülő 

 

Az információs tábla kifüggesztése lehetővé teszi az aktuális közlendők nyomon-

követését, ami tartalmazza a legfőbb eseményeket, rendezvényekre való 

meghívásokat, gyermekprogramokat, a csoport életében történő változásokat, 

óvodában készült fotókat, a bekapcsolódó szülők jelzéseit stb. 

A csoportok készítenek  egy-egy fotóalbumot, melyben minden kisgyermek hoz 

néhány fényképet a családjáról s ezt jól elérhető helyre téve, bármikor 

megnézhetik. 

Mindennek zökkenőmentes lebonyolításában aktívan részt vállal egy nagyszülő, 

aki ellátja a családi szoba működésével kapcsolatos feladatok nagy részét. 

Munkáját térítésmentesen végzi. 

 

 

7. 2. 2. Az óvoda kapcsolata az iskolákkal 

 

Az óvoda és az iskola közötti kapcsolat legfontosabb tényezője a zavartalan 

átmenet biztosítása. Ennek elérése mindkét intézmény kiemelt feladata kell, 

hogy legyen.  

 

Az együttműködés megvalósításában a kölcsönös nyitottság érvényesül. Az óvoda 

nevelőmunkájának köszönhetően a gyermekek pozitív ráhangolódással, bizalommal 

és érdeklődéssel tekintenek az iskolai élet elé. 

 

 

Mindkét intézmény pedagógusai alakítsanak ki szoros együttműködést, ami 

egymás munkájának megismerésére, illetve a kölcsönös bizalomra épül. Ennek 

köszönhetően az óvónő sokat segíthet az iskolaválasztásban a szülőknek, 

megkönnyítve ezzel, a gyermekek iskolába lépésének zavartalanságát. Az 

óvodapedagógusok nyitottak arra, hogy a tanítók minél teljesebb képet kapjanak 

az óvoda mindennapjairól, iskolára előkészítő munkájáról. Ebben elsősorban az 

óvodavezető, illetve az iskolavezetés kölcsönös együttműködése segít. 

A két intézmény közötti szorosabb kapcsolattartást biztosítják azzal, ha 

mindkét fél pedagógusai rendszeresen betekintést nyerhetnek egymás 
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munkájába. A tanítók lássák és tapasztalják meg az óvodai napirendet, 

szokásrendet, a nevelési módszereket és eszközöket. 

Hangsúlyozzuk az óvoda gyermekközpontú szemléletének fontosságát. 

Az óvodai nevelés során lehetővé válik az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes légkörben a testi, szociális és értelmi képességek egyéni 

fejlesztése. Legfőbb törekvésünk, hogy az iskolában dolgozó kollégák ne csak 

megismerjék, de meg is értsék és átvegyék tőlünk gyermekközpontú, humánus, a 

teljesítmény centrikus látásmód félretevő értékeinket. 

Az óvodából kikerült gyermekek beilleszkedését az óvónők figyelemmel kísérik 

részint a szülőkkel és gyerekekkel való kapcsolattartás, részint a tanítókkal 

történő spontán, vagy szervezett eszmecserékben illetve iskolalátogatások 

alkalmával. 

Napjaink iskolarendszerére még mindig a teljesítményorientáltság jellemző. 

Törekvésünk, hogy gyermekközpontú szemléletünket megismerjék, elfogadják, és 

mindennapjaikba beépítsék a pedagógusok az iskolában is – vezetőik 

támogatásával. 

Ehhez rugalmasabb kapcsolattartásra lenne szükség: gyakoribb találkozást, 

közös eszmecseréket tartunk fontosnak. 

 

 

7. 2.  4. Az óvoda kapcsolata az egészségügyi intézményekkel 

 

 

 A gyermekek orvosi ellátottsága megfelelő. Védőnőnk havonta egy alkalommal 

ellenőrzi a gyermekeket /tisztasági ellenőrzés /.  

 

7. 2. 5. Az óvoda kapcsolata a közművelődési intézményekkel 

 

 

Az óvoda értesül a különféle kulturális programokról. 

A térítésmentesen szervezettekre általában elvisszük a gyermekeket, a 

térítésesekre a szülők igényeinek figyelembe vételével látogatunk el. 

 

 

 

10.8. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK 

 

Az óvodai ünnepek kiemelkednek a mindennapokból, mássá teszik a megszokott 

életet a rá való készülődés, illetve az átélt örömök hatásai miatt. 

Óvodai ünnepeink megszervezése és közösséghez való tartozás érzését 

fejleszti, erősíti. 
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A tradicionálisan családi ünnepek közeledtével az ünnepi ráhangolódást tartjuk 

fontosnak: megelőző beszélgetések, irodalmi élményszerzések, eszközök, 

ajándékok készítése zajlik ekkor. 

 

A hagyományosan óvodai ünnepek alkalmával ismét a szülők aktív részvételére 

számítunk mind a szervezés, előkészítés, mind a lebonyolítás során. 

A gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, különbözőségeit szem előtt tartva 

biztosítja az önkéntességen alapuló örömteli részvételt. 

 

Az alábbi ünnepeket ünnepeljük: 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Ballagás 

 Gyermeknap stb. 

 

Esetenként játékdélutánokat, játszóházakat tartunk. 

A gyermekek egyéni ünnepeit /születésnap, névnap/ folyamatosan figyelemmel 

kísérjük, és csoporton belül megünnepeljük. 

 

Óvodai kirándulások 

A szülők döntése alapján szerveződnek. 

 

Minden csoport az aktuális projektnek megfelelően élményszerző kirándulásokat 

tesz helyben. 

 

 

10.9. A SZÜLŐK ÁLTAL IGÉNYELT, NEM KÖTELEZŐ EGYÉB 

SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Az óvodavezető és a nevelőtestület felelnek azért, hogy egyrészt életkor-

specifikus szolgáltatás,  szerveződjön az óvodában, másrészt olyan tartalmú 

legyen, ami erősítheti az óvoda nevelési céljának elérését, jól illeszkedik az 

óvoda sajátos arculatához, programjához. 

A 3-4 éves gyermekek erősen kötődnek ahhoz a két óvónőhöz, aki neveli őket. Az 

5-6 éves korú gyermekek már szívesen elfogadnak más felnőttet, szociálisan 

érettek az óvónőváltásra, idegen személy elfogadására. 
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Az óvoda speciális szolgáltatásai a szülők igényei szerint szerveződnek, 

önkéntesen.  

A szolgáltatásokat a nevelési időn túl, önkéntes alapon szervezzük, az óvoda 

csak a szükséges helyet és az eszközöket biztosítja a részt vevő gyermekek 

számára. 

 

VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSAINK: 

- Gyermektorna – gyógytestnevelés 

- Idegennyelv – oktatás 

- Gyermek fantázia – aerobik 

- Vízhez szoktatás 

- Gyermektánc 

- Kézműves foglalkozás 

- Dzsúdó oktatás 

10. Dokumentációk, a nevelés-fejlesztés tervezése, értékelés 

A nevelés-fejlesztés azokat a folyamatokat tartalmazza, amelyek 

kulcsfontosságúak az oktatási-nevelési célok és az intézmény küldetésének 

megvalósítása szempontjából. Az Intézmény, az Alapító okirat, az ONOAP és a 

saját Pedagógiai Programjának megfelelően végzi a gyermekek nevelését, 

fejlesztését. Nevelési programunk szellemében támogatjuk a gyermekek önálló 

ismeretszerzését, a több érzékszervez foglalkoztató, cselekvő aktivitásra épülő 

tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításával. Az adott csoportokban dolgozó 

mindkét pedagógus egyenrangúan felelős a gyermekek neveléséért, 

fejlesztéséért, a rájuk vonatkozó információk gyűjtéséért, a munkaköri leírások 

és az Éves munkatervben rögzítettek alapján. A pedagógiai munka tervezése, 

elemzése a gyermekek egyéni megfigyelése az egyénre szabott fejlesztési 

eljárások folyamatos írásbeli munkát igényelnek. Ez a munka segíti a folyamatok 

célirányos, okszerű egymásra épülését. Ugyanakkor a rugalmas alkalmazást és a 

gyermekhez való igazodást is biztosítja. A gyermekcsoport nevelési-

tevékenységi programjának tervezése a gyermekek fejlődési üteméhez, 

igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik és a feladatok egymásra épülnek. Az 

egyéni képességfejlesztésnek minden korosztálynál érvényesülnie kell. Az 

óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel, hogyan kell 

fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Legfontosabb a 

gyermek folyamatos megfigyelése, megismerése. A gyermekek egyéni fejlődését 
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követő dokumentum a személyiséglap. Vezetése folyamatos. Ez a mérőlap 

meghatározza a következő tanév kiemelt egyéni gyermeknevelési feladatait. 

 

Az óvodapedagógus által kötelezően vezetett dokumentumok: 

1) Csoportnapló 

2) Felvételi-mulasztási napló 

3) személyiség lapok 

4) BTM-es, HHH gyermekeknél az egyéni fejlesztési terv 

Az adott csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés: 

A csoportok éves nevelési tervei a nevelési program szellemében a 

csoportnaplóba kerülnek rögzítésre. 

Fontos feladat, hogy a heti projekt terveket minden esetben ismertessük a 

csoportban dolgozó dajkával is, hogy ő is felkészülhessen a heti munkára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógiai Program- Vásártéri Óvoda, Gyomaendrőd 2013 

 

 93 

11. AZ ÓVODA ESZKÖZKÉSZLETE 

 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 

kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékében foglalt eszközökkel óvodai 

programunk sikeresen megvalósítható. Az eszközkészlethez viszonyítva a 

jelenlegi állapot a következő: /A jobb szélén a fenntartóval való megállapodás 

szerinti beszerzés évét tüntettük fel/ 

 

 

 

I. HELYISÉGEK 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányo

s 

Nincs 

meg 

Beszerzés  

tervezett 

éve 

Csoportszoba     X    

tornaszoba     X  Szerződ

és 

szerint 

 

játszóudvar     X    

óvodavezetői iroda     X    

óvodavezető-helyettesi iroda     X    

nevelőtestületi szoba     X    

orvosi szoba     X  Nevelőt

estületi 

szobába

n 

 

Kiszolgáló helyiségek 

felnőtt öltöző     X    

elkülönítő szoba     X  Nevelőt

estületi 

szobába

n 

 

melegítőkonyha     X    

tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt 

étkező 

    X     

felnőtt mosdó     X    
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felnőtt WC     X    

Ételhulladék-tároló helyiség     X    

egyéb raktár     X    

szertár     X    

 

 

 

 

II.  HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányo

s 

Nincs 

meg 

Beszerzés 

tervezett 

éve 

Óvodai fektető      X    

gyermekszék      X    

Gyermek asztal      X    

fényvédő függöny      X    

szőnyeg      X    

játéktartó szekrény vagy polc      X    

fektető tároló      X    

élősarok állvány      X    

hőmérő      X    

óvodapedagógusi asztal      X    

felnőtt szék      X    

eszköz-előkészítő asztal      X    

textiltároló szekrény      X    

edény- és evőeszköz-tároló szekrény      X    

szeméttartó      X    

Tornaszoba 

tornapad      X    

tornaszőnyeg      X    

bordásfal      X    

óvodai többfunkciós mászó készlet      X    

Játszóudvar 

kerti asztal      X    

kerti pad      X    

udvari homokozó      X    

takaróháló                

Óvodavezetői iroda 
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íróasztal és szék      X    

tárgyalóasztal      X        

szék      X    

telefon      X    

könyvszekrény      X    

iratszekrény      X    

Óvodavezető- helyettesi iroda 

asztal      X    

szék      X    

iratszekrény      X    

lemezszekrény      X    

írógépasztal és szék      X    

írógép      X    

telefon      X    

fax      X    

számítógép, nyomtató      X    

Nevelőtestületi szoba 

fiókos asztal      X    

szék      X    

könyvtári dokumentum      X    

könyvszekrény      X    

tükör      X    

mosdókagyló      X    

Orvosi szoba 

orvosi szoba      X    

Gyermeköltöző 

öltözőpad      X    

Gyermekmosdó, WC 

törülközőtartó      X    

falitükör      X    

hőmérő      X    

rekeszes fali polc /fogmosó pohár 

tartó/ 

     X    

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

Megnevezés Megvan Hiányos Nincs 

meg 

Beszerzé

s 

tervezet

t éve 

egyéni tisztálkodó szerek      X    
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tisztálkodó felszerelések      X    

fésűtartó      X    

törülköző      X    

abrosz      X    

takaró      X    

ágyneműhuzat, lepedő      X    

 

 

 

IV. A FELNŐTT MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányos Nincs 

meg 

Beszerz

és 

terveze

tt éve 

szennyes ruha - tároló     X    

mosott ruha- tároló      X    

mosógép      X        

centrifuga      X    

vasaló      X    

vasalóállvány      X    

szárítóállvány      X    

takarítóeszközök      X    

kerti munkaeszközök, szerszámok      X    

hűtőgép       X    

porszívó      X    

 

 

 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányos Nincs 

meg 

Beszerz

és 

terveze

tt éve 

Különféle játékformák /mozgásos 

játékok, szerepjátékok, építő, 

konstruáló játékok, szabályjátékok, 

dramatizálás és bábozás, 

 

 

     X 
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barkácsolás/ eszközei 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő, 

eszközök 

 

     X 

   

Az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

 

     X 

   

Értelmi képességeket /érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás/ és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök 

 

 

     X 

   

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő 

/rajzolás, festés, mintázás, építés, 

képalkotás, kézimunka/ anyagok, 

eszközök 

 

     X 

   

Természeti- emberi- tárgyi 

környezet megismerését elősegítő 

eszközök, anyagok 

     X    

 

 

 

A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

videó /lejátszó/      X         

televízió      X    

magnetofon      X    

diavetítő      X    

vetítővászon      X    

Hangszer /pedagógusoknak/      X    

Hangszer /gyerekeknek/      X    

 

 

 

VI. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányos Nincs 

meg 

Beszerzé

s 

tervezet

t 

éve 
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ételminta- vételi /üvegtartály/ 

készlet 

     X    

mentőláda      X    

gyógyszerszekrény /zárható/      X    

védőruha      X    

tűzoltó készülék      X    

 

 

 

 

VII. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

RÉSZLETEZÉSE 

 

 

Megnevezés Megvan Hiányos Nincs 

meg 

Beszerzé

s  

tervezet

t 

éve 

Különféle játékformák 

homok- víz asztal     X    

építőkocka készlet      X    

babakonyha      X    

autók      X    

barkácsasztal      X    

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 

          

labdák      X    

függő kötelek      X    

szobai hinta      X    

mászókák /udvari/      X    

Az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének 

eszközei, 

bábok        X    

hallásfelismerés       X    

mesekönyvek      X    

mesefotel      X    

demonstrációs tábla      X    

plüss állatok      X    

Értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

matek-készlet      X    
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lexikonok      X    

Logikai készlet      X    

Lego      X    

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, eszközök 

festőállvány      X    

olló      X    

tempera /alapszínek/      X    

ecsetek      X    

rajztáblák      X    

A természeti- emberi- tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök 

anyagok 

földgömb      X    

nagyítók      X    

metszetek      X    

akvárium      X    

tematikus tablók      X    

Fényképezőgép      X    
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12. Felhasznált irodalom 
 

- A 2009. évi LXI törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény módosításáról 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

- Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin: „Lépésről lépésre” óvodafejlesztő 

program /Hajdúböszörmény 1997./ 

- Brunó Bettelheim: Az elég jó szülő 

- Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék 

- Forrai Katalin: Ének az óvodában 

- Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés 

- Sugárné Kádár Júlia: A beszédfejlődés útjai 

- Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? 
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